EXIM BANK เปิ ดบริการใหม่ ค้ ุมครองความเสี่ยงการส่ งออก
กระตุ้นการส่ งออกของไทยไปตลาดประเทศเพื่อนบ้ านในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ปั จจุบันการส่งออกของไทยไปประเทศเพื่อนบ้ านขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยสอดคล้ องกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและกําลังซื ้อของประเทศเพื่อนบ้ านที่มีความเป็ นสังคมเมืองและชนชัน้ กลางเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับความ
ต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภค เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทนั สมัย และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตเพิ่มมากขึน้
ขณะที่สินค้ าไทยเป็ นสินค้ าคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา การค้ าขายสินค้ าข้ ามแดนจากไทยไปยังกัมพูชา สปป.ลาว และ
เมียนมา (Cambodia, Lao PDR and Myanmar : CLM) จึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ
SMEs จํานวนไม่น้อยยังไม่มนั่ ใจที่จะค้ าขายใน CLM เพิ่มอย่างก้ าวกระโดดตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุปสงค์
สินค้ าส่งออกไทย EXIM BANK จึงได้ พฒ
ั นาบริ การ “ประกัน CLM” ซึง่ เป็ นบริ การประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชําระเงิน
ค่าสินค้ าจากผู้ซื ้อในกลุ่มประเทศ CLM ให้ แก่ผ้ สู ่งออก SMEs ไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อครัง้ และ
ส่งออกภายใต้ เทอมการชําระเงินสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
จุดเด่นของบริ การประกัน CLM คือ ผู้ส่งออก SMEs ไทยสามารถเลือกรู ปแบบความคุ้มครองได้ ด้วยค่ าใช้ จ่าย
ที่กาํ หนดเอง ค่าเบี ้ยประกันต่อกรมธรรม์เริ่ มต้ นเพียง 3,300 บาท ได้ รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย
ซึง่ บริ การนี ้คุ้มครองกรณี ผ้ ซู ื ้อล้ มละลาย ผู้ซื ้อปฏิเสธชําระเงินค่าสินค้ า ประเทศผู้ซื ้อเกิดสงคราม จลาจล ปฏิวตั ิ รั ฐประหาร
หรื อห้ ามโอนเงินออกนอกประเทศผู้ซื ้อ ผู้สนใจสามารถแจ้ งความประสงค์ขอรั บบริ การประกัน CLM ได้ ทางออนไลน์
บนเว็บไซต์ www.exim.go.th ตลอดเวลา พิเศษ! ลดค่าเบี ้ยประกัน 50% หากสมัครใช้ บริ การภายในเดือนสิงหาคม 2561
สอบถามรายละเอียดได้ ที่ ฝ่ ายส่งเสริ มการรับประกันการส่งออกและการลงทุน EXIM BANK โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3934-42
ทัง้ นี ้ CLM เป็ นประเทศเพื่อนบ้ านที่มีชายแดนติดต่อกับไทย และเป็ นตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทย
มายาวนาน กัมพูชาเป็ นตลาดส่งออกอันดับที่ 12 ของไทยด้ วยมูลค่าส่งออกของไทยไปกัมพูชาในปี 2560 เท่ากับ
178,245 ล้ านบาท และไทยเป็ นประเทศอันดับที่ 2 ในการนําเข้ าสินค้ าของกัมพูชา สินค้ าส่งออกที่สําคัญของไทย
ประกอบด้ วยนํ า้ มันสํ าเร็ จรู ป เครื่ องดื่ ม รถจักรยานยนต์ และส่ วนประกอบ นํ า้ ตาลทราย อัญมณี และเครื่ องประดับ
สปป.ลาว เป็ นประเทศส่งออกในลําดับที่ 20 ของไทยด้ วยมูลค่าส่งออกสินค้ าของไทยไป สปป.ลาว ในปี 2560 เท่ากับ
133,716 ล้ านบาท และไทยเป็ น ประเทศอัน ดับ ที่ 1 ที่ สปป.ลาว นํ า เข้ า สิ น ค้ า สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ สํ า คัญ ของไทย
ประกอบด้ วยนํ ้ามันสําเร็ จรู ป รถยนต์และอุปกรณ์ และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ สินค้ าปศุสตั ว์อื่นๆ
อัญมณีและเครื่ องประดับ และเมียนมาเป็ นประเทศส่งออกในลําดับที่ 16 ของไทยด้ วยมูลค่าส่งออกของไทยไปเมียนมา
146,084 ล้ านบาทในปี 2560 และไทยเป็ นประเทศอันดับที่ 3 ที่เมียนมานําเข้ าสินค้ า สินค้ าส่งออกที่สําคัญของไทย
ประกอบด้ วยนํ ้ามันสําเร็ จรู ป เครื่ องดื่ม นํ ้าตาลทราย เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์
30 พฤษภาคม 2561
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141, 1144

