ฉบับที่ 103/2544
เรื่อง สรุป NPL เดือนมิถุนายน 2544
1. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร)
1.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร) มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2544 ทั้งสิ้น 607.9 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 4,628.7
พันลานบาท ในเดือนนี้ NPL ลดลงสุทธิ 256.6 พันลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากมีการโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพของธนาคารของรัฐไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย ประกอบกับมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จเพิ่มขึ้น
และไดมกี ารตัดหนีจ้ ัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสํารองครบแลวออกจากบัญชี ทําใหอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวม
ของระบบสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2544 เทากับรอยละ 13.13 ลดลงจากรอยละ 17.88 ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2544
1.2 NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร) แยกตามกลุมสถาบันการเงินไดดังนี้
1.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 470.5 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 2,646.1 พันลานบาท
เทากับรอยละ 17.78
1.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL คงคางทั้งสิ้น 90.8 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 1,277.9 พันลานบาท
เทากับรอยละ 7.10
1.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคางทั้งสิ้น 22.5 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 553.0
พันลานบาท เทากับรอยละ 4.06
1.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 24.2 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 151.6 พันลานบาท
เทากับรอยละ 15.95
1.3 ภาคธุรกิจที่มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2544 จํานวนสูงแยกไดดังนี้
1.3.1 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมี NPL คงคาง 129.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 21.34 ของ NPL ทั้งสิ้น
1.3.3 ภาคธุรกิจอุปโภคบริโภคมี NPL คงคาง 110.9 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 18.25 ของ NPL ทั้งสิ้น

1.3.2 ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีกมี NPL คงคาง 103.8 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 17.08 ของ NPL
ทั้งสิ้น
1.3.4 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี NPL คงคาง 84.3 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 13.87 ของ NPL ทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร)
2.1 การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคาร
ตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ในเดือนมิถุนายน 2544 แยกรายละเอียดไดดงั นี้
พันลานบาท
864.5

2.1.1 NPL คงคาง ณ สิน้ เดือน พ.ค. 2544
2.1.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. 2544
- จํานวนใหม

13.7

- รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้

24.6

38.3

2.1.3 NPL ที่ลดลงในเดือน มิ.ย. 2544
- ปรับปรุงโครงสรางหนี้
- เหตุผลอื่น (ดูรายละเอียดในหมายเหตุ)

(46.1)
(248.8)

(294.9)

2.1.4 NPL ลดลงสุทธิในเดือน มิ.ย. 2544

(256.6)

2.1.5 NPL คงคาง ณ สิน้ เดือน มิ.ย. 2544

607.9

หมายเหตุ เหตุผลอื่น ประกอบดวย
1) NPL ที่มาชําระจนคางไมถึง 3 เดือนจํานวน 7.4 พันลานบาท
2) โอน NPL ไปยัง AMC จํานวน 209.5 พันลานบาท
3) ตัดหนี้จัดชัน้ สงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชี รวมเปนจํานวน 20.4 พันลานบาท
4) อื่นๆ เชน จํานวนเงินที่รับชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนื่องจากหมดสิทธิเรียกรองการขายหนี้ เปนตน รวมเปน
จํานวน 11.5 พันลานบาท
2.2 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนมิถุนายน 2544 พิจารณาตามกลุมสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงาน
วิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) แยกไดดังนี้
2.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL ลดลงสุทธิ 24.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 4.96 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่งมีจํานวน 495.0 พันลานบาท
2.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL ลดลงสุทธิ 218.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 70.63 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอน ซึ่งมีจํานวน 309.2 พันลานบาท
2.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL ลดลงสุทธิ 5.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 19.50ของ NPL ณ
สิ้นเดือนกอนซึ่งมีจํานวน 27.9 พันลานบาท
2.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL ลดลงสุทธิ 8.2 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 25.31 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอน
ซึ่งมีจํานวน 32.4 พันลานบาท
2.3 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนมิถุนายน 2544 แยกตามภาคธุรกิจไดดังนี้
2.3.1 NPL รายใหมทเี่ พิ่มขึน้ จํานวน 13.7 พันลานบาท อยูในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 3.8 พันลานบาท
ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก 2.0 พันลานบาท และภาคธุรกิจอุปโภคบริโภค 1.6 พันลานบาท
2.3.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นจากรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 24.6 พันลานบาท อยูในภาคธุรกิจคาสง
และคาปลีก 6.4 พันลานบาท ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 5.5 พันลานบาท ภาคธุรกิจการบริการ 3.2 พันลานบาท
และภาคธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 2.1 พันลานบาท
3. NPL ของสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
3.1 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2544 ทั้งสิ้น 4.4
พันลานบาท (ลดลงเล็กนอยจากสิ้นเดือนกอน) เทากับรอยละ 5.75 ของสินเชื่อรวม 77.2 พันลานบาท
3.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2544 ทั้งสิ้น 0.9 พันลานบาท (เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากสิน้ เดือนกอน) เทากับรอยละ 29.44 ของสินเชื่อรวม 3.2 พันลานบาท

4. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรมี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2544 ทั้งสิ้น 613.3 พันลานบาท (ลดลงสุทธิจากเดือนกอน 256.6 พันลานบาท)
เทียบกับสินเชือ่ รวม 4,709.1 พันลานบาท เทากับรอยละ 13.02 ลดลงจากรอยละ 17.69 ณ สิ้นเดือนกอน
5. NPL คงคางหลังหักเงินสํารอง
5.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร) ไดกนั เงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 202.5 พันลาน
บาท (ซึ่งเกินกวาเกณฑที่ ธปท. กําหนด) ดังนั้น NPL หลังหักเงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 405.4 พันลานบาท
และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,426.2 พันลานบาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลัง
หักเงินสํารองเทากับรอยละ 9.16
5.2 ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
ไดกันเงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 205.2 พันลานบาท (ซึ่งเกินกวา
เกณฑที่ ธปท. กําหนด) ดังนัน้ NPL หลังหักเงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 408.0 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้น
หลังหักเงินสํารองเทากับ 4,503.8 พันลานบาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ
รอยละ 9.06
ธนาคารแหงประเทศไทย
3 สิงหาคม 2544
ตารางแนบ

