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บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั (บตท.) 
ประจ ำปีบญัช ี2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

 

• SOD : ทบทวนภำรกจิและศกึษำควำมเหมำะสมในกำรด ำเนนิงำน 

• ผลกำรด ำเนนิงำนในปี 58 ของ บตท. มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 66 ลำ้นบำท 

เมือ่เทยีบกบั ปี 57 ซึง่มกี าไรสทุธ ิจ านวน 69 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจ านวน 4 
ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 4 เนือ่งจาก 

             - ในปี 2558 บตท. มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยรวม
ทัง้ส ิน้ 700 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2257 จ านวน 250 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 27  
             - คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31 ในปี 2558 ซึง่ในปี 2557       
มคีา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้จ านวน 424 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 133 ลา้นบาท ในปี 2558     
เป็นจ านวน 557 ลา้นบาท 
              - คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิการอืน่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.49 ในปี 2558 
หรอืคดิเป็นเงนิจ านวน 17 ลา้นบาท ในปี 2557 มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิการ
อืน่จ านวน 126 ลา้นบาท แตใ่นปี 2558 มคีา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจ านวน 143                     
ลา้นบาท  

• ยอด NPL ปี 58 มจี ำนวน 724 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัปี 2557 ซึง่มี
จ านวน 387 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 337ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 87 
แสดงใหเ้ห็นวา่ในปี 2558 บตท. มคีวามสามารถในการจัดการหนี ้NPL ได ้
ลดลง และเนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวลกูคา้ยังขาดสถาพคลอ่งใน
การผอ่นช าระ และม ีRe-Entry สงูรอ้ยละ 17 

• ปี 2558 มสีนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้มากเมือ่เทยีบกบัปี 2557 จ านวน 8,024 
ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48 สว่นใหญเ่กดิจากการลงทนุในลกูหนี ้    
ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 

รายไดด้อกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ (ลา้นบาท) 

หมายเหตุ : งบการเงินยงัไม่ไดผ้่านการรับรองจาก สตง. 

2556 2557 2558 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

สินทรัพยร์วม 9,093                16,824              24,877                48%

หน้ีสินรวม 8,345                15,893              23,901                50%

ทุนรวม - ส่วนของผูถื้อหุ้น 748                   931                   976                     4.83%

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม (517) (477) (437) -8.39%

รำยไดด้อกเบ้ีย/ทำงกำรเงิน 297                   697                   932                     33.7%

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2.19                  4.05                  4.70                    16%

รำยไดร้วม 299                   701                   937                     34%

คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ีย/ทำงกำรเงิน 154                   424                   557                     31%

คำ่ใชจ่้ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 91                     126                   143                     13.49%

คำ่ใชจ่้ำยรวม 245                   550                   700                     27%

รำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ 144                   274                   375                     36.86%

คำ่เผ่ือหน้ีสูญและสงสยัจะสูญ 29                     81                     170.00                110%

ก ำไรสุทธิ 26                     69                     66                       -4%

คำ่ใชจ่้ำยพนกังำน 51.0                  68.0                  76                       11.76%เงินน ำส่ง/เงินปันผล -                    #DIV/0!

NPL 283                   387                   724                     87%

เป้ำหมำยกำรปล่อยสินเช่ือ (ทั้งปี) 4,000                5,000                10,000                100%

สินเช่ือปล่อยใหม่ (ไม่รวม Turnover) 4,380                8,574                9,262                  8%

อตัรำกำรปล่อยสินเช่ือใหม่ต่อเป้ำหมำยฯ (%) 110% 171% 92.62% -46%

ROA 0.47% 0.53% 0.30%

ROE 3.55% 8.22% 7.00%

NIM 2.5% 2.0% 2.70%

NPL ต่อเงินให้สินเช่ือ (%) 3.33% 2.44% 3.07%

D/E (เท่ำ) 11.16                17.07                24.50

รายการ

ผลการด าเนินงาน

อื่นๆ

อัตราส่วนทางการเงนิ



นโยบำยรฐั 
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บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั 

ประจ ำปี 2558(1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2557 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 

• บตท. มรีายไดด้อกเบีย้จากเงนิลงทนุในลกูหนีท้ีโ่ตสงูขึน้ และมกีารบรหิาร
คา่ใชจ้่ายทีม่ใิชด่อกเบีย้ไดด้ ีสง่ผลให ้บตท. มคีา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน
ตอ่รายไดส้ทุธทิีด่ ีอยา่งไรก็ตาม บตท. มยีอด NPLs คงเหลอืของสนิเชือ่กอง
เดมิทีเ่พิม่ขึน้สงูมากในปี 2558 เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว ท าให ้
ลกูคา้เกดิปัญหาสภาพคลอ่งและเกดิปัญหาในการผอ่นช าระ 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• ปัจจุบัน บตท. มแีนวทางการแกไ้ขปัญหาคณุภาพสนิเชือ่ทีช่ดัเจน โดยมแีนว
ทางการแกไ้ขการจัดการหนี ้NPLs ระหวา่งกองเดมิทีแ่กไ้ขไดย้ากและกอง
สนิเชือ่ใหม ่อยา่งไรก็ตาม บตท. ควรเพิม่มาตรการในการตดิตามลกูหนีอ้ยา่ง
ใกลช้ดิ โดยเฉพาะกลุม่ลกูคา้ใหมท่ีจั่ดซือ้และมอีายมุากกวา่ 3 ปี ซึง่เป็น
กลุม่ทีม่แีนวโนม้จะเกดิ NPLs สงู  

• บตท. ควรรักษาความสมดลุระหวา่งการเตบิโตในธุรกจิ และความเชือ่มั่นของ
สถาบันการเงนิ และนักลงทนุ ในเรือ่งความมั่นคงทางการเงนิ รวมถงึการ
รักษาการด ารงเงนิกองทนุใหอ้ยูร่ะดับทีเ่หมาะสม 

Non-Performing Loan (NPL) 

• บตท. ไดด้ าเนนิการตามโครงการความร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิพันธมติร 4 แหง่ ไดแ้ก ่ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารกสกิรไทย  ธนาคารเกยีรตนิาคนิ  และธนาคารไทยพาณชิย ์ ในการออกผลติภัณฑส์นิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัอัตรา
ดอกเบีย้คงทีร่ะยะยาว โครงการจัดซือ้กองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัจากธนาคารพาณชิย ์และยังมโีครงการร่วมมอืกบักลุม่
ทีไ่มใ่ชธ่นาคารเพือ่เขา้ร่วมซือ้สนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ 

 

ทัง้นีไ้ดส้ ารองหนีส้งสัยจะสญูไวร้อ้ยละ ๑๐๐ แลว้ 

• สิน้ปี 2558 บตท. มสีนิเชือ่คงคำ้งรวมสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี ้ทัง้สิน้จ านวน  
23,581.75 ลา้นบาท  มสีนิเชือ่คงคา้งรวม  11,750.96 ลา้นบาท แยกเป็น 
  - ยอดสนิเชือ่คงคา้งทีร่ับความเสีย่ง จ านวน 11,750.96  ลา้นบาท        ประกอบดว้ย  
    โครงการ 30 ปี จ านวน 580.86 ลา้นบาท  
    โครงการ เพทาย (คละคณุภาพ) จ านวน 46.19 ลา้นบาท  
    ธอส. จ านวน 7.10 ลา้นบาท  
    ธนาคารกสกิรไทย (รวมจัดซือ้ปี 56 และ 57) จ านวน 588.34 ลา้นบาท  
    ธนาคารกสกิรไทย (จัดซือ้ปี 58) จ านวน 3,370.01 ลา้นบาท 
    ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ านวน 506.59 ลา้นบาท  
    โครงการความรว่มมอืกบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์จ านวน 20.35 ลา้นบาท  
    โครงการความรว่มมอืกบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ านวน 541.43 ลา้นบาท  
    โครงการความรว่มมอืกบัธนาคารกสกิรไทย จ านวน 12.76 ลา้นบาท  
    โครงการความรว่มมอืกบัธนาคารทสิโก ้จ านวน 2,223.05 ลา้นบาท 
  - ยอดสนิเชือ่คงคา้งทีไ่มไ่ดร้ับความเสีย่ง จ านวน 2.40 ลา้นบาท  
  ประกอบดว้ย สถาบนัการเงนิ จ านวน 2.40 ลา้นบาท 

• อตัราสว่นภาระเงนิค ้าประกนัตอ่เงนิกองทนุ (BIS Ratio) ในปี 2558 
อยูท่ีร่อ้ยละ 10.11 เมือ่เทยีบกบัปี 57 ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 13.50                      
จะพบวา่ลดลง เนือ่งจากสนิทรัพยเ์สีย่งมจี านวนเพิม่สงูขึน้  

• อตัราสว่นรายไดด้อกเบีย้สทุธติอ่สนิทรัพยร์วมเฉลีย่ (NIM) ในปี 
2558 บตท. มคีา่ NIM รอ้ยละ 2.70 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 
เล็กนอ้ย เนือ่งจาก Cost of Fund ทีเ่พิม่สงูขึน้  

• อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) ในปี 2558 อยูท่ีร่อ้ยละ 
0.30 เมือ่เทยีบกบัปี 2557 ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 0.53 เนือ่งจากมกี าไร
สทุธทิีล่ดลง และมกีารส ารองหนีส้งสยัจะสญูทีส่งูขึน้ 

 

น ้ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด้ำเนินงำน คะแนนที่ได้
1. ผลกำรประเมนิกระบวนกำร/ระบบของรัฐวิสำหกิจ 1-6 ไดแ้ก่ 35 4.6000 4.6000

2. ผลลพัธ์ 65 4.4934
4,081.65 5.0000
3.5000 3.5000

2.3 ความพงึพอใจของลูกค้าประจ าปบีญัชี 2557 80.57 4.1140
2.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานต่อรายได้สุทธิจากการด าเนนิงาน 45.80 5.0000
2.5 การจัดซ้ือสินเชื่อที่อยู่อาศัย 8,573.95 5.0000

5.0 5.0000
2.7 ยอด NPLs คงเหลือของสินเชื่อกองเดิม 384.00 2.0000
2.8 อตัราส่วน NPLs ใหมต่่อสินเชื่อคงเหลือกองใหม่ 0.04 5.0000
2.9 การน าส่งข้อมลูเข้าระบบ GFMIS-SOE 5 5.0000
2.10 การน าส่งข้อมลูใหก้บักระทรวงการคลัง (Data Set)
     2.10.1 การจัดส่งฐานข้อมลู Structured Dataset 12 5.0000
     2.10.2 การจัดส่งข้อมลู Unstructured Dataset 5 5.0000

5 5.0000
                             คะแนนรวม 4.5307

หมวด 5 การมุ่งเนน้บคุลากร

ตวัชี วัด

หมวด 1 การน าองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกค้าและตลาด

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้พฒันา (ร้อยละ)

2.6 การจัดการองค์ความรู้

     2.10.3 การจัดส่งข้อมลูแบบจ าลองประมาณการทางการเงิน

หมวด 6 การมุ่งเนน้การปฏบิติัการ

2.1 การแปลงสินทรัพย์เปน็หลักทรัพย์
2.2 ระดับความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอตัราดอกเบี้ย
     คงที่ระยะยาว


