ฉบับที่ 110/2543
เรื่อง สรุป NPL เดือนสิงหาคม 2543
1.NPL คงคาง ของระบบสถาบันการเงินทีไ่ มรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
1.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) มี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 ทั้งสิ้น 1,593.4 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 5,100.7 พันลานบาท NPL
ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 31.24
1.2 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) มี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 แยกแสดงรายกลุมไดดังนี้
1.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 574.0 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 2,649.6 พันลานบาท NPL ตอ
สินเชื่อรวมเทากับรอยละ 21.66
1.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL คงคางทั้งสิ้น 914.4 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 1,659.2 พันลานบาท NPL ตอ
สินเชื่อรวมเทากับรอยละ 55.11
1.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคางทั้งสิ้น 46.7 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 635.1 พันลานบาท NPL
ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 7.35
1.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 58.3 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 156.9 พันลานบาท NPL ตอสินเชื่อ
รวมเทากับรอยละ 37.16
1.3 ิประเภทธุรกิจที่มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนสิง หาคม 2543 จํานวนสูงแสดงไดดังนี้
1.3.1 ภาคอุตสาหกรรมมี NPL คงคาง 393.2 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 24.68 ของ NPL ทั้งสิ้น

1.3.2 ธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยมี NPL คงคาง 290.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 18.23 ของ NPL ทั้งสิ้น
1.3.3 ธุรกิจการคาสงและคาปลีกมี NPL คงคาง 258.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 16.24 ของ NPL ทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงินที่ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
2.1 การเปลี่ยนแปลงNPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) ในเดือนสิงหาคม 2543 แสดงรายละเอียดไดดงั นี้
พันลานบาท
2.1.1 NPL คงคาง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2543
2.1.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นในเดือน ส.ค. 2543
- จํานวนใหม
- รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้
2.1.3 NPL ที่ลดลงในเดือน ส.ค. 2543
- ปรับปรุงโครงสรางหนี้
- เหตุผลอื่น (แสดงรายละเอียดในหมายเหตุ)
2.1.4 NPL ลดลงสุทธิในเดือน ส.ค. 2543
2.1.5 NPL คงคาง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2543
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หมายเหตุ เหตุผลอื่น ประกอบดวย
1) NPL ที่มาชําระหนีจ้ นคางไมถึง 3 เดือนจํานวน 6.2 พันลานบาท
2) อื่น ๆ เชน จํานวนเงินที่รบั ชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนือ่ งจากหมดสิทธิเรียกรองการขายหนี้ เปนตน รวมเปน
จํานวน 5.3 พันลานบาท
2.2 การเปลี่ยนแปลงNPL ในเดือนสิงหาคม 2543 พิจารณาตามกลุมสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธน
กิจของธนาคารตางประเทศ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ไดดังนี้
2.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.28 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 572.4 พันลานบาท

2.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL ลดลงสุทธิ 4.5 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.48 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 918.8 พันลานบาท
2.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL ลดลงสุทธิ 0.5 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.99 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่ง13 มีจาํ นวน 47.2 พันลานบาท
2.2.4บริษัทเงินทุนมี NPL ลดลง สุทธิ 0.5 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.79 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 58.8 พันลานบาท
2.3 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนสิงหาคม 2543 พิจารณาตามประเภทธุรกิจ แสดงไดดังนี้
2.3.1 NPL ที่เพิ่มขึ้นรายใหมจํานวน 17.0 พันลานบาท อยูในภาคอุตสาหกรรม 5.3 พันลานบาท ธุรกิจการคาสง
และคาปลีก 2.0 พันลานบาท และ ธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย 1.8 พันลานบาท
2.3.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นจากรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 25.3 พันลานบาท อยูในธุรกิจเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย 5.3 พันลานบาท ธุรกิจการคาสงและคาปลีก 4.7 พันลานบาท และภาคอุตสาหกรรม 4.3
พันลานบาท
3. NPL ของสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
3.1 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 ทั้งสิ้น 4.3 พันลาน
บาท และสินเชื่อรวม 73.4 พันลานบาท NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 5.92
3.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 ทั้งสิ้น 1.6 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 3.2
พันลานบาท NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 49.27
4. NPL คงคาง ของระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คง
คาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 ทั้งสิ้น 1,599.3 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 5,177.3 พันลานบาท NPL ตอ
สินเชื่อรวมเทากับรอยละ 30.89

5. การปรับปรุงโครงสรางหนี้
การปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จของระบบสถาบันการเงินที่เกิดขึน้ ในเดือนสิงหาคม 2543 มีจํานวนทั้งสิ้น 50.6
พันลานบาท เปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ NPL จํานวน 34.6 พันลานบาท สวนที่เหลือเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ที่มีการคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยไมเกิน 3 เดือน
6. NPL คงคางหลังหักเงินสํารอง
6.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ได
กันเงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับจํานวน 603.3 พันลานบาท ดังนั้น NPL หลังหักเงิน
สํารองจึงเทากับ 990.1 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,497.4 พันลานบาท NPL หลัง
หักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 22.01
6.2 ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกัน
เงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับจํานวน 606.2 พันลานบาท ดังนั้น NPL หลังหักเงิน
สํารองจึงเทากับ 993.1 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,571.1 พันลานบาท NPL หลัง
หักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 21.73
ธนาคารแหงประเทศไทย
2 ตุลาคม 2543

