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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สงักดั : กระทรวงการคลัง 
ประธำนกรรมกำร :  นางสาวบัณฑรโฉม  แกว้สอาด 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นางสาวบัณฑรโฉม  แกว้สอาด 
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สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั (บตท.) 
ประจ ำไตรมำสที ่3 ปีบญัช ี2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ก.ย. 60) 

 

     เป็นสถำบนักำรเงนิเพือ่กำรพฒันำ ในกำรสรำ้งโอกำสใหป้ระชำชนเขำ้ถงึแหลง่เงนิทนุอยำ่งท ัว่ถงึควบคูก่บักำรใหค้วำมรูท้ำงกำรเงนิ เพือ่
สนบัสนุนควำมเขม้แข็งเศรษฐกจิฐำนรำก พฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ และลดควำมเหลือ่มล ำ้ในสงัคม ภำยใตก้ำรบรหิำร
จดักำรองคก์รทีม่ ัน่คง โปรง่ใส และย ัง่ยนื โดยกำรน ำเทคโนโลยแีละนวตักรรมมำประยกุตใ์ชใ้นกำรบรหิำรจดักำรและใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิ 

ผลกำรด ำเนนิงำนของ บตท. ไตรมำส 3 ปี 2560 
 

- สนิทรพัยร์วม ใน Q3/60 บตท. มสีนิทรัพยจ์ านวน 20,956 ลา้นบาท 
ลดลงจาก Q3/59 จ านวน 2,740 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.6             
(Q3/59 มสีนิทรัพยจ์ านวน 23,696 ลา้นบาท) 

- หนีส้นิรวม ใน Q3/60 บตท. มหีนีส้นิจ านวน 20,126 ลา้นบาท      
ลดลงจาก Q3/59 จ านวน 2,589 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.4         
(Q3/59 มหีนีส้นิจ านวน 22,715 ลา้นบาท) 

- รำยไดร้วม ใน Q3/60 บตท. มรีายไดจ้ านวน 232 ลา้นบาท        
ลดลงจาก Q3/59 จ านวน 59 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 20.1   
(Q3/59 มรีายไดจ้ านวน 291 ลา้นบาท) 

- คำ่ใชจ้ำ่ยรวม ใน Q3/60 บตท. มคีา่ใชจ้า่ยจ านวน 205 ลา้นบาท 
ลดลงจาก Q3/59 จ านวน 2 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.8  

    (Q3/59 มคีา่ใชจ้า่ยจ านวน 207 ลา้นบาท) 
 

- กำรจดัซือ้สนิเชือ่ใหม ่ใน Q3/60 บตท. ยังไมไ่ดม้กีารจัดซือ้สนิเชือ่ใหม ่
เนือ่งจากปัจจบุนั บตท. เนน้การแกไ้ขปัญหาในองคก์รและปรับปรุง
กระบวนการจัดซือ้สนิเชือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ที่มา : งบการเงินก่อนสอบทานของ  บตท. 

หน่วย: ลา้นบาท 

สนิทรพัยร์วม, หนีส้นิรวม, สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 หนว่ย : ลำ้นบำท 

รำยไดร้วม, คำ่ใชจ้ำ่ยรวม,  
หนีส้งสยัจะสญู , ก ำไรสทุธ ิ

 

 
หนว่ย : ลำ้นบำท 
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รำยไดร้วม ค่ำใชจ่้ำยรวม หนีส้งสยัจะสูญ ก ำไรสุทธ ิ

2559

9M/59 

(ม.ค. 59 -

 ก.ย. 59)

9M/60 

(ม.ค. 60 -

 ก.ย. 60)

%Chg
ก.ค. -

กย. 59

ก.ค. -

ก.ย. 60
%Chg

เม.ย. -

ม.ิย. 60

%Chg 

(QoQ)

ฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์รวม 26,601 23,696 20,956 (11.6%) 23,696 20,956 (11.6%) 21,674 (3.3%)

สทิธเิรียกรอ้งและเงนิลงทนุในลกูหนีส้ทุธิ 22,218 22,951 19,794 (13.8%) 22,951 19,794 (13.8%) 20,585 (3.8%)

หนีส้นิรวม 25,714 22,715 20,126 (11.4%) 22,715 20,126 (11.4%) 20,847 (3.5%)

ทนุรวม 888 981 830 (15.3%) 981 830 (15.4%) 826 0.5%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (345) (249) (400) 60.3% (249) (400) 60.5% (404) (1.0%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดด้อกเบีย้/ทางการเงนิ 1,198 903 744 (17.6%) 289 232 (19.9%) 240 (3.3%)

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 8 7 5 (30.7%) 2 1 (58.6%) 1 (51.6%)

รายไดร้วม 1,205 909 749 (17.7%) 291 232 (20.1%) 241 (3.6%)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/ทางการเงนิ 695 513 532 3.6% 168 173 3.0% 177 (2.2%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 147 113 102 (9.6%) 39 32 (17.2%) 38 (14.8%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 842 626 634 1.3% 207 205 (0.8%) 214 (4.5%)

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 502 390 212 (45.5%) 122 59 (51.4%) 63 (6.3%)

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู 436 263 172 (34.7%) 96 24 (75.5%) 79 (70.0%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (73) 20 (57) (379.2%) (12) 4 (133.6%) (52) (107.6%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 72 56 52 (6.0%) 16 18 9.1% 17 2.1%

NPL (ลา้นบาท) 2,385 1,574 2,915 85.3% 1,574 2,915 85.2% 2,845 2.5%

สนิเชือ่คงคา้งรวมสทิธเิรียกรอ้งในลกูหนี้ (ลา้นบาท) 22,182 22,766 19,942 (12.4%) 22,766 19,942 (12.4%) 20,708 (3.7%)

เป้าหมายการรับซือ้สนิเชือ่ (ลา้นบาท) 10,000 6,650 3,000 (54.9%) 6,650 3,000 (54.9%) 1,200 150.0%

ยอดรับซือ้สนิเชือ่ใหม่ (ลา้นบาท) 734 734 0 (100.0%) 734 0 (100.0%) 0

อัตราสนิเชือ่ซือ้ใหม่ตอ่เป้าหมาย (%) 7% 11% 0% (100.0%) 11% 0% (100.0%) 0%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA -0.3% 0.26% -0.86% -0.20% 0.08% -0.96%

ROE -8.3% 6.24% -20.57% -4.80% 1.90% -25.17%

D/E (เทา่) 29.0 23.16 24.24 23.15 24.24 25.23

BIS Ratio 9.06% 13.04% 9.04% 10.65% 9.04% 8.83%

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%) 10.75% 6.91% 14.62% 6.91% 14.62% 13.74%



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 : 30 ตลุำคม 2560 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั 

ประจ ำไตรมำสที ่3 ปีบญัช ี2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ก.ย. 60) 

 

รำยไดด้อกเบีย้และคำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 

สรุปกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 

     ในไตรมาส 3 ปี 2560 บตท. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุจ านวน 57 
ลา้นบาท เนือ่งจากรายไดข้อง บตท. ลดลงแตค่า่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิงานไมไ่ดล้ดลงตามรายไดท้ีล่ดลง เป็นผลใหผ้ลการด าเนนิงาน
ยังคงขาดทนุอยู ่

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรุง/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

• บตท. ควรเร่งด าเนนิการในการแกปั้ญหาหนีด้อ้ยคณุภาพ รวมถงึการ
ด าเนนิธรุกรรมในอนาคต จะตอ้งมคีวามมั่นใจวา่ไดม้กีารจัดซือ้สนิเชือ่
ทีม่คีณุภาพดเีขา้มาพอรต์ 

• บตท. ควรจะตอ้งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงานตา่งๆ ให ้
เขม้งวดและรัดกมุขึน้ เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาประสทิธภิาพการ
ด าเนนิงานขององคก์รตอ่ไป 

     บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยั จัดตัง้ขึน้โดยพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยั พ.ศ. 2540 
ดว้ยทนุประเดมิ 1,000 ลา้นบาทจากกระทรวงการคลงั เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาธรุกจิอสงัหารมิทรัพยข์องประเทศไทย       
ทีก่ าลงัซบเซา โดยการน าหลกัการของการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยม์าใช ้เพือ่ระดมทนุส าหรับขยายสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั
ใหไ้ดม้ากเพยีงพอและสม ่าเสมอ 

ทัง้นี้ ไดส้ ารองหนี้สงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ ๑๐๐ แลว้ 

• ณ Q3/60 บตท. มสีนิเชือ่คงคำ้งรวมสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนีท้ัง้สิน้   
จ านวน  19,942  ลา้นบาท 

 

- ยอดสนิเชือ่คงคา้งทีรั่บความเสีย่ง จ านวน 4,587 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
1. โครงการ 30 ปี จ านวน 481 ลา้นบาท  
2. โครงการ เพทาย (คละคณุภาพ) จ านวน 31 ลา้นบาท  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์จ านวน 3 ลา้นบาท  
4. ธนาคารกสกิรไทย จ านวน 1,951 ลา้นบาท  
5. ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ านวน 212 ลา้นบาท  
6. ธนาคารไทยพาณชิย ์จ านวน 1,032  ลา้นบาท 
7. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารอาคารสงเคราะห ์จ านวน 14 ลา้นบาท 
8. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ านวน 213 ลา้นบาท 
9. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารกสกิรไทย จ านวน 2 ลา้นบาท  
10. โครงการความรว่มมอืกับธนาคารทสิโก ้จ านวน 648 ลา้นบาท 
 

- ยอดสนิเชือ่คงคา้งทีไ่มไ่ดรั้บความเสีย่ง จ านวน 2.13 ลา้นบาท  
  ประกอบดว้ย สถาบันการเงนิ จ านวน 2.13 ลา้นบาท 
 

• NPL ณ Q3/60 จ านวน 2,915 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q3/59 จ านวน 1,342 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 85.3 สว่น NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%) ณ Q3/60 
อยูท่ีร่อ้ยละ 14.62 ในขณะที ่Q3/59 อยูท่ีร่อ้ยละ 6.91 
 

• คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู ใน Q3/60 บตท. มคีา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูจ านวน 24
ลา้นบาท ลดลงจาก Q3/59 จ านวน 72 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 75.5    
(Q3/59 มคีา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูจ านวน 96 ลา้นบาท) 

Non – Performing Loan (NPL) 

ตัวชี้วดั น้้ำหนัก (รอ้ยละ) ระดับคะแนน

1. ผลกำรประเมินกระบวนกำร/ระบบของรฐัวสิำหกิจ หมวด 1-6 35

    คุณภาพความสมบรูณ์ของการพฒันากระบวนการตาม OFI Roadmap 1.5562

2. ผลลัพธ์ 65

    2.1 การแปลงสินทรัพยเ์ปน็หลักทรัพย์ 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 าเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน (Cost to Income) 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 การจัดส่งฐานขอ้มูลทางการเงินตามระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ ธปท. 0.0500

           2.10.3 การจัดส่งขอ้มูลด้านการก ากบัดูแลและธรรมาภบิาล (Unstructured Dataset) 0.0500

คะแนนรวม 3.6990

Q3/59
Q2/60

Q3/60

6.91%
13.74%

14.62%

1,574 

2,845 2,915 

NPL ตอ่เงนิใหส้ินเชือ่ ( ) NPL

289

240
232

168
177

173

100

150

200

250

300

350

Q3/59 Q2/60 Q3/60

รายไดด้อกเบีย้

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้


