EXIM BANK พัฒนาบริการสนับสนุน SMEs ส่ งออกไป CLMV
ขับเคลื่อนการค้ าการลงทุนระหว่ างประเทศและการเติบโตของภาคส่ งออกไทย
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า การส่งออกของไทยปี 2562 ยังมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง แม้ อาจจะชะลอลงจากปี ก่อนซึง่ มีมูล ค่า กว่า 2.5
แสนล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อขยายตัว 6.7% ท่ามกลางสถานการณ์ ความไม่แ น่น อนทางการค้ าและการเมืองระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนราคานา้ มันและค่าเงินบาทยังผันผวนสูง แต่โอกาสในการส่งออกของไทยไปยังตลาดประเทศเกิดใหม่
รวมทัง้ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ยังมีอยู่มาก EXIM BANK จึงได้ พฒ
ั นาบริ การสินเชื่อระยะสัน้
ครบวงจรสาหรับใช้ หมุนเวียนช่วงก่อนและหลังการส่งออก รวมถึงการนาเข้ า พร้ อมบริ การประกันการส่งออกสาหรับ SMEs
ที่ ต้องการเริ่ มต้ นหรื อขยายการส่งออก โดยให้ สิทธิ พิเศษสาหรั บผู้ที่ต้องการส่งออกไปยัง CLMV ซึ่งเป็ น ตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพสูงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก จานวนประชากรและแรงงานในวัยทางานที่มีอยู่มาก
และความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากร โดยภูมิภาคนี ไ้ ด้ รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิ จและการเงิ นโลก
ค่อนข้ างน้ อย ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการไทยที่ค้าขายใน CLMV มีความได้ เปรี ยบกว่าคู่แข่งชาติอื่นด้ านทาเลที่ตงของไทย
ั้
ความ
คล้ ายคลึงของขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรม และความนิ ยมในสิ นค้ าไทย ทาให้ มูลค่าการส่งออกของไทยไปยัง CLMV
เติบโต 16.6% ในปี 2561 โดยสินค้ าไทยที่มีแนวโน้ มขยายตัวดีได้ แก่ 1) สินค้ าทุน อาทิ เครื่ องจัก รกลและส่วนประกอบ
เครื่ อ งจัก รกลการเกษตร 2) วัต ถุดิบ อาทิ เคมีภ ัณ ฑ์ เม็ด พลาสติก และวัส ดุก่อ สร้ าง 3) สินค้ าอุปโภคบริ โภค อาทิ
เครื่ องดื่ม ผลไม้ สด อาหารสาเร็ จรู ป เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง และเครื่ องประดับ
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK กล่าวว่า จากการพบปะหารื อกับภาครัฐและเอกชนไทยที่สนใจขยายธุรกิจเข้ าสู่
ตลาด CLMV ปั ญหาและอุปสรรคสาคัญของผู้ประกอบการไทย ได้ แก่ การขาดเงินทุน การขาดข้ อมูลความรู้ และทักษะ
อาทิ ความรู้ ด้านกฎระเบียบและวิธีการส่งออก รวมทังทั
้ กษะด้ านการบริ หารจัดการความเสี่ยงทางการค้ าระหว่างประเทศ
และการขาดคู่ค้า EXIM BANK จึงได้ พัฒนาบริ การเพื่ อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยจัดให้ มีบริ การเงิ นทุน
หมุนเวียน พร้ อมประกันการส่งออกในรู ปแบบที่ไม่ยุ่งยากสาหรั บ SMEs ที่ต้องการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง
CLMV ขณะเดียวกัน EXIM BANK จัดอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยให้ พร้ อมเริ่ มต้ นหรื อขยายการส่งออกได้
รวมทังกิ
้ จกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ส่งออก SMEs ของไทยกับคู่ค้าประเทศเพื่อนบ้ าน เริ่ มต้ นจาก
เมียนมาในเดือนพฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้ โดยสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของ EXIM BANK ที่มีเป้าหมายเชื่อมไทย เชื่อมโลก
ด้ วยการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ
บริ การใหม่ของ EXIM BANK ด้ านเงินทุนหมุนเวียนสาหรั บ SMEs ที่ต้องการเริ่ มต้ นส่งออกไปยัง CLMV ได้ แก่
“สิ นเชื่อเอ็ก ซิ ม เชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV (EXIM CLMV SMEs Credit)” เป็ นสินเชื่ อหมุนเวียนก่อนและหลังการ
ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV วงเงินสูงสุด 2 ล้ านบาทต่อราย อัตราดอกเบี ้ย Prime Rate -1.75% ต่อปี หรื อ 4.50% ต่อปี
(จากอัตรา Prime Rate ปั จจุบนั 6.25% ต่อปี ) และลดอัตราดอกเบี ้ยอีก 0.50% ต่อปี สาหรับลูกค้ าประกันการส่งออกของ
EXIM BANK ซึง่ จะได้ รับทังเงิ
้ นทุนหมุนเวียนและความคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าจากผู้ซื ้อใน
ต่างประเทศ รวมถึงวงเงินสัญญาซื ้อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Foreign Exchange Forward Contract) สูงสุด
เท่า กับ วงเงิ น สิน เชื่อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุม ัติ ใช้ ห นัง สือ ค ้าประกัน ของบรรษั ท ประกัน สิน เชื่อ อุต สาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
และบุคคลค ้าประกันได้ ระยะเวลาอนุมตั ิตงแต่
ั ้ บดั นี ้ถึงสิ ้นเดือนธันวาคม 2563
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EXIM BANK ได้ พัฒนาบริ การ “ประกันส่ งออก SMEs Easy” เหมาะสาหรั บผู้ที่มีแผนจะส่งออกหรื อกาลังจะ
ส่งออกในมูลค่าไม่สูงนักแต่ละครั ง้ หรื อกาลังจะไปเจรจาการค้ าที่งานแสดงสินค้ าในต่างประเทศ และต้ องการความ
คุ้ม ครองความเสี่ ย งจากการท าการค้ า กับ ผู้ ซื อ้ ในต่ า งประเทศ บริ ก ารนี ใ้ ห้ ความคุ้มครองกว่ า 140 ประเทศทั่วโลก
ครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV ด้ วย จุดเด่นบริ การคือ สมัครง่าย ขันตอนไม่
้
ย่งุ ยาก สามารถเลือกรู ปแบบวงเงินคุ้มครอง
ที่เหมาะสมกับมูลค่าส่งออกได้ วงเงินรับประกันสูงถึง 2 ล้ านบาท โดยคุ้มครอง 85% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้น
สาหรับผลการดาเนินงานในช่ วง 3 เดือนแรกของปี 2562 EXIM BANK มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ าง 106,342 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 16,653 ล้ านบาท หรื อ 18.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน แบ่งเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้ า 35,394 ล้ านบาท
และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 70,948 ล้ านบาท ทาให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 46,735 ล้ านบาท ซึง่ ในจานวนนี ้
เป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 25,834 ล้ านบาท และ ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ SMEs
เท่ากับ 40,978 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,529 ล้ านบาท หรื อ 12.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ ในไตรมาสแรก
ปี 2562 EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 334 ล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPLs Ratio) ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562
อยู่ที่ 4.26% โดยมี NPLs จานวน 4,534 ล้ านบาทและเงินสารองหนี ้สงสัยจะสูญจานวน 9,631 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,285 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นสารองหนี ้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 5,293 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองหนี ้พึงกัน 181.97% ทาให้ EXIM BANK ยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
สาหรับการให้ บริ การประกันการส่งออก EXIM BANK มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
การไม่ได้ รับชาระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศ และช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย
ทังในตลาดการค้
้
าเดิมและตลาดใหม่ ในไตรมาส 1 ปี 2562 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออก
และประกันความเสี่ยงการลงทุนเท่ากับ 25,775 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8,670 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน โดย
เป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs จานวน 6,939 ล้ านบาท หรื อ 26.92% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
ในการสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการไทยขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปั จจุบัน EXIM BANK
มีวงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทัง้ สิ ้น 84,111 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ าง
ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562 จานวน 40,771 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินเชื่อคงค้ างให้ แก่ ผ้ ปู ระกอบการไทยที่ข ยายฐานการค้ า
และการลงทุน ไป CLMV จานวน 29,372 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 1,512 ล้ า นบาท เมื่อ เที ย บกับ ช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อน
ทัง้ นี ้ ปั จ จุบัน EXIM BANK มีสานัก งานผู้แ ทนในกรุ งย่ างกุ้ ง เวีย งจัน ทน์ และกรุ งพนมเปญ ทางานร่ วมกับ ภาครั ฐ
และเอกชนภายใต้ ทีมประเทศไทย สร้ างโอกาสการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่จาเป็ นต่อการวางแผนและดาเนินธุรกิ จ ของ
ผู้ประกอบการใน CLM และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดสานักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียดนามต่อไป
“EXIM BANK ยังเดินหน้ าบูรณาการความร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทาหน้ าที่สร้ างความเป็ นเลิศทางการค้ า
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทยที่พร้ อมจะเริ่ มต้ นส่งออกหรื อต้ องการส่งออกเพิ่มมากขึน้ รวมทังพั
้ ฒนาองค์กรและบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้ าการลงทุนระหว่างประเทศของไทย ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน ”
นายพิศิษฐ์ กล่าว
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