ฉบับที่ 117/2543
เรื่อง สรุป NPL เดือนกันยายน 2543
1.NPL คงคางของระบบสถาบันการเงินที่ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
1.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร) มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 ทั้งสิ้น 1,115.4 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 4,897.6
พันลานบาท NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 22.78
1.2 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร) มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 แยกแสดงรายกลุมไดดังนี้
1.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 526.3 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 2,617.2 พันลานบาท
NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 20.11
1.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL คงคางทั้งสิ้น 492.6 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 1,488.7 พันลานบาท
NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 33.09
1.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคางทั้งสิ้น 39.3 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 631.4 พันลาน
บาท NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 6.23
1.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 57.2 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 160.3 พันลานบาท NPL ตอ
สินเชื่อรวมเทากับรอยละ 35.69
1.3 ประเภทธุรกิจที่มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 จํานวนสูงแสดงไดดังนี้
1.3.1 ภาคอุตสาหกรรมมี NPL คงคาง 273.3 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 24.5 ของ NPL ทั้งสิ้น

1.3.2 ธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยมี NPL คงคาง 188.2 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 16.88 ของ NPL
ทั้งสิ้น
1.3.3 ธุรกิจการคาสงและคาปลีกมี NPL คงคาง 174.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 15.63 ของ NPL
ทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงินที่ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
2.1 การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) ในเดือนกันยายน 2543 แสดงรายละเอียดไดดงั นี้
พันลานบาท
2.1.1 NPL คงคาง ณ สิ้น
เดือน ส.ค. 2543
2.1.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นใน
เดือน ก.ย. 2543
-จํานวนใหม
18.8
-รายที่เคยปรับปรุง
13.8
โครงสรางหนี้
2.1.3 NPL ที่ลดลงในเดือน
ก.ย. 2543
-ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (40.2)
-เหตุผลอื่น (แสดง
(470.4)
รายละเอียดในหมายเหตุ)
2.1.4 NPL ลดลงสุทธิใน
เดือน ก.ย. 2543
2.1.5 NPL คงคาง ณ สิ้น
เดือน ก.ย. 2543

1,593.4

32.6

(510.6)
(478.0)
1,115.4

หมายเหตุ เหตุผลอื่น ประกอบดวย
1. NPL ที่มาชําระหนีจ้ นคางไมถึง 3 เดือนจํานวน 7.8 พันลานบาท
2. โอนไป AMC จํานวน 438.5 พันลานบาท
3. ตัดหนีจ้ ัดชั้นสงสัยจะสูญที่กนั สํารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชี รวมเปนจํานวน 4.3
พันลานบาท
4. อื่น ๆ เชน จํานวนเงินที่รับชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนื่องจากหมดสิทธิเรียกรอง การขายหนี้ เปน
ตน รวมเปนจํานวน 19.8 พันลานบาท
2.2 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนกันยายน 2543 พิจารณาตามกลุมสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธน
กิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ไดดังนี้
2.2.1ธนาคารเอกชนมี NPL ลดลงสุทธิ 47.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 8.31 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่งมีจํานวน 574.0 พันลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากในเดือนนี้ ธ.ดีบีเอส ไทยทนุไดดําเนินการโอนขาย
หนี้
2.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL ลดลงสุทธิ 421.8 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 46.13 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่งมีจํานวน 914.4 พันลานบาท เนื่องจาก ธ.กรุงไทยไดดําเนินการโอน NPL ไป AMC เปนสําคัญ
2.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL ลดลงสุทธิ 7.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 15.83 ของ NPL ณ
สิ้นเดือนกอนซึ่งมีจํานวน 46.7 พันลานบาท
2.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL ลดลงสุทธิ 1.1 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 1.84 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอน
ซึ่งมีจํานวน 58.3 พันลานบาท
2.3 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนกันยายน 2543 พิจารณาตามประเภทธุรกิจ แสดงไดดังนี้
2.3.1 NPL ที่เพิ่มขึ้นรายใหมจํานวน 18.8 พันลานบาท อยูในภาคอุตสาหกรรม 6.3 พันลานบาท ธุรกิจ
การคาสงและคาปลีก 3.3 พันลานบาท และ ธุรกิจการบริการ 2.5 พันลานบาท
2.3.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นจากรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 13.8 พันลานบาท อยูใน
ภาคอุตสาหกรรม 4.0 พันลานบาท ธุรกิจการคาสงและคาปลีก 2.5 พันลานบาท และ ธุรกิจการบริการ 1.8
พันลานบาท

3. NPL ของสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
3.1 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 ทั้งสิ้น 4.6 พันลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกอน 0.3 พันลานบาท และมีสินเชื่อรวม 71.0 พันลานบาท NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับ
รอยละ 6.54
3.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 ทั้งสิ้น 1.6 พันลานบาท ใกลเคียงกับเดือน
กอน และมีสินเชื่อรวม 3.2 พันลานบาท NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 49.65
4. NPL คงคาง ของระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรมี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 ทั้งสิ้น 1,121.7 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 4,971.8 พันลาน
บาท NPL ตอสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 22.56 ลดลงจากรอยละ 30.89 ณ สิ้นเดือนกอน
5. การปรับปรุงโครงสรางหนี้
การปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จของระบบสถาบันการเงินที่เกิดขึน้ ในเดือนกันยายน 2543 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 61.4 พันลานบาท เปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ NPL จํานวน 40.2 พันลานบาท สวนที่
เหลือเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ที่มีการคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยไมเกิน 3 เดือน
6. NPL คงคางหลังหักเงินสํารอง
6.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟอง ซิเอร) ได
กันเงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับจํานวน 394.2 พันลานบาท ดังนั้น NPL หลังหักเงิน
สํารองจึงเทากับ 721.2 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,503.4 พันลานบาท NPL หลัง
หักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ รอยละ 16.02
6.2 ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกัน
เงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับจํานวน 397.2 พันลานบาท ดังนั้น NPL หลังหักเงิน
สํารองจึงเทากับ 724.5 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,574.6 พันลานบาท NPL หลัง
หักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 15.84

7. แนวโนมและสถานการณ PL และ NPL ในอนาคต
7.1 Performing Loans (PL) ของระบบสถาบันการเงินไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด ทั้งในรูปจํานวนและรอยละของสินเชื่อรวม
หนวย : พันลานบาท
สินเชื่อ

มิ.ย.42

ธ.ค.42

มิ.ย.43

ก.ย.43

คางชําระไมเกิน 3 เดือน

158.5

113.2

99.1

92.7

ไมคางชําระ

2,781.9

3,176.1

3,338.6

3,689.5

รวม PL

2,940.4

3,289.3

3,437.7

3,782.2

PL ตอสินเชื่อรวม (%)

52.49

61.12

68.03

77.22

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 สินเชื่อที่เปน PL มีจํานวนทัง้ สิ้น 3,782.2 พันลานบาท คิดเปนรอย
ละ 77.22 ของสินเชื่อรวม ประกอบดวยสวนที่คางชําระไมเกิน 3 เดือนจํานวน 92.7 พันลาน
บาท ซึ่งคงคางในจํานวนที่ลดลงอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงโอกาสที่หนี้จะกลายเปน NPL
ในอนาคตจะมีจํานวนที่ลดลง สวน PL ที่เหลืออีกจํานวน 3,689.5 พันลานบาท เปนสินเชื่อที่ไม
คางชําระซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้เสร็จแลว
เปนสําคัญ อีกทั้งยังเปนผลจากการใหสินเชื่อจํานวนใหมเพิ่มขึ้นดวย
7.2 ธนาคารพาณิชยไทยเอกชนและของรัฐมีวิธีแกไขปญหา NPL แตกตางกัน โดยมีความคืบหนาแสดงไดดังนี้
7.2.1 ธนาคารเอกชนดูแลแกไขปญหาดวยตัวเอง ผานกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ การโอนหนี้
เสียไป AMC และการตัดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชี โดยในขณะนี้
ธนาคารเอกชนสามารถจัดการปญหา NPL ไดเปนอยางดี จนมียอด NPL คงคางลดลงเหลืออยูในระดับเพียงรอย
ละ 20.11 ของสินเชื่อรวม
7.2.2 สําหรับธนาคารรัฐถึงแมจะมีอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมสูงกวาของกลุมธนาคารเอกชน แตก็
เปนสถาบันการเงินกลุมที่ทางการเปนผูดูแลโดยตรงในฐานะผูถือหุนใหญ ซึ่งในเดือนกันยายน 2543 นี้ ธ.
กรุงไทยไดโอนหนี้ไป AMC เรียบรอยแลว ทําให NPL ของธนาคารรัฐลดลงเหลืออยูในระดับรอยละ 33.09 ของ

สินเชื่อรวม สวนกรณี ธ.ไทยธนาคาร และ ธ.ศรีนครที่ ครม.ไดอนุมัติแนวทางการชดเชยสินทรัพยดอ ยคุณภาพ
(Yield Maintenance and Gain/Loss Sharing) นั้น เมื่อทําสัญญาเสร็จแลว NPL จะทยอยลดลงตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
27 ตุลาคม 2543

