เพิมเพือน

วันพฤหัสบดีที ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
หน้าหนึง

ราชสํานัก
คอลัมน์

การเมือง
กทม.

ต่างประเทศ

ภูมภ
ิ าค

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ เข้าสู่ระบบ
อาชญากรรม

อสังหาริมทรัพย์

ยานยนต์

เศรษฐกิจ
อวกาศ

เทคโนโลยี
สหกรณ์

การศึกษา

บันเทิง

สตรี

กีฬา

วาไรตี

วัยใสนิวเจน

การเมืองท้องถิน

พระเครือง

ท่องเทียว

เกษตร

ประกันภัย

วัฒนธรรม

บตท.เผยผลงาน 9 เดือนแรกปี 61กําไรทะลุ 100 ล.
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ข่าวทีเกียวข้อง
บตท.เผยผลงาน 9 เดือนแรก
ปี 61กําไรทะลุ 100 ล.

ข่าวยอดนิยม

บตท.ประกาศผลงาน 9 เดือนแรกปี 61 กําไรทะลุ 100 ล้านบาท ชูดอกเบียบ้านคงที 10 ปี เสนอ
ลูกค้า ลดเสียงดอกเบียขาขึน
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ กรรมการและผูจ
้ ด
ั การ บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย (บตท.)

คอลัมน์ยอดนิยม

เปลียนวิกฤตเป็นโอกาสรักษา
การนายกเทศมนตรีเมืองฯ
หนองบัวลําภูแจงหลังป้าย
เข้าเมืองยินดีต้อนรับพิมพ์ผิด
ช่วยสมาชิกรายละ 1.5 หมืน
บาท ซ่อมแซมบ้านหลังถูก
"ปาบึก" พัดเสียหาย

รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการ
ดําเนินงาน 3 ไตรมาส หรือ 9 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.2561) มีกําไรสุทธิ 104 ล้านบาท จากการ

ตามไปดู! ธุรกิจประกัน เสียง
อะไรบ้าง?ในปีหมู

ดําเนินงานและการเร่งแก้ปญ
ั หาหนี เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ
่ นทีขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท ซึงเป็นผล
จากการปรับปรุงกระบวนการภายใน คาดว่าปี 2561 จะเป็นปีทมี
ี กาํ ไรสูงทีสุดของ บตท. ตังแต่กอ
่ ตังมา
ทังนีสินเดือนก.ย. 2561 บตท. มีสินทรัพย์ รวม 19,161 ล้านบาท มีตราสารหนีโครงการแปลงสินทรัพย์

สินค้าประมงไทยส่อรุง่ รับปี
ใหม่! ! ผู้นําเข้ายุโรป
ขานรับ...หลังไทยได้ใบเขียว

เป็นหลักทรัพย์คงค้างทีเป็นหุน
้ กูม
้ ห
ี ลักประกัน จํานวน 12,659 ล้านบาท กําไรสุทธิสว่ นหนึงมาจากการ
บริหารจัดการหนีเชิงรุก โดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชําระหนีอย่างใกล้ชด
ิ และต่อเนือง รวมทังการ
ปรับปรุงเงือนไขชําระหนีเพือป้องกันไม่ให้เป็นหนีทีไม่กอ
่ ให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan :

ตม.กาญจน์ปิดล้อมห้องเช่า 2
แห่ง เจอต่างด้าวกระทําผิด
พรบ.คนเข้าเมือง39คน

NPL) รวมทังการปรับปรุงระบบภายในเพือให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึนอาทิ การพัฒนาช่องทางการชําระเงิน
เช่น การชําระผ่านโมบายแบงก์กงิ หรือ แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ เช่น Krungthai NEXT, K
PLUS, Bualuang mBanking และ SCB EASY เพืออํานวยความสะดวกให้กบ
ั ลูกค้ารายย่อย การเตรียม
ความพร้อมสําหรับ IFRS 9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) นอกจากนี บตท. ยังมีผลิตภัณฑ์สน
ิ เชือ

จีนไฟเขียวส่งออกทูน่า!! แม้
ใบรับรองขึนทะเบียนหมด
อายุ

ทีอยูอ
่ าศัยอัตราดอกเบียคงทียาวสูงสุดถึง 10 ปี ซึงเป็นอัตราดอกเบียพิเศษสําหรับลูกค้าทีมีประวัตก
ิ าร
ชําระดี ช่วยลดความเสียงอัตราดอกเบียแบบลอยตัวในช่วงนี

Recommended for you
สําหรับทีผ่านมาบตท. เดินหน้าทํางานตามพันธกิจและ วิสย
ั ทัศน์ “เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว
รองรับการขยายตัวของระบบสินเชือทีอยูอ
่ าศัย” โดยสนับสนุนนโยบายภาครัฐและกระทรวงการคลังที
กํากับดูแล บตท. รวมถึงการทํางานตามเกณฑ์กาํ กับดูแลของแบงก์ชาติ และมุง่ มันดําเนินงานอย่างโปร่งใส
ยุตธ
ิ รรม ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment
หรือ ITA) ในปี 2561 บตท. ได้ผลคะแนน 93.13 เป็นอันดับที 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ ซึงเป็นผลงานทีน่า
พอใจของกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน บตท. ทุกคนทีช่วยกันทํางานหนักมาตลอดปี

พอใจของกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน บตท. ทุกคนทีช่วยกันทํางานหนักมาตลอดปี
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"มณีจันทร์" พระ
นเรศวรฯ โตเป็นสาว
แล้ว สวยแค่ไหนไป
ชม! !

ช็อก!! ชาวบ้านจับ
'ปลาดุกยักษ์' 100 ปี
พอผ่าท้องเท่านัน
แหละ ขนลุก!

Sponsor

Sponsor

ส่องร่างเดิม 6 ดารา
อดีตหุน
่ เคยพัง

เปิดภาพ "อ้อน เกว
ลิน" หายหน้าไปนาน
กลายเป็นคุณแม่สด
ุ
แซ่บแล้ว!

Sponsor

Sponsor

หลุมสิว...อุกกาบาต กลับมาเนียนกริบ แนะนําวิธีนี

สายเลือดซุปตาร์ 5 คน เบบีคลอดแล้ว! รวม
บันเทิง หลายคนเพิงรู้ 11 ทายาทดาราลืมตา
เป็นหลานแท้ๆ คนดัง ดูโลกปี 2561
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Sponsor
Nytive

หลุมสิว...อุกกาบาต
กลับมาเนียนกริบ
แนะนําวิธีนี

ดีท๊อกซ์ ล้างลําไส้
Jeunesse ไฟโบรติก

'เป่าเปา' ไปโรงเรียนวัน หวานถีทุกโมเมนต์
แรก บอกพ่อแม่คาํ
“มาร์กี” ปลุกสามี
เดียว 'โอเคบาย!!'
“ป๊อก” แบบนี แล้วจะ
ได้ไปไหนมัย

‘ลงหลักปักฐานเมือง
นอก’ 5 อดีตนางเอก
ห่างวงการ ใช้ชีวิตต่าง
ประเทศ

ด่าเปิงกรรมการ ตัดสิน
ขัดใจ ถามหาคําตอบ
แต่ไร้วีแวว?

พรบ. ปฐมวัยไปไม่ถงึ
ฝัน เด็กๆ ยังต้องสอบ
เข้า ป.1

เรียกดราม่าโครมใหญ่
“แมท” เปิดศักราชใหม่
ลงภาพคู่ “สงกรานต์”
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