EXIM BANK ชีส้ ินค้ าไทยบนนวัตกรรมเป็ นความหวังขับเคลื่อนส่ งออกโต
ผู้ส่งออก โดยเฉพาะ SMEs ต้ องบุกตลาดใหม่ ขยายฐานลูกค้ าและตอบโจทย์ ความยั่งยืน
EXIM BANK ชีส้ ่ งออกไทยครึ่ งหลังปี 2562 มีความหวังอยู่ในกลุ่ มสินค้ าไทยที่มีอัตลักษณ์ เฉพาะตัวและ
เป็ นที่ยอมรั บในตลาดโลก ประกอบกับกลยุทธ์ กระจายตลาดไปยังตลาดใหม่ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ความต้ องการของผู้บริ โภคยุคใหม่ ขณะที่ EXIM BANK เร่ งสนั บสนุ นผู้ส่งออก โดยเฉพาะ SMEs ให้ เริ่ มต้ นและ
ขยายธุรกิจได้ มากขึน้ โดยเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ ลูกค้ า SMEs โตก้ าวกระโดด 69% ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา เป็ นผลจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การ รวมทัง้ การบ่ มเพาะผู้ประกอบการไทยให้ เป็ นผู้ส่งออกรายใหม่ ได้ มากขึน้
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ในช่วงครึ่ งแรกปี 2562 มูลค่าส่งออกของไทยหดตัวถึง 2.9% เป็ นผลของสงครามการค้ าที่ยงั ยืดเยื ้อระหว่าง
สหรั ฐฯ-จีน ทาให้ สินค้ าส่งออกของไทยในห่วงโซ่การผลิตและพึ่งพาตลาดจีนสูงหดตัวต่อเนื่อง อาทิ คอมพิวเตอร์ และ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้ า เม็ดพลาสติก จากสถานการณ์ ดังกล่าว หลายหน่ วยงานรวมทัง้ EXIM BANK ได้ ปรั บลด
คาดการณ์การขยายตัวของมูลค่าส่งออกของไทยในปี 2562 โดยคาดว่าจะขยายตัว 0.2%
การส่งออกของไทยในครึ่ งหลังปี 2562 มีความหวังอยู่ในกลุ่มสินค้ าดาวรุ่ ง ที่มีมลู ค่าส่งออกขยายตัวสูงต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาท่ามกลางปั จจัยเสี่ยงรุ มเร้ า ได้ แก่ สินค้ าอุปโภคบริ โภคซึง่ ไทยมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอาหาร
แปรรู ป ผักและผลไม้ เครื่ องดื่ม เครื่ องปรุ งรส เครื่ องสาอาง ขณะเดียวกันหลายสินค้ าก็ได้ อานิสงส์จากการท่องเที่ยว
ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ ความเป็ นไทยให้ เป็ นที่ ร้ ู จักไปทั่วโลก อาทิ อาหาร สมุนไพร และของใช้ ในครั วเรื อน
นอกจากนี ้ยังมี กลุ่มสินค้ าที่ได้ อานิสงส์ จากสงครามการค้ า โดยสินค้ าไทยที่ผลิตคล้ ายกับสินค้ าจีนสามารถแทรกตัว
เข้ าไปเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ อาทิ ยางล้ อ ของเล่น เครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น
ขณะเดียวกัน ยังมีกลุม่ สินค้ าที่แข่งขันได้ ในระยะสัน้ เนื่องจากการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย เพื่อลดผลกระทบ
ของสงครามการค้ า อาทิ กลุ่ ม สิ นค้ า ที่หนี ไปตลาดหลบภั ย ส่วนใหญ่ เป็ นสินค้ าที่ อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของจี น ซึ่ง
ผู้ประกอบการไทยปรั บตัวได้ ค่อนข้ างดีโดยการหาตลาดหลบภัยเพื่ อทดแทนตลาดจี นที่ หดตัว เช่น คอมพิวเตอร์ และ
ส่ วนประกอบ ขยายตัวสูงในตลาดอินเดีย เม็กซิโก เวียดนาม แผงวงจรไฟฟ้ า ขยายตัวสูงในตลาดเม็กซิโก เบลเยียม
รวมถึงไม้ และผลิตภัณฑ์ ขยายตัวสูงในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อินเดีย ซึง่ แม้ วา่ การ
ส่งออกไปตลาดเหล่านี ้จะไม่สามารถชดเชยตลาดจีนได้ ทงหมด
ั้
แต่ก็สามารถบรรเทาผลกระทบและช่วยพยุงการส่งออก
ของไทยได้ ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน เป็ นที่น่าสังเกตว่ามีสินค้ า บางกลุ่ มที่ตอบโจทย์ ความต้ องการเดิมในตลาด
ใหม่ ๆ ได้ นับเป็ นการชดเชยตลาดส่งออกเดิมที่ชะลอลง เช่น การส่งออกยางพาราที่หดตัวจากความต้ องการของจีนซึง่
เป็ นตลาดส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของไทยชะลอลง แต่ขยายตัวได้ ดีในตลาดอื่น อาทิ ยุโรปตะวันออก แคนาดา แต่ใน
อนาคตยางพาราไทยต้ องพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ น้ เพื่ อ ให้ แข่ ง ขั น ได้ ใ นระยะยาว รถยนต์ แ ละ
ส่ วนประกอบ ไปออสเตรเลียซึง่ เป็ นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยที่หดตัว แต่การส่งออกไปตลาด CLMV และอินเดีย
กลับขยายตัวสูงจากชนชันกลางที
้
่เพิ่มขึ ้นและความต้ อ งการรถยนต์ใช้ น ้ามันที่ยงั มีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว
สินค้ าไทยต้ องใช้ เทคโนโลยีการผลิตหรื อนวัตกรรมเข้ ามาพัฒนาให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคยุคใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ กระแสรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทาให้ ความต้ องการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และเคมีภณ
ั ฑ์ชีวภาพมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
อีกหนึ่งเครื่ องยนต์ที่จะเข้ ามาประคับประคองการส่งออกสินค้ าของไทยได้ เป็ นอย่างดี คือ การส่ งออกบริ การ
ที่ไม่เพียงภาคการท่องเที่ยวที่ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทังในแง่
้
ของรายได้ และจานวนนักท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่ไทย
ยังมีภาคบริ การอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพและเติบโตได้ ดีไม่แพ้ กนั อาทิ การก่อสร้ าง โลจิสติกส์ และธุรกิจนันทนาการ ที่ผ้ ปู ระกอบการไทย
เริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักมากขึน้ ซึ่งจะช่วยต่อยอดการส่งออกสินค้ า ที่เกี่ยวเนื่องได้ อีกช่องทางหนึง่
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-2นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า EXIM BANK เร่ งสนับสนุนผู้ส่งออก โดยเฉพาะ SMEs ให้ เริ่ มต้ นและขยายธุรกิจได้
มากขึ ้น โดยเงินให้ สินเชื่อคงค้ างแก่ลกู ค้ า SMEs โตก้ าวกระโดดจาก 22,930 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น 38,834 ล้ านบาท
ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2562 เพิ่มขึ ้น 69% ในรอบ 5 ปี และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เพิ่มขึ ้น 17.79% โดยจานวนเงิน
ให้ สินเชื่อคงค้ างของ EXIM BANK ทังหมดในช่
้
วงครึ่งแรกปี 2562 อยู่ที่ 107,183 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10,706 ล้ านบาท หรื อ 11.10%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทาให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 94,750 ล้ านบาท โดยเป็ นปริ มาณธุรกิจ SMEs
52,953 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มีผ้ สู ่งออก SMEs เข้ าถึงบริ การของ EXIM BANK เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็ นสัดส่วน 12.48%
ของผู้ส่งออก SMEs ทังประเทศ
้
สอดคล้ องกับจานวนลูกค้ า SMEs ที่เพิ่มขึ ้นโดยเป็ นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ
รวมทังการบ่
้
มเพาะผู้ประกอบการไทยให้ เป็ นผู้สง่ ออกรายใหม่ได้ มากขึ ้น
ปั จจุบนั EXIM BANK มีวงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 86,024 ล้ านบาท มีเงินให้
สินเชื่อคงค้ าง ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 จานวน 41,330 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชื่อคงค้ างเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
ขยายฐานการค้ าและการลงทุนไป CLMV จานวน 30,415 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,338 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
นอกเหนือจากเงินทุน EXIM BANK ได้ ให้ บริ การประกันการส่งออก เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยมัน่ ใจที่จะบุก
ตลาดใหม่หรื อขยายการส่งออกมากขึ ้น ในครึ่ ง แรกปี 2562 EXIM BANK มีปริ มาณธุรกิจด้ านการรับประกันการส่งออก
และประกันความเสี่ยงการลงทุน 53,290 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9,153 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ น
ปริ มาณธุรกิจของ SMEs จานวน 11,487 ล้ านบาท หรื อ 21.56% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
ผลการด าเนิ น งานโดยรวมของ EXIM BANK ในครึ่ ง แรกปี 2562 EXIM BANK มี ก าไรสุ ท ธิ 523 ล้ า นบาท
อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิ ้นเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 4.26% โดยมี NPLs จานวน
4,566 ล้ านบาท และมีเงินสารองหนีส้ งสัยจะสูญจานวน 10,027 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,318 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นสารองหนี ้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 6,167 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วน
เงินสารองที่กนั ไว้ แล้ วต่อสารองหนี ้พึงกัน 162.58% ทาให้ EXIM BANK ยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
“ปั จจุบันการส่งออกของไทยอาจหดตัวลง แต่ยังมีภูมิต้านทานที่ดีกว่าคู่แข่งหลายประเทศ เพราะอัตลักษณ์
ความเป็ นไทยมีชื่อเสียงในระดับโลก ทาให้ สินค้ า ไทยยังเป็ นที่ต้องการอีกมากในต่างประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกและพฤติกรรมผู้บริ โภคยุคใหม่เป็ นสิ่งที่ คาดเดาได้ ยาก ผู้ส่งออกไทยต้ องทันข่าวสาร ปรั บปรุ งสินค้ าและ
บริ การให้ ตอบสนองหรื อชี ้นาผู้บริ โภคได้ เพื่อการทาตลาดอย่างประสบความสาเร็ จและยัง่ ยืน EXIM BANK พร้ อมให้ การ
สนับสนุนผู้ส่งออกสินค้ าและบริ การของไทย รวมทังผู
้ ้ ส่งออกทางอ้ อมในซัพพลายเชน ทังด้
้ านคาปรึ กษา เครื่ องมือทาง
การเงินและเครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงที่จะช่วยให้ สินค้ าไทยขยายตลาดไปยังผู้มีกาลังซื ้อทังในตลาดใหม่
้
และตลาด
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