ฉบับที่ 40/2544
เรื่อง สรุป NPL เดือนมกราคม 2544
1. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร)
1.1 ระบบสถาบันการเงิน(ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) มี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 ทั้งสิ้น 859.6 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 4,813.7 พันลานบาท การ
เปลี่ยนแปลง NPL สุทธิในเดือนนี้เพิ่มขึน้ 1.6 พันลานบาท สาเหตุสําคัญมาจากในเดือนนี้มีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้สําเร็จไดลดลง เนื่องจากลูกหนี้รายใหญไดปรับปรุงโครงสรางหนี้เสร็จไปกอนหนานี้แลว แต
อัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมของระบบสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคมเทากับรอยละ 17.86 ลดลงจากรอย
ละ 17.91 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543
1.2 NPLของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร) แยกตามกลุมสถาบันการเงินไดดังนี้
1.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 482.4 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 2,646.4 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 18.23
1.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL คงคางทั้งสิ้น 304.7 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 1,426.4 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 21.36
1.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคางทั้งสิ้น 38.2 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 600.0 พันลาน
บาท เทากับรอยละ 6.37
1.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 34.2 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 141.0 พันลานบาท เทากับรอย
ละ 24.29
1.3 ภาคธุรกิจที่มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 จํานวนสูงแยกไดดังนี้
1.3.1 ภาคอุตสาหกรรมมี NPL คงคาง 200.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 23.33 ของNPL ทั้งสิ้น
1.3.2 ภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีกมี NPL คงคาง 136.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 15.89 ของ NPL
1.3.3 การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลมี NPL คงคาง 130.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 15.17 ของNPL ทั้งสิ้น

2.การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร)
2.1 การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) ในเดือนมกราคม 2544 แยกรายละเอียดไดดังนี้
พันลานบาท
858.0

2.1.1 NPL คงคาง ณ สิน้ เดือน ธ.ค. 2543
2.1.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นในเดือน ม.ค. 2544
- จํานวนใหม

12.9

- รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้

18.5 31.4

2.1.3 NPL ที่ลดลงในเดือน ม.ค. 2544
- ปรับปรุงโครงสรางหนี้

(20.1)

- เหตุผลอื่น (ดูรายละเอียดในหมายเหตุ) (9.7) (29.8)
2.1.4 NPL เพิ่มขึ้นสุทธิในเดือน ม.ค.
2544

1.6

2.1.5 NPL คงคาง ณ สิน้ เดือน ม.ค. 2544

859.6

หมายเหตุ เหตุผลอื่น ประกอบดวย
1) NPL ที่มาชําระจนคางไมถึง 3 เดือนจํานวน 4.6 พันลานบาท
2) ตัดหนี้จัดชัน้ สงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชี รวมเปนจํานวน 2.6 พันลานบาท
3) อื่นๆ เชน จํานวนเงินที่รับชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนื่องจากหมดสิทธิเรียกรองการขายหนี้ และ Covered asset
pool เปนตน รวมเปนจํานวน 2.5 พันลานบาท
2.2 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนมกราคม 2544 พิจารณาตามกลุมสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธน
กิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) แยกไดดังนี้
2.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 5.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 1.13 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอน ซึ่งมี
จํานวน 477.0 พันลานบาท
2.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL ลดลงสุทธิ 3.3 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 1.07 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอน ซึ่งมี
จํานวน 308.1 พันลานบาท
2.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 0.04 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.11 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่งมีจํานวน 38.2 พันลานบาท

2.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL ลดลงสุทธิ 0.5 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 1.49 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 34.7 พันลานบาท
2.3 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนมกราคม 2544 แยกตามภาคธุรกิจไดดังนี้
2.3.1 NPL รายใหมทเี่ พิ่มขึน้ จํานวน 12.9 พันลานบาท อยูในภาคธุรกิจการกอสราง 2.8 พันลานบาท
ภาคอุตสาหกรรม 2.7 พันลานบาท และภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีก 1.9 พันลานบาท
2.3.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นจากรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 18.5 พันลานบาท อยูในภาคอุตสาหกรรม 4.2
พันลานบาท ภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีก 3.3 พันลานบาท และภาคการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 2.4
พันลานบาท
3. NPL ของสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
3.1 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544ทั้งสิ้น 4.8 พันลาน
บาท (ลดลงสุทธิจากสิ้นเดือนกอน 0.2 พันลานบาท) เทากับรอยละ 6.3 ของสินเชื่อรวม 75.5 พันลานบาท
3.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 ทั้งสิ้น 1.4 พันลานบาท (ใกลเคียงกับเดือน
กอน) เทากับรอยละ 40.03 ของสินเชื่อรวม 3.5 พันลานบาท
4. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรมี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 ทั้งสิ้น 865.7 พันลานบาท (เพิ่มขึ้นสุทธิจากเดือนกอน 1.5 พันลานบาท)
เทียบกับสินเชือ่ รวม 4,892.7 พันลานบาท เทากับรอยละ 17.69 ลดลงจากรอยละ 17.74 ณ สิ้นเดือนกอน
5.การปรับปรุงโครงสรางหนี้
ระบบสถาบันการเงินโดยรวมปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จในเดือนมกราคม 2544 เปนจํานวนทัง้ สิ้น
35.4 พันลานบาท เปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ NPL จํานวน 20.1 พันลานบาท สวนที่เหลือเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ที่มีการคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยไมเกิน 3 เดือน

6. NPL คงคางหลังหักเงินสํารอง
6.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ได
กันเงินสํารองสําหรับ NPLสวนที่ไมมหี ลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 284.3 พันลานบาท ดังนัน้ NPL หลังหัก
เงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 575.3 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,529.4 พันลาน
บาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 12.70
6.2 ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกัน
เงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 287.3 พันลานบาท ดังนั้น NPL หลังหัก
เงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 578.5 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,605.4 พันลาน
บาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 12.56
ธนาคารแหงประเทศไทย
5 มีนาคม 2544
ตารางแนบ

