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ขาวนาสนใจ
“นักท่องเทียว” ทะลัก! หวัน
“สนามบิน” แตกรองรับไม่ทัน

ปชป.เคียวคนข้นคัดตัว ส.ส.
คลืนใต้นําซัด “อภิสิทธิ”“ชวน”
ว่าทีนายกฯ

สช.ร่อนหนังสือจี
“กรุงเทพคริสเตียน” ทบทวน
แต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียน

เลาะทําเลมอเตอร์เวย์ 3 สาย
ทาง เลือนเปิดทุกโครงการ
ปี ’6365

ขบ.ยันป้ายทะเบียนซีดจางผิด
กม.แนะเจ้าของรีบเปลียนจ่าย
แค่100เดียว

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ กรรมการและผูจ
้ ด
ั การ บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ
่ าศัย (บตท.)

รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลงาน 3
ไตรมาส (มกราคม – กันยายน 2561) มีกาํ ไรสุทธิ 104 ล้านบาท จากการดําเนินงานและการเร่งแก้
ปัญหาหนี เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ
่ นทีขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท ซึงเป็นผลจากการปรับปรุง
กระบวนการภายใน คาดว่าปี 2561 จะเป็นปีทมี
ี กาํ ไรสูงทีสุดของ บตท. ตังแต่กอ
่ ตังมา
ณ สินเดือนกันยายน 2561 บตท. มีสน
ิ ทรัพย์ รวม 19,161 ล้านบาท มีตราสารหนีโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คงค้างทีเป็นหุน
้ กูม
้ ห
ี ลักประกัน จํานวน 12,659 ล้านบาท กําไรสุทธิสว่ น
หนึงมาจากการบริหารจัดการหนีเชิงรุก โดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชําระหนีอย่างใกล้ชด
ิ และ
ต่อเนือง รวมทังการปรับปรุงเงือนไขชําระหนีเพือป้องกันไม่ให้เป็นหนีทีไม่กอ
่ ให้เกิดรายได้ (Non
Performing Loan : NPL) รวมทังการปรับปรุงระบบภายในเพือให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึนอาทิ การ
พัฒนาช่องทางการชําระเงิน เช่น การชําระผ่านโมบายแบงก์กงิ หรือ แอปพลิเคชันธนาคารบนมือ
ถือ เช่น Krungthai NEXT, K PLUS, Bualuang mBanking และ SCB EASY เพืออํานวยความ
สะดวกให้กบ
ั ลูกค้ารายย่อย การเตรียมความพร้อมสําหรับ IFRS 9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big
Data) นอกจากนี บตท. ยังมีผลิตภัณฑ์สน
ิ เชือทีอยูอ
่ าศัยอัตราดอกเบียคงทียาวสูงสุดถึง 10 ปี ซึง
เป็นอัตราดอกเบียพิเศษสําหรับลูกค้าทีมีประวัตก
ิ ารชําระดี ช่วยลดความเสียงอัตราดอกเบียแบบ
ลอยตัวในช่วงนี

นางวสุกานต์กล่าวต่อว่า ทีผ่านมา บตท.เดินหน้าทํางานตามพันธกิจและ วิสย
ั ทัศน์ “เป็นกลไกใน
การจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชือทีอยูอ
่ าศัย” โดยสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐและกระทรวงการคลังทีกํากับดูแล บตท. รวมถึงการทํางานตามเกณฑ์กาํ กับดูแลของแบงก์
ชาติ และมุง่ มันดําเนินงานอย่างโปร่งใส ยุตธ
ิ รรม ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ในปี 2561 บตท. ได้ผลคะแนน 93.13
เป็นอันดับที 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ ซึงเป็นผลงานทีน่าพอใจของกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน
บตท. ทุกคนทีช่วยกันทํางานหนักมาตลอดปี

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทังภาครัฐเอกชน เพิมเราเป็นเพือนที Line ได้เลย
พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat
หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิรฟ
์ ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจถึงมือผูอ
้ า่ นทันที!
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การท่าเรืออัด 7.5 พันล้าน ย้าย
ชุมชนคลองเตย1.2หมืนครัว
เรือน เคลียร์พนที
ื พัฒนาเชิง
พาณิชย์

'เจ เจตริน' เคลียร์ปมดราม่า! ภาพ'ปินกอดหอมเจ้าขุน'

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรียกคืนเครืองราชฯ ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สน
ิ ‘บิกจอม’ พ้น สนช.
ผูพ
้ พ
ิ ากษาถูกไล่ออกจากราชการ 3 ราย รวย 28 ล้าน

นักวิชาการชีปี '62 ศก.ไทยเจอปัจจัยเสียงสูง คาดเลิกจ้างพุ่ง!

ระเบียบใหม่ขนส่ง 'พักใช้เพิกถอนใบ
ขับขี' โทษปรับสูงสุด 2 แสนบาท มีผล
แล้ว!
ประชาชาติ

ฮือฮา! หนุม
่ ออฟฟิศ เผยเคล็ดลับ 5 เดือน
ลดได้ 40 กิโลฯ
ประชาชาติ

พระองค์ที ในฉลองพระองค์ชุดราชปะแตน เสด็จงานอุ่นไอรัก

บริษัทใจปําสุดๆ! แจกโบนัส 8
เดือนเงินบวกพิเศษ แถมพัดลม
อีกคนละ 1 ตัว กองเต็มโรงงาน

3 นักแสดงรุ่นใหญ่ตบเท้าเข้า
“พรรคเพือชาติ”

ลูกจ้างเฮ!! กม.คุ้มครองแรงงาน
ผ่านสนช. ได้สิทธิประโยชน์หลัก
7 ข้อใหญ่
by Taboola
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หุน
้ เปิดตลาดภาคเช้าบวก 11.43 จุด ดัชนี
1,605 จุด

อ้อยเข้าหีบแล้ว 35.15 ล้านตัน ผลิตนําตาล
ได้ 33.44 ล้านกระสอบ แต่อากาศไม่หนาว
ทําค่าความหวานลด
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