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 1,433

ี
บตท. แถลงผลงาน 3 ไตรมาส กําไรทะลุ 100 ล้าน ชูดอกเบียบ้านคงที 10 ปี เสนอลูกค้า ลดเสยงดอกเบี
ยขาขึน
ิ เชอที
ื อยูอ
ั (บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ กรรมการและผู ้จัดการ บรรษั ทตลาดรองสน
่ าศย
กิจ สงั กัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยผลงาน 3 ไตรมาส (มกราคม – กันยายน 2561) มีกําไรสุทธิ 104 ล ้านบาท จากการดําเนินงานและ
ึ นผลจากการปรับปรุงกระบวนการภายใน คาดว่าปี
การเร่งแก ้ปั ญหาหนี เทียบกับชว่ งเดียวกันของปี กอ
่ นทีขาดทุนสุทธิ 57 ล ้านบาท ซงเป็
2561 จะเป็ นปี ทมี
ี กําไรสูงทีสุดของ บตท. ตังแต่กอ
่ ตังมา
ิ อนกันยายน 2561 บตท. มีสน
ิ ทรัพย์ รวม 19,161 ล ้านบาท มีตราสารหนีโครงการแปลงสน
ิ ทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์คงค ้างทีเป็ น
ณ สนเดื
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หุ ้นกู ้มีหลักประกัน จํานวน 12,659 ล ้านบาท กําไรสุทธิสว่ นหนึงมาจากการบริหารจัดการหนีเชงิ รุก โดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการ
ิ และต่อเนือง รวมทังการปรับปรุงเงือนไขชาํ ระหนีเพือป้ องกันไม่ให ้เป็ นหนีทีไม่กอ
ชาํ ระหนีอย่างใกล ้ชด
่ ให ้เกิดรายได ้ (Non-Performing
ิ ธิภาพมากขึนอาทิ การพัฒนาชอ
่ งทางการชาํ ระเงิน เชน
่ การชาํ ระผ่าน
Loan : NPL) รวมทังการปรับปรุงระบบภายในเพือให ้มีประสท
ั
่ Krungthai NEXT, K PLUS, Bualuang mBanking และ SCB EASY เพือ
โมบายแบงก์กงิ หรือ แอปพลิเคชนธนาคารบนมื
อถือ เชน
อํานวยความสะดวกให ้กับลูกค ้ารายย่อย การเตรียมความพร ้อมสําหรับ IFRS 9 การพัฒนาระบบฐานข ้อมูล (Big Data) นอกจากนี บตท.
ิ เชอที
ื อยูอ
ั อัตราดอกเบียคงทียาวสูงสุดถึง 10 ปี ซงเป็
ึ นอัตราดอกเบียพิเศษสําหรับลูกค ้าทีมีประวัตก
ยังมีผลิตภัณฑ์สน
่ าศย
ิ ารชาํ ระดี
ี
ชว่ ยลดความเสยงอั
ตราดอกเบียแบบลอยตัวในชว่ งนี
ADVERTISEMENT
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ั ทัศน์ “เป็ นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการ
นางวสุกานต์ เปิ ดเผยว่า ทีผ่านมา บตท. เดินหน ้าทํางานตามพันธกิจและ วิสย
ิ เชอที
ื อยูอ
ั ” โดยสนับสนุนนโยบายภาครัฐและกระทรวงการคลังทีกํากับดูแล บตท. รวมถึงการทํางานตาม
ขยายตัวของระบบสน
่ าศย
เกณฑ์กํากับดูแลของแบงก์ชาติ และมุง่ มันดําเนินงานอย่างโปร่งใส ยุตธิ รรม สง่ ผลให ้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity
ึ นผลงาน
and Transparency Assessment หรือ ITA) ในปี 2561 บตท. ได ้ผลคะแนน 93.13 เป็ นอันดับที 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ ซงเป็
ทีน่าพอใจของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน บตท. ทุกคนทีชว่ ยกันทํางานหนักมาตลอดปี
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ข่าวทีเกียวข้อง
สคร.เผย ลงทุนรัฐวิสาหกิจ แรงกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสินป 61
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'ไทย-เดนมาร์ค' ตังเปายอดทะลุ 12,000 ล้านภายในป 64
สคร.ปลืมจัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 10 เดือนสูงกว่าเปา 21%

-40%

-40%
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