EXIM BANK แถลงผลการดําเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม 2561
EXIM BANK แถลงผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 สนับสนุ น SMEs เพิ่มขึน้ โดยมีสินเชื่อคงค้ าง
แก่ SMEs 36,449 ล้ านบาท คิดเป็ น 40.64% ของยอดสินเชื่อคงค้ างทัง้ หมด ทําให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ SMEs
23,535 ล้ านบาท พร้ อมเร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ควบคู่กับรั กษาคุณภาพสินเชื่อเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยถึงผลการดําเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ว่า EXIM BANK ได้ สนับสนุน SMEs เพิ่มมากขึน้ ตาม
ยุทธศาสตร์ ของ EXIM BANK ที่มงุ่ สนับสนุนทางการเงินให้ SMEs ที่มีศกั ยภาพเป็ นผู้ส่งออกและแข่งขันได้ ในตลาดโลก
โดยมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ SMEs เท่ากับ 36,449 ล้ านบาท คิดเป็ น 40.64% ของยอดสินเชื่อคงค้ างทังหมดจํ
้
านวน
89,689 ล้ านบาท ทําให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) ของ SMEs เท่ากับ 23,535 ล้ านบาท
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยต่อไปว่า ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2561 EXIM BANK มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ าง
89,689 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.88% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แบ่งออกเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้ า 27,488 ล้ านบาท และ
สินเชื่อเพื่อการลงทุน 62,201 ล้ านบาท เป็ นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี จํานวน 19,327 ล้ านบาท และมี
การชําระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทําให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ 38,026 ล้ านบาท ทําให้ EXIM BANK มีกําไรสุทธิในไตรมาส 1
ปี 2561 จํานวน 379 ล้ านบาท
นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า EXIM BANK มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการไทย
โดยเฉพาะ SMEs ในโลกธุรกิจระหว่างประเทศยุคใหม่ ควบคู่กบั การปรับปรุ งกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพิจารณาให้ สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ อตั ราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร (NPL Ratio) ณ สิ ้นเดือน
มีนาคม 2561 อยู่ที่ 3.67% โดยมีสินเชื่อด้ อยคุณภาพจํานวน 3,295 ล้ านบาท และมีเงินสํารองหนีส้ งสัยจะสูญจํานวน
8,346 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 397 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2560 โดยเป็ นสํารองหนี ้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจํ านวน 3,742 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงิ น สํารองที่ กันไว้ แ ล้ วต่อสํารองหนี พ้ ึงกัน 223.06% ทํ าให้
ธนาคารยังคงดํารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
สําหรั บการทําหน้ าที่เ ป็ นองค์กรรั บประกันในการให้ บริ การประกันการส่งออกเพื่อคุ้ม ครองความเสี่ยงจาก
การไม่ได้ รับชําระเงินจากผู้ซื ้อในต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย
ทังในตลาดการค้
้
าเดิมและตลาดใหม่ โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออก
และประกันความเสี่ยงการลงทุนเท่ากับ 17,105 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4,156 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดย 3,172 ล้ านบาท เป็ นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรื อ 18.54% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
/2

-2-

สําหรับ การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยัง ต่างประเทศ ปั จจุบ นั
EXIM BANK มีวงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 68,666 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อ
คงค้ าง ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 36,352 ล้ านบาท อีกทัง้ EXIM BANK ยังมุ่งเน้ นการขยายฐานการค้ าและการลงทุน
ไปยังตลาดใหม่อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยในปี 2560 EXIM BANK ได้ เปิ ดสํานักงาน
ผู้แทนในย่างกุ้ง เมียนมา และ EXIM BANK มีแผนจะเปิ ดสํานักงานผู้แทนใน สปป.ลาว และกัมพูชาต่อไป
“ผู้ประกอบการไทยต้ องปรับตัวอย่างมากในโลกการค้ ายุคใหม่ EXIM BANK จึงมุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ
เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการขยายตัวของภาคการส่งออกและการลงทุนของไทยที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้ าน ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งประสิทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กร เพื่อรั กษาคุณภาพสินเชื่อและ
คุณภาพบริ การแก่ลูกค้ าทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน นําไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไทยและภูมิภาคโดยรวม”
นายพิศิษฐ์ กล่าว
2 พฤษภาคม 2561
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร EXIM BANK สํานักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141, 1144

