EXIM BANK แถลงผลการดาเนินงานปี 2558
นายเขมทัศน์ สายเชื อ้ รั กษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่ อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
(EXIM BANK) แถลงผลการดาเนินงานของ EXIM BANK ในปี 2558 ว่า EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 1,520 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจาก 1,516 ล้ านบาทในปี ก่อน โดย ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2558 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน 73,540 ล้ านบาท
เป็ นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี จานวน 20,307 ล้ านบาท และมีอัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของ
ธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.43 เป็ นจานวน 3,993 ล้ านบาท รวมทัง้ มีเงิ น
สารองหนี ้สงสัยจะสูญจานวน 5,654 ล้ านบาท โดยเป็ นสารองหนี ้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน
2,890 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองพึงกันร้ อยละ 195.65
ธุรกิจของ EXIM BANK ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักคือ สินเชื่อและรับประกัน การสนับสนุนสินเชื่อของ EXIM
BANK แก่ผ้ ปู ระกอบการไทยในปี 2558 ทาให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 136,634 ล้ านบาท และเงิน
ให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน 73,540 ล้ านบาท ด้ านรับประกันมีสว่ นทาให้ เกิดปริ มาณธุรกิจส่งออกและลงทุนรวม 64,386
ล้ านบาท โดย 10,142 ล้ านบาทเป็ นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรื อร้ อยละ15.75 ของธุรกิจรับประกันรวม ทังนี
้ ้ มียอด
รับประกันคงค้ าง ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2558 จานวน 15,497 ล้ านบาท
การสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs เป็ นนโยบายหนึ่งที่สาคัญของ EXIM BANK โดยธนาคารได้ บูรณาการความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ มีลกู ค้ า SMEs เพิ่มมากขึ ้น โดยลูกค้ า SMEs คิดเป็ น
สัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 87 ของลูกค้ าทังหมด
้
และมีการอนุมตั ิวงเงินเพิ่มใหม่ในปี เท่ากับ 32,009 ล้ านบาท รวมเป็ น
วงเงินอนุมตั ิสะสมที่ลกู ค้ าสามารถเบิกใช้ สินเชื่อได้ 73,861 ล้ านบาท ทาให้ เกิดปริ มาณธุรกิจทังปี
้ ของ SMEs เท่ากับ
81,767 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ าง ณ สิ ้นปี จานวน 29,183 ล้ านบาท
ด้ านการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ ของประเทศและนโยบายรั ฐ เช่น สนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมของประเทศ และอุตสาหกรรมอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง และสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์อื่นๆ EXIM BANK มีการอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาประเทศเพิ่มใหม่ในปี จานวน 11,217 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินอนุมตั ิสะสมจานวน 46,411 ล้ านบาท และมี
เงินให้ สินเชื่อคงค้ าง ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2558 เท่ากับ 27,565 ล้ านบาท
ด้ านการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ ของ EXIM
BANK ที่จะเป็ นธนาคารที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ ูประกอบการไทยเข้ าสู่เวที โลก โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ปั จจุบนั EXIM BANK มีวงเงินอนุมตั ิสะสมของสินเชื่อเพื่อการค้ าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศในกลุม่ ประเทศ AEC รวม 87,099 ล้ านบาท โดยเป็ นวงเงินอนุมตั ิเพิ่มใหม่ในปี เท่ากับ 25,589
ล้ านบาท ขณะที่เงินให้ สินเชื่อคงค้ าง ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2558 เท่ากับ 41,628 ล้ านบาท ในขณะเดียวกัน EXIM
BANK ยังได้ ให้ การสนับสนุนด้ านการป้องกันความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้ การค้ า การลงทุนระหว่างประเทศกับ AEC
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั มีวงเงินป้องกันความเสี่ยงให้ กบั ผู้ประกอบการอยู่ที่ 26,551 ล้ านบาท
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รั กษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ในปี 2559 EXIM BANK จะมีบทบาทในเชิ งรุ กทาง
การตลาดมากขึน้ โดยปรั บโครงสร้ างองค์ กรให้ มีฝ่ายกลยุทธ์ การตลาด ดูแลงานด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กาหนดกลยุทธ์ การตลาด เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยเข้ าถึงบริ การทางการเงินของ EXIM BANK ได้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นเงินทุนเพื่อเริ่ มต้ นธุรกิจส่งออกหรื อขยายธุรกิจส่งออกอย่างมัน่ ใจ โดยใช้ สินเชื่อและบริ การประกันการส่งออก
และการลงทุนของ EXIM BANK เงินทุนเพื่อวิจยั พัฒนานวัตกรรม เงินทุนเพื่อค้ าขายชายแดนหรื อเข้ าไปลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชายแดน รวมทัง้ พืน้ ที่อื่นๆ ที่รัฐบาลส่งเสริ มการลงทุน ตลอดจน EXIM
BANK จะจัดตังหน่
้ วยงานให้ ความรู้ ทางการเงินแก่ผ้ ปู ระกอบการและประชาชนทัว่ ไปเกี่ ยวกับการค้ าระหว่างประเทศ
รวมถึงการบริ หารจัดการธุรกิ จให้ ประสบความสาเร็ จและแข่งขันได้ ในระยะยาว โดยชูจุดเด่นของแบรนด์ไทยใน
ตลาดโลก
9 กุมภาพันธ์ 2559
ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักบริ หาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนประชาสัมพันธ์ สานักบริหาร EXIM BANK สานักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141-6

