EXIM BANK เสนอสิทธิพเิ ศษสนับสนุนผู้ส่งออกไทยบุกตลาดแอฟริกา
พร้ อมเจรจาหาลู่ทางส่ งเสริมการค้ าการลงทุนไทย-เคนยา
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ทวีปแอฟริ กาเป็ นตลาดใหม่ หรื อที่เรี ยกกันว่า New Frontiers ของผู้ประกอบการไทย EXIM BANK มีสิทธิพิเศษ
ให้ แก่ลกู ค้ ารายใหม่ที่ต้องการทําประกันการส่งออกกับ EXIM BANK เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชําระเงินค่าสินค้ า
จากผู้ซื ้อในต่างประเทศ ประกอบด้ วย 1. ส่ วนลดอัตราเบีย้ ประกันการส่ งออก 50% จากอัตราเบี ้ยประกันที่คํานวณได้
และ 2. วิเคราะห์ ข้อมูลผู้ซือ้ ในต่ างประเทศ ฟรี ! 2 รายผู้ซือ้ และลดค่ าข้ อมูล 50% สําหรั บผู้ซือ้ รายที่ 3-5 โดย
EXIM BANK จะชดเชยความเสียหายจากการไม่ได้ รับชําระเงินค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ูเอาประกันในอัตรา 80% ของความเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นจากความเสี่ยงทางการค้ าและการเมือง ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงสิ ้นปี 2561
นายพิศิษฐ์ เปิ ดเผยต่อไปว่า EXIM BANK อยู่ระหว่างการขยายความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย
และเคนยา เพื่อส่งเสริ มการการค้ าการลงทุนไทย-เคนยา โดยได้ นําคณะผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ EXIM BANK เดินทางเยือน
เคนยา เมื่อเร็ วๆ นี ้ เพื่อเข้ าพบนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุ งไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา นายธนิษฐ์ งานสัมพันธฤทธิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ กรุ งไนโรบี รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในเคนยา อาทิ ธนาคารกลางเคนยา ธนาคารพาณิชย์แห่งแอฟริ กา สํานักงานส่งเสริ มการลงทุนเคนยา องค์การบริ หารเขต
อุตสาหกรรมส่งออก องค์กรพันธมิตรภาคเอกชนเคนยา และสมาคมผู้ผลิตเคนยา รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจในเคนยา อาทิ
บริ ษัท จามิล เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด กลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคมในเคนยา และบริ ษัท ฮอนด้ า มอเตอร์ ไซค์ เคนยา จํากัด
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยว่า จากการเดินทางเยือนเคนยาครัง้ นี ้พบว่า ปั จจุบนั ไทยยังมีความเชื่อมโยง
ทางธุรกิจกับเคนยาค่อนข้ างน้ อยทังด้
้ านการค้ าและการลงทุน โดยไทยส่งออกไปเคนยาคิดเป็ นสัดส่วนเพียง 0.1% ของ
มูลค่าส่งออกรวม ขณะที่เคนยามีความต้ องการนําเข้ าสินค้ าอีกมากในเกือบทุกกลุม่ สินค้ า ทังสิ
้ นค้ าอุปโภคบริ โภค วัตถุดิบ
และสินค้ าทุน เนื่องจากภาคการผลิตของเคนยายังไม่สามารถตอบสนองความต้ องการภายในประเทศได้ เพียงพอ ทําให้
ต้ องพึง่ พาการนําเข้ าเป็ นหลัก เช่นเดียวกับการลงทุนที่ยงั มีผ้ ูประกอบการไทยเพียงไม่กี่รายที่เข้ าไปลงทุนในเคนยา ขณะที่
ประเทศคู่แข่งอื่นๆ ในภูมิภาค อาทิ จีนและอินเดีย ได้ เข้ าไปลงทุนในเคนยาแล้ วจํานวนมาก ส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะเคนยา
เป็ นตลาดใหม่ที่ห่างไกล ซึง่ ผู้ประกอบการไทยยังไม่ค้ นุ เคยและขาดข้ อมูล EXIM BANK จึงต้ องการขยายความร่ วมมือกับ
ภาครั ฐและเอกชนของไทยและเคนยาเพื่ อส่งเสริ มให้ การค้ าและการลงทุนไทย-เคนยาขยายตัวเพิ่ มขึน้ สอดคล้ องกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเคนยาที่คาดว่าขยายตัว 6-7% ในอีก 5 ปี ข้างหน้ า และพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
อัตราแลกเปลี่ยนของเคนยาที่ค่อนข้ างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ขณะเดียวกันเคนยายังเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าในภูมิภาคแอฟริ กาตะวันออกที่สามารถเป็ นสะพานเชื่อมในการกระจายสินค้ าไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
นอกจากนี ้ รัฐบาลเคนยามีนโยบายส่งเสริ มการลงทุนโดยให้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นกั ลงทุนต่างชาติ ทังสิ
้ ทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และมิใช่ภาษี อาทิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ยกเว้ นภาษี นําเข้ าวัตถุดิบและเครื่ องจักร มีศนู ย์ให้ บริ การจดทะเบียน
จัดตังธุ
้ รกิจแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service Center) เป็ นต้ น
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-2ทังนี
้ ้ สินค้ าส่งออกสําคัญของไทยไปเคนยา ได้ แก่ ข้ าว นํ ้าตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง
และเม็ดพลาสติก ขณะที่สินค้ านําเข้ าสําคัญของไทยจากเคนยา ได้ แก่ เคมีภณ
ั ฑ์ สัตว์นํ ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรู ปและกึง่ แปรรู ป
แผงวงจรไฟฟ้า สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และเนื ้อสัตว์สําหรับการบริ โภค ในด้ านการลงทุน ผู้ประกอบการไทยได้ เข้ าไปลงทุน
ในเคนยาบ้ างแล้ วในธุรกิจร้ านอาหารไทย สปา และโรงแรม
“เคนยาเป็ นตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพเป็ นอันดับต้ นๆ ในทวีปแอฟริ กา ทังยั
้ งเป็ นเหมือนสะพานเชื่อมในการกระจาย
สินค้ าสูท่ วีปแอฟริ กาตอนกลาง EXIM BANK จึงต้ องการส่งเสริ มให้ ผ้ ูประกอบการไทยเข้ าไปเจาะตลาดการค้ าหรื อเข้ าไป
ลงทุนทําธุรกิจในเคนยา โดย EXIM BANK พร้ อมให้ คําปรึ กษาและนําผู้ประกอบการไทยเข้ าตลาดเคนยา โดยอาจเริ่ มต้ น
จากการส่งออกสินค้ าไปจําหน่าย เพื่อทดลองตลาดและทําความรู้ จกั กับพฤติกรรมผู้บริ โภคชาวเคนยา แล้ วจึงขยายกิจการ
เข้ าลงทุน ในท้ องถิ่ น ของเคนยา ซึ่งมี ความต้ องการสิน ค้ าและบริ การที่ ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ ยุคใหม่เพิ่ มมากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง” นายพิศิษฐ์ กล่าว
28 สิงหาคม 2561
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