EXIM BANK พร้ อมขยายบริการประกันการส่ งออกช่ วยผู้ส่งออกไทย
ประเมินผู้ซือ้ และบุกตลาด ท่ ามกลางภัยการค้ าโลกยุคใหม่
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ในการค้ าขายระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการต้ องรู้ ทนั โลก ทันข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลที่เป็ นโอกาสการค้ าการลงทุนควบคู่ไปกับการรู้ ทนั ภัยทางการค้ าในโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะในปั จจุบนั การ
ติดต่อระหว่างผู้สง่ ออกไทยกับผู้ซื ้อในต่างประเทศจะกระทาทางออนไลน์เป็ นหลัก การพิสจู น์ตวั ตนหรื อความน่าเชื่อถือ
ของผู้ซื ้อเป็ นเรื่ องสาคัญที่อาจทาได้ ยาก ในขณะที่มิจฉาชีพยังคงหาเทคนิควิธีใหม่ๆ ในการล้ วงข้ อมูลทางธุรกิจและ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่สื่อสารกันระหว่างคูค่ ้ า หรื อกระทัง่ ปลอมตัวเป็ นคูค่ ้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และลวงให้ เกิดการ
โอนเงินเข้ าบัญชีของมิจฉาชีพ ไม่วา่ ในรู ปแบบของแฮกเกอร์ หรื อการให้ นามบัตรปลอมที่ปลอมแปลงข้ อมูล เพื่อลวงให้
ผู้ส่งออกไทยส่งสินค้ าไปยังที่อยู่ของมิจฉาชีพซึง่ สามารถนาสินค้ านันไปจ
้ าหน่ายต่อได้ ส่วนผู้นาเข้ าไทยอาจประสบ
ปั ญหาถูกหลอกให้ ชาระเงินค่าสินค้ าไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้ เช่นกัน
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยต่อไปว่า ในการป้องกันความเสี่ยงทางการค้ าระหว่างประเทศ ผู้ส่งออก
ไทยมีเครื่ องมือที่เรี ยกว่า “ประกันการส่งออก” ซึง่ EXIM BANK เป็ นสถาบันการเงินแห่งเดียวของไทยที่ให้ บริ การประกัน
การส่งออก โดยมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกว่า 25 ปี นับตังแต่
้ ปี 2537 ประกันการส่งออกของ EXIM BANK
ได้ ก่อให้ เกิ ดปริ มาณธุรกิจส่งออกของไทยเป็ นมูลค่ากว่า 1.2 ล้ านล้ านบาท ซึ่งปั จจุบัน EXIM BANK ได้ พัฒนาบริ การ
ประกันการส่งออกหลากหลายรู ปแบบ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการไทย อาทิ การปรับปรุ งเงื่อนไข
ที่ยืดหยุ่นและสะดวกสาหรับผู้ประกอบการ SMEs หรื อผู้ประกอบการที่สง่ ออกไปตลาดประเทศเพื่อนบ้ าน
นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า EXIM BANK พร้ อมทาหน้ าที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยเริ่ มต้ น
หรื อส่งออกได้ มากขึน้ นอกเหนือจากการให้ สินเชื่อ EXIM BANK เชี่ยวชาญในการบริ หารความเสี่ยงให้ แก่ผ้ สู ่งออก
เริ่ ม ตัง้ แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ซื อ้ หรื อ ธนาคารผู้ ซื อ้ ในต่า งประเทศ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ส่ง ออกใช้ เ ป็ น ข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจทาการค้ า กาหนดเงื่อนไขการชาระเงินและให้ เครดิตทางการค้ าแก่ผ้ ซู ื ้อ จากนัน้ ผู้สง่ ออกสามารถ
เลือกรู ปแบบทาประกันการส่งออก เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระเงินจากผู้ซื ้อในต่างประเทศ ทาให้ ผ้ สู ่งออก
มีความมั่นใจที่จะค้ าขายมากขึน้ แม้ ว่าจะเป็ นคู่ค้าใหม่หรื อตลาดใหม่ ทัง้ นี ้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 ลูกค้ า
ประกันการส่งออกของ EXIM BANK ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน จานวนทังสิ
้ ้น 12 ราย เป็ นมูลค่า 87.50 ล้ านบาท
“ข้ อมูลขององค์กรรับประกันต่างชาติระบุว่า 10% ของคาสัง่ ซื ้อที่ให้ ผ้ สู ง่ ออกให้ เครดิตเทอมแก่ผ้ ซู ื ้อในการชาระเงิน
จะประสบปั ญหาผู้ซื ้อขอผัดผ่อนการชาระเงิน ไม่ชาระเงินค่าสินค้ า ปฏิเสธการรั บมอบสินค้ า หรื อผู้ซื ้อล้ มละลาย
นั่นหมายถึงโอกาสที่ผ้ ูส่งออกไทยจะได้ รับผลกระทบจากปั ญหาทางการเงินของผู้ซื ้อในต่างประเทศ EXIM BANK
จึงพร้ อมนาเสนอเครื่ องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้ าระหว่างประเทศให้ แก่ผ้ สู ่งออกไทย ซึง่ นอกจาก
จะคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าออกแล้ ว ทาให้ ส่งออกได้ มากขึน้ แล้ ว ยังช่วยติดตามหนี ้
เมื่อมีปัญหา และใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจาก EXIM BANK หรื อธนาคารพาณิชย์ได้ อีกด้ วย” นายพิศิษฐ์ กล่าว
17 มิถนุ ายน 2562
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร EXIM BANK สานักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141-4

