ฉบับที่ 51/2544
เรื่อง สรุป NPL เดือนกุมภาพันธ 2544
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) รายงานขอมูลเกี่ยวกับNPL ณ เดือน กุมภาพันธ 2544
นางสาว ปราณี ลีลาชีวสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษและการวิเคราะห สายนโยบายสถาบัจของธนาคาร
ตนการเงิน เปดเผยวา ยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของเดือนกุมภาพันธ 2544 มีรายละเอียด ดังนี้
1. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิ่างประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร)
1.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) มี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 ทั้งสิ้น 857.3 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 4,817.8 พันลานบาท ใน
เดือนนี้ NPL ลดลงสุทธิ 1.3 พันลานบาท เนื่องจากยอด NPL ทั้งที่เปนรายใหมและทีเ่ คยปรับปรุงโครงสรางหนี้
มาแลวต่ําลงจากเดือนกอน อัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมของระบบสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ
2544 เทากับรอยละ 17.80 ลดลงจากรอยละ 17.84 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544
1.2 NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร) แยกตามกลุมสถาบันการเงินไดดังนี้
1.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 481.5 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 2,651.4 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 18.16
1.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL คงคางทั้งสิ้น 305.7 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 1,419.1 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 21.54
1.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคางทั้งสิ้น 37.5 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 605.2 พันลานบาท
เทากับรอยละ 6.20
1.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 32.6 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 142.1 พันลานบาท เทากับรอย
ละ 22.97
1.3 ภาคธุรกิจที่มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 จํานวนสูงแยกไดดังนี้
1.3.1 ภาคอุตสาหกรรมมี NPL คงคาง 199.5 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 23.27 ของ NPL ทั้งสิ้น

1.3.2 ภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีกมี NPL คงคาง 136.2 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 15.89 ของ NPL ทั้งสิ้น
1.3.3 การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลมี NPL คงคาง 129.9 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 15.16 ของ NPL ทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคาร
ตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร)
2.1 การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) ในเดือนกุมภาพันธ 2544 แยกรายละเอียดไดดงั นี้
พันลานบาท
2.1.1 NPL คงคาง ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2544

858.6

2.1.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นในเดือน ก.พ. 2544
- จํานวนใหม

10.1

- รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้

12.3

22.4

2.1.3 NPL ที่ลดลงในเดือน ก.พ. 2544
- ปรับปรุงโครงสรางหนี้
- เหตุผลอื่น (ดูรายละเอียดในหมายเหตุ)

(16.3)
(7.4)

(23.7)

2.1.4 NPL ลดลงสุทธิในเดือน ก.พ. 2544

(1.3)

2.1.5 NPL คงคาง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2544

857.3

หมายเหตุ เหตุผลอื่น ประกอบดวย
1) NPL ที่มาชําระจนคางไมถึง 3 เดือนจํานวน 4.3 พันลานบาท
2) ตัดหนี้จัดชัน้ สงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชี รวมเปนจํานวน 0.4 พันลานบาท
3) อื่นๆ เชน จํานวนเงินที่รับชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนื่องจากหมดสิทธิเรียกรองการขายหนี้ และ Covered asset
pool เปนตน รวมเปนจํานวน 2.7 พันลานบาท

2.2 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนกุมภาพันธ 2544 พิจารณาตามกลุมสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศ
ธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) แยกไดดังนี้
2.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL ลดลงสุทธิ 0.3 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.06 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 481.8 พันลานบาท
2.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.3 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.41 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 304.4 พันลานบาท
2.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL ลดลงสุทธิ 0.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 1.8 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่งมีจํานวน 38.2 พันลานบาท
2.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL ลดลงสุทธิ 1.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 4.67 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 34.2 พันลานบาท
2.3 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนกุมภาพันธ 2544 แยกตามภาคธุรกิจไดดังนี้
2.3.1 NPL รายใหมทเี่ พิ่มขึน้ จํานวน 10.1 พันลานบาท อยูในภาคอุตสาหกรรม 2.6 พันลานบาท ภาคธุรกิจการคา
สงและคาปลีก 2.1 พันลานบาท และภาคการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 1.3 พันลานบาท
2.3.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นจากรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 12.3 พันลานบาท อยูในภาคอุตสาหกรรม 2.5
พันลานบาท ภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีก 2.4 พันลานบาท และภาคการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 1.7
พันลานบาท
3. NPL ของสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
3.1 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 ทั้งสิ้น 5.1 พันลาน
บาท (เพิ่มขึ้นสุทธิจากสิ้นเดือนกอน 0.3 พันลานบาท) เทากับรอยละ 6.99 ของสินเชื่อรวม 73.2 พันลานบาท
3.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 ทั้งสิ้น 1.4 พันลานบาท เทากับรอยละ
39.77 ของสินเชื่อรวม 3.6 พันลานบาท
4. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรมี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2544 ทั้งสิ้น 863.9 พันลานบาท (ลดลงสุทธิจากเดือนกอน 0.9 พันลานบาท)
เทียบกับสินเชือ่ รวม 4,894.5 พันลานบาท เทากับรอยละ 17.65 ลดลงจากรอยละ 17.68 ณ สิ้นเดือนกอน

5. การปรับปรุงโครงสรางหนี้
ระบบสถาบันการเงินโดยรวมปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จในเดือนกุมภาพันธ 2544 เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 25.6 พันลานบาท เปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ NPL จํานวน 16.3 พันลานบาทสวนที่เหลือเปน
การปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ที่มกี ารคางชําระเงินตนหรือดอกเบีย้ ไมเกิน 3 เดือน
6. NPL คงคางหลังหักเงินสํารอง
6.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ได
กันเงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 285.1 พันลานบาท ดังนัน้ NPL หลัง
หักเงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 572.2 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,532.6 พันลาน
บาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 12.62
6.2 ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกัน
เงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 287.5 พันลานบาท
ดังนั้น NPL หลังหักเงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 576.4 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ
4,607.0 พันลานบาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 12.51
ธนาคารแหงประเทศไทย
2 เมษายน 2544
ตารางแนบ

