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ตามที่ บตท. ได้กำหนด “ทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน
มุ่งสูป่ ี ค.ศ. 2020” เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาตลาดรองสินเชือ่
ที่อยู่อาศัย การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเติมเต็มระบบการเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเสริมสร้าง
บทบาทของ บตท. ให้มสี ว่ นช่วยในการขับเคลือ่ นภาวะเศรษฐกิจ
และเสริมสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินของประเทศ
โดยดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์เชิงสังคมและเติมเต็มระบบ
การเงิน เพื่อให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือและนักลงทุน รวมถึง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ มีความเชือ่ มัน่ และยอมรับองค์กร

นำ
ไปสูก่ ารบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจทีก่ ำหนดไว้
ภายใต้วิสัยทัศน์

Performance Report

1. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่าย
ขยายฐานพันธมิตรและสร้างการรับรู้จักองค์กรกับกลุ่มคู่ค้าตาม
โครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
l

โครงการร่วมมือกับสถาบันการเงิน
บตท. จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามโครงการความร่วมมือจากธนาคาร
ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ
ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโครงการในอนาคต ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารยูโอบีและธนาคารธนชาต เป็นต้น

“ บตท. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ เติมเต็มระบบการเงินสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของไทย
และช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ”
ซึ่งในปีที่ผ่านมา บตท. ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก
3 สร้างประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่าย
2. ยุทธศาสตร์สร้างผลิตภัณฑ์
3. ยุทธศาสตร์สร้างองค์กร
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โครงการจัดซื้อกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน
บตท. ลงนามในสัญญาซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) วงเงิน 10,000 ล้านบาท และลงนามในสัญญาซื้อขาย
จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 20,000 ล้านบาท
โดยจัดซื้อครั้งแรกภายใน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2557
นอกจากนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายร่วมกับธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)

Performance Report

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ระหว่างตลาดรองในกลุม่ ประเทศเอเชีย
ร่วมกัน ซึ่งในปี 2557 มีการสานต่อความสัมพันธ์กับตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Finance Agency)
โดยลงนามความร่วมมือระหว่างกัน (MOC) เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้
และพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดเงินและ
ตลาดทุนในระดับภูมิภาคเอเชียร่วมกัน

โครงการความร่วมมือกับกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)
บตท. ลงนาม MOU กับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)
และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) โดยใน
ปี 2557 ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำหรับผูท้ ซ่ี อ้ื ทรัพย์สนิ
จาก บสก. ผ่านการให้บริการสินเชื่อรายย่อยจากธนาคารทิสโก้ซึ่งเป็น
สถาบันการเงินพันธมิตรของ บตท. โดยถือเป็นการดำเนินการตามแผน
การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2557 บตท. สามารถจัดซือ้ สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากโครงการความ
ร่วมมือและโครงการจัดซื้อกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน
พันธมิตร ได้จำนวนรวม ทั้งสิ้น 8,573.95 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ซึง่ ส่งผลให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยมีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง
มากขึ้นกว่า 5,990 บัญชี จากการขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย
คงที่ระยะยาวผ่านสถาบันการเงินพันธมิตร (ตลาดแรก)
สถิติการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย

กิจกรรมต่อเนือ่ งการลงนามกับ JHF

นอกจากนี้ตัวแทนจาก บตท. ได้เข้าร่วมประชุม Asean Fixed Income Summit (AFIS) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดย
ในการประชุมดังกล่าวได้มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ตลาดพันธบัตรและตลาดตราสารต่างๆ ร่วมกันของกลุม่ ประเทศอาเซียน
ช่วยให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนสามารถกำหนดทิศทางในการ
พัฒนาตลาดทุนของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับการก่อตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน และการเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับองค์กรตลาดรอง
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชีย อาทิ ประเทศมาเลเซีย,
อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น ณ ศูนย์ประชุม Sasana Kijang, Bank
Negara Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และมุมมองต่างๆ ในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยร่วมกัน
รวมถึงบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมากขึ้น
ในอนาคต

สร้างความสัมพันธ์กับกับหน่วยงานต่างๆ ยกระดับองค์กรให้เป็น
ที่น่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากลและผนวกบทบาท
องค์กรเข้าสู่นโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐและเอกชน
สืบเนื่องจากประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดงาน “Secondary
Mortgage Markets Asia Forum 2013” ทำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน
ประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกรรม การจัดหาแหล่งเงินทุนและ
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2 . ยุทธศาสตร์สร้างผลิตภัณฑ์

l

สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเติม
เต็มระบบการเงิน
โครงการพัฒนาบริษัทสินเชื่อเคหะการ (Mortgage Company)
บตท. ได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานของ Japan Housing Finance
Agency (JHF) เพื่อนำผลการศึกษามาปรับใช้ในโครงการพัฒนา
บริษัทสินเชื่อเคหะการ (Mortgage Company) ในประเทศไทยโดยใน
ช่วงต้นปี 2558 มีแผนการจัดสัมมนา “มองเศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่าน
ตลาดรอง Outlook Beyond : Mortgage Banks in Japan Forum
2015” ซึง่ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดรองประเทศญีป่ นุ่ และตลาด
รองของประเทศไทย

สร้างนวัตกรรมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนีเ้ พือ่ การระดมทุน
ในปี 2557 คณะกรรมการ บตท. ได้อนุมัติให้ดำเนินการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ (Mortgage-Backed Securities : MBS) วงเงินไม่เกิน
5,000 ล้ านบาท โดยจั ดจ้ างที ่ ป รึ กษาทางการเงิ น และผู้จัดการ
จัดจำหน่ายทำการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยการออกตราสาร
MBS มูลค่า 4,081.65 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้ ได้
ขยายฐานนักลงทุนเข้าไปยังกลุ่มสหกรณ์ มหาวิทยาลัย และนักลงทุน
รายใหญ่ (HNW) มากยิ่งขึ้น
สถิติการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยระหว่าง บตท. และ JHF
l

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยอัตราดอกเบีย้ คงทีร่ ะยะยาว
ในปี 2557 บตท. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ย
คงที่ระยะยาว 3 ปี 5 ปี 7 ปีและ 10 ปี ร่วมกับสถาบันการเงินพันธมิตร
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารเกียรตินาคิน
นอกจากนี้ บตท. ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว 35 ปี (Fixed
Rate Mortgage Bank 35 Year) ณ Japan Housing Finance
Agency (JHF) ประเทศญี่ปุ่น โดยจะนำผลการศึกษามาปรับใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวของไทย
ในอนาคต

การลงนามกับธนาคารกสิกรไทย

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดจ้างทีป่ รึกษาทางการเงินในการออกพันธบัตร
วงเงิน 5,177 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่นักลงทุน ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,327
ล้านบาท อายุ1-2 ปี อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.5-3.7 ครั้งที่ 2 วงเงิน
650 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.7 ครั้งที่ 3 วงเงิน
1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.7 และครั้งที่ 4
วงเงิน 1,200 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.5
บตท. ได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรจาก A+ เป็น AA- ในเดือน
ธันวาคม 2556 และในปี 2557 บตท. คงรักษาอันดับเครดิตที่ AA- /
Stable ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น

การลงนามกับธนาคารไทยพาณิชย์

การลงนามกับธนาคารกรุงเทพ
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3 . ยุทธศาสตร์สร้างองค์กร
พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งภายใต้การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
l

l

การบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
บตท. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง
เพื่อรองรับการทำธุรกรรมในอนาคต และเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
บุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาการทำธุรกรรมระดับประเทศ
และประชาคมอาเซียน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
(Specialist) โดยในปี 2557 ได้จัดส่งพนักงานและผู้บริหารของ บตท.
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านธุรกรรมตลาดรองในประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดู
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการด้านการจัดซื้อสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยและการออกตราสาร MBS ที่ Cagamas Berhad ณ
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนีม้ กี ารจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในการทบทวน
และจัดทำค่านิยม (Core Value) ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กร และ
ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดตั้งทีม Change Agent และ
คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)
เพื่อศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดรับกับการขยายธุรกรรม
ในอนาคต รวมทัง้ จัดอบรมพนักงานตามแผนอบรมประจำปี มีการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) โดยรวบรวมองค์ความรู้หลัก
ความรูท้ ว่ั ไป และถ่ายโอนความรูเ้ ทคนิคประสบการณ์จากพนักงานลาออก
และพนักงานเกษียณอายุ (Tacit Knowledge) เพื่อนำมาจัดเก็บเป็น
ความรู้ขององค์กรต่อไป
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บตท. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อสนับสนุนและรองรับ
การขยายธุรกรรมขององค์กรในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบงาน
ปฏิบัติการสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ระบบ Mortgage Operation Support
System : MOSS) ระบบการส่งมอบข้อมูลสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากสถาบัน
การเงินผู้ขายสินเชื่อให้ บตท. (ระบบ Mortgage Company Delivery :
MDD) ระบบการทำ Due Diligence ระบบ Mortgage Company
(Phase I) และระบบหักชำระค่างวดผ่านระบบบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
(Auto Debit) นอกจากนี้ในปี 2557 บตท. ยังได้ดำเนินการจัดหาและ
ติดตัง้ ระบบงานใหม่ๆ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ระบบ BATHNET
(DF) (ระบบใหม่) และระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ มีความคล่องตัว
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานภายใน รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

การประชุมครบรอบ 100 ปี
สหพันธ์สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยระหว่างประเทศ (IUHF)

การลงนามความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย

แนะนำองค์กรและผลิตภัณฑ์แก่นกั ลงทุน

การประชุมโต๊ะกลมตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยภูมภิ าคเอเชีย
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