EXIM BANK แถลงผลการดาเนินงานเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แถลงผลการดาเนินงานของ EXIM BANK ครึ่งปี แรกของปี 2560 ภายใต้ บทบาทใหม่ของ EXIM BANK ว่า ตังแต่
้ ต้นปี
2560 EXIM BANK มุ่งด าเนิ นการตามแผนแม่ บท EXIM BANK ปี 2570 และกระบวนการปรั บเปลี่ ยนองค์ กร (EXIM
Transformation Journey) โดยผลงานสาคัญที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว เช่น การกาหนดยุทธศาสตร์ การค้ าการลงทุนและ
การเปิ ดสานักงานผู้แทนในประเทศเมียนมา การประสานและสร้ างความสัมพันธ์ เ พื่อทางานร่ วมกันกับทีมไทยแลนด์
การจัดทา MOU กับองค์ กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งสาธารณรั ฐประชาชนจี น
(China EXIM) และธนาคารการค้ า ต่ า งประเทศของเมี ย นมา (Myanma Foreign Trade Bank : MFTB) เป็ นต้ น
รวมถึงการขยายการให้ บริ การรั บประกันเพื่อช่วยประกันความเสี่ยงและสร้ างเสถียรภาพให้ ผ้ ูประกอบการไทย โดย
ขณะนี ้อยู่ระหว่างดาเนินการส่งเสริ มการตลาดการรับประกันร่ วมกับพันธมิตรและการพัฒนาระบบประกันการส่งออก
ออนไลน์ระยะที่ 1 รวมถึงดาเนินการสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศกั ยภาพสูง (Hi-Potential SMEs)
ให้ เป็ นผู้สง่ ออกผ่านโครงการ Genius Academy ร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวเป็ น
การตอกย ้าความมุ่งมัน่ ของ EXIM BANK ที่จะบรรลุวิสยั ทัศน์ในการ “เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชันน
้ าระดับโลกที่
เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย” อีกทัง้ เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินที่กาหนดให้ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเป็ นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาในการสร้ าง
โอกาสให้ ประชาชนเข้ าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการให้ ความรู้ ทางการเงินเพื่ อสนับสนุนความเข้ มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล ้าในสังคมภายใต้ การ
บริ หารจัดการองค์กรที่ มนั่ คง โปร่ งใส และยั่งยืน โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ ใช้ ในการบริ หาร
จัดการและให้ บริ การทางการเงิน
สาหรับผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 668 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 55
ล้ านบาทจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2560 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน 85,391 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจานวน 12,075 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี จานวน
13,932 ล้ านบาท และมีการชาระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทาให้ เกิดปริ มาณธุร กิจ (Business Turnover) 79,400
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 22,741 ล้ า นบาทจากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น รวมทัง้ EXIM BANK ได้ ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้ แข่งขันด้ านการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศได้ มากขึน้ โดยมีปริ มาณธุรกิจ
ของ SMEs เท่ากับ 50,322 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11,224 ล้ านบาทจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ าง
แก่ SMEs 36,369 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 6,139 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.31
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.61
โดยมีสินเชื่อด้ อยคุณภาพจานวน 3,086 ล้ านบาท ลดลง 658 ล้ านบาทจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีเงินสารอง
หนีส้ งสัยจะสูญจานวน 7,208 ล้ านบาท โดยเป็ นสารองหนีพ้ ึงกันตามเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 3,033 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองพึงกันร้ อยละ 237.65 ทาให้ ธนาคารยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
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EXIM BANK ยังมีสว่ นช่วยส่งเสริ มผู้ส่งออกในการทาหน้ าที่องค์กรรับประกันเพื่อช่วยผู้ส่งออกคลายความกังวล
ว่าจะไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าจากผู้ซื ้อต่างประเทศและสามารถช่วยให้ ผ้ สู ่งออกไทยแข่ งขันได้ มากขึน้ โดยใน 6 เดือน
แรกของปี 2560 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออกและลงทุนรวมเท่ากับ 35,360 ล้ านบาท โดย
5,757 ล้ านบาทเป็ นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรื อร้ อยละ 16.28 ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม ทั ้งนี ้ มียอดรับประกัน
คงค้ าง ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2560 จานวน 22,988 ล้ านบาท
สาหรั บการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปั จจุบัน
EXIM BANK มีวงเงินให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 69,913 ล้ านบาท และมีเงินให้
สินเชื่อคงค้ าง ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2560 จานวน 36,332 ล้ านบาท นอกจากนี ้ 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 และ
กัมพูชาต่อไป
“ในปั จจุบนั ยังมีโอกาสทางการค้ าและการลงทุนอยู่มากในตลาดโลก รวมทังตลาดใหม่
้
ๆ ที่ผ้ ปู ระกอบการไทย
ยังไม่ค้ นุ เคย EXIM BANK จึงพร้ อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้ แข่งขันได้ ด้ วยเงินทุนหมุนเวียน
และเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
เพื่อช่วยให้ ธุรกิจไทยเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในตลาดต่างๆ ทัว่ โลก” นายพิศิษฐ์ กล่าว
8 สิงหาคม 2560
ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักบริ หาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนประชาสัมพันธ์ สานักบริหาร EXIM BANK สานักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1140-6

