EXIM BANK แถลงผลการดาเนินงานปี 63 สะท้อนการเติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปี
เป็ นผลจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่ เพือ่ เป็ นผู้นา ‘องค์กรการเงินเพือ่ การส่งออก’ ระดับโลก
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวฒ
ั นา กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แถลงในโอกาสจะครบวาระดารงตาแหน่งสิน้ เดือนมกราคม 2564 ภายหลังได้รบั การต่อวาระสมัยที่ 2 จนครบอายุ 60 ปี
ต่อเนื่องจากการดารงตาแหน่ง สมัยที่ 1 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 ว่า EXIM BANK ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนองค์กร
ครัง้ ใหญ่ (Transformation) ตามแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-2570) ทาให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมใน
การรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงภายนอกได้เป็ นอย่ างดี แม้ปี 2563 ทุกภาคส่วนทั่วโลกต้องเผชิ ญความท้าทายจาก
ผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 EXIM BANK ในฐานะสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ภายใต้ก ารดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง ยังมีผลการดาเนินงานที่น่าพอใจและเป็ นไปตามเป้าหมายที่จะบรรลุวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผูน้ าองค์กร
การเงิ นเพื่ อการส่งออก (Export Credit Agency : ECA) ระดับภูมิภาคในปี 2565 และเป็ น ECA ระดับโลกในปี 2570
สะท้อนได้จากสัดส่วนมูลค่าการสนั บสนุ นธุ รกรรมด้านการค้าและการลงทุนไทยของ EXIM BANK ต่อรายได้
มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income : GNI) อยู่ท่ี 1.6% สูงกว่า ECA อื่น ๆ ในอาเซียน ซึ่งอยู่ในระดับ 0.50.7% ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของ EXIM BANK ในปี 2563 เติบโตในทุกด้านตามแผนยุทธศาสตร์ และเติบโตอย่างก้าว
กระโดดในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ EXIM BANK สนับสนุน
ให้ผปู้ ระกอบการไทยขยายการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
ตลาดใหม่ (New Frontiers) ทัง้ ในและนอกอาเซียน
การเติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปี (2558-2563) :
 ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อขยายตัว 84% จาก 73,540 ล้านบาท เป็ น 135,228 ล้านบาท (เฉลี่ย 13% ต่อปี )
ในจานวนนี ้ เป็ นยอดคงค้างสินเชื่ อ SMEs เพิ่ มขึน้ 86% จาก 16,883 ล้านบาท เป็ น 31,461 ล้านบาท
(เฉลี่ย 13% ต่อปี )
 จานวนลูกค้าโต 163% จาก 1,631 ราย เป็ น 4,282 ราย (เฉลี่ย 21% ต่อปี ) ในจานวนนี ้ ลูกค้า SMEs เพิ่มขึน้
194% จาก 1,192 ราย เป็ น 3,507 ราย (เฉลี่ย 24% ต่อปี ) คิดเป็ นสัดส่วนสนับสนุนผูส้ ่งออก SMEs ได้
15% ของทัง้ ประเทศ
 ยอดสินเชื่อคงค้างใน New Frontiers (รวมกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ CLMV)
ขยายตัว 53% จาก 26,022 ล้านบาท เป็ น 39,754 ล้านบาท (เฉลี่ย 9% ต่อปี )
ผลการดาเนินงานปี 2563 :
 มี สิ น เชื่ อ คงค้ า ง 135,228 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น 13,360 ล้ า นบาท หรื อ 11% เมื่ อ เทีย บกั บ ปี 2562
แบ่ งเป็ นสิ นเชื่ อเพื่ อการค้า 36,093 ล้านบาท และสิ นเชื่ อเพื่ อการลงทุน 99,135 ล้านบาท ท าให้ เ กิ ด
ปริมาณธุ รกิจ (Business Turnover) รวม 168,035 ล้ านบาท ในจานวนนี้เป็ นปริ มาณธุ รกิจของ
SMEs 60,689 ล้านบาท (สัดส่วน 36%)
่ โครงการระหว่างประเทศรวม 93,622 ล้านบาท เป็ นสินเชื่อคงค้างจานวน
 มีวงเงินสนับสนุ นแก่สินเชือ
56,384 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,930 ล้านบาท หรือ 19% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
่ ่งออกและลงทุนใน New Frontiers จานวน 39,754
 มีสินเชื่อคงค้างเพื่อสนับสนุ นผู้ประกอบการทีส
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,487 ล้านบาท หรือ 13% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
 เดื อ นธั น วาคม 2563 EXIM BANK ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ส านั ก งานผู้ แ ทนในนครโฮจิ มิ น ห์
เวียดนาม จากธนาคารกลางเวียดนาม ทาให้ EXIM BANK มีสานักงานผูแ้ ทนครบ 4 แห่งใน CLMV เพื่อ
ทาหน้าที่ให้บริการด้านคาปรึกษาแนะนาและบริการทางการเงินแก่ผูส้ ง่ ออกและนักลงทุนไทยที่สนใจขยาย
ธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ EXIM BANK สนับสนุนการ
ลงทุนในประเทศเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ (S-curve) และพืน้ ที่เป้าหมาย อาทิ พืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZs) เพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ยอดคงค้างสินเชื่อในประเทศขยายตัว 61% จาก 26,489 ล้านบาทในปี 2558
เป็ น 42,751 ล้านบาทในปี 2563 (เฉลี่ย 10% ต่อปี ) และเมื่อเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึน้ 7,237 ล้านบาท หรือ 20%
ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 ป้ องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ EXIM BANK ขยาย
บริการประกันการส่งออกและการลงทุน รวมทัง้ บริการวิเคราะห์ความเสี่ยงผูซ้ ือ้ และธนาคารผูซ้ ือ้ เพิ่มมากขึน้ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจให้แก่ผสู้ ง่ ออกและนักลงทุนไทย โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ที่ผนู้ าเข้าในต่างประเทศอาจชาระเงิน
ล่าช้าหรือประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ ทาให้ผปู้ ระกอบการไทยต้องเผชิญความเสี่ยงสูงขึน้ จากการไม่ได้รบั
ชาระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยปริมาณธุ รกิจสะสมบริการประกันเพิ่มขึน้ 105% จาก 66,018 ล้านบาทในปี 2558
เป็ น 135,071 ล้านบาทในปี 2563 (เฉลี่ย 15% ต่อปี ) และเมื่อเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึน้ 13,699 ล้านบาท หรือ 11%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็ นกลไกสาคัญในระบบนิเวศ สนับสนุ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ EXIM BANK ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy: EXAC) เมื่อ
ปี 2561 เพื่อให้บริการและสนับสนุนผูป้ ระกอบการทัง้ ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแบบครบวงจร (One Stop Service)
โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการให้สง่ ออกได้หรือส่งออกได้มากขึน้ ผ่านการอบรม บ่มเพาะ ให้คาปรึกษา
จับ คู่ธุ ร กิ จ รวมทั้งสนับ สนุนการค้าออนไลน์ (E-trading) โดยการบูร ณาการข้อมูล และความร่วมมือกับ หน่ วยงาน
พันธมิตรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ โครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ระหว่าง EXIM
BANK กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ทาให้ผปู้ ระกอบการภาคเกษตรกรรมของไทยมีสินค้านวัตกรรมและเจรจาค้าขายกับประเทศคูค่ า้ ได้
คิดเป็ นมูลค่าการส่งออกราว 600 ล้านบาท
นอกจากนี้ EXIM BANK ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ ลูกค้าและผู้ ประกอบการทั้งด้านการเงินและไม่ ใช่
การเงิน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะ SMEs โดยการพักชาระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ สูงสุด
นาน 6 เดือนตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 และได้ออกมาตรการฟื ้ นฟูกิจการลูกค้าที่ประสบปั ญหาสภาพคล่องจากผลกระทบของ
โควิด-19 ตามความต้องการของกิจการ รวมทัง้ เปิ ดคลินิกให้คาปรึกษา อบรมสัมมนาและจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ให้แก่
ผูป้ ระกอบการที่สนใจเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 EXIM BANK ได้ช่วยเหลือทั้งด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงินแก่ผู้ประกอบการจานวน 6,400 ราย วงเงินรวมประมาณ 55,000 ล้านบาท
ยุ ทธศาสตร์ท่ี 5 ก้ า วเข้ า สู่ ธ นาคารดิ จิ ทั ล EXIM BANK ประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิ จิ ทัลใน
กระบวนการทางานและการให้บริการลูกค้า อาทิ การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้าสินเชื่อและประกันการ
ส่ งออก การพัฒนาแพลตฟอร์ม Thailand Export Readiness Assessment & Knowledge Management (TERAK) ซึ่ง
เป็ นนวัตกรรมเพื่อใช้ประเมินความพร้อมด้านการส่งออกของผูป้ ระกอบการและจัดกิจกรรมให้ความรู แ้ ละจับคูธ่ ุรกิจ เหล่านี ้
ทาให้ EXIM BANK สามารถปรับตัวและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาธนาคารเพื่อความยั่งยืน EXIM BANK ปรับปรุ งกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การให้บริการลูกค้าและการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดเส้นทางการทางานที่ EXIM
BANK และการมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย EXIM BANK สามารถ
บริหารจัดการการเงินและธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการยึดมั่นในหลักการ
กากับดูแลกิ จการที่ ดีเพื่ อความยั่งยื น จนทาให้องค์กรยังมีฐานะการเงิ นในระดับที่ แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนสินเชื่ อด้อย
คุณภาพ (NPL Ratio) ณ สิน้ ปี 2563 อยู่ท่ี 3.81% จากจานวนสินเชื่ อด้อยคุณภาพ 5,153 ล้านบาท นอกจากนี ้ ตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 9) ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2563 EXIM BANK มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) 11,977 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) 232.44% ส่งผลให้ในปี 2563 EXIM BANK มีกาไรก่อน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ และสารองอื่น ๆ เท่ากับ 2,250 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม จากการ
สารองผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งเพิ่มขึน้ ตามสภาวะเศรษฐกิจภายนอกทีม่ ีความเสี่ยงสูง
ทาให้ EXIM BANK มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,340 ล้านบาท
ปี 2564 EXIM BANK ยังคงเดิน หน้า สนับ สนุนผู้ส่งออกและนัก ลงทุน ให้ส ามารถเข้าถึงแหล่งเงิ น ทุน และ
เครื่ อ งมื อ บริ ห ารความเสี่ ย งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง มุ่ ง เน้น สนับ สนุ น และพั ฒ นาผู้ป ระกอบการโดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ให้สามารถเริ่มต้นและขยายธุรกิจได้ สาหรับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 EXIM BANK
ยังคงช่วยเหลือลูกค้าฟื ้ นฟูกิจการตามสภาพคล่องของธุรกิจ และออกมาตรการพักชาระหนี ้ “เงินต้น-ดอกเบีย้ ” ในพืน้ ที่
สีแดง สีสม้ และสีเหลือง รวมทัง้ ขยายระยะเวลาอนุมตั ิมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต
เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทาให้ EXIM BANK มีผลการดาเนินงานและการพัฒนาองค์กร ทัง้ ด้านธุรกิจและ
การบริหารจัดการองค์กร จนได้รบั การชื่นชมและสนับสนุนจากลูกค้าและพันธมิตรต่าง ๆ จากภาครัฐ และภาคเอกชน
นามาซึ่งรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ ตลอดปี 2563 ประกอบด้วย (1) รางวั ลรั ฐวิสาหกิจดีเด่นประจาปี 2563 จานวน 3
รางวั ล ได้แก่ รางวั ล ผู้ น าองค์ก รดี เ ด่ น นายพิ ศิ ษ ฐ์ เสรี วิ วั ฒ นา กรรมการผู้ จั ด การ EXIM BANK รางวั ล
ความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ ประเภทดีเด่น (2) รางวัล TQM - Best Practices 2020 ด้านการเอาใจใส่ บุคลากร (3) รางวัล
การเตรียมความพร้อมดีเด่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในปี 2564 (4) โล่ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้าเสีย” ระดับทอง จากกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้ EXIM BANK ยังก้าวกระโดดเป็ นรัฐวิสาหกิจ
คุ ณ ธรรมและโปร่ ง ใสจากผลประเมิ น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ปี 2563 ด้ว ยคะแนนที่
เพิ่มขึน้ ระดับสูงสุด จากอันดับที่ 21 เป็ นอันดับที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจไทย 53 แห่งในปี 2563
“วันนี ้ EXIM BANK ยังทาหน้าที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทย เสมือนการดูแลต้นไม้ใหญ่ ของ
ประเทศ ให้แตกกิ่งก้านสาขา พยุงภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโต ยั่งยืนไปด้วยกัน ท่ามกลางความ
ท้าทายของปั จจัยแวดล้อมและลมพายุ เรายังทางานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนสร้างนวัตกรรมดูแลผลผลิตของต้นไม้นี ้
ให้เติบโต งอกงาม มีรากแก้วและรากฝอยที่แข็งแรงไปด้วยกัน ขณะเดียวกัน EXIM BANK ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร
และระบบการทางานที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อ ECA แห่งนี ้ เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกภาคส่วน
จะยังคงดาเนินภารกิจหน้าที่ ตลอดจนกิจการต่าง ๆ ของตนเองต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชากรไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ไปด้วยกัน นาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลก” นายพิศิษฐ์กล่าว
27 มกราคม 2564
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทสี่ ่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4

