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ตามที่ บตท. ได้กำ�หนด “ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563” เพื่อส่งเสริม
การพั ฒ นาตลาดแรกและตลาดรองสิ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาตลาดทุ น และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้
ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยในระยะแรกจะมุ่งเสริมสร้างบทบาทของ
บตท. ให้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจและเสริมสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินของประเทศ เพื่อให้คู่ค้า
คู่ความร่วมมือและ นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นและยอมรับองค์กร นำ�ไปสู่การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ พันธกิจที่กำ�หนดไว้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “บตท. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เพือ่ เติมเต็มระบบการเงินสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของไทย” โดยในปีทผี่ า่ นมา บตท. ได้ด�ำ เนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์หลัก 3 สร้าง
ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่าย
ยกระดับองค์กรให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือในระดับประเทศ ที่ดำ�เนินการต่อเนื่องจากปี 2557 วงเงิน 20,000 ล้านบาท
และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในโครงการ
และต่างประเทศ
• โครงการร่วมมือกับสถาบันการเงิน บตท. จัดซือ้ ซือ้ ขายสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (ลูกหนีเ้ ดิม) กับธนาคารกสิกรไทย

จำ�กัด (มหาชน) วงเงิน 5,000 ล้านบาท
โดยในปี 2558 บตท. สามารถจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่
อาศัยจากโครงการความร่วมมือและโครงการจัดซือ้ กองสิน
เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงินพันธมิตร ได้จ�ำ นวนรวม
ทั้งสิ้น 9,262.88 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน จำ�นวน 688.93
ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็น
ของตนเองมากขึ้นกว่า 6,890 บัญชี จากการขอกู้สินเชื่อที่
• โครงการจั ด ซื้ อ กองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย จาก
อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวผ่านสถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน ในปี 2558 บตท. จัดซือ้ สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พันธมิตร (ตลาดแรก)
จากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นโครงการ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยตามโครงการความร่วมมือจากธนาคาร
ทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด
(มหาชน) และได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการเงิน
ขนาดใหญ่และขนาดกลางเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโครงการ
ในอนาคต ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย
และธนาคารแห่งประเทศจีน เป็นต้น

สถิติการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ล้านบาท
10,000

8,574

9,263

จำ�นวนบัญชี
มูลค่าการจัดซื้อสินเชื่อ

8,000

6,890

6,000

4,380
4,000
2,000
0

3,256
3,125

2,700

2555

2556

393 303
2554

5,990

2557

2558

บตท. รายงานประจำ�ปี 2558

45

สรุปผลการดำ�เนินงานในปี 2558 ที่สำ�คัญ Performance Report
สร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง Development Bank : ADB) ในการบรรจุเรื่องดังกล่าว
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบนโยบายการพัฒนาตลาดทุน
และเป็นรูปธรรม

สื บ เนื่ อ งจากการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี อ ย่ า ง ซึง่ ADB ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพือ่ การดำ�เนินงานของ
ต่อเนื่องกับตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวอีกด้วย
(Japan Housing Finance Agency) และได้ลงนาม
ความร่วมมือระหว่างกัน (MOC) ในช่วงปี 2557 เพือ่ ศึกษา
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละพัฒนาตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงตลาดเงิ น และตลาดทุ น ในระดั บ
ภูมิภาคเอเชียร่วมกัน ซึ่งจากความสัมพันธ์อันดีดังกล่าว
ในช่วงต้นปี 2558 บตท. ได้จัดงานสัมมนา “มองเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นผ่านตลาดรอง Outlook Beyond : Mortgage Bank
in Japan Forum 2015” ร่วมกับตลาดรองประเทศญี่ปุ่น
ทำ�ให้กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
บทบาทตลาดรองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในประเทศไทย
และระดับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น
นอกจากนี้ บตท. ได้รว่ มก่อตัง้ สมาคมตลาดรองสินเชือ่
ที่อยู่อาศัยเอเชีย (ASMMA) และร่วมประชุม “The 2nd
Asean Fixed Income Summit (AFIS)” เมือ่ วันที่ 29 กันยายน
2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นการประชุมโต๊ะกลมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ
ผูบ้ ริหารจากตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจาก ญีป่ นุ่ เกาหลี
อินโดนีเชียและมองโกเลีย โดยในการประชุมได้ร่วมกัน
หารือในเรือ่ งแนวทางการพัฒนาตลาดรองสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย
ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย อาทิ
การคํ้ า ประกั น สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ ช่ ว ยให้ ป ระชาชน
สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ในการนี้ บตท.
ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น เจ้ า ภาพประชุ ม ในครั้ ง ต่ อ ไป ในช่ ว ง
ประมาณเดือนกันยายน 2559

2. ยุทธศาสตร์สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รูปแบบใหม่ เพื่อเติมเต็มช่องว่างระบบการเงิน
โดยในปี 2558 มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ได้แก่

• โครงการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage
Insurance/Guarantee) ตามที่กระทรวงการคลังได้มี

นโยบายให้ บตท. เพิ่ ม บทบาทการรั บ ประกั น สิ น เชื่ อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย (Mortgage Insurance/Guarantee) รวมถึงการ
ได้รับสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian
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ที่อยู่อาศัยให้เกิดความเชื่อมโยงตลาดเงินและตลาดทุน
ในระดับภูมิภาคเอเชียร่วมกัน จึงทำ�ให้ในช่วงต้นปี 2558
บตท. ได้ร่วมกับตลาดรองประเทศญี่ปุ่น จัดงานสัมมนา
“มองเศรษฐกิจญี่ปุ่นผ่านตลาดรอง Outlook Beyond :
Mortgage Bank in Japan Forum 2015”

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ ะยะยาว ในปี 2558 บตท. ได้ทบทวน
ในปี 2558 บตท. ได้จดั ประชุมเพือ่ รับฟัง ความคิดเห็น
(Hearing) จากธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
(แบงก์รฐั ) ในประเทศไทย จำ�นวน 18 แห่ง เกีย่ วกับการแก้ไข
กฎหมาย บตท. ให้สามารถให้บริการคํ้าประกันสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย (Mortgage Insurance) ได้ ซึ่งจากการประชุม
ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บตท. ได้จัดทำ�
Business Model และแนวทางการบริหารความเสีย่ งภายใต้
เงื่ อ นไขที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ บตท. อยูร่ ะหว่าง ประสานงาน
เพื่อลงนาม MOC ร่วมกับตลาดรองประเทศเกาหลี Korea
Hosing Finance Corporation (KHF) คาดว่าจะลงนามได้
ในช่วงต้นปี 2559

• โครงการพั ฒ นาบริ ษั ท สิ น เชื่ อ เคหะการ
(Mortgage Company) จากการสานความสัมพันธ์กับ

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan
Housing Finance Agency : JHF) โดยได้ลงนามความร่วมมือ
เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาตลาดรองสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว
ได้แก่ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี โดยได้นำ�เสนออัตราดอกเบี้ย
คงทีร่ ะยะยาวให้กบั ประชาชนผูข้ อกูส้ นิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยผ่าน
สถาบันการเงินพันธมิตร (ตลาดแรก)

พัฒนาตราสาร MBS ให้มีความหลากหลาย
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น พั ฒ นา
กระบวนการออกตราสาร MBS เพื่อลดขั้นตอนและ
ทำ�ให้มีต้นทุนน้อยลง

ในปี 2558 บตท. ได้ดำ�เนินการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ โดยการออกตราสาร MBS มูลค่า 7,025.11
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ซึ่งได้รับผลตอบรับ
อย่างดีจากนักลงทุน โดยมีการจองซือ้ สูงเป้าหมายกว่า 2 เท่า
นอกจากนี้ บตท. ได้ขยายฐานนักลงทุนเข้าไปยังกลุม่ บริษทั
ประกันภัย สถาบันการเงิน กลุม่ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยและ
นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ดำ�เนิน
การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ในการออกพั น ธบั ต ร
จำ�หน่วยให้แก่นกั ลงทุน วงเงิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2-3 ปี
อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 2.3 - 2.8

สถิติการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ( Securitization )
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บตท. ได้มโี อกาสเข้าร่วมการประชุม “The 2nd Asean
Fixed Income Summit (AFIS)” ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่
ในกลุม่ ตลาดตราสารหนีอ้ าเซียนทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญจากตลาด
เงินและตลาดตราสารหนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในระดับอาเซียเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว
จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริม
สภาพคล่องและดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใสในตลาด
ตราสารหนี้ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตราสารอาเซียน
ภายใต้แนวคิด “ASEAN, One Market” จัดโดยองค์กร
ตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยฟิลปิ ปินส์ และเข้าร่วมการประชุม
“The3rd Asian Secondary Mortgage Market Association
Meeting ” ซึ่งได้มีการหารือในประเด็นของการสนับสนุน
ธุรกรรมตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในกลุม่ สมาชิก และการ
เตรียมออกหุ้นกู้ข้ามตลาด หรือ “CrossBorder Bond”
เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระดับอาเซียนร่วมกัน
นอกจากนี้ในปี 2558 บตท. ยังคงรักษาอันดับเครดิต
อยู่ที่ AA- /Stable จากการปรับอันดับเครดิตองค์กรจากปี
2557 (A+) และยังคงต่อเนือ่ งไปจนถึงเดือนมกราคม 2559
ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น

3. ยุทธศาสตร์สร้างองค์กร
พัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่าง ๆ และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
• การบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

บตท.เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและมีความเข้มแข็ง เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถรองรับการทำ�ธุรกรรมในอนาคตและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนา
การทำ�ธุรกรรมระดับประเทศและประชาคมอาเซียน อัน
จะนำ�พาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2558 บตท. ได้ท�ำ การทบทวน HR Competency
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ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักองค์กร (Core Competency)
โดยกำ�หนดสมรรถนะหลักพนักงาน (HR Core Competency)
ประกอบด้วย การพัฒนาสูค่ วามเป็นมืออาชีพ (Professional
Development) ความเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Change
Leader) มีจติ สำ�นึกในการให้บริการลูกค้าหรือผูท้ มี่ าติดต่อ
(Customer Service Oriented) ความทุม่ เทต่อองค์กร สังคม
และประเทศ (Commitment) ซึง่ สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร
1P 3C มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
(Specialist) จัดทำ� Career Path ของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างและธุรกรรมขององค์กร จัดทำ�แผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รวมถึง
มีถ่ายโอนความรู้จากพนักงานเกษียณอายุและพนักงาน
ลาออกผ่ า นแผนสื บ ทอดตำ � แหน่ ง (Succession Plan)
นอกจากนี้ ได้มีการจัดประเภทขององค์ความรู้ขององค์กร
เป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความรูห้ ลักขององค์กร ความรูด้ า้ นการ
บริหารจัดการและความรู้ทั่วไป มีการจัดกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติและจัดทำ�แผนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของ บตท. รวมถึงมีการจัดกิจกรรม KM Day เพื่อนำ�เสนอ
ผลการดำ � เนิ น งานด้ า น KM ในปี 2558 และทิ ศ ทาง
การดำ�เนินงานในปี 2559 ที่จะมุ่งเน้นกระบวนการใน
การจัดการความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ให้พนักงานได้รับทราบและนำ�ไปปฏิบัติได้
อย่างทั่วทั้งองค์กรต่อไป
• การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บตท.
ได้ดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ มี ค วามจำ � เป็ น เพื่ อ สนั บ สนุ น และรองรั บ
การขยายธุรกรรมขององค์กรในอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ
ระบบงานสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (ระบบใหม่) ระบบการส่งมอบ
ข้อมูลสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงินผูข้ ายสินเชือ่ ให้
บตท. (ระบบ Mortgage Company Delivery : MDD) และ
ดำ�เนินการออกแบบและพัฒนา Website ใหม่ให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น
นอกจากนี้ บตท. ได้ท�ำ การปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
ทีส่ �ำ คัญ อาทิ กระบวนการตรวจรับสินเชือ่ (Due Diligence)
พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อรักษา
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ลู ก ค้ า และสร้ า งความพึ ง พอใจ
ให้ กั บ ลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่ พั ฒ นาระบบCRM,
การจัดทำ� Birthday card, Welcome Letter ให้กับลูกค้า
และจัดทำ� SMC Newsletter เพือ่ เพิม่ ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง

