EXIM BANK แถลงผลการดาเนินงานเดือนมกราคม-กันยายน 2561
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายการค้ าและการลงทุนในตลาดโลกโตอย่ างต่ อเนื่อง
EXIM BANK เปิ ดเผยผลการดาเนินงานในช่ วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 สนับสนุนผู้ประกอบการไทย
ขยายการค้ าและการลงทุนในตลาดโลกโตอย่ างต่ อเนื่อง ส่ งผลให้ เงินให้ สินเชื่อคงค้ างขยายตัวเพิ่มขึน้ จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อน 12.81% เป็ นจานวน 95,817 ล้ านบาท โดยกว่ า 40% เป็ นเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ SMEs
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่าในปี 2561 EXIM BANK มีการพัฒนารู ปแบบการดาเนินธุรกิจรวมทังพั
้ ฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา
ซึง่ เป็ นไปตามแผนแม่บท EXIM BANK 10 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน โดย EXIM BANK มุ่งมัน่ ส่งเสริ มและสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยโดยการให้ สินเชื่อ ค ้าประกัน รับประกันความเสี่ยง และบริ การที่เกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันได้ ดาเนิน
ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ มากขึ ้น โดยสนับสนุนให้ เข้ าถึงบริ การทางการเงินเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ ทงทางการค้
ั้
าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทาให้ ผลการดาเนินงานของ EXIM BANK เป็ นที่น่าพอใจ
กรรมการผู้จดั การเปิ ดเผยต่อไปว่า ผลการดาเนินงานของ EXIM BANK ในรอบ 9 เดือนของปี 2561 โดยมี
เงิ นให้ สินเชื่ อคงค้ าง 95,817 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ 10,880 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.81 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
แบ่งเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้ า 29,732 ล้ านบาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 66,085 ล้ านบาท โดย EXIM BANK มีการปล่อย
สินเชื่อให้ ผ้ ูประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และขนาดใหญ่ (L) เพิ่มขึน้ ทาให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ
(Business Turnover) 131,474 ล้ านบาท โดยในจานวนนี ้เป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 74,740 ล้ านบาท และ
ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2561 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ SMEs เท่ากับ 38,351 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.86% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ทังหมดนี
้
้เป็ นผลให้ EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 1,102 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
นายพิศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี ้ EXIM BANK ยังมีการบริ หารจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพให้ มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ มีอตั ราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (NPLs Ratio) ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 3.80% ลดลง 0.16% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสินเชื่อด้ อยคุณภาพจานวน 3,643 ล้ านบาท และมีเงินสารองหนี ้สงสัยจะสูญจานวน
8,928 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,246 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นสารองหนี พ้ ึงกันตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 4,058 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองหนี ้พึงกัน 220.02%
ทาให้ EXIM BANK ยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
สาหรับการให้ บริ การประกันการส่งออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศ
ช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ทัง้ ในตลาดการค้ าเดิมและตลาดใหม่ ใน
ไตรมาส 3 ปี 2561 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนเท่ากับ
64,793 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ 13,894 ล้ านบาท เมื่อเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นปริ มาณธุรกิ จของ SMEs
จานวน 11,604 ล้ านบาท หรื อ 17.91% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
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การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปั จจุบนั EXIM BANK มีวงเงิน
ให้ การสนับสนุนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 66,718 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ าง ณ สิ ้นไตรมาส 3
ปี 2561 จานวน 38,218 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุน
ไปยังตลาดใหม่ (New Frontiers) โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึง่ เป็ นตลาดที่มี
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดย ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2561 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน 29,197 ล้ านบาท
เพิ่ มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับ 1,302 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ EXIM BANK มีแผนเปิ ดสานักงานผู้แทน (Representative
Office) ในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มเติมจากที่ได้ เปิ ดสานักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งแรกในย่างกุ้ง เมื่อปี 2560
และแห่งที่ 2 ในเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึง่ จะมีพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั ้นปี 2562
จะดาเนินการเปิ ดสานักงานผู้แทนในพนมเปญ กัมพูชาต่อไป เพื่อส่งเสริ มการค้ าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าหลักใน
กลุม่ ประเทศ CLMV และเพิ่มสัดส่วนการค้ าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
“EXIM BANK ยังคงเดินหน้ าขับเคลื่อนองค์กรและยุทธศาสตร์ การค้ าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเน้ น
การพัฒนาเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการและบริ การทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการความร่ วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ สามารถเป็ นที่พึ่งของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย
ในตลาดโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” นายพิศิษฐ์ กล่าว

29 ตุลาคม 2561
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
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