ฉบับที่ 115/2544
เรื่อง สรุป NPL เดือนกรกฎาคม 2544
1. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร)
1.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) มี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2544 ทั้งสิ้น 615.1 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 4,846.3 พันลานบาท ใน
เดือนนี้ NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 8.1 พันลานบาท เนื่องจาก NPL รายใหมและ Re-entry เพิ่มขึ้น ขณะทีก่ ารปรับปรุง
โครงสรางหนี้ ลดลงและไมมีปจจัยการโอนหนี้ไปยัง AMC หรือการตัดหนีจ้ ัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสํารองครบ
แลวออกจากบัญชี
ที่ทําให NPL ลดลง อัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมของระบบสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2544 เทากับ
รอยละ 12.69 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 12.68 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2544
1.2 NPLของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร) แยกตามกลุมสถาบันการเงินไดดังนี้
1.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 476.9 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 2,657.0 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 17.95
1.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL คงคางทั้งสิ้น 92.5 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 1,448.0 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 6.39
1.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคางทั้งสิ้น 20.8 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 585.7 พันลานบาท
เทากับรอยละ 3.55
1.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 24.9 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 155.6พันลานบาท เทากับรอยละ
15.98

1.3 ภาคธุรกิจที่มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2544 จํานวนสูงแยกไดดังนี้
1.3.1ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมี NPL คงคาง 128.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 20.91 NPL ทั้งสิ้น
1.3.2 ภาคธุรกิจอุปโภคบริโภคมี NPL คงคาง 112.0 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 18.21 ของ NPL ทั้งสิ้น
1.3.3 ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีกมี NPL คงคาง 109.2 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 17.75 ของ NPL ทั้งสิ้น
1.3.4 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี NPL คงคาง 86.2 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 14.02 ของ NPL ทั้งสิ้น
2.การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคาร ตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร)
2.1 การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) ในเดือนกรกฎาคม 2544 แยกรายละเอียดไดดงั นี้
พันลานบาท
607.0

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

16.0

- รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้

23.6

39.6

2.1.3 NPL ที่ลดลงในเดือน ก.ค. 2544
- ปรับปรุงโครงสรางหนี้

(21.6)

- เหตุผลอื่น (รายละเอียดในหมายเหตุ)

(9.9) (31.5)

2.1.4 NPL เพิ่มขึ้นสุทธิในเดือน ก.ค. 2544
2.1.5 NPL คงคาง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2544

หมายเหตุ เหตุผลอื่น ประกอบดวย
1) NPL ที่มาชําระจนคางไมถึง 3 เดือนจํานวน 4.1 พันลานบาท

8.1
615.1

2) ตัดหนี้จัดชัน้ สงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชี รวมเปนจํานวน 0.4 พันลานบาท
3) อื่นๆ เชน จํานวนเงินที่รับชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนื่องจากหมดสิทธิเรียกรองการขายหนี้ เปนตน รวมเปน
จํานวน 5.4 พันลานบาท
2.2 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนกรกฎาคม 2544 พิจารณาตามกลุมสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธน
กิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) แยกไดดังนี้
2.2.1ธนาคารเอกชนมี NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 6.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 1.36 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 470.5 พันลานบาท
2.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 2.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 2.97 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอน ซึ่งมี
จํานวน 89.9 พันลานบาท
2.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL ลดลงสุทธิ 1.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 7.39 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่งมีจํานวน 22.5 พันลานบาท
2.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 0.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 2.83 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 24.2 พันลานบาท
2.3 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนกรกฎาคม 2544 แยกตามภาคธุรกิจไดดังนี้
2.3.1 NPL รายใหมทเี่ พิ่มขึน้ จํานวน 16.0 พันลานบาท อยูในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 2.7 พันลานบาท ภาคธุรกิจ
การนําสินคาเขา 2.7 พันลานบาท และภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก 2.5 พันลานบาท
2.3.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นจากรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 23.7 พันลานบาท อยูในภาคธุรกิจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย 7.0 พันลานบาท ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก 5.8 พันลานบาท ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 3.2
พันลานบาท และภาคธุรกิจอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 2.8 พันลานบาท
3.NPL ของสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
3.1 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2544 ทั้งสิ้น 4.8 พันลาน
บาท เทากับรอยละ 7.12 ของสินเชื่อรวม 67.2 พันลานบาท

3.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2544 ทั้งสิ้น 0.9 พันลานบาท เทากับรอยละ
28.43 ของสินเชื่อรวม 3.3 พันลานบาท
4. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร มี NPL คง
คาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2544 ทั้งสิ้น 620.8 พันลานบาท (เพิ่มขึ้นสุทธิจากเดือนกอน 8.4 พันลานบาท) เทียบ
กับสินเชื่อรวม 4,916.8 พันลานบาท เทากับรอยละ 12.63 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.58 ณ สิ้นเดือนกอน
5.NPL คงคางหลังหักเงินสํารอง
5.1 ระบบสถาบันการเงิน ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ได
กันเงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 202.0 พันลานบาท ดังนัน้ NPL หลัง
หักเงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 413.1 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,644.4 พันลาน
บาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 8.89
5.2 ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกัน
เงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 205.1 พันลานบาท ดังนั้น NPL หลังหัก
เงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 415.7 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,711.7 พันลาน
บาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารอง
เทากับรอยละ 8.82
ธนาคารแหงประเทศไทย
4 กันยายน 2544
เอกสารแนบ

