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สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั (บตท.) 
ประจ ำปีบญัช ี2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60) 

 

• SOD: สรำ้งตลำดรองเพือ่กำรพฒันำและสนบัสนนุใหค้นไทยมที ีอ่ยูอ่ำศยั โดยสำมำรถขอกูส้นิเชือ่อตัรำดอกเบีย้คงทีร่ะยะยำวได ้และสรำ้ง
บคุลำกรใหเ้ป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญดำ้นกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญัของ บตท. ในปี 2560 
 

     ในปี 2560 บตท. มกีารปรับกลยทุธแ์ละรปูแบบทางธุรกจิ โดยชะลอการจัดซือ้
สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยจากแนวโนม้ของหนีด้อ้ยคณุภาพทีม่อีัตราสงูขึน้ ปรับปรงุกระบวนการ
บรหิารจัดการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย และกระบวนการท างานภายใน เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้รวมทัง้เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการขยายธุรกรรมในอนาคต นอกจากนี ้
บตท. ไดม้กีารปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเพิม่เตมิอ านาจกระท ากจิการของ บตท. 
ใหค้รอบคลมุถงึผูป้ระกอบธุรกจิทีใ่หส้นิเชือ่โดยการรับจ านองอสังหารมิทรัพย ์ใหเ้ชา่ซือ้ 
หรอืใหเ้ช่าแบบลสิซิง่ และแกไ้ของคป์ระกอบของคณะกรรมการ บตท. เพือ่ให ้
การด าเนนิงานของ บตท. เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ 
ทีอ่ยูอ่าศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560 ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที ่30 
สงิหาคม 2560 เลม่ 134 ตอนที ่88 ก หนา้ 1 ท าให ้บตท.สามารถซือ้สนิเชือ่ทีอ่ยู่
อาศัยจากบรษัิททีป่ระกอบธุรกจิใหส้นิเชือ่โดยการรับจ านองอสังหารมิทรัพย ์ใหเ้ชา่ซือ้ 
หรอืใหเ้ชา่แบบลสิซิง่เพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นการเพิม่ทางเลอืกและเพิม่ชอ่งทางการ
เขา้ถงึแหลง่สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยของประชาชนไดม้ากขึน้  
 

ที่มา : งบการเงินก่อนสอบทานของ  บตท. 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

สนิทรพัยร์วม, หนีส้นิรวม, สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 หนว่ย : ลำ้นบำท 

รำยไดร้วม, คำ่ใชจ้ำ่ยรวม, ก ำไรสทุธ ิ
 

 
หนว่ย : ลำ้นบำท 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์รวม 24,879 26,601 20,161 (24.2%)

สทิธเิรียกรอ้งและเงนิลงทนุในลกูหนีส้ทุธิ 23,899 22,218 19,133 (13.9%)

หนีส้นิรวม 23,902 25,714 19,246 (25.2%)

ทนุรวม 977 888 915 3.1%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม -253 -342 (315) (8.1%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดด้อกเบีย้/ทางการเงนิ 933 1,198 970 (19.0%)

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 5 8 8 7.2%

รายไดร้วม 937 1,205 978 (18.8%)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/ทางการเงนิ 557 695 692 (0.5%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 143 147 145 (1.6%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 701 842 837 (0.6%)

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 375 502 278 (44.7%)

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู 170 436 115 (73.6%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 67 -73 26 (136.0%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 77 72 76 5.6%

NPL (ลา้นบาท) 724 2,385 2,737 14.8%

สนิเชือ่คงคา้งรวมสทิธเิรียกรอ้งในลกูหนี้ (ลา้นบาท) 23,582 22,182 19,239 (13.3%)

เป้าหมายการรับซือ้สนิเชือ่ (ลา้นบาท) 10,000 10,000 8,000 (20.0%)

ยอดรับซือ้สนิเชือ่ใหม่ (ลา้นบาท) 9,263 734 0 (100.0%)

อัตราสนิเชือ่ซือ้ใหม่ตอ่เป้าหมาย (%) 93% 7% 0% (100.0%)

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.3% -0.3% 0.1%

ROE 6.8% -10.1% 2.9%

D/E (เทา่) 24.5 29.5 21.0

BIS Ratio 10.1% 9.1% 10.05%

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%) 3.07% 10.75% 14.23%



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 : นำงสำวสธุำวรรณ ศกัด ิโ์กศล  
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2133 
วนัทีจ่ดัท ำ : 12 มนีำคม 2561 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั 

ประจ ำปีบญัช ี2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60) 

 

รำยไดด้อกเบีย้และคำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 

สรุปกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 

• ในปี 2560 บตท. มผีลการด าเนนิงานก าไรสทุธ ิจ านวน 26 ลา้นบาท โดย   
ในปี 2560 บตท. ไดช้ะลอธุรกรรมการจัดซือ้สนิเชือ่ใหม ่เพือ่แกไ้ขปรัปบรงุ 
กระบวนการด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้บตท. ไดม้ ี
การแกไ้ขกฎหมายเพือ่ขยายขอบเขตอ านาจการด าเนนิธุรกรรมตลาดรอง
สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรุง/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

• ในปี 2561 บตท. ยังคงตอ้งมุง่เนน้การแกไ้ขปัญหาหนีเ้สยี และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด าเนนิงาน เพือ่รองรับการด าเนนิงานในอนาคต โดยเฉพาะกลยทุธ์
ของ บตท. ทีไ่ดม้กีาร Diversify คูค่า้ในการจัดซือ้สนิเชือ่ ดังนัน้ บตท. 
จะตอ้งมคีวามมั่นใจวา่มาตรฐานการจัดซือ้สนิเชือ่ใหมจ่ะตอ้งมคีวามรัดกมุ 
เพือ่ทีจ่ะสามารถคัดเลอืสนิเชือ่ทีด่ ีและมคีณุภาพเขา้มาในพอรต์ได ้

แนวนโยบำยของกระทรวงเจำ้สงักดั 
๑. พัฒนาผลติภัณฑต์ราสารทางการเงนิใหม้คีวามหลากหลายและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและ      

นักลงทนุ 
๒. พัฒนานวตักรรมดา้นผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วกบัสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

 

ทัง้นี้ ไดส้ ารองหนี้สงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ ๑๐๐ แลว้ 

ผลกำรด ำเนนิงำนของ บตท. ปี 2560 
 
- สนิทรพัยร์วม ในปี 2560 บตท. มสีนิทรัพยจ์ านวน 20,161 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 

2559 จ านวน 6,440 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.2 (ในปี 2559 บตท. มสีนิทรัพย์
จ านวน 26,601 ลา้นบาท) 

- หนีส้นิรวม ในปี 2560 บตท. มหีนีส้นิจ านวน 19,246 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 2559 
จ านวน6,468 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 25.2 (ในปี 2559 มหีนีส้นิจ านวน 25,714 
ลา้นบาท) 

- รำยไดร้วม ในปี 2560 บตท. มรีายไดจ้ านวน 978 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 2559 
จ านวน 22 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.8 (ในปี 2559 บตท. มรีายไดจ้ านวน 1,205 
ลา้นบาท) 

- คำ่ใชจ้ำ่ยรวม ในปี 2560 บตท. มคีา่ใชจ้า่ยจ านวน 837 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 
2559 จ านวน 2 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.6 (ในปี 2559 บตท. มคีา่ใชจ้า่ยจ านวน 
842 ลา้นบาท) 

- ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธ ิในปี 2560 บตท. มกี าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 26 ลา้นบาท 
 

- กำรจดัซือ้สนิเชือ่ใหม ่ในปี 2560 บตท. ชะลอการจัดซือ้สนิเชือ่ใหมใ่นปี 2560 เพือ่
บรหิารจัดการหนีด้อ้ยคณุภาพและปรปับรงุกระบวนการด าเนนิงานภายใน 

 

• NPL ณ 31 ธ.ค. 60 มจี านวน 2,737 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธ.ค. 59 จ านวน 352 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  14.8 (ณ 31 ธ.ค. 59 ม ีNPL จ านวน 2,385 ลา้นบาท) 
อตัราสว่น NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ ณ 31 ธ.ค. 60 อยูท่ีร่อ้ยละ 14.23 ในขณะทีอ่ตัราสว่น 
NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ ณ 31 ธ.ค. 59 อยูท่ีร่อ้ยละ 10.75 

 

 

Non – Performing Loans (NPLs) 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

933

1,198
970

557
695 692

2558 2559 2560

                                

2558
2559

2560

3.07% 10.75%
14.23%

724

2,385 2,737

NPLS                       NPLs

ตัวช้ีวัด น้้ำหนัก (รอ้ยละ) ระดับคะแนน

1. ผลกำรประเมินกระบวนกำร/ระบบของรฐัวิสำหกิจ หมวด 1-6 35

    คุณภาพความสมบูรณ์ของการพฒันากระบวนการตาม OFI Roadmap 1.4946

2. ผลลพัธ์ 65

    2.1 ความพงึพอใจของลูกค้าประจ าปีบัญชี 2560 0.2500

    2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้สุทธจิากการด าเนินงาน 0.0800

    2.3 ความสามารถในการบริหารจัดการ NPLs (กองเดิม)

           2.3.1 ยอด NPLs คงเหลือ 0.1000

           2.3.2 NPLs เพิม่ขึน้ 0.0800

           2.3.3 NPLs ลดลง 0.4000

    2.4 อตัราส่วน NPLs ใหมต่่อสินเชือ่คงเหลือกองใหม่ 0.3500

    2.5 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารคุณภาพสินเชือ่ 0.5700

    2.6 การน าส่งข้อมลูเข้าระบบ GFMIS-SOE 0.1000

    2.7 การน าส่งข้อมลูให้กบักระทรวงการคลัง (Data Set) 0.0200

           2.7.1 การจัดส่งฐานข้อมลู Structured Dataset
           2.7.2 การจัดส่งฐานข้อมลูทางการเงินตามระบบติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของ ธปท .

           2.7.3 การจัดส่งข้อมลูด้านการก ากบัดูแลและธรรมาภิบาล (Unstructured Dataset)

คะแนนรวม 3.4446

ที่มา : คะแนนเบ้ืองตน้ก่อน สตง. รับรอง 


