EXIM BANK แถลงผลการดาเนินงานเดือนมกราคม-กันยายน 2560
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แถลงผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ในรอบ 9 เดือน ว่า EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 1,016 ล้ านบาท โดย ณ สิ ้นเดือน
กันยายน 2560 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน 84,937 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจานวน 10,469
ล้ านบาท โดยเป็ นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี จานวน 18,576 ล้ านบาท และมีการชาระคืนของสินเชื่อเดิม
บางส่วน ท าให้ เกิ ดปริ มาณธุรกิ จ (Business Turnover) 115,718 ล้ านบาท รวมทัง้ EXIM BANK ได้ ดาเนิ นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้ แข่งขันได้ มากขึน้ ทัง้ ทางการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมี
ปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 74,034 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ SMEs 35,890 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน 5,023 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.27
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร (NPL Ratio) ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.96 โดย
มีสินเชื่อด้ อยคุณภาพจานวน 3,367 ล้ านบาท ลดลง 407 ล้ านบาทจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีเงินสารองหนี ้
สงสัยจะสูญจานวน 7,683 ล้ านบาท โดยเป็ นสารองหนีพ้ ึงกันตามเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 3,413
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่กันไว้ แล้ วต่อสารองพึงกันร้ อยละ 225.07 ทาให้ ธนาคารยังคงดารงฐานะ
การเงินที่มนั่ คง
นอกจากนี ้ EXIM BANK ได้ ทาหน้ าที่เป็ นองค์กรรับประกัน ให้ บริ การประกันการส่งออก เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจ
ให้ แก่ผ้ สู ง่ ออกไทยในการขยายตลาดไปยังคูค่ ้ าหรื อตลาดใหม่ๆ และช่วยให้ ผ้ สู ่งออกไทยแข่งขันได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า
จะไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าจากคู่ค้าในต่างประเทศ ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ าน
การรับประกันการส่งออกและประกันเสี่ยงลงทุนเท่ากับ 50,899 ล้ านบาท โดย 8,804 ล้ านบาทเป็ นธุรกิจส่งออกของ
SMEs หรื อร้ อยละ 17.30 ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม รวมทังมี
้ ยอดคงค้ างของการรับประกันการส่งออกและประกัน
ความเสี่ยงลงทุน ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2560 จานวน 20,478 ล้ านบาท
สาหรั บการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุน ไปยังต่างประเทศ ปั จจุบัน
EXIM BANK มีวงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 67,079 ล้ านบาท และมีเงินให้
สินเชื่อคงค้ าง ณ สิน้ เดือนกันยายน 2560 จานวน 35,555 ล้ านบาท อีกทัง้ EXIM BANK ยังมุ่งเน้ นการขยายฐาน
การค้ าและการลงทุนในตลาดใหม่อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยเมื่อเดือนมิถุนายน
2560 EXIM BANK ได้ เปิ ดสานักงานผู้แทนในย่างกุ้ง เมียนมา รวมทังมี
้ แผนจะเปิ ดสานักงานผู้แทนใน สปป.ลาว
และกัมพูชาต่อไป
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กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK ยังมุง่ เน้ นการดาเนินการตามแผนแม่บท ปี 2570 และ
กระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่องจากในช่วงครึ่ งปี ที่ผ่านมา โดยใช้ จุดแข็งในการเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่มีภารกิจในการส่งเสริ มและสนับสนุนการส่งออก การนาเข้ า และการลงทุน ทางานร่ วมกับพันธมิตร ผ่านโครงการ
ความร่ วมมือต่างๆ อาทิ การส่งเสริ มการค้ าการลงทุนไทย-เมียนมาร่ วมกับ ธนาคารคันบาวซา (Kanbawza Bank:
KBZ BANK) ความร่ วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด (เซ็นทรัลแล็บไทย) เพื่อส่งเสริ มศักยภาพและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs เพื่อการ
ส่งออก และเป็ นการยกระดับมาตรฐานสินค้ าแบรนด์ไทย และความร่ วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถและส่งเสริ มความรู้ ให้ กบั SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้ น
“EXIM BANK ทางานอย่างใกล้ ชิดร่ วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้ ผ้ สู ่งออกไทยแข่งขันได้ ในตลาด
ต่างประเทศ รวมทังขยายฐานการผลิ
้
ตเข้ าไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ ้น ท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจที่ยงั มีอยู่มาก
โดยเฉพาะในตลาด CLMV ที่มีกาลังซื ้อและความต้ องการสินค้ าไทยเพิ่มมากขึ ้น รวมทังมี
้ ความคุ้นเคยทางสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค
โดยรวม” นายพิศิษฐ์ กล่าว
30 ตุลาคม 2560
ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักบริ หาร
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