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บรรษตัลำดรองสนิเชือ่ท ีอ่ยูอ่ำศยั (บตท.) 
ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2560 (1 ม.ค. 60  –  31 ม.ีค. 60)    

SOD : เป็นกลไกของภำครฐั เพือ่สรำ้งโอกำศใหป้ระชำชนเขำ้ถงึแหลง่เงนิทนุควบคูก่บักำรยกระดบัคณุภำพชวีติภำยใตก้ำร
บรหิำรจดักำรองคก์รทีม่ ัน่คง มมีำตรฐำน ตลอดจนใชท้รพัยำกรรว่มกนัอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

สนิทรพัย ์หนีส้นิ และทนุ 

ผลกำรด ำเนนิงำน 

ทีม่า : งบไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ของ บตท.  

หนว่ย: ลำ้นบำท 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

ผลกำรด ำเนนิงำนของ บตท. ไตรมำส 1 ปี 2560 
 

 สนิทรพัยร์วม  
      บตท. มสีนิทรัพยร์วม จ านวน 23,418 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/59 จ านวน 1,116  ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.5 (Q1/59 มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 24,534  ลา้นบาท) 
 

 หนีส้นิรวม  
      บตท. มหีนีส้นิรวม จ านวน 22,544 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/59 จ านวน 988 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 4.2 (Q1/59 มหีนีส้นิรวมจ านวน  23,532 ลา้นบาท) 
 

 รำยไดด้อกเบีย้  
      บตท. มรีายไดด้อกเบีย้จ านวน 273 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/59 จ านวน 39 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 12.5 (Q1/59 มรีายไดด้อกเบีย้จ านวน 312 ลา้นบาท) 
 

 คำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้  
      บตท. มคีา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้จ านวน 183 ลา้นบาท เพิม่ขึจ้าก Q1/59 จ านวน 11 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.3 (Q1/59 มคีา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้จ านวน 172 ลา้นบาท) 
 

 ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ
     บตท. มผีลขาดทนุสทุธ ิ13 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/59 จ านวน 38 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 152.0 (Q1/59 มผีลก าไรสทุธ ิ25 ลา้นบาท) 
 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์รวม 16,824 24,879 26,601 24,534 23,418 (4.5%)

สทิธเิรียกรอ้งและเงนิลงทนุในลกูหนีส้ทุธิ 15,997 23,858 22,218 24,306 21,515 (11.5%)

หนีส้นิรวม 15,893 23,902 25,714 23,532 22,544 (4.2%)

สว่นของทนุ 931 977 887 1,002 874 (12.8%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (299) (438) (342) (176) (356) 101.8%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดด้อกเบีย้/ทางการเงนิ 698 933 1,198 312 273 (12.5%)

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 4 5 7 1 2 100.0%

รายไดร้วม 702 937 1,205 313 275 (12.1%)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/ทางการเงนิ 424 557 695 172 183 6.3%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 127 143 147 41 32 (21.3%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 550 701 842 213 214 0.5%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 274 375 502 140 90 (35.6%)

หนีส้งสัยจะสญู 81 170 436 75 74 (1.3%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 70 67 (73) 25 (13) (152.0%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 69 77 72 21 18 (15.5%)

NPL (ลา้นบาท) 387 724 2,385 870 2,608 199.7%

สนิเชือ่คงคา้งรวมสทิธเิรียกรอ้งในลกูหนี้ (ลา้นบาท) 15,858 23,582 22,182 23,236 21,549 (7.3%)

เป้าหมายการรับซือ้สนิเชือ่ (ลา้นบาท) 5,000 10,000 10,000 1,050 -

ยอดรับซือ้สนิเชือ่ใหม่ (ลา้นบาท) 8,574 9,263 734 182 -

อัตราสนิเชือ่ซือ้ใหม่ตอ่เป้าหมาย (%) 171% 93% 7% 17% -

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.4% 0.3% -0.3% 0.4% -0.2%

BIS Ratio 13.5% 10.1% 9.1% 11.9% 9.08%

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%) 2.44% 3.07% 10.75% 3.74% 12.10%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวองัครำ  เตยีวม ัง่ม ี
ส ำนกั :  กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสุธำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2133 
วนัทีจ่ดัท ำ : 6 มถิุนำยน 2560 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 

ภำระค ำ้ประกนัสะสม  

บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั (บตท.) 
 ประจ ำไตรมำสที ่1 ปี 2560 (1 ม.ค. 60   –  31 ม.ีค. 60)  

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน 

       ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2560 บตท. มผีลขาดทนุสทุธ ิ13 ลา้นบาท 
ต ่ากวา่ไตรมาส 1 ปี 2559 รอ้ยละ 152 โดยมสีาเหตสุ าคัญจากการเพิม่ขึน้ของ 
NPL ท าใหต้อ้งมกีารตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ โดยไตรมาส 1 ปี 2560 
บตท. มอีตัรา NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ อยูท่ีร่ะดับรอ้ยละ 12.10      

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ / พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

1) บตท. ควรพจิารณาหาแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารคณุภาพ
สนิเชือ่ และตดิตามการด าเนนิงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพอยา่งใกลช้ดิ  

2) บตท. ควรด าเนนิการจัดท าแผนแกไ้ขปัญหา NPLs อยา่งเป็นรปูธรรม    
เพือ่แกไ้ขปัญหา NPL ทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึมกีาร
ก าหนดเป้าหมายการแกไ้ขปัญหาทีช่ดัเจน  

สนิเชือ่คงคำ้งและสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี ้

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

      บตท. เป็นรัฐวสิาหกจิประเภทสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ สงักดักระทรวงการคลัง จัดตัง้ขึน้ตามพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมวีตัถปุระสงคห์ลักในการพัฒนาตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยดว้ยการน าหลักการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยม์าใชเ้พือ่ให ้

สามารถระดมทนุส าหรับการขยายสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยไดส้ม ่าเสมอ เพือ่สรา้งเสถยีรภาพดา้นสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยในธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละรักษา 

ความมั่นคงทางเศรษฐกจิของประเทศ 
       

Non – Performing Loan 

ทัง้นี้ไดส้ ารองหนี้สงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ ๑๐๐ แลว้ 
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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

 หนีส้งสยัจะสญู 
      บตท. มกีารตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญู 74 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/59 จ านวน 1 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.3 (Q1/59 มกีารตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 75 
ลา้นบาท) 
 

 สนิเชือ่คงคำ้งและสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี ้
     บตท. มสีนิเชือ่คงคา้งรวมสทิธเิรยีนกรอ้งในลกูหนี ้ณ Q1/60 จ านวน 21,548.75 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
      - สนิเชือ่คงคา้ง (รับความเสีย่ง) จ านวน 4,813.28 ลา้นบาท 
      - สนิเชือ่คงคา้ง (ไมรั่บความเสีย่ง) จ านวน 2.21 ลา้นบาท 
      - สทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี ้จ านวน 16,733.26 ลา้นบาท 
 

 Non – Performing Loan 
     บตท. ม ืNPL ณ Q1/60 จ านวน 2,607.80 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.10 ตอ่
สนิเชือ่ เพิม่ขึน้จาก Q1/59 จ านวน 1,737.66 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 199.69 
(Q1/59 ม ืNPL จ านวน 870.14 ลา้นบาท)  
 

 กำรด ำรงเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง 
     ณ Q1/60 บตท. มเีงนิกองทนุจ านวน 911.10 ลา้นบาท สนิทรัพยเ์สีย่ง 
10,038.18 ลา้นบาท และม ีBIS Ratio ทีร่อ้ยละ  9.08 
 


