ฉบับที่ 64/2544
เรื่อง สรุป NPL เดือนมีนาคม 2544
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) รายงานขอมูลเกี่ยวกับ NPL ณ เดือนมีนาคม 2544
นางสาวปราณี ลีลาชีวสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษและการวิเคราะห สายนโยบายสถาบัน
การเงิน เปดเผยวา ยอดหนี้ทไี่ มกอใหเกิดรายได (NPL) ของเดือนมีนาคม 2544 มีรายละเอียด ดังนี้
1. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร)
1.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) มี
NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 ทั้งสิ้น 847.2 พันลานบาท และสินเชื่อรวม 4,821.3 พันลานบาท ในเดือน
นี้ NPL ลดลงสุทธิ 9.2 พันลานบาท เนื่องจากในเดือนนี้มกี ารปรับโครงสรางหนี้ไดมากขึ้น ประกอบกับสถาบัน
การเงินไดตัดจําหนายลูกหนี้ที่กันสํารองครบแลวออกจากบัญชี อัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมของระบบ
สถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 เทากับรอยละ 17.57 ลดลงจากรอยละ 17.78 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ
2544
1.2 NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร) แยกตามกลุมสถาบันการเงินไดดังนี้
1.2.1 ธนาคารเอกชนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 481.4 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 2,655.1 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 18.13
1.2.2 ธนาคารของรัฐมี NPL คงคางทั้งสิ้น 304.8 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 1,440.5 พันลานบาท เทากับ
รอยละ 21.16
1.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL คงคางทั้งสิ้น 28.6 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 582.5 พันลานบาท
เทากับรอยละ 4.91
1.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL คงคางทั้งสิ้น 32.4 พันลานบาท เทียบกับสินเชื่อรวม 143.1 พันลานบาท เทากับรอย
ละ 22.62

1.3 ภาคธุรกิจที่มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 จํานวนสูงแยกไดดังนี้
1.3.1 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมี NPL คงคาง 195.4 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 23.07 ของNPL ทั้งสิ้น
1.3.2 ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีกมี NPL คงคาง 137.2 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 16.19 ของ NPL ทั้งสิ้น
1.3.3 ภาคธุรกิจอุปโภคบริโภคมี NPL คงคาง 129.0 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 15.22 ของ NPL ทั้งสิ้น
1.3.4 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี NPL คงคาง 125.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 14.83 ของ NPL ทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร)
2.1. การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร) ในเดือนมีนาคม 2544 แยกรายละเอียดไดดังนี้
พันลานบาท
856.4

2.1.1 NPL คงคาง ณ สิน้ เดือน ก.พ. 2544
2.1.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นในเดือน มี.ค. 2544
- จํานวนใหม

16.9

- รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้

23.7

40.6

2.1.3 NPL ที่ลดลงในเดือน มี.ค. 2544
- ปรับปรุงโครงสรางหนี้

(29.6)

- เหตุผลอื่น (ดูรายละเอียดในหมายเหตุ)

(20.2)

(49.8)

2.1.4 NPL ลดลงสุทธิในเดือน มี.ค. 2544

(9.2)

2.1.5 NPL คงคาง ณ สิน้ เดือน มี.ค. 2544

847.2

หมายเหตุ เหตุผลอื่น ประกอบดวย
1) NPL ที่มาชําระจนคางไมถึง 3 เดือนจํานวน 6.7 พันลานบาท
2) ตัดหนี้จัดชัน้ สงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชี รวมเปนจํานวน 10.8 พันลานบาท
3) อื่นๆ เชน จํานวนเงินที่รับชําระหนี้ การตัดหนี้สูญเนื่องจากหมดสิทธิเรียกรองการขายหนี้ เปนตน รวมเปน
จํานวน 2.8 พันลานบาท

2.2 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนมีนาคม 2544 พิจารณาตามกลุมสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจ
ของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) แยกไดดังนี้
2.2.1ธนาคารเอกชนมี NPL ลดลงสุทธิ 0.1 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.02 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 481.5 พันลานบาท 2.2.2ธนาคารของรัฐมี NPL ลดลงสุทธิ 0.9 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.28 ของ
NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมีจาํ นวน 305.7 พันลานบาท
2.2.3 สาขาธนาคารตางประเทศมี NPL ลดลงสุทธิ 8.0 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 21.85 ของ NPL ณ สิ้นเดือน
กอนซึ่งมีจํานวน 36.6 พันลานบาท
2.2.4 บริษัทเงินทุนมี NPL ลดลงสุทธิ 0.3 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 0.79 ของ NPL ณ สิ้นเดือนกอนซึ่งมี
จํานวน 32.6 พันลานบาท
2.3 การเปลี่ยนแปลง NPL ในเดือนมีนาคม 2544 แยกตามภาคธุรกิจไดดังนี้
2.3.1 NPL รายใหมทเี่ พิ่มขึน้ จํานวน 16.9 พันลานบาท อยูในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 4.2 พันลานบาท ภาคธุรกิจ
คาสงและคาปลีก 4.1 พันลานบาท ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1.7 พันลานบาท และภาคธุรกิจอุปโภคบริโภค 1.4
พันลานบาท
2.3.2 NPL ที่เพิ่มขึ้นจากรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 23.7 พันลานบาท อยูในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
8.7 พันลานบาท ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก 3.6 พันลานบาท ภาคธุรกิจอุปโภคบริโภค 2.7 พันลานบาท และ
ภาคธุรกิจสงสินคาออก 2.6 พันลานบาท
3. NPL ของสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
3.1 สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 ทั้งสิ้น 4.6 พันลาน
บาท (ลดลงสุทธิจากสิ้นเดือนกอน 0.5 พันลานบาท) เทากับรอยละ 5.78 ของสินเชื่อรวม 80.2 พันลานบาท
3.2 บริษัทเครดิตฟองซิเอรมี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 ทั้งสิ้น 1.6 พันลานบาท (เพิ่มขึน้ สุทธิจากสิ้น
เดือนกอน 0.2 พันลานบาท) เทากับรอยละ 45.48 ของสินเชื่อรวม 3.5 พันลานบาท
4. NPL คงคางของระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร
ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร
มี NPL คงคาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2544 ทั้งสิ้น 853.4 พันลานบาท (ลดลงสุทธิจากเดือนกอน 9.5 พันลานบาท)
เทียบกับสินเชือ่ รวม 4,905.0 พันลานบาท เทากับรอยละ 17.40 ลดลงจากรอยละ17.63 ณ สิ้นเดือนกอน

5. การปรับปรุงโครงสรางหนี้
ระบบสถาบันการเงินโดยรวมปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จในเดือนมีนาคม 2544 เปนจํานวนทั้งสิ้น
78.6 พันลานบาท เปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ NPL จํานวน 29.6 พันลานบาท สวนที่เหลือเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้จากหนี้ที่มีการคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยไมเกิน 3 เดือน
6. NPL คงคางหลังหักเงินสํารอง
6.1 ระบบสถาบันการเงิน (ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ได
กันเงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 288.0 พันลานบาท ดังนัน้ NPL หลัง
หักเงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 559.1 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,533.2 พันลาน
บาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารอง
เทากับรอยละ 12.33
6.2 ระบบสถาบันการเงินรวมสํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศและบริษัทเครดิตฟองซิเอรไดกัน
เงินสํารองสําหรับ NPL สวนที่ไมมีหลักประกันรองรับไวแลวจํานวน 291.0 พันลานบาท ดังนั้น NPL หลังหัก
เงินสํารองจึงมีจํานวนเทากับ 562.4 พันลานบาท และสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับ 4,614.0 พันลาน
บาท NPL หลังหักเงินสํารองตอสินเชื่อทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองเทากับรอยละ 12.19
ธนาคารแหงประเทศไทย
4 พฤษภาคม 2544
ตารางแนบ

