EXIM BANK แถลงผลการดาเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แถลงผลการดาเนินงานของ EXIM BANK ในรอบ 3 เดือนของปี 2560 ว่า EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 362 ล้ านบาท โดย ณ
สิ ้นเดือนมีนาคม 2560 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจานวน 80,891 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 7,288
ล้ านบาท ซึ่งเป็ นสินเชื่ อใหม่ที่เบิ กจ่ายเพิ่ มขึน้ ในระหว่างปี จานวน 4,695 ล้ านบาท และมีการชาระคืนของสินเชื่ อเดิม
บางส่ ว น ท าให้ เกิ ด ปริ ม าณธุ ร กิ จ (Business Turnover) 36,440 ล้ า นบาท รวมทัง้ EXIM BANK มีเ ป้ าหมายในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้ แข่งขันได้ มากขึ ้นทางการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทาให้ มีปริ มาณ
ธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 24,087 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ SMEs 35,475 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน 5,221 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.26
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.74 โดยมี
สินเชื่อด้ อยคุณภาพ จานวน 3,022 ล้ านบาท ลดลง 1,106 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีเงินสารองหนี ้สงสัย
จะสูญจานวน 6,465 ล้ านบาท โดยเป็ นสารองหนีพ้ ึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 2,778 ล้ านบาท คิด
เป็ นอัตราส่วนเงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองพึงกันร้ อยละ 253.20 ทาให้ ธนาคารยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
EXIM BANK มีจดุ แข็งในการทาหน้ าที่องค์กรรับประกันเพื่อช่วยผู้ส่งออกคลายความกังวลว่าจะไม่ได้ รับชาระเงิน
ค่าสินค้ าจากผู้ซื ้อต่างประเทศและสามารถช่วยให้ ผ้ ูส่งออกไทยแข่งขันได้ มากขึน้ โดยใน 3 เดือนแรกของปี 2560 EXIM
BANK มีปริ มาณธุรกิจส่งออกและลงทุนรวมด้ านรั บประกัน เท่ากับ 12,949 ล้ านบาท โดย 2,991 ล้ านบาท เป็ นธุรกิ จ
ส่งออกของ SMEs หรื อร้ อยละ 23.10 ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม ทังนี
้ ้ มียอดรับประกันคงค้ าง ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2560
จานวน 19,649 ล้ านบาท
ขณะเดียวกัน EXIM BANK ได้ ให้ การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยัง
ตลาดใหม่อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยปั จจุบนั EXIM BANK มีวงเงินให้ การสนับสนุนแก่
สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทัง้ สิ ้น 56,064 ล้ านบาท มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ าง ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2560 จานวน
35,742 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ EXIM BANK มีแผนจะเปิ ดสานักงานตัวแทนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยในเดือนมิถุนายน 2560
EXIM BANK จะเปิ ดสานักงานผู้แทนที่ประเทศเมียนมา
“EXIM BANK พร้ อมสนองนโยบายรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศและการ
ลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ที่เพิ่งเริ่ มต้ นธุรกิจส่งออกและอาจมีฐานทุนน้ อย EXIM BANK พร้ อมช่วยทา
หน้ าที่บริ หารความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทังความเสี
้
่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงของผู้ซื ้อ
หรื อประเทศผู้ซื ้อที่ค้าขายหรื อลงทุนด้ วย” นายพิศิษฐ์ กล่าว
15 พฤษภาคม 2560
ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักบริ หาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนประชาสัมพันธ์ สานักบริหาร EXIM BANK สานักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141-6

