EXIM BANK กระตุ้น SMEs ใช้ เครื่ องมือปิ ดความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคส่ งออกไทย
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวใน
งานสัมมนาโครงการบริ หารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs ณ EXIM BANK สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 ว่า ผู้ส่งออก SMEs ไทยในปั จจุบนั มีจํานวนน้ อยมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ ว เนื่องจากผู้ส่งออก
SMEs ไทยไม่มีข้อมูลความรู้ เพียงพอที่จะเริ่ มต้ นหรื อขยายการค้ าขายไปตลาดต่างประเทศได้ อย่างประสบความสําเร็ จ
โดยเฉพาะในภาวะที่คา่ เงินบาทผันผวน กล่าวคือ ตังแต่
้ ปลายปี 2560 ถึงต้ นปี 2561 เงินบาทได้ แข็งค่าขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แตะ
ระดับ 31.24 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นับเป็ นการแข็งค่าที่สดุ ในรอบกว่า 4 ปี โดย
สอดคล้ องกับทิศทางค่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาค ส่งผลกระทบที่ เ ห็น ได้ ช ัด คือ รายได้ ข องผู้ ส่ง ออกไทยลดลงเมื่อแปลง
กลับเป็ นสกุลเงินบาท ทําให้ SMEs ไทยที่มีเงินทุนหมุนเวียนและกําไรจากการขายสินค้ าในแต่ละล็อตไม่สงู นักมีความเสี่ยง
ที่จะขาดทุนหรื อกิจการสะดุดลง EXIM BANK จึงร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย จัดทําโครงการบริ หารความเสี่ยง FX ของ
SMEs ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ SMEs มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้ าน
อัตราแลกเปลี่ยนและความรู้ ทางการเงินอื่นๆ จากนันผู
้ ้ เข้ าร่ วมสัมมนาที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนจะได้ รับวงเงินค่าธรรมเนียม
มูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ เพื่อนําไปใช้ ทดลองซื ้อ FX Options กับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้ าร่ วมโครงการ
นายพิศิษฐ์ เปิ ดเผยต่อไปว่า ปั จจุบนั มี SMEs ได้ รับวงเงินค่าธรรมเนียมสําหรับทดลองซื ้อ FX Options ภายใต้
โครงการบริ หารความเสี่ยง FX ของ SMEs แล้ วจํานวน 2,037 ราย คิดเป็ นวงเงิน 61.11 ล้ านบาท หรื อประมาณ 41% จาก
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ ดําเนินโครงการนี ้จํานวนทังสิ
้ ้น 150 ล้ านบาท โดยที่ผ่านมา SMEs หลายรายลังเล
ที่จะเข้ าร่ วมโครงการเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้ าใจถึงประโยชน์ของ FX Options ต้ องการรอดูทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
และเห็นว่ายังมีเวลาตัดสินใจซื ้อ FX Options ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ก่อนที่โครงการจะสิ ้นสุดลง EXIM BANK จึงร่ วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรจัดสัมมนาโครงการบริ หารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs ณ EXIM BANK ในเดือนกุมภาพันธ์
2561 และจะจัดอบรมทางออนไลน์ผ่านเทปบันทึกภาพการอบรม ณ EXIM BANK ในพื ้นที่ทําการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อาทิ สาขาของธนาคารพาณิ ชย์ 8 แห่งที่เข้ าร่ วมโครงการ ประกอบด้ วยธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักงานภาค
ของ ธปท. ศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรมภาคของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม (กสอ.) 11 จังหวัด สสว. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ ายุคใหม่ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย เป็ นต้ น
“ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสิ่งที่คาดเดาได้ ยาก แต่สามารถปิ ดความเสี่ยงได้ เพื่อไม่ให้ ผ้ สู ่งออกต้ องกังวล
จนเสียเวลาในการประกอบธุรกิ จ ธุรกิ จไม่สะดุดหรื อขาดทุนเนื่ องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ย น การซือ้ FX
Options เป็ นทางเลือกหนึ่งของการปิ ดความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนที่ภาครัฐต้ องการให้ ผ้ ูส่งออกไทยได้ ร้ ู จกั และทดลองใช้
เพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงเป็ นความแน่นอนของรายรับหรื อกําไรจากการส่งออกสินค้ าล็อตนันๆ”
้ นายพิศิษฐ์ กล่าว
23 กุมภาพันธ์ 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

