EXIM BANK ครบรอบ 25 ปี ชูบทบาทเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดใหม่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และองค์ ความรู้ สร้ างผู้ส่งออก SMEs ไทยที่แข่ งขันได้ ในทุกตลาด
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิ ดเผยว่า
ในปี 2562 EXIM BANK ครบรอบ 25 ปี นับจากเปิ ดดาเนินงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2537 และก้ าวสู่ปีที่ 3 ของการปรั บ
บทบาทใหม่ตามแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-2570) EXIM BANK จึงได้ ทบทวนและปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ สอดรับ
กับสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกและทิศทางเศรษฐกิจของไทย โดยกาหนด 6 ยุทธศาสตร์ หลัก ได้ แก่ 1. เชื่อมไทย เชื่อมโลก
ด้ วยการค้ าและการลงทุนระหว่ างประเทศ 2. พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 3. ป้ องกัน
ความเสี่ยงด้ านการค้ าและการลงทุนไทยในต่ างประเทศ 4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการ
5. เพิ่มประสิทธิภาพด้ านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. พัฒนาองค์ กรสู่ความเป็ นเลิศ
จากยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว EXIM BANK จะทาหน้ าที่เติมเต็มช่ องว่ างเครื อข่ ายธุรกิจ เป็ นตัวกลางสร้ างเครื อข่าย
ทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ แก่ผ้ ูประกอบการไทยที่สนใจรุ กตลาดใหม่ (New Frontiers) โดยทางานร่ วมกับภาครัฐและเอกชนทัง้ ใน
และต่างประเทศเพื่อเชื่อมผู้ประกอบการไทย รวมทังสิ
้ นค้ าและบริ การของไทย เข้ ากับภาคการผลิตและผู้บริ โภคในประเทศ
ตลาดใหม่ รวมทัง้ อยู่ระหว่างการศึกษารู ปแบบที่ เหมาะสมในการเข้ าไปสนับสนุนผู้ป ระกอบการในตลาดใหม่ เช่น
อินเดีย แอฟริ กา และเวียดนาม หลังจากการเปิ ดสานักงานผู้แทน EXIM BANK แห่งแรกและแห่งที่สองในย่างกุ้งและเวียงจันทน์
และแห่งที่ 3 ในกรุ งพนมเปญ เดือนมีนาคมนี ้
ขณะเดียวกัน EXIM BANK จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มช่ องว่ างทางการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการไทย
ให้ รุกตลาดใหม่ได้ อย่างประสบความสาเร็ จ โดยมีความพร้ อมทังด้
้ านเงินทุนและเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงทางการค้ า
และการลงทุนระหว่างประเทศที่จะขยายธุรกิจได้ อย่างมัน่ ใจ รวมทังสามารถยกระดั
้
บการผลิตไปสูร่ ะบบที่ใช้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีระดับสูงได้ เพื่อสร้ างมูลค่าของสินค้ าไทยให้ แข่งขันได้ อย่างยั่งยืน ตลอดจนเติมเต็มช่ องว่ างองค์ ความรู้
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยมีข้อมูลเชิงลึกและรอบด้ าน นาไปปรับใช้ ในการเริ่ มต้ นหรื อขยายธุรกิจการค้ าและการลงทุน
ได้ อย่างประสบความสาเร็ จทังในและต่
้
างประเทศ
ในการเติมเต็มช่องว่างเครื อข่ายธุรกิจ การเงิน และองค์ความรู้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม
(Small Enterprises) ซึ่งมีจานวนสูงถึง 99% ของจานวนผู้ประกอบการทัง้ ประเทศ และสัดส่วน GDP ของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมต่อ GDP ประเทศยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจนแตะระดับ 30% ในปี 2560 หากผู้ประกอบการกลุ่มนีส้ ามารถ
ยกระดับเป็ นผู้ส่งออกได้ มากขึ ้น จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เติบโตได้ อีกมาก EXIM BANK จึงได้ จดั ตัง้ “ศูนย์ ความ
เป็ นเลิ ศ ด้ า นการค้ า (EXIM Excellence Academy : EXAC)” ท าหน้ าที่ เป็ น หน่ วยงานจัด กิ จ กรรมสนับ สนุ น ให้
ผู้ประกอบการไทยเริ่ มต้ นส่งออกได้ หรื อขยายการส่งออกได้ เพิ่มขึน้ แบ่งตามระดับศักยภาพของผู้ ประกอบการ ดังนี ้
1. กลุ่มผู้ท่ ยี ังไม่ เคยส่ งออก (Neo-exporters) 2. กลุ่มผู้ท่ ีเคยส่ งออกบ้ างแล้ ว (Mid-pros) และ 3. กลุ่มผู้ท่ สี ่ งออก
อยู่แล้ ว (High-flyers) ซึง่ ยังต้ องการการสนับสนุนทางการเงินและข้ อมูลเพื่อขยายธุรกิจส่งออกให้ เติบโตได้ อย่างมัน่ คง
โดยศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านการค้ าจะจัดกิจกรรมตังแต่
้ ระดับ การบ่มเพาะความรู้ ที่จาเป็ นต่อการเริ่ มต้ นและขยายธุรกิจ
การค้ าระหว่างประเทศ พาไปสารวจตลาดและโอกาสการส่งออก จับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกที่เป็ นเทรดเดอร์ หรื อผู้ซื ้อใน
ต่างประเทศ จัดกิจกรรมเสริ มสร้ างความรู้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนมาให้ คาปรึกษาแนะนาในทุกมิติ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเงิ น สนับ สนุน การเริ่ ม ต้ น หรื อ ขยายธุ ร กิ จ ส่ งเสริ มการขยายพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ไปจนถึงการสร้ างสังคมผู้สง่ ออก โดยให้ ผ้ สู ง่ ออกที่ประสบความสาเร็ จ รวมทังผู
้ ้ ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ความ
เป็ นเลิศด้ านการค้ า กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็ นพี่เลี ้ยงผู้ส่งออกรุ่ นใหม่ต่อไป ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ประเทศไทย
มีชุมชนผู้สง่ ออกที่เข้ มแข็งและแข่งขันได้ ในทุกตลาดทัว่ โลก
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-2ในโอกาสครบรอบ 25 ปี EXIM BANK พร้ อมนาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ “สินเชื่อส่ งออกเพิ่มสุ ข (EXIM Happier
Credit)” เป็ นสินเชื่อหมุนเวียนช่วงก่อนและหลังการส่งออก ผู้ที่เพิ่งเริ่ มต้ นส่งออก (Start up) และไม่เคยได้ รับสินเชื่อจาก
EXIM BANK จะได้ รับพิจารณาวงเงินสินเชื่อสูงสุด 700,000 บาทต่อราย ส่วนลูกค้ าปั จจุบนั ของ EXIM BANK จะได้ รับ
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้ านบาทต่อราย อัตราดอกเบี ้ย/อัตรารับซื ้อลด ปี แรกอยู่ที่ 5.50% ต่อปี ปี ที่ 2 อยู่ที่ Prime Rate -0.50%
ต่อปี (หรื อ 5.75% ต่อปี ) พร้ อมวงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) สูงสุดเท่ากับ
วงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ โดยไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ค ้าประกัน ใช้ เพียงบุคคลค ้าประกัน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับ
ผู้ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมอบรมของศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการค้ าและค้ าขายออนไลน์ หรื อลงทะเบียนร่ วมกิจกรรมกับ EXIM BANK
จะได้ รับส่วนลดอัตราดอกเบี ้ยปี แรก 0.50% ต่อปี บริ การใหม่นี ้มีเป้าหมายอนุมตั ิวงเงินรวม 400 ล้ านบาท คาดว่าจะช่วยให้
ผู้ประกอบการขนาดย่อมไม่น้อยกว่า 550 รายเริ่ มต้ นส่งออกได้ หรื อส่งออกได้ มากขึ ้น โดยไม่ต้องกังวลปั ญหาสภาพคล่อง
ทางธุรกิจและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลการดาเนินงานของ EXIM BANK ภายใต้ บทบาทใหม่ประสบความสาเร็ จเกินเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2561 EXIM BANK มีเงินสินเชื่อคงค้ างสูงที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ ถึง 108,589 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 16,703 ล้ านบาท
หรื อ 18.18% เมื่อเทียบกับปี ก่อน แบ่งเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้ า 38,412 ล้ านบาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 70,177 ล้ านบาท
ท าให้ เกิ ดปริ มาณธุ รกิ จ (Business Turnover) 197,120 ล้ านบาท ซึ่งในจ านวนนี เ้ ป็ นปริ มาณธุรกิ จของ SMEs เท่ ากับ
106,362 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2561 มีเงิ นให้ สิ นเชื่ อคงค้ างแก่ SMEs เท่ ากับ 42,906 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้
5,765 ล้ านบาท หรื อ 15.53% ส่งผลให้ EXIM BANK มีก าไรสุท ธิ 1,365 ล้ านบาท อัตราส่วนสิ น เชื่ อด้ อยคุณ ภาพ
(NPLs Ratio) ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่ 3.78% โดยมีสินเชื่ อด้ อยคุณ ภาพจานวน 4,103 ล้ านบาท และมีเงิน
สารองหนี ้สงสัยจะสูญจานวน 9,385 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,436 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นสารองหนีพ้ งึ กันตาม
เกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 4,572 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่ กันไว้ แล้ วต่อสารองหนีพ้ ึงกัน
205.25% ทาให้ EXIM BANK ยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
ขณะเดียวกัน EXIM BANK ได้ ขยายบริ การประกันการส่งออกเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยจาก
การไม่ได้ รับชาระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศ ทัง้ ในตลาดการค้ าเดิมและตลาดใหม่ ในปี 2561 EXIM BANK มีปริ มาณ
ธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนเท่ากับ 92,448 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26,545 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs จานวน 22,278 ล้ านบาท หรื อ 24.10% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
ในส่วนของการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปั จจุบัน
EXIM BANK มีวงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 84,245 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อ
คงค้ าง ณ สิ ้นปี 2561 จานวน 39,265 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและ
การลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่ง เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ผู้ส่งออกไทยมีโอกาสที่จะขยายการค้ าการลงทุนระหว่างประเทศอีกมาก โดย ณ สิ ้นปี 2561 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน
29,441 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2560 เท่ากับ 1,546 ล้ านบาท
“EXIM BANK เร่ งเดินหน้ าพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดย
นาพาผู้ประกอบการไทยไปสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะในตลาดใหม่ ด้ วยการทางานร่ วมกันกับภาครัฐ
และเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการไทยด้ วยความพร้ อมทัง้ ด้ านเครื อข่ายธุรกิ จ
การเงิน และองค์ความรู้ นาไปสูก่ ารพัฒนาประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน” นายพิศิษฐ์ กล่าว
21 กุมภาพันธ์ 2562
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร EXIM BANK สานักงานใหญ่
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