EXIM BANK ชูนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการค้ าการลงทุนใน CLMV และสร้ างผู้ส่งออก SMEs
ให้ เข้ มแข็ง พร้ อมเปิ ดบริการ “สินเชื่อส่ งออกสุขใจ” ช่ วย SMEs ไม่ มีหลักประกันให้ เริ่มต้ นส่ งออกได้
EXIM BANK เดินหน้ าขับเคลื่อนองค์ กรและเศรษฐกิจไทย เป้ าหมายปี 61 เร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบรั บ
ทิศทางเศรษฐกิจการค้ าโลกที่ม่ ุงสู่ตลาดใหม่ การลงทุนของไทยในต่ างประเทศขยายตัวขึน้ และการเติบโตของ
ภาคธุ รกิจอย่ างยั่งยืนต้ องนํ าด้ วยนวัตกรรม พร้ อมนํ าผู้ ประกอบการไทยรุ กขยายการค้ าการลงทุนในตลาด
CLMV และต่ อยอดพัฒนาผู้ส่งออกและนักลงทุน SMEs ไทยให้ มีศักยภาพในการแข่ งขัน พร้ อมนําเสนอ
บริการใหม่ สร้ างผู้ส่งออก SMEs รายใหม่ ช่ วย SMEs ที่ไม่ มีหลักประกันให้ เริ่ มต้ นส่ งออกได้ ด้วย “สินเชื่อส่ งออกสุขใจ”
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท อัตราดอกเบีย้ 4.50% ต่ อปี ในปี แรกสําหรั บนิตบิ ุคคลบัญชีเดียวตามนโยบายรั ฐบาล
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา การค้ าโลกมุง่ สูต่ ลาดใหม่ที่เรี ยกว่า New Frontiers โดยเศรษฐกิจตลาดใหม่ในปี 2560
มีสดั ส่วนกว่า 50% เทียบกับประมาณ 20% ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา EXIM BANK จึงมีเป้าหมายขยายสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ ในตลาดใหม่เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะ CLMV ซึง่ เป็ นตลาดใหม่ที่สําคัญของไทย ด้ วย
มูลค่าส่งออกที่ขยายตัวเฉลี่ย 13% ต่อปี จาก 260,000 ล้ านบาทในปี 2550 เป็ น 850,000 ล้ านบาทในปี 2560
ขณะเดียวกัน ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปั จบุ นั ใช้ การลงทุนนําการค้ า ทําให้ เกิดการขยายการลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อสร้ างฐานการผลิตและตลาดการค้ าแห่งใหม่ ผู้ประกอบการไทยจึงต้ องปรับตัวให้ ทนั EXIM BANK จึงพร้ อมให้ สินเชื่อ
ขยายการลงทุนของผู้ประกอบการไทยใน CLMV ต่อยอดเม็ดเงินลงทุนของผู้ประกอบการไทยในตลาดดังกล่าว ซึง่ ขยายตัว
เฉลี่ย 30% ต่อปี จากยอดคงค้ างเงินลงทุนของไทยใน CLMV ที่ 33,000 ล้ านบาทในปี 2550 เป็ น 470,000 ล้ านบาท
ในไตรมาส 3 ของปี 2560
นอกจากนี ้ เมื่อการเติบโตของภาคธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต้ องนําด้ วยนวัตกรรม EXIM BANK จึงเร่ งขยายเครื อข่าย
พันธมิตร ทํางานร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดโครงการและช่องทางใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนด้ าน
ข้ อมูลความรู้ และบริ การทางการเงินให้ SMEs ที่มีศกั ยภาพสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้ าและ
บริ การ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและแข่งขันในเวทีการค้ าระหว่างประเทศได้ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
รวมทังปิ
้ ดช่องว่างในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ที่พร้ อมเริ่ มต้ นส่งออกให้ สามารถเข้ าสู่ ตลาดการค้ า
โลกได้ เพื่อสร้ างฐานรากเศรษฐกิจไทยให้ แข็งแกร่ ง ทังนี
้ ้ EXIM BANK มีโครงการนําร่ องด้ านนวัตกรรม อาทิ การให้ บริ การ
ประกันการส่งออกออนไลน์ การทบทวนวงเงินสินเชื่อออนไลน์ และการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์
ในปี 2561 EXIM BANK ได้ พฒ
ั นาบริ การใหม่ “สินเชื่อส่ งออกสุขใจ (EXIM Happy Credit)” เป็ นบริ การ
สินเชื่อหมุนเวียน พร้ อมวงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) วงเงินสูงสุด 500,000
บาท อัตราดอกเบี ้ยพิเศษ 4.50% ต่อปี ในปี แรกสําหรับนิติบุคคลบัญชีเดียวตามนโยบายรัฐบาล อนุมตั ิภายใน 7 วันทํา
การ ไม่ต้องมีหลักประกัน ใช้ เพียงบุคคลคํ ้าประกันเท่านัน้ เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักประกันสามารถ
เริ่ มต้ นส่งออกได้ โดยมีเป้าหมายอนุมตั ิวงเงินให้ แก่ผ้ สู ง่ ออก SMEs รายใหม่จํานวน 750 รายภายในปี 2561
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นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า จากปี 2560 ที่ EXIM BANK ได้ ดําเนินงานตามแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-2570) โดย
สอดคล้ องกับนโยบาย Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (ปี 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ผลการดําเนินงานของ EXIM BANK ปี 2560 มี
กําไรสุทธิ 1,360 ล้ านบาท โดย ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560 มีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างจํานวน 91,886 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ
สิ ้นปี 2559 จํานวน 8,717 ล้ านบาท เป็ นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี จํานวน 27,331 ล้ านบาท และมีการ
ชําระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทําให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 159,948 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ EXIM BANK ได้ ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ที่มีศกั ยภาพให้ แข่งขันได้ มากขึ ้น
ทังทางการค้
้
าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 99,612 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อ
คงค้ างแก่ SMEs เท่ากับ 37,141 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2,110 ล้ านบาท หรื อ 6.02% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร (NPL Ratio) ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 3.57% เท่ากับปี ก่อน
โดยมีสินเชื่อด้ อยคุณภาพ จํานวน 3,285 ล้ านบาท และมีเงินสํารองหนี ้สงสัยจะสูญจํานวน 7,949 ล้ านบาท เป็ นสํารอง
หนี ้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 3,493 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินสํารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสํารอง
หนี ้พึงกัน 227.53% ทําให้ ธนาคารยังคงดํารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
ในการทําหน้ าที่องค์กรรับประกัน ให้ บริ การประกันการส่งออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชําระเงิน
จากคูค่ ้ าในต่างประเทศ ช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ทังในตลาดการค้
้
าเดิมและ
ตลาดใหม่ ในปี 2560 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุน เท่ากับ
65,903 ล้ านบาท โดย 12,883 ล้ านบาทเป็ นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรื อ 19.55% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
สําหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปั จจุบนั EXIM
BANK มีวงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 67,160 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อคง
ค้ าง ณ สิ ้นปี 2560 จํานวน 36,216 ล้ านบาท อีกทัง้ EXIM BANK ยังมุง่ เน้ นการขยายฐานการค้ าและการลงทุนในตลาด
ใหม่อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยในเดือนมิถุนายน 2560 EXIM BANK ได้ เปิ ด
สํานักงานผู้แทนในย่างกุ้ง เมียนมา และ EXIM BANK มีแผนจะเปิ ดสํานักงานตัวแทนใน สปป.ลาว และกัมพูชาต่อไป
“ในปี 2561 EXIM BANK ยังคงมีบทบาทในเชิงรุ กขยายสินเชื่อเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึน้ โดยมี
เป้าหมายสินเชื่อคงค้ างโต 9% เป็ น 100,000 ล้ านบาท และเร่ งขยายบริ การประกันส่งออกและการลงทุนเพื่อให้ ผ้ สู ่งออก
ใช้ เป็ นเครื่ องมือบุกตลาดอย่างมัน่ ใจ ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางใหม่ๆ โดยความร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้ องที่จะกระตุ้นให้ เกิดปริ มาณธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น” นายพิศิษฐ์ กล่าว
8 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร EXIM BANK สํานักงานใหญ่
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