EXIM BANK เร่ งขยายบริการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยปรับตัว
รับมือความเสี่ยงการค้ าการลงทุนระหว่ างประเทศ ดันภาคการส่ งออกไทยโตเป็ นบวกปี 63
EXIM BANK ชูนโยบายโอกาสครบรอบ 26 ปี ยังคงเคียงข้ างธุรกิจส่ งออกและลงทุนระหว่ างประเทศ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยอย่ างยั่งยืน โดยร่ วมมือกับหน่ วยงานพันธมิตรภาครั ฐ
และเอกชนหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ควบคู่กับขยายบริการทางการเงิน ข้ อมูลข่ าวสาร และอบรมบ่ มเพาะ
ให้ ผ้ ูส่งออกและนั กลงทุนไทยปรั บตัวรั บความไม่ สมดุลทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้ อมได้
โดยเยียวยาผลกระทบระยะสัน้ ควบคู่กับการส่ งเสริมการนาเข้ าเครื่ องจักร เทคโนโลยี เพื่อปรั บปรุ งสินค้ าให้
มีมูลค่ าเพิ่ม บรรเทาการแข็งค่ าของเงินบาท ผลักดันให้ ภาคการส่ งออกของไทยไม่ หดตัวในปี 2563
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในโอกาส EXIM BANK เปิ ดดาเนินการครบรอบ 26 ปี ณ EXIM BANK สานักงานใหญ่ เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า ปี 2563 เป็ นปี แห่ งการปรั บสมดุลของโลก เพื่อลด “ความเสี่ยง” ในหลายมิติที่สง่ ผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
ประกอบด้ วย 1. มิตเิ ศรษฐกิจ โดยเฉพาะสงคราม
การค้ าที่มีต้นตอมาจากความไม่สมดุลของการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับ จีนมาอย่างยาวนาน จนทาให้ สหรั ฐฯ ปรั บขึ ้น
ภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีน ขณะที่จีนก็ตอบโต้ โดยการปรับขึ ้นภาษี นาเข้ าสินค้ าจากสหรัฐฯ ยังคงส่งผลกดดันบรรยากาศ
การค้ าของโลกและของไทยในปี นี ้ ความผั นผวนของค่ า เงิน ที่ เกิ ดขึน้ ทั่วโลกซึ่งเกิ ดจากสภาพคล่องล้ นโลกและ
นโยบายการเงิ นกลับทิศทาง และราคาสินค้ าโภคภั ณฑ์ โดยเฉพาะนา้ มัน อยู่ในระดับต่าเกิ ดจากความไม่สมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานน ้ามัน ทาให้ ราคาสินค้ าหลายชนิดที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาน ้ามันทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่า 2. มิตกิ ารเมืองและสังคม ความขัดแย้ งในหลายประเทศล้ วนส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ กาลังซื ้อของ
ประชาชน และเศรษฐกิจโลกโดยรวม 3. มิตสิ ่ งิ แวดล้ อม ทังภั
้ ยธรรมชาติและโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทังการค้
้
าและการลงทุนที่เชื่อมโยงถึงกันทัว่ โลก
ขณะที่ประเทศไทยซึง่ เศรษฐกิจเป็ นระบบเปิ ด ขนาดเล็ก พึ่งพาตลาดต่างประเทศในสัดส่วนสูง มีอานาจต่อรอง
ไม่สงู นัก เผชิญกับภาวะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่แฝงด้ วยความไม่ยงั่ ยืนจากปั ญหาความไม่สมดุลเชิงโครงสร้ างภาค
การค้ าระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกของไทยถูกขับเคลื่อนด้ วยปริ มาณมากกว่าราคา เนื่องจากสินค้ าไทยมี
มูลค่าเพิ่มไม่สูง ขณะที่ไทยนาเข้ าสินค้ าเพื่ออุปโภคบริ โภคในอัตราขยายตัวสูงกว่าการนาเข้ าสินค้ าเครื่ องจักรและ
เทคโนโลยีเพื่อการลงทุนอยู่มาก กดดันให้ เงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกไทยจึงมีรายรับในเทอมเงินบาทลดลงและสูญเสีย
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งชาติอื่น
จากความเสี่ยงของโลกในมิติเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และสิ่งแวดล้ อม ประกอบกับปั ญหาเชิงโครงสร้ าง
ภาคการค้ าระหว่างประเทศของไทย ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยเผชิญความเสี่ยงทางการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ
และความยากลาบากในปี 2563
 ระยะสั น
้ EXIM BANK สนับสนุนผู้ประกอบการด้ วยเครื่ องมือทางการเงิน ทัง้ สินเชื่อและประกันความเสี่ยง
ด้ านการค้ าและการลงทุน และคุ้มครองความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน รวมทังโปรแกรมสิ
้
นเชื่อพิเศษและมาตรการต่าง ๆ
ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบในระยะสันให้
้ แก่ผ้ สู ง่ ออกและนักลงทุนไทย
 ระยะยาว EXIM BANK มีบริ การทางการเงินที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยปรับสมดุลโครงสร้ างการส่งออก
และนาเข้ าของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อสร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ กับสินค้ าไทย ตลอดจนสนองนโยบายรั ฐบาลในการสนับสนุนการลงทุนใน EEC และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-curve เพื่อสร้ างฐานการผลิตด้ านนวัตกรรมของประเทศ ควบคู่กบั
การให้ ข้อมูลข่าวสารและจัดโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการผ่านศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการค้ า (EXAC)
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-2ทัง้ นี ้ เพื่อร่ วมผลักดันให้ ภาคการส่งออกของไทยในปี 2563 พลิกกลับมาโตเป็ นบวกได้ ท่ามกลางสถานการณ์
เศรษฐกิจและการค้ าโลกที่เต็มไปด้ วยความท้ าทาย
ด้ านผลการดาเนิ นงานปี 2562 EXIM BANK มีสินเชื่ อคงค้ าง 121,868 ล้ านบาท สูงสุดเป็ นประวัติการณ์
นับตัง้ แต่เปิ ดดาเนิ นการ โดยเพิ่ มขึน้ 13,279 ล้ านบาทหรื อ 12.23% เมื่อเที ยบกับปี ก่อน แบ่งเป็ นสินเชื่ อเพื่ อการค้ า
38,900 ล้ านบาทและสินเชื่อเพื่อการลงทุน 82,968 ล้ านบาท ทาให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 197,106 ล้ านบาท
ซึง่ ในจานวนนี ้เป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 106,749 ล้ านบาท คิดเป็ น 54.16% โดยสินเชื่อคงค้ าง SMEs เท่ากับ
43,123 ล้ านบาท ส่งผลให้ ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2562 EXIM BANK มีกาไรสุทธิ 507 ล้ านบาท มีอตั ราส่วนสินเชื่อ
ด้ อยคุณภาพ (NPLs Ratio) อยู่ที่ 4.60% โดยมีสินเชื่อด้ อยคุณภาพจานวน 5,606 ล้ านบาท และมีเงินสารองหนี ้สงสัย
จะสูญจานวน 11,171 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,787 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นสารองหนี ้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจานวน 7,804 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงิ นสารองที่กันไว้ แล้ วต่อสารองพึงกัน 143.15% ทาให้
EXIM BANK ยังคงดารงฐานะการเงินที่มนั่ คง
สาหรับผลการดาเนินงานด้ านประกันการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK ในปี 2562 มีปริ มาณธุรกิจ
สะสมเท่ากับ 121,372 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 28,924 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นปริ มาณธุรกิจของ SMEs จานวน
22,592 ล้ านบาท หรื อ 18.61% ของปริ มาณธุรกิจสะสมรวม
ขณะเดียวกัน การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังต่างประเทศในปี 2562
EXIM BANK มีวงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทังสิ
้ ้น 92,367 ล้ านบาท โดยเป็ นสินเชื่อ
คงค้ างจานวน 47,454 ล้ านบาท รวมทังสนั
้ บสนุนผู้ประกอบการไทยขยายฐานการค้ าและการลงทุนไปยังกลุม่ ประเทศ
CLMV ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง และยังคงเป็ นประเทศเป้าหมายหลักของการขยายธุรกิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทย ณ ปี 2562 มีสินเชื่อคงค้ างจานวน 30,774 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,333 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน
ทัง้ นี ้ สานักงานผู้แทนในย่างกุ้ง เวียงจันทน์ และพนมเปญได้ เปิ ดดาเนินงานและทางานร่ วมกับทีมไทยแลนด์นาโดย
เอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศแล้ ว และอยู่ระหว่างเตรี ยมการเปิ ดสานักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียดนามต่อไป
“ท่ามกลางความไม่สมดุลและความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นและส่งผลกระทบทัว่ โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการไทยต้ องทาคือ รับมือให้ ทนั และไม่หยุดรุ กตลาดการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมี EXIM BANK
อยู่เคียงข้ างและคอยสนับสนุนให้ ผ้ สู ง่ ออกและนักลงทุนไทยดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างมัน่ คงและไม่สะดุด ขณะเดียวกัน
ผู้สง่ ออกและนักลงทุนไทยต้ องวางแผนระยะยาวที่จะแข่งขันให้ ได้ ในเชิงคุณภาพ โดยใช้ โอกาสในภาวะเงินบาทแข็งค่านี ้
ลงทุนด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม S-curve และพื ้นที่ EEC ที่รัฐบาลให้ การส่งเสริ มเป็ นพิเศษ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืนในตลาดโลกยุคดิจิทลั นี”้ นายพิศิษฐ์ กล่าว
17 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร
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