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วารสารการเงินธนาคาร

รวมลิ๊งคองคกรธุรกิจ
หน้าแรก / ข่าวรอบวัน / บตท. แถลงผลงาน 3 ไตรมาสกําไรทะลุ100 ล้าน ชูดอกเบียบ้านคงที 10 ปี เสนอลูกค้า ลดเสียงดอกเบียขาขึน

ขาวรอบวัน
บตท. แถลงผลงาน 3 ไตรมาสกําไรทะลุ100 ล้าน ชูดอกเบียบ้านคงที 10 ปี เสนอ
ลูกค้า ลดเสียงดอกเบียขาขึน
Posted on 09 มกราคม 2562 in ข่าวรอบวัน , ข่าวตลาดเงิน  ตลาดทุน
ถูกใจ

ขาวลาสุด

ทวีต
LINE it!

ผลการเจรจาทางการค้า
สหรัฐฯ-จีน เป็นไปด้วยดี. .

ธปท.รอข้อมูลชีแจงเพิมจาก
ธ.กรุงไทย หลังอดีตผู้บริหาร
ร้องขอความเป็นธรรม..

Bike with The Blind ..

ธปท. ประเมินเศรษฐกิจไทย
ปี 62 โต 4%..

ไอบีเอ็มเผยโฉมควอนตัม
คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์
เครืองแรกของโลก..

กรมบัญชีกลาง รับสมัครร้าน
ค้าเข้าร่วมมาตรการส่งเสริม
การชําระเงินเพือซือสินค้า
และบริการ ชดเชยเงินภาษี. .

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลังเปิดเผยผลงาน
3 ไตรมาส (มกราคม–กันยายน2561) มีกาํ ไรสุทธิ 104 ล้านบาท จากการดําเนินงาน และการ
เร่งแก้ปญ
ั หาหนี เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ
่ นทีขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท ซึงเป็นผลจาก
การปรับปรุงกระบวนการภายใน คาดว่าปี 2561 จะเป็นปีทมี
ี กาํ ไรสูงทีสุดของ บตท. ตังแต่กอ
่
ตังมา ณ สินเดือนกันยายน 2561 บตท.มีสน
ิ ทรัพย์รวม 19,161 ล้านบาท มีตราสารหนี
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คงค้างทีเป็นหุน
้ กูม
้ ห
ี ลักประกัน จํานวน 12,659 ล้าน
บาท กําไรสุทธิสว่ นหนึงมาจากการบริหารจัดการหนีเชิงรุก
โดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชําระหนีอย่างใกล้ชด
ิ และต่อเนือง รวมทังการ
ปรับปรุงเงือนไขชําระหนีเพือป้องกันไม่ให้เป็นหนีทีไม่กอ
่ ให้เกิดรายได้ (NonPerforming
Loan : NPL) รวมทังการปรับปรุงระบบภายในเพือให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึนอาทิ การพัฒนา
ช่องทางการชําระเงิน เช่น การชําระผ่านโมบายแบงก์กงิ หรือ แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ

เลือกหมวดหมู่

เช่น Krungthai NEXT, K PLUS, Bualuangm Banking และ SCB EASY เพืออํานวยความ
สะดวกให้กบ
ั ลูกค้ารายย่อย การเตรียมความพร้อมสําหรับ IFRS 9การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(Big Data)
นอกจากนี บตท. ยังมีผลิตภัณฑ์สน
ิ เชือทีอยูอ
่ าศัยอัตราดอกเบียคงทียาวสูงสุด
ถึง 10 ปี ซึงเป็นอัตราดอกเบียพิเศษสําหรับลูกค้าทีมีประวัตก
ิ ารชําระดี ช่วยลดความเสียง
อัตราดอกเบียแบบลอยตัวในช่วงนี
นางวสุกานต์ เปิดเผยว่าทีผ่านมา บตท. เดินหน้าทํางานตามพันธกิจและ วิสย
ั
ทัศน์ “เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชือทีอยูอ
่ าศัย”
โดยสนับสนุนนโยบายภาครัฐและกระทรวงการคลังทีกํากับดูแลบตท. รวมถึงการทํางานตาม
เกณฑ์กาํ กับดูแลของแบงก์ชาติ และมุง่ มันดําเนินงานอย่างโปร่งใส ยุตธ
ิ รรม ส่งผลให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA)
ในปี 2561 บตท.ได้ผลคะแนน 93.13 เป็นอันดับที 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ ซึงเป็นผลงานทีน่า
พอใจของกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน บตท.ทุกคนทีช่วยกันทํางานหนักมาตลอดปี
Tag : ผลประกอบการ , บตท.
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28 พฤศจิกายน 2561

27 พฤศจิกายน 2561

SAM โชว์ผลงาน Q3 ไปได้สวย
หลังรุกประมูลซือหนีแบงก์กวาด
NPL เข้าพอร์ตกว่าหมืนล้าน..

ผลการดําเนินงาน บจ.mai 9
เดือนปี 2561 เติบโตทังยอดขาย
และกําไรสุทธิ ..

21 พฤศจิกายน 2561

BKI 9 เดือน กําไรกว่า 2,041.1
ล้านบาท..
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