
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 
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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สงักดั : กระทรวงการคลงั 
ประธำนกรรมกำร :  นางสาวบณัฑรโฉม  แกว้สอาด 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นางสาวบณัฑรโฉม  แกว้สอาด 
กรรมกำรผูจ้ดักำร : นางวสกุานต ์ วศิาลสวสัดิ ์  
CFO : - 
จ ำนวนพนกังำน : 82 คน 
Website : www.smc.or.th 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั (บตท.) 
ประจ ำปีบญัช ี2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

 

• SOD: สรำ้งตลำดรองเพือ่กำรพฒันำและสนบัสนนุใหค้นไทยมที ีอ่ยูอ่ำศยั โดยสำมำรถขอกูส้นิเชือ่อตัรำดอกเบีย้คงทีร่ะยะยำวได ้และสรำ้ง
บคุลำกรใหเ้ป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญดำ้นกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

ผลกำรด ำเนนิงำนของ บตท. ปี 2559 
 

- สนิทรพัยร์วม ในปี 2559 บตท. มสีนิทรัพยจ์ านวน 26,588 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากในปี 2558 จ านวน 1,709 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9          
(ในปี 2558 บตท. มสีนิทรัพยจ์ านวน 24,879 ลา้นบาท) 

- หนีส้นิรวม ในปี 2559 บตท. มหีนีส้นิจ านวน 25,716 ลา้นบาท      
เพิม่ขึน้จากในปี 25558 จ านวน 1,814 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6 
(ในปี 2558 มหีนีส้นิจ านวน 23,902 ลา้นบาท) 

- รำยไดร้วม ในปี 2559 บตท. มรีายไดจ้ านวน 1,205 ลา้นบาท       
เพิม่ขึน้จากในปี 2558 จ านวน 268 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.6   
(ในปี 2558 บตท. มรีายไดจ้ านวน 937 ลา้นบาท) 

- คำ่ใชจ้ำ่ยรวม ในปี 2559 บตท. มคีา่ใชจ้า่ยจ านวน 842 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากในปี 2558 จ านวน 141 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.2 
(ในปี 2558 บตท. มคีา่ใชจ้า่ยจ านวน 701 ลา้นบาท) 

- ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธ ิในปี 2559 บตท. มผีการด าเนนิงานขาดทนุ
จ านวน 88 ลา้นบาท 
 

- กำรจดัซือ้สนิเชือ่ใหม ่ในปี 2559 บตท. มยีอดจัดซือ้สนิเชือ่ใหม่
จ านวน 734 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 2558 จ านวน 8,529 ลา้นบาท       
หรอืลดลงรอ้ยละ 92.1 (ในปี 2558 มยีอดจัดซือ้สนิเชือ่ใหมจ่ านวน 
9,263 ลา้นบาท) ซึง่ต า่กวา่เป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ 

ที่มา : งบการเงินก่อนสอบทานของ  บตท. 

หน่วย: ลา้นบาท 

สนิทรพัยร์วม, หนีส้นิรวม, สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 หนว่ย : ลำ้นบำท 

รำยไดร้วม, คำ่ใชจ้ำ่ยรวม, ก ำไรสทุธ ิ
 

 
หนว่ย : ลำ้นบำท 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์รวม 16,824 24,879 26,588 6.9%

สทิธเิรียกรอ้งและเงนิลงทนุในลกูหนีส้ทุธิ 15,997 23,858 22,203 (6.9%)

หนีส้นิรวม 15,893 23,902 25,716 7.6%

ทนุรวม 931 977 872 (10.8%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (299) (438) (358) (18.1%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดด้อกเบีย้/ทางการเงนิ 698 933 1,198 28.4%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 4 5 8 63.1%

รายไดร้วม 702 937 1,205 28.6%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/ทางการเงนิ 424 557 695 24.8%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 127 143 147 2.6%

คา่ใชจ้า่ยรวม 550 701 842 20.2%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 274 375 502 33.8%

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู 81 170 451 165.1%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 70 67 (88) (231.6%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 69 77 72 (6.2%)

NPL (ลา้นบาท) 387 724 2,385 229.4%

สนิเชือ่คงคา้งรวมสทิธเิรียกรอ้งในลกูหนี้ (ลา้นบาท) 15,858 23,582 22,182 (5.9%)

เป้าหมายการรับซือ้สนิเชือ่ (ลา้นบาท) 5,000 10,000 10,000 0.0%

ยอดรับซือ้สนิเชือ่ใหม่ (ลา้นบาท) 8,574 9,263 734 (92.1%)

อัตราสนิเชือ่ซือ้ใหม่ตอ่เป้าหมาย (%) 171% 93% 7% (92.1%)

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.4% 0.3% -0.3%

ROE 7.5% 6.8% -10.1%

D/E (เทา่) 17.1 24.5 29.5

BIS Ratio 13.5% 10.1% 9.1%

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%) 2.44% 3.07% 10.75%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวองัครำ  เตยีวม ัง่ม ี
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำวรรณ ศกัด ิโ์กศล  
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2230 
วนัทีจ่ดัท ำ : 6 มนีำคม 2560 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั 

ประจ ำปีบญัช ี2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

 

รำยไดด้อกเบีย้และคำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 

สรุปกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 

• ผลการด าเนนิงานปี 2559 บตท. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิ88 
ลา้นบาท ลดลงจากผลการด าเนนิงานในปี 2558 จ านวน 155 ลา้น
บาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 231.6 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของ NPLs 
ท าให ้บตท. ตอ้งตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรุง/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

• บตท. ควรมกีารพจิารณาคณุภาพของกองสนิเชือ่ทีจั่ดซือ้เขา้มาอยา่ง
เขม้งวดเพือ่ป้องกนัการเกดิ NPL ในแตล่ะกองสนิเชือ่ทีจั่ดซือ้เขา้มา 

• บตท. ควรหามาตรการในการบรหิารจัดการยอด NPL ของสนิเชือ่กอง
เดมิ และพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข NPL 

• บตท. ควรจ าท าแผนแกไ้ขปัญหา NPL อยา่งเป็นรูปธรรม  

แนวนโยบำยของกระทรวงเจำ้สงักดั 
๑. พัฒนาผลติภัณฑต์ราสารทางการเงนิใหม้คีวามหลากหลายและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและ      

นักลงทนุ 
๒. พัฒนานวตักรรมดา้นผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วกบัสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

 

ทัง้นี้ ไดส้ ารองหนี้สงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ ๑๐๐ แลว้ 

• ปี 2559 บตท. มสีนิเชือ่คงคำ้งรวมท ัง้ส ิน้ จ านวน 22,181.62  ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2558 จ านวน 1,400.13 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.94 (ในปี 
2558  มสีนิเชือ่คงคา้งรวม จ านวน 23,581.75 ลา้นบาท)  ซึง่แยกเป็น 

 

- ยอดสนิเชือ่คงคา้งทีรั่บความเสีย่ง จ านวน 4,908.06  ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
1. โครงการ 30 ปี จ านวน 521.67 ลา้นบาท  
2. โครงการ เพทาย (คละคณุภาพ) จ านวน 38.03 ลา้นบาท  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์จ านวน 5.69 ลา้นบาท  
4. ธนาคารกสกิรไทย จ านวน 2,142.25 ลา้นบาท  
5. ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ านวน 223.97 ลา้นบาท  
6. ธนาคารไทยพาณชิย ์จ านวน 1,055.00 ลา้นบาท 
7. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารอาคารสงเคราะห ์จ านวน 16.32 ลา้นบาท 
8. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ านวน 226.94 ลา้นบาท 
9. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารกสกิรไทย จ านวน 3.19 ลา้นบาท  
10. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารทสิโก ้จ านวน 675.00 ลา้นบาท 
 

- ยอดสนิเชือ่คงคา้งทีไ่มไ่ดรั้บความเสีย่งของสถาบันการเงนิ จ านวน 2.25 ลา้นบาท 
  

• NPL ณ 31 ธ.ค. 59 มจี านวน 2,384.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธ.ค. 58 
จ านวน 1,660.74 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  229.37 (ณ 31 ธ.ค. 58 ม ีNPL 
จ านวน 724.05 ลา้นบาท) สว่น NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%) ณ 31 ธ.ค. 59 อยู่
ทีร่อ้ยละ 10.75 ในขณะที ่NPL ณ 31 ธ.ค. 58 อยูท่ีร่อ้ยละ 3.07 

 

• คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู ณ วันที ่30 ธ.ค. 59 บตท. มกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะ
สญู จ านวน 451 ลา้นบา้น เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 281 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 165.1 (ในปี 2558 บตท. มกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู จ านวน 
170 ลา้นบาท) 
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หนว่ย : ลำ้นบำท 

ตัวช้ีวดั น้้ำหนัก (รอ้ยละ) ระดับคะแนน
1. ผลกำรประเมินกระบวนกำร/ระบบของรฐัวสิำหกิจ หมวด 1-6 35
   คุณภาพความสมบรูณ์ของการพฒันากระบวนการตาม OFI Roadmap 1.5562
2. ผลลัพธ์ 65
   2.1 การแผลงสินทรัพย์เปน็หลักทรัพย์ 0.6028
   2.2 ระดับความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 0.2500
   2.3 ความพงึพอใจของลูกค้าประจ าปบีญัช ี2559 0.1250
   2.4 สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ประจ าปบีญัช ี2559 0.1250
   2.5 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่อรายได้สุทธจิากการด าเนินงาน 0.5000
   2.6 การจัดซ้ือสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 0.1000
   2.7 ยอด NPLs คงเหลือของสินเชื่อกองเดิม 0.1000
   2.8 อตัราส่วน NPLs ใหม่ต่อสินเชื่อคงเหลือกองใหม่ 0.0400
   2.9 การน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE 0.1000
   2.10 การน าส่งขอ้มูลใหก้บักระทรวงการคลัง (Data Set)
          2.10.1 การจัดส่งฐานขอ้มูล Structured Dataset 0.1000
          2.10.2 การจัดส่งฐานขอ้มูลทางการเงินตามระบบติดตามและ  
                    ประเมินผลการด าเนินงานของ ธปท. 0.0500
          2.10.3 การจัดส่งขอ้มูลด้านการก ากบัดูแลและธรรมาภบิาล      
                    (Unstructured Dataset) 0.0500

คะแนนรวม 3.6990


