EXIM BANK เผยผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563
มุ่งขยายสินเชื่อและพักชาระหนีใ้ ห้ แก่ ผ้ ูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ในภาวะโควิด-19
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2563 ว่า ถึงแม้ เศรษฐกิ จไทยหดตัว ลงในไตรมาส
ดังกล่าว แต่ EXIM BANK ยืนหยัดเป็ นที่พึ่งให้ กบั ผู้ประกอบการไทยผ่านการสนับสนุนสิน เชื่อและบริ การประกันที่เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง โดย EXIM BANK มีสินเชื่อคงค้ าง 126,137 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 19,794 ล้ านบาท หรื อ 18.61% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน แบ่งเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้ า 37,028 ล้ านบาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 89,109 ล้ านบาท ทาให้
เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 46,759 ล้ านบาท ซึง่ จากจานวน 126,137 ล้ านบาท เป็ นเงินสินเชื่อคงค้ างแก่
SMEs เท่ากับ 28,567 ล้ านบาท เป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 26,669 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 57.04%
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยต่อไปว่า EXIM BANK มีอตั ราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPLs Ratio)
ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 4.86% โดยมีสินเชื่อด้ อยคุณภาพจานวน 6,132 ล้ านบาท และมีเงินสารองหนี ้สงสัยจะสูญ
จานวน 11,512 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,881 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นสารองหนี ้พึงกันตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย จานวน 8,103 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองพึงกัน 142.06% ทาให้
EXIM BANK ยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
ในการสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยขยายการค้ าและการลงทุนไปต่างประเทศ ในปี 2563 EXIM BANK มีวงเงิน
ที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 83,880 ล้ านบาท โดยเป็ นสินเชื่อคงค้ างจานวน 51,541 ล้ านบาท
จากจานวนนี ้เป็ นสินเชื่อคงค้ างให้ แก่โครงการขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว
เมีย นมา และเวี ย ดนาม) ซึ่ง แม้ ว่าเศรษฐกิ จจะชะลอตัวแต่ ยังคงเป็ นประเทศเป้าหมายหลักของการขยายธุรกิ จของ
ผู้ประกอบการไทย จานวน 34,242 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,870 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
นอกจากนี ้ EXIM BANK เป็ นสถาบันการเงินไทยรายเดียวในประเทศที่มีบริ การประกันการส่งออกและประกัน
ความเสี่ย งการลงทุน ซึ่งภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ก ารค้ าการลงทุน ชะงัก งัน ทั่วโลก ยิ่งมีบ ทบาทสาคัญ ในการช่วยเพิ่ ม
ความมัน่ ใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกในตลาดการค้ าเดิมและตลาดใหม่ รวมทังนั
้ กลงทุนไทย ในช่วง
3 เดือนแรกของปี 2563 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออกและการลงทุนเท่ากับ 36,690 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 10,965 ล้ านบาท หรื อ 42.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs จานวน
1,356 ล้ านบาท หรื อ 3.70% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
จากผลการดาเนินงานด้ านสินเชื่อและประกันข้ างต้ น แม้ ว่า ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2563 EXIM BANK มีกาไรสุทธิ
107 ล้ านบาท ลดลง 67.98% เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิ 334 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากการปรับลดดอกเบี ้ย
ขันต
้ ่าสาหรับเงินกู้สกุลบาท (Prime Rate) เพื่อช่วยผู้ประกอบการ แต่ EXIM BANK ได้ มีสว่ นสาคัญในการประคับประคอง
เศรษฐกิจไทยและช่วยเหลือประชาชนภายใต้ วิกฤตการณ์ในปั จจุบนั ด้ วยการสนับสนุนการจ้ างงานของสถานประกอบการ
ทุกขนาดรวมกว่า 340,000 คน
“ช่ วงไตรมาส 1 ที่ ผ่ านมา EXIM BANK เน้ น ให้ ความช่ วยเหลือผู้ป ระกอบการที่ ได้ รับ ผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ด้ วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ ติดต่อไปยังลูกค้ าทุกรายเพื่อสอบถามความ
ต้ องการความช่วยเหลือ พักชาระหนี ้ทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลา 6 เดือนให้ แก่ลกู ค้ าที่ได้ รับผลกระทบทังทางตรง
้
และทางอ้ อม อนุมตั ิสินเชื่อดอกเบี ้ยต่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจและรักษาการจ้ างงานของกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ส่ง ออกและลงทุน ระหว่า งประเทศตามภารกิ จ ของ EXIM BANK เป็ น จานวนกว่า 3,600 ราย หรื อ ประมาณ 10%
ของผู้ส่ง ออก SMEs ทัง้ ประเทศ วงเงิ น รวม 48,300 ล้ านบาท รวมทัง้ เปิ ดคลิ นิก ให้ คาปรึ ก ษาและจัดโครงการอบรม
ออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพื่อช่วยให้ ทกุ ภาคส่วนในซัพพลายเชนการส่งออกสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ และผ่านพ้ น
ความยากลาบากนี ้ไปด้ วยกัน” นายพิศิษฐ์ กล่าว
13 พฤษภาคม 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีส่วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์ กร
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