
“ส่งออกไม่ยาก….อย่างที่คิด”

สรศักย์ ชัยสถาผล
ผูช้่วยผู้จัดการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย



หัวข้อการบรรยาย
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ขั้นตอนการส่งออก/วิธีการรับช าระเงินค่าสินค้า

การสนับสนุนทางการเงินที่เก่ียวข้องกับ
การส่งออกน าเข้า 

บริการป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ 
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➢ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐโดยมีกระทรวงการคลัง
ถือหุ้น 100%

➢ จัดตั้งและด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ธสน. พ.ศ. 2536

➢ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก

การน าเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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โครงสร้างการก ากบัดแูล EXIM BANK 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
“Regulator”

ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั
“Policy Maker”

กระทรวงการคลงั
“Owner”
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การค้าระหว่างประเทศ

การรับประกันการ
ส่งออกและ

รับประกันการลงทุน

การลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ผู้ส่งออก/ ผู้ผลิตเพ่ือผู้ส่งออก
• ผู้น าเข้า

บริการหลัก
• สินเชื่อเพ่ือการส่งออกและการน าเข้า
• บริการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า เช่น  

- บริการรับแจ้งการเปิด L/C,, บริการเปิด L/C,   
- บริการรับเงินโอนขาเข้า/โอนเงินออกต่างประเทศ

• บริการออกหนังสือค้ าประกัน
• บริการสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ผู้ส่งออก
• นักลงทุน

บริการหลัก
• บริการประกันการส่งออกระยะสั้น
• บริการประกันการส่งออกระยะกลาง

และระยะยาว
• บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน
• บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซ้ือ/ 

ธนาคารผู้ซ้ือ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• นักลงทุน

บริการหลัก
• สินเชื่อเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

- บริการสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างใน
ต่างประเทศ

- บริการสนับสนุนการลงทุนใน
ต่างประเทศ

- บริการสนับสนุนร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศ

• สินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศ
- สินเชื่อพาณิชย์นาวี
- สินเชื่อเพ่ือพัฒนาประเทศ

ภารกิจและบริการหลักของ EXIM BANK 
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ขั้นตอนการส่งออก



การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก (Exports)

• ศึกษาแนวโน้มของตลาดรวมทั้งแนวโน้มการส่งออก 
• วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ 
• การตั้งราคาให้เหมาะสม
• ศึกษาคู่แข่งในตลาดต่างประเทศ 
• ค้นหาข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศ

(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
www.ditp.go.th) 
สายด่วน 1169)

• การค้าในรูปแบบ E-Commerce

ด้าน
การตลาด • สินเชื่อหมุนเวียนก่อนการส่งออก

• สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก
ด้านเงินทุน

• เลือกผลิตสินค้าที่กิจการมีความช านาญ 
• ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด
• ค้นหาข้อมูลสินค้า/ ข้อมูลประเทศ

(ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
www.exim.go.th) 02-2713700 )

• การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• การประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ ธนาคารผู้ซื้อ
• การป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช าระ
ค่าสินค้าหลังการส่งออก

ด้านการ
บริหารความ

เสี่ยง 

ด้าน
สินค้า

• จดทะเบียนนิติบุคคล 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th สายด่วน 1570)
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรมสรรพากรสายด่วน 1161 www.rd.go.th )
• จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า
(กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th สายด่วน 1385)
• ติดต่อเพื่อเดินพิธีการศุลกากร
(กรมศุลกากรสายด่วน 1164 www.customs.go.th)

ด้านการ
เตรียมพร้อม
เป็นผู้ส่งออก

• ศึกษากฎระเบียบการส่งออกสินค้าของไทย /การน าเข้าของต่างประเทศ 
• ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
• ค้นหาข้อมูลกฎระเบียบการค้า (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ www.dft.go.th) สายด่วน 1385

ด้านกฎ
ระเบียบ
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http://www.ditp.go.th/
http://www.exim.go.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.dft.go.th/
http://www.customs.go.th/
http://www.dft.go.th/


การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก
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จดทะเบียนนิติบุคคล

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อเพ่ือเดินพิธีการศุลกากร 

จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า

มีสินค้า

ศึกษาตลาด กฎระเบียบทางการค้า ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เตรียมพร้อมเป็นผู้ส่งออก
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ติดต่อผู้ซื้อในต่างประเทศ

ผู้ซ้ือสั่งซื้อสินค้า

รับ Purchase Order หรือ L/C

ผลิตหรือเตรียมสินค้า

ติดต่อจองเรือ/ เครื่องบิน

ด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรขาออก

ขั้นตอนการส่งออก

ติดต่อ EXIM BANK

เจรจาต่อรอง วิธีการรับช าระค่าสินค้าระหว่างประเทศ

บริการวงเงินสินเชื่อก่อนการส่งออก

บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อต่างประเทศและ
บริการรับประกันการส่งออก

บริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
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ขั้นตอนการส่งออก (ต่อ)

น าสินค้าลงเรือ/ เคร่ืองบิน  

จัดท าเอกสารตามเงื่อนไข L/C หรือตามค าสั่งซื้อ

ยื่นเอกสารให้ธนาคารเพื่อส่งเรียกเก็บ/ ขายลด

ธนาคารส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังต่างประเทศ

ได้ช าระเงินค่าสินค้าจากธนาคารต่างประเทศ

ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ขั้นตอนการส่งออก (ต่อ)

ติดต่อ EXIM BANK

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารธนาคารเพื่อการส่งออก

บริการวงเงินสินเชื่อหลังการส่งออก
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หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

กรมการค้า
ต่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมสรรพากร

กรมศุลกากร บริษัท Freight 
Forwarders

สถาบันการเงิน 
(ธนาคาร)

บริษัทเรือ/         
สายการบิน

บริษัทประกันภัย
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ข้อมูลส าคัญในใบค าสั่งซื้อ (Purchase order) เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
การขอสินเชื่อจากธนาคาร

1. ช่ือและท่ีอยูข่องผูส้่งออกสินคา้

2. ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อสินคา้

3. วนัท่ีส่งมอบสินคา้

4. เมืองท่าตน้ทาง

5. เมืองท่าปลายทาง

6. ราคาสินคา้และรายละเอียดสินคา้

7. วิธีการช าระเงิน (L/C, D/P, D/A, O/A)

8. เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ (Incoterms) 

เช่น  FOB, CIF

9. ปริมาณสินคา้

10. สกุลเงิน

11. ยอดเงิน

12. ยอดรวมสุทธิ

13. ลายมือชื่อของผูส้่งออก/ ผูน้ าเขา้ และ

ตราประทบั
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วิธีการรับช าระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
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วิธีการช าระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การช าระเงินล่วงหน้า  (CASH 
IN ADVANCE OR ADVANCE 

PAYMENT)

2. การช าระเงินด้วยวิธีการเปิด
บัญชีขายเชื่อ (OPEN 
ACCOUNT : O/A)

3. การช าระเงินโดยใช้เอกสาร
เรียกเก็บผ่านธนาคาร (BILL FOR 

COLLECTION : B/C)

4. การช าระเงินโดยเลตเตอร์ออฟ
เครดิต (DOCUMENTARY 

LETTER OF CREDIT : L/C)
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1. การช าระเงินล่วงหน้า (ADVANCE  PAYMENT)

ผู้ซ้ือต้องช าระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายก่อนที่ผู้ขายจะมอบสินค้า

การซื้อขายด้วยวิธีนี้ผู้ขายจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ  

ผู้ขายจัดท าเอกสารส่งออกให้ผู้ซื้อโดยตรง

ธนาคารเป็นตัวกลางในการช าระเงิน

ตัวอย่าง T/T BEFORE SHIPMENT DATE
(T/T  = Telegraphic Transfer)
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วงจร ADVANCE  PAYMENT

3.โอนเงิน

1.เจรจา/ท าสัญญาซื้อ-ขาย

BUYER’S BANK
4.รับช าระค่าสินค้า

5.ส่งสินค้า7.ออกสินค้า

2.ขอโอนเงิน

SELLER’S BANK

6.ส่งเอกสาร
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2. การเปิดบัญชีขายเช่ือ (OPEN ACCOUNT : O/A)

ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อก่อน โดยผู้ซ้ือยังไม่ต้องช าระเงิน

ผู้ขายจะให้เทอมการช าระเงินแก่ผู้ซื้อ ซึ่งอาจเป็นระยะเวลา 30, 60 หรือ 90 วัน  

ผู้ขายจัดท าเอกสารการส่งออกให้ผู้ซ้ือโดยตรง

ธนาคารเป็นตัวกลางในการช าระเงิน

ตัวอย่าง O/A 30 DAYS AFTER SHIPMENT DATE
T/T 60 DAYS AFTER B/L DATE

(วิธีนี้ผู้ขายเสียเปรียบ)
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6.โอนเงิน

1.เจรจา/ท าสัญญาซื้อ-ขาย

BUYER’S BANK

7.รับช าระค่า
สินค้า

2.ส่งสินค้า4.ออกสินค้า

5.ขอโอนเงิน

SELLER’S BANK

3.ส่งเอกสาร

วงจร OPEN ACCOUNT (O/A)
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3. การช าระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร
(BILL FOR COLLECTION : B/C)

D/P Sight (Documents against Payment): 

คือ เงื่อนไขที่ผู้ซ้ือต้องช าระค่าสินค้าให้ธนาคารผู้ซื้อก่อน จึงจะขอรับเอกสารส่งออกไปรับสินค้าได้

D/A (Documents against Acceptance):

คือ เงื่อนไขที่ก าหนดให้ผู้ซื้อต้องรับรองตั๋วแลกเงินที่มีระยะเวลาการจ่ายต่อธนาคารผู้ซ้ือก่อน จึงจะสามารถ
รับเอกสารการส่งออกเพื่อน าไปรับสินค้าได้ รูปแบบการช าระเงินลักษณะนี้มีความเสี่ยงเพราะธนาคารผู้ซื้อไม่
ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินแทน หากผู้ซื้อปฏิเสธการช าระเงินเมื่อตั๋วครบก าหนดจ่าย

ตัวอย่าง D/A 30 DAYS AFTER SHIPMENT DATE
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8.ช าระค่าสินค้า

1. เจรจา/ท าสัญญาซื้อ-ขาย

BUYER’S BANK

9.จ่ายเงิน

2.ส่งสินค้า7.ออกสินค้า

SELLER’S BANK
4.ส่งเอกสาร

วงจรเอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร (B/C)

3.ยื่นเอกสาร
6.มอบเอกสาร 5.เรียกผู้ซื้อ

ช าระเงิน/ รับรองตั๋ว
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4. การช าระเงินโดย L/C

คือ ตราสารที่ออกโดยธนาคาร (Issuing Bank) ตามค าสั่งของผู้ซื้อ (Applicant) ส่งให้แก่ผู้ขาย
(Beneficiary) เพ่ือรับรองการช าระเงินตามจ านวน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในตราสารนั้น เมื่อผู้ขายได้ยื่น
เอกสารถูกต้องและครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อบังคับทุกประการ โดยยึดระเบียบประเพณีปฏิบัติตามหลัก
สากล UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit) ซึ่งก าหนดโดยสภา
หอการค้านานาชาติ ฉบับแก้ปรับปรุง ค.ศ 2007 

ธนาคารเป็นผู้รับรองการช าระเงิน หากผู้ขายย่ืนเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตาม L/C
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3.เปิด L/C

1. เจรจา/ท าสัญญาซื้อ-ขาย

BUYER’S BANK

12. จ่ายเงินผู้
ส่งออก

5. ส่งสินค้า
10. ออกสินค้า

SELLER’S BANK

7.ส่งเอกสาร

วงจรเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C

11.โอนเงิน

4.แจ้ง L/C 6.ยื่นเอกสาร2. ค าขอ
เปิด L/C

9.มอบ
เอกสาร

8.จ่ายเงิน/
ยื่นT/R
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IMPORTER
ความเสี่ยงมาก

EXPORTER

ความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อย ความเสี่ยงมาก

ความเสี่ยงของวิธีการช าระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

ADVANCE PAYMENT

L/C SIGHT

D/P SIGHT

D/A

OPEN ACCOUNT

29

L/C TERM



อดีต ปัจจุบัน

1 %

78 %

6 %

15 %

L/C

O/A

Advance 
Payment

42 %

%

44 %

1 %

L/C

13

D/P,D/A

O/A

Advance 
Payment

D/P,D/A

แนวโน้มการใช้วิธีการช าระเงินแต่ละรูปแบบ

30

D/P,D/A
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วิธีการ
ช าระเงิน

• การเลือกใช้วิธีการช าระเงินให้เหมาะสมกับคู่ค้า

อัตราแลก 
เปลี่ยน

• บริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

ไม่รู้จักผู้ซื้อ
• บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ(Buyer / Buyer’s Bank Risk Assessment)

ผู้ซื้อไม่
ช าระเงิน

• การรับประกันการส่งออก (Export Credit Insurance)

ประเทศผู้
ซื้อ

• การรับประกันการส่งออก (Export Credit Insurance)

การบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ
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บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน าเข้า



การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ

1.เร่ิมต้นเจรจาซื้อขาย

บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ

2.ได้รับค าสั่งซื้อจากผู้ส่งออก

สินเชื่อผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก

3.ได้รับค าสั่งซื้อจากต่างประเทศ

Open L/C

• ต้องการน าเข้าวัตถุดิบ
• ต้องการเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต

Pre Shipment

• ไม่แน่ใจผู้ซื้อ กลัวไม่ได้รับช าระเงิน ประกันการส่งออก

• ตกลงราคาแล้ว แต่ค่าเงิน
ผันผวน กลัวขาดทุน

สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

4.ส่งออกแล้วและรอรับเงินค่าสินค้า

Post Shipment

5.ส่งออกสินค้าทุน/ให้บริการในต่างประเทศ

ประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว

6.ปรับปรุง/ขยายก าลังผลิต

สินเชื่อเพื่อขยายก าลังการผลิต

7.ร่วมงานแสดงสินค้าในตลาดใหม่

สินเชื่อเพื่อการร่วมงานแสดงสินค้า

8.ลงทุนในต่างประเทศ

สินเชื่อโครงการลงทุนในต่างประเทส

• เห็นโอกาสแล้ว แต่ยังมีเงินทุนไม่พอ
• ลงทุนไปตั้งเยอะ แต่ไม่มั่นใจ
เสถียรภาพรัฐบาลประเทศนั้น

ประกันความเสี่ยง
การลงทุนใน
ต่างประเทศ

33
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ประเภทวงเงินสินเชื่อและบริการเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนระยะ
สั้นเพื่อการส่งออกและ

น าเข้า

สินเชื่อเพื่อโครงการ
ลงทุนในต่างประเทศ

ระยะยาว

บริการสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า

บริการรับประกันการ
ส่งออกและการลงทุน
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ท าไมต้องเบิกใช้วงเงิน

ป้องกันความเสี่ยง

เสริมสภาพคล่อง

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
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วงเงินส าหรับการค้าระหว่างประเทศ
วงเงินก่อนการส่งออก (Pre – Shipment Financing Facilities)

วงเงินหมุนเวียนในประเทศ

1. วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี : Overdraft (O/D)
2. วงเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน : Promissory Note (P/N)
3. วงเงินกู้เพื่อจัดเตรียมสินค้า : Packing Credit (P/C)
4. วงเงินหนังสือค้ าประกัน : Letter of Guarantee (L/G)
5. วงเงินเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ : Domestic Letter of Credit (D L/C)

วงเงินเพื่อการน าเข้า

6. วงเงินเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต : Letter of Credit (L/C)
7. วงเงินทรัสต์รีซีท เพื่อสินค้าน าเข้า : Trust Receipt (T/R)

วงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

8. วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า : Forward Contract (F/W)

วงเงินหลังการส่งออก (Post - Shipment Financing Facilities)

9. วงเงินรับซื้อเอกสารส่งออก : Export Bill Negotiation
10. บริการประกันการส่งออก : Export Credit Insurance
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การติดต่อขอวงเงินสินเชื่อ

เงินกู้ระยะกลาง – ยาว

• การลงทุนในประเทศ
• การลงทุนในต่างประเทศ

การติดต่อขอวงเงินสินเชื่อ

• เตรียมรายละเอียดกิจการ
• เตรียมเอกสาร
• เตรียมหลักประกัน (ถ้ามี)
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ความเป็นไปได้ทางการค้า
-สินค้าดี
- มีตลาด

-มีโอกาสได้รับเงินจากการขาย

ความเป็นไปได้ทางการเงิน
-มีก าไร

- มีความสามารถในการช าระหนี้
- สัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่สูงเกินไป

สัดส่วนหลักประกนัตอ่วงเงิน

เกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินสินเช่ือ



ธรุกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเส้นก๋วยเต๋ียวออรแ์กนิก
ก่อตัง้ : 3 ธนัวาคม 2556
ช่องทางการจ าหน่าย : ในประเทศ 50% ต่างประเทศ 50%

ผลิตจาก
ข้าวหอมนิล

ผลิตภณัฑห์ลกั
เส้นก๋วยเต๋ียวออรแ์กนิก

EXIM BANK สนับสนุนผูป้ระกอบการในการขยายตลาดส่งออก

ผลิตจาก
ข้าวหอมมะลิแดง

ผลิตจาก
ข้าวขาว

ผลิตจาก
ข้าวกล้อง

ความต้องการของบริษทั : ขยายฐานลกูค้าเดิม และตลาดส่งออกใหม่ๆ

ต้องการขยายตลาดไป
สหรฐัฯ 

ออสเตรเลยี
39



EXIM BANK สนับสนุนผูป้ระกอบการในการขยายตลาดส่งออก (Cont.)

กูย้มืเงนิลงทุนระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชยม์าใชก้่อสรา้งโรงงาน

✓ สนบัสนุนเงนิทุนหมนุเวยีนอยา่งทนัทว่งที
✓ พฒันาชอ่งทางการคา้รปูแบบใหม่ๆ  อาทิ น าลกูคา้เขา้รว่มโครงการ
พฒันา SMEs กา้วสูต่ลาด E-Commerce ระดบัสากลรว่มกบั Alibaba

ตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่ขยายตลาด
เน่ืองจากไดร้บัค าสัง่ซือ้เพิม่ขึน้จากคูค่า้

ในต่างประเทศ

✓ ยอดขายเพิม่ขึน้
✓ ขยายชอ่งทางการคา้สูต่ลาด E-Commerce

ธนาคารพาณิชยไ์มอ่นุมตัเิงนิกูเ้พิม่เตมิ

1 2

3

4

5

“เติบโตเป็นผูส่้งออก SMEs ท่ีแขง็แกร่ง”

EXIM Bank ประเมนิแลว้พบวา่
บรษิทัฯ มศีกัยภาพจงึเขา้มาเสรมิ
สภาพคลอ่งใหบ้รษิทัฯ สามารถ
ขยายตลาดสง่ออกไดท้นัทว่งที
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บริการรับประกันการส่งออก 
(Export Credit Insurance)



การรับประกันการส่งออก

• เป็นบริการที่ธนาคารรับประกันความเสี่ยง จากการ
ไม่ได้รับช าระเงินค่าสินค้าภายหลังการส่งออก

• ธนาคารจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข
และอัตราที่ก าหนด 

42



หลักเกณฑ์เบื้องต้น

• สินค้าทุกประเภทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

• สินค้าต้องส่งออกจากประเทศไทย

• เทอมการช าระเงิน L/C, D/P, D/A และ O/A

• เครดิตเทอมไม่เกิน 180 วัน

• คุ้มครองการส่งออกกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

43
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ประโยชน์ของบริการประกันการส่งออก

 ช่วยให้รู้จักผู้ซื้อดียิ่งขึ้น

 กล้าเสนอเทอมที่ผ่อนปรนมากขึ้น

 ช่วยขยายตลาดส่งออกทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่

 ได้รับค่าสินไหมทดแทน หากเกิดความเสียหาย 
รวมถึงมีคนช่วยติดตามหนี้



ความเส่ียงจากการการไม่ได้รบัเงินค่าสินค้า

4

▪ ผู้ซ้ือล้มละลาย
▪ ผู้ซ้ือปฏิเสธการช าระเงิน
▪ ผู้ซ้ือไม่ไปรบัมอบสินค้า

▪ เกิดปฏิวติั รฐัประหาร จลาจล
▪ การห้ามน าเข้าสินค้า 
▪ มาตรการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ

อตัราค่าเบีย้ประกนัของ Export Insurance
ส าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs 

ประมาณ 0.35%-0.84%* เท่านัน้

สงูสดุ

Export Insurance หมายถึง บริการรบัประกนัความเส่ียงจากการไม่ได้รบัช าระเงินค่าสินค้า จากผูซ้ื้อในต่างประเทศภายหลงัการส่งออก

Exporter
ผิดนัดช าระเงิน

ติดตามทวงหน้ี

ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการช าระเงิน

จากผู้ซ้ือ (Buyer)

จากประเทศของผู้ซ้ือ

Buyer

จ่าย Claim

Export Insurance 
คุ้มครองความเส่ียงข้างต้นทัง้หมด

การให้ความช่วยเหลือของ EXIM

Buyer

ลกูค้าไม่ช าระเงินท า
อย่างไรดี ?

ติดต่อ EXIM Bank 90%

Exporter

หมายเหตุ : *ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางทีส่่งออก วงเงนิในการขอรบัประกนั เทอมการช าระเงนิ และ
เงือ่นไขอื่นๆ
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Company background 
• ข้อมูลทั่วไป

Financial status 
• สถานะทางการเงิน

Operation result 
• ผลการด าเนินงาน

Reputation
• ชื่อเสียงในท้องถิ่น

Payment 
• ประวัติการช าระหนี้

บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ (Buyer’s Risk Assessment)



อยากขยายตลาด อยากมี
ลกูค้าใหม่ๆ

ออกงานแสดงสินค้า  
ในเดือนกนัยายน 

มีลกูค้าใหม่ๆ ติดต่อขอซ้ือสินค้า

EXIM4SMEs

ท าประกนัการส่งออก
กบั EXIM BANK

ส่งสินค้าไปให้กบัลกูค้าเดือน
พฤศจิกายน

EXIM BANK ช่วยป้องกนัความเส่ียงจากผูซ้ื้อผิดนัดช าระ

ลกูคา้ก่อตัง้มาเกอืบ 40 ปี
แลว้ เราไมน่่าโชครา้ย

หรอืจะท าประกนั
การสง่ออก จะไดว้างใจวา่ไดร้บัเงนิ

คา่สนิคา้แน่นอน
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บริษทัในธรุกิจอญัมณีและเครื่องประดบั

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi84oTp55TLAhVOV44KHTJeD4wQjRwIBw&url=http://accessibility.tourismthailand.org/event_festival_detail/2/5428&psig=AFQjCNFMhwqbL6_OcE58Z1CK5dXoW6h0Dg&ust=1456554839467767


เดือนธนัวาคม ได้รบัจดหมายแจ้งว่า
บริษทัคู่ค้าท่ีแคนาดาเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

ย่ืนขอรบัเงินชดเชยความเสียหายจากการ
ส่งออกจาก EXIM Bank

EXIM BANK ช่วยป้องกนัความเส่ียงจากผูซ้ื้อผิดนัดช าระ (Cont.)

EXIM4SMEs เป็นบริการประกันการส่งออกระยะสัน้ท่ีมีจุดเด่นด้วยเบี้ย
ประกนัต า่ ขัน้ตอนการอนุมติัรวดเรว็ และอตัราความคุ้มครองสูงถึงร้อยละ 
90  ของมูล ค่าความเ สียหาย ท่ี เ กิด ขึ้น  ช่วย เ พ่ิมความมัน่ ใจ ใ ห้แ ก่
ผูป้ระกอบการ SMEs ในการรกุขยายตลาดใหม่ๆ

“ผู้ ส่ ง อ อ ก ร า ย น้ี เ สี ย ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กั น ร า ว  1 4, 0 0 0 บ า ท  แ ต่ ไ ด้ ร ั บ
ค่าสินไหมทดแทนสงูถึงราว 1.6 ล้านบาท”
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เคร่ืองประดบัอญัมณี
45.17%

อาหารกระป๋อง
10.37%

น า้มนัเชือ้เพลงิ
8.84%

เฟอร์นิเจอร์
4.89%

ข้าว
4.61%แผงระบายความร้อนรถยนต์

3.69%

ชดุชัน้ใน
2.14%

ยางรถยนต์ รถจกัรยาน
2.02%

ผลติภณัฑ์พลาสติค
1.85%

ล้ออลัลอยด์ส าหรับรถยนต์
1.84%

อื่นๆ
14.58%



ไม่ช าระค่า
สินค้า
79%

ไม่รับมอบ
สินค้า
2%

ล้มละลาย
19%
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U.S.A.
47.01%

United Kingdom
11.13%

Malaysia
8.49%

Turkey
7.42%

Switzerland
3.50%

U.A.E.
3.45%

Germany
2.97%

Singapore
2.12%

Canada
2.09%

Australia
1.79%

Japan
1.66% Others

8.37% สาเหตุ จ านวน มูลค่าสินไหมทดแทน

ผู้ซื้อไม่ช าระค่าสินค้า 121 501,022,104.99 บาท

ผู้ซื้อล้มละลาย 57 121,109,070.66 บาท

ผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้า 16 9,575,071.10 บาท
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อาหารกระป๋อง
55.78%

ข้าว
18.80%

ยางรถยนต์
15.78%

เครื่องประดับอัญมณี
7.25%

สีย้อมผ้า
1.85%

สารส้ม
0.54%

Switzerland 21,037,095.20 
U.A.E. 5,951,286.21 

Germany 4,704,665.10 
U.K. 2,732,512.36 

U.S.A. 2,588,561.87 
Italy 696,960.00 

Grand Total 37,711,080.74 
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การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
(Forward Contract)



บริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contract)

• เป็นการตกลงซื้อขายเงนิตราต่างประเทศในเวลาปัจจุบันที่มีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้
ล่วงหน้า  

• การช าระเงินและการสง่มอบเงินจะเกิดขึ้นภายในวันที่ครบก าหนดสัญญา เช่น 1 เดือน 3 เดือน  
หรือ 6 เดือน

• ประโยชน์ในการจอง Forward Contract 

1. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

2. เป็นเครื่องช่วยก าหนดราคาซื้อ / ขายล่วงหน้า

3. รับรู้รายได/้ต้นทุนที่แน่นอน
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ช่วงระยะเวลาที่ควรปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ขายเสนอราคาให้ผู้
ซื้อ Quotation

ผู้ซ้ือตกลงสั่งซ้ือสินค้า
Purchase Order 
Sales Contract

ผู้ขายส่งสินค้า รอรับช าระเงิน

เสนอราคาสินค้า ส่งมอบสินค้า ช าระเงิน

ควรปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่เวลา T2-
T4

T1 T2 T3 T4

ผู้ส่งออก



ขั้นตอนการจอง FORWARD CONTRACT กับธนาคาร
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ลกูคา้มีวงเงิน FX FORWARD กบัธนาคาร

ลกูคา้โทรติดตอ่จอง Forward Contract กบัธนาคาร

ธนาคาร Quote Rate ใหแ้ก่ลกูคา้ โดยแจง้อตัราแลกเปลี่ยนและ Premium (+) 

และ Discount (-) ในแตล่ะเดือน

ธนาคารออกสญัญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ใหแ้ก่ลกูคา้

ลกูคา้ใช ้Forward Contract
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เชิญกด Like Fanpage: EXIM Bank of Thailand
รับข่าวสารการค้าการลงทนุระหว่างประเทศ
#EXIMBankofThailand #EXIMBANK
#ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย

EXIM Bank of Thailand



ติดต่อ EXIM BANK

• ส านักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
โทรสาร 0 2271 3204

• สาขา
- สาขาบางนา-ตราด กม. 3
- สาขาพระราม 2
- สาขาพระราม 4
- สาขาเสรไีทย
- สาขารังสิต
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- สาขาขอนแก่น
- สาขาเชียงใหม่
- สาขาหาดใหญ่
- สาขาแหลมฉบัง

• ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ
- ส านักงานผู้แทนในย่างกุ้ง
- ส านักงานผู้แทนในลาว


