ฉบับที่ 39 / 2543
สรุป NPL เดือนมกราคม 2543
ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานสรุป NPL ณ สิ้นเดือนมกราคม 2543 ดังนี้
1. ณ สิ้นเดือนมกราคม 2543 ระบบสถาบันการเงินมียอด NPL คงคางทั้งสิ้น 2,087.3 พันลานบาท คิด
เปนรอยละ 38.68 ของสินเชื่อรวม ลดลงสุทธิ 7.1 พันลานบาท หรือรอยละ 0.34 จากสิ้นเดือนกอนหนา และ
ลดลงสุทธิ 642.1 พันลานบาท หรือรอยละ 23.53 จาก NPL สูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2542
2. การเปลี่ยนแปลงของ NPL ในเดือนมกราคม 2543 สามารถแสดงรายละเอียดไดดงั นี้
พันลานบาท
2.1 NPL คงคาง ณ ธ.ค. 2542

2,094.4

2.2 NPL ที่เพิ่มขึ้น ในเดือน ม.ค. 2543
2.2.1 รายใหม

38.5

2.2.2 รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้

9.3

47.8

2.3 NPL ที่ลดลง ในเดือน ม.ค. 2543
2.3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนี้

(30.2)

2.3.2 เหตุผลอื่น

(24.7) (54.9)

2.4 NPL ลดลงสุทธิ ในเดือน ม.ค. 2543

(7.1)

2.5 NPL คงคาง ณ ม.ค.43

2,087.3

3. การลดลงของ NPL กรณีเหตุผลอื่นตามขอ 2.3.2 ประกอบดวย
3.1 NPL ที่มาชําระหนีจ้ นคางไมถึง 3 เดือน จํานวนรวม 12.4 พันลานบาท
3.2 การตัดหนีส้ ูญจากสินเชือ่ จัดชั้นสูญและสงสัยจะสูญที่สํารองครบรอยละ 100 แลวจํานวน
ประมาณ 0.5 พันลานบาท
3.3 อื่น ๆ เชน จํานวนเงินที่รบั ชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนือ่ งจากหมดสิทธิเรียกรอง การขายหนี้
เปนตน รวมเปนจํานวน 11.8 พันลานบาท
4. ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทรงตัวที่ระดับ 885.6 พันลานบาท โดยเพิ่มขึ้นสุทธิเพียง 0.2 พันลาน
บาท ในขณะที่สินเชื่อรวมยังคงลดลงตอเนื่อง จึงทําใหอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30.67
5. ธนาคารของรัฐมี NPL คงคาง 1,046.5 พันลานบาท ลดลงสุทธิ 11.3 พันลานบาทหรือรอยละ 1.06
จากเดือนกอน นับวาลดลงไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินกลุมอื่นๆ ในเดือนเดียวกัน
6. สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง 60.0 พันลานบาท ลดลงสุทธิ 1.0 พันลานบาทหรือรอยละ
1.60 จากเดือนกอน
7. บริษัทเงินทุนมี NPL คงคาง 95.1 พันลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 4.9 พันลานบาทหรือรอยละ 5.48 จาก
เดือนกอน
8. ณ สิ้นเดือนมกราคม 2543 NPL คงคางสูงสุด 3 อันดับแรกแยกตามประเภทธุรกิจอยูใน
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย และ ธุรกิจการคาสงและคาปลีก เปนจํานวน 552.2 พันลาน
บาท 361.9 พันลานบาท และ 327.5 พันลานบาท ตามลําดับ
ในเดือนมกราคม 2543 NPL ที่เพิ่มขึ้นรายใหมจํานวน 38.5 พันลานบาทนั้น อยูใ นภาคอุตสาหกรรมถึง
11.5 พันลานบาท รองลงไป คือ ธุรกิจการคาสงและคาปลีก 5.2 พันลานบาท และการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล
5.1 พันลานบาท

สําหรับรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาเปน NPL อีกจํานวน 9.3 พันลานบาทนั้น กวา
ครึ่งหนึ่งอยูในภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีกและภาคอุตสาหกรรม โดยมีจํานวน 2.4 พันลานบาท และ 2.3
พันลานบาท ตามลําดับ
การปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จที่เกิดเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2543 เทากับ 54.1 พันลานบาทเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ NPL 30.2 พันลานบาท สวนที่เหลือเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนีด้ ีที่มี
การคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยไมถึง 3 เดือน
ธนาคารแหงประเทศไทย
13 มีนาคม 2543
หมายเหตุ มีธนาคารแหงหนึ่งไดแกไขตัวเลข NPL คงคางตั้งแตเดือน ก.ย.42 โดยปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 21.8
พันลานบาท เนื่องจากเดิมธนาคารไดนําลูกหนี้ทไี่ ดรับอนุมัติใหทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากคณะกรรมการ
ธนาคารออกจาก NPL ทั้งที่ยงั มิไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้อยางแทจริง ดังนั้น เมื่อปรับปรุง
ขอมูลตามเหตุผลขางตนแลว ทําใหตวั เลข NPL ที่เคยเปดเผยสาธารณชนตั้งแตเดือน ก.ย.42 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
โดยจะมีผลตอการแสดงตัวเลขในเดือน ธ.ค.42 ดังนี้
เดือน ธ.ค.42
(หนวย : พันลานบาท)
ตัวเลขเดิม

ตัวเลขใหม

เพิ่มขึ้น

NPL

2,074.0

2,094.4

20.4

สินเชื่อรวม

5,381.0

5,381.9

0.9

NPL ตอสินเชื่อรวม
(%)

38.54

38.91

0.37

