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20 กรกฎาคม 2564
ธนาคารกรุงเทพรายงานกาไรสุ ทธิสาหรับครึ่งแรกของ ปี 2564 จานวน 13,280 ล้านบาท
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่สอง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดระลอกที่ สาม
ของโควิด-19 ส่ งผลให้เครื่ องชี้ ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตัวลงต่อเนื่ อง อาทิ ความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่ ต่ าสุ ด
ในรอบ 19 ปี กระทบต่อไปยังการบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังไม่สามารถฟื้ นตัว
เนื่องจากมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การส่งออกของประเทศไทยปรับดีข้ นึ ต่อเนื่อง
ตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ซึ่งได้เป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา
ร่ วมกับการใช้จ่ายของภาครั ฐที่มีบทบาทสาคัญในการช่ วยพยุงเศรษฐกิ จ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ โควิด -19
ในประเทศไทยขณะนี้ยงั คงมีความไม่แน่ นอนสู ง มีผูต้ ิดเชื้ อใหม่จานวนหลายพันรายต่อวัน การกลายพันธุ์ของ
ไวรั ส ท าให้ ก ารระบาดยื ด เยื้ อ สั ด ส่ วนประชากรไทยที่ ไ ด้รั บ วัค ซี น ยัง ไม่ ม ากพอ และแผนการเปิ ดประเทศ
เพื่ อ รั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ย งั คงอยู่ ใ นช่ ว งเริ่ ม ด าเนิ น การ ด้ว ยเหตุ น้ ี ความต่ อ เนื่ อ งของมาตรการภาครั ฐ
ในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประคับประคอง
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารกรุ งเทพได้สนับสนุนมาตรการของภาครัฐและเร่ งดาเนินการช่วยเหลือ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการแพร่ ระบาดของโควิด-19 พร้อมดูแลลูกค้าให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย ขณะเดียวกัน ธนาคารให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง ควบคู่กบั
การรักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับที่แข็งแกร่ ง
กาไรสุ ทธิของธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยสาหรับครึ่งแรกของปี 2564 จานวน 13,280 ล้านบาท
ธนาคารกรุ ง เทพและบริ ษ ัท ย่ อ ยรายงานก าไรสุ ท ธิ ค รึ่ งแรกของปี 2564 จ านวน 13,280 ล้า นบาท
โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 หลัก ๆ จากผลของการรวมธนาคารเพอร์มาตาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2563 และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุ ทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการปรับลด
อัต ราดอกเบี้ ย หลายครั้ งในครึ่ งแรกของปี ก่ อ น รายได้ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุ ท ธิ เ พิ ่ม ขึ้ น ร้อ ยละ 18.8
จากค่าธรรมเนียมบริ การประกันผ่านธนาคารและบริ การกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึง
การรวมรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารเพอร์ มาตา สาหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดาเนินงานอยู่ที่
ร้อยละ 49.5 ทั้งนี้ ธนาคารมีการตั้งสารองตามหลักความระมัดระวังโดยคาดการณ์ปัจจัยผลกระทบสาหรับสถานการณ์
การแพร่ ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า
ธนาคารกรุ งเทพยังคงดารงฐานะการเงิน สภาพคล่ อง และเงินกองทุนให้ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ ง ตามแนวทาง
การดาเนินธุ รกิจด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่ อรองรั บผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้ าและ
มีความไม่ แน่ นอนมากขึน้
ณ สิ้ นเดื อนมิ ถุนายน 2564 ธนาคารมี เงิ นให้สินเชื่ อจานวน 2,420,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 2.2
จากสิ้ นปี 2563 จากสิ นเชื่อลูกค้าธุรกิจและสิ นเชื่อกิจการต่างประเทศ แม้ว่าอัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยูใ่ นระดับทรงตัวที่ร้อยละ 3.7 ธนาคารยังคงมีการตั้งสารองผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโควิ ด -19
ต่อเศรษฐกิ จไทย ส่ งผลให้อตั ราส่ วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตต่อเงิ นให้สินเชื่ อที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต
อยูใ่ นระดับแข็งแกร่ งที่ร้อยละ 190.3
ธนาคารมี เ งิ น รั บ ฝาก ณ สิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2564 จ านวน 3,046,985 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.4
จากสิ้ นปี ก่ อน เป็ นผลจากการที่ ลูกค้าต้องการดารงสิ นทรั พย์ที่ มีสภาพคล่องสู งในภาวะที่ มีความไม่แ น่ น อน
ทาให้อตั ราส่ วนเงิ นให้สินเชื่ อต่ อเงิ นรั บฝากอยู่ที่ร้อ ยละ 79.4 ขณะที่ อตั ราส่ วนเงิ นกองทุนทั้งสิ้ น อัตราส่ ว น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของธนาคารและ
บริ ษทั ย่อยอยูท่ ี่ร้อยละ 18.4 ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 15.0 ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุน
ขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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