EXIM BANK จับมือ NEXI คุ้มครองความเสี่ยงธุรกิจส่ งออกและโครงการลงทุนของไทยและญี่ปุ่น
ผลักดันการค้ าการลงทุนและการร่ วมทุนไทย-ญี่ปุ่นเพื่อสร้ างนวัตกรรมสินค้ าและบริการ
รุกตลาด CLMV และพืน้ ที่ EEC ของไทยอย่ างมั่นใจ
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ลงนามกับนายอัตสึโอะ คุโรดะ ประธานและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร องค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปนุ่ (Nippon
Export and Investment Insurance : NEXI) ในบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือด้ านการรับประกัน (Insurance) โดยมี
นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย และนายพิริยะ เข็มพล กรรมการ EXIM BANK
เป็ นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนาม เพื่อใช้ บริ การประกันการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK เป็ นเครื่ องมือ
ในการบริ หารความเสี่ยงของผู้สง่ ออกและนักลงทุนไทยและญี่ปนุ่ โดยเฉพาะในตลาด CLMV และพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของไทย ณ โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล กรุ งเทพฯ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยว่า ความร่ วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ NEXI ครอบคลุมการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลและการให้ บริ การทางการเงินในรู ปแบบการรับประกันและการรับประกันต่อ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยง
ให้ ผ้ ูประกอบการไทยและญี่ ปุ่นมัน่ ใจที่ จะขยายการส่งออกและโครงการลงทุนเพิ่มมากขึน้ ทั ง้ ในไทย ญี่ ปุ่น และ
ประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก อันจะนาไปสูก่ ารยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยผ่านการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ของญี่ ปุ่น การเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น การพัฒนาทักษะแรงงาน
โดยเฉพาะ SMEs และโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด อาทิ การเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าในญี่ปนุ่ ท่ามกลางความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและญี่ปนอย่
ุ่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบริ การประกันการส่งออกและ
ประกันความเสี่ยงด้ านการลงทุนภายใต้ ความร่ วมมือระหว่างทัง้ สองหน่วยงานนี จ้ ะช่วยให้ การค้ าและการลงทุน
ระหว่างไทยกับญี่ ปุ่นขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่ อง โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ย งจากผู้ซือ้ ประเทศผู้ซือ้ หรื อประเทศ
เป้าหมายที่เข้ าไปลงทุน นอกจากนี ้ ยังช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่ายยิ่งขึ ้น เนื่องจากผู้ประกอบการ
ที่ใช้ บริ การประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนของ EXIM BANK สามารถโอนสิทธิ ในกรมธรรม์
ประกันการส่งออกและการลงทุนเป็ นหลักประกันในการขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้
ยิ่งไปกว่านัน้ EXIM BANK และ NEXI ยังมีความร่ วมมือด้ านการรับประกันต่อระหว่างกัน ช่วยสนับสนุน
การทาหน้ าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK ได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ EXIM BANK
สามารถรับความเสี่ยงในการทาธุรกิจรับประกันได้ มากขึ ้น ขยายขอบเขตการให้ บริ การแก่ผ้ สู ่งออกและนักลงทุนไทย
และญี่ปนได้
ุ่ มากขึ ้นกว่าเดิม โดยมี NEXI ร่ วมรับความเสี่ยงในการสนับสนุนธุรกรรมการส่งออกและการลงทุน
“EXIM BANK ขยายความร่ วมมือกับ NEXI ในครั ง้ นี ้ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูประกอบการไทยและ
ผู้ประกอบการญี่ ปุ่นซึ่งเป็ นนักลงทุนรายใหญ่ ของไทย ในการขยายการค้ าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อยกระดับ
ศัก ยภาพและเทคโนโลยี ก ารผลิ ตในภาคอุตสาหกรรมของไทย กระตุ้นการพัฒนาสินค้ าและบริ การที่ มีนวัตกรรม
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคและภาคธุรกิจในไทยและขยายไปยังตลาด CLMV ที่มีอตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นาไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและโลกโดยรวม” นายพิศิษฐ์ กล่าว
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ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 4120-4

