EXIM BANK รุกพัฒนาบริการ “ประกันส่ งออก” พร้ อมขยาย “สินเชื่อเพื่อการลงทุน”
ช่ วยผู้ประกอบการไทยแข่ งขันได้ ในโลกยุคใหม่ พร้ อมเดินหน้ าแผนแม่ บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศ
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แถลงนโยบายปี 2560 ภายใต้ บทบาทใหม่ของ EXIM BANK เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศว่า ในปี 2560 EXIM BANK
จะเริ่ มต้ นดาเนินงานตามแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-2570) โดยมีเป้าหมายจะเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized
Financial Institution : SFI) ชันน
้ าระดับโลกที่เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การค้ าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศของไทย โดยสอดคล้ องกับ Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564)
EXIM BANK ได้ กาหนด 6 ยุทธศาสตร์ หลัก เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายระยะยาวตามแผนแม่บท ดังนี ้ 1. การส่ งเสริม
การค้ าและการลงทุนด้ วยการสร้ างความต้ องการสินค้ าและบริ การของไทยในประเทศตลาดหลักและประเทศตลาดใหม่
มุ่งเน้ นการสร้ างโอกาสการค้ าและการลงทุนของไทยในตลาดใหม่ (New Frontier Markets) ซึง่ รวมถึงการบุกเบิกโอกาส
การค้ าการลงทุนของไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้ านที่มีความต้ องการสินค้ าและบริ การของไทยจานวนมาก 2. การเป็ น
ที่ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินให้ แก่ โครงการลงทุนของรั ฐและเอกชนไทยในต่ างประเทศ โดยเฉพาะในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขง 3. การขยายตลาดรั บประกันการส่ งออกและลงทุน ด้ วยนวัตกรรมบริ การประกันและการรับประกันต่อ
และการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการค้ าและการลงทุนของไทยอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ท่ามกลาง
ความไม่แน่ นอนทางการเมืองและเศรษฐกิ จ โลก 4. การส่ งเสริ มการค้ า และการทาธุ รกรรมออนไลน์ เพื่ อช่ วยให้
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เข้ าสู่โลกการค้ าดิจิทลั ได้ อย่างประสบความสาเร็ จและแข่งขันได้ 5. การสนับสนุ น
ด้ านความรู้ และการเงินให้ SMEs ที่มีศักยภาพ นาไปพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้ า และการบริ การ
เพื่อต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและแข่งขันในเวทีการค้ าระหว่างประเทศได้ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยความร่ วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังการพั
้
ฒนาบุคลากรรุ่ นใหม่ที่ทางานอย่างแข็งขันร่ วมกับภาครัฐเป็ นไทยแลนด์ทีม
นายพิ ศิษฐ์ กล่าวว่า แผนแม่บท 10 ปี เป็ นผลจากการทางานของ EXIM BANK ร่ วมกับภาครั ฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้ องเพื่อหาจุดยืนที่เหมาะสม โดยใช้ จุดแข็งของ EXIM BANK เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่ประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว จากปั จจุบนั EXIM BANK เป็ น SFI ที่มีสว่ นสนับสนุนรายได้ มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income : GNI)
ของไทยประมาณ 1.0% จะเพิ่มขึ ้น 1.5% ในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า เป็ น 2.5% ของ GNI ช่วยสนับสนุนผู้ส่งออกและการเติบโต
ของภาคการส่งออกของไทยได้ เพิ่มมากขึ ้น การส่งเสริ มการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริ ม
การจ้ างงาน การเสริ มสร้ างองค์ความรู้ ทางการเงินให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทย ส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ไทย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั และการพัฒนาประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยต่อไปว่า ในปี 2560 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของการปรับบทบาท
องค์กรครั ง้ ใหญ่ EXIM BANK จะดาเนินการผลักดันให้ เกิด โครงการต้ นแบบของการพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การ
ประกันการส่ งออกผ่ านช่ องทางใหม่ ๆ อาทิ การให้ บริ การทางออนไลน์ เนื่องจาก EXIM BANK เป็ นสถาบันการเงินของไทย
รายแรกและรายเดียวที่ให้ บริ การนี ้ เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการไทยมีเครื่ องมือลดความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ า
ส่งออก อันมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงทางการค้ าและการเมือง ควบคู่กบั การส่ งเสริ มการค้ าและการทาธุรกรรมออนไลน์
เพื่อช่วยลดต้ นทุนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในการส่งออกสินค้ าไทยไปยังตลาดค้ าปลีกและค้ าส่งทัว่ โลก
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นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ด้ วยโมเดลการค้ าการลงทุนที่เปลี่ยนไป การส่งออกมิใช่ฟันเฟื องหลักใน
การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศต่างๆ ขณะที่ การลงทุนในต่างประเทศเป็ นทางเลื อกใหม่ที่ช่วยให้
ผู้ประกอบการเข้ าถึงตลาดและก้ าวข้ ามมาตรการทางการค้ าที่มิ ใช่ภาษี ศลุ กากร ในปี 2560 EXIM BANK จะเร่ งส่งเสริ ม
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยจะทางานร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทังในและต่
้
างประเทศ สนับสนุนข้ อมูล
ในเชิงลึกและเงินทุนสาหรับโครงการลงทุนให้ แก่นกั ลงทุนไทยที่พร้ อมและมีศกั ยภาพจะขยายการลงทุนไปต่างประเทศ
ทั ้งการสร้ างโรงงานผลิตและการประกอบกิจการการค้ าในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม) ซึง่ EXIM BANK กาลังทยอยเข้ าไปเปิ ดสานักงานตัวแทน เพื่อทางานร่ วมกับไทยแลนด์ทีมในการ
สนับสนุนการขยายการค้ าการลงทุนของไทยในตลาดดังกล่าว
สาหรับผลการดาเนินงานของ EXIM BANK ในปี 2559 EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 1,304 ล้ านบาท ช่วยให้
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs แข่งขันได้ มากขึน้ ทัง้ ด้ านการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดย ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2559 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน 83,169 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2558 จานวน 9,630 ล้ านบาท ซึง่ เป็ น
สินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี จานวน 25,327 ล้ านบาท และมีการชาระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทาให้ เกิด
ปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 133,993 ล้ านบาท โดยเป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 86,497 ล้ านบาท และมี
เงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ SMEs จานวน 35,031 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5,848 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.04 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ด้ านการรับประกันการส่งออกและการลงทุน ในปี 2559 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจส่งออกและลงทุนรวมด้ าน
รับประกัน เท่ากับ 56,486 ล้ านบาท โดย 11,255 ล้ านบาท เป็ นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรื อร้ อยละ 19.92 ของปริ มาณ
ธุรกิจสะสมรวม ส่วนด้ านการสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่ ปั จจุบนั EXIM
BANK มีวงเงินให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 56,382 ล้ านบาท
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.57 โดยมี
สินเชื่อด้ อยคุณภาพ จานวน 2,970 ล้ านบาท ลดลง 1,023 ล้ านบาทจากปี ก่อน และมีเงินสารองหนีส้ งสัยจะสูญจานวน
6,842 ล้ านบาท โดยเป็ นสารองหนี ้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 2,675 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วน
เงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองพึงกันร้ อยละ 255.81 ทาให้ ธนาคารยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
“EXIM BANK วันนี ้กาลังปรับบทบาทใหม่ไปสู่การทาหน้ าที่บนจุดแข็งของธนาคาร ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยมี SFI อย่าง EXIM BANK เป็ นที่ปรึ กษาและเครื่ องมือทางการเงินในการ
ประกอบธุรกิจการค้ าและการลงทุนในโลกยุคใหม่ได้ อย่างประสบความสาเร็ จ แข่งขันได้ และช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของความไม่แน่นอนของการเมืองและเศรษฐกิจโลก” นายพิศิษฐ์ กล่าว
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนประชาสัมพันธ์ สานักบริหาร EXIM BANK สานักงานใหญ่
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