ฉบับที่ 49/2560
เรื่อง การเปิดตัวโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ
และส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ร่ว มกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานส่ งเสริมวิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ 8 แห่ง เปิดตัวโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและ
ส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
แก่ SMEs เรื่ องการป้ องกัน ความเสี่ ย งที่เ กิ ดจากความผั นผวนของอั ตราแลกเปลี่ ยน และตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการป้องกันความเสี่ยงฯ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงฯ ด้วย
เครื่องมือทางการเงินประเภท FX Options แก่ SMEs
โดยในงานดังกล่าว ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงาน
ร่วมกับนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย และ
นายปรี ดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย นอกจากนั้น ในงานยังมีพิธีล งนามบันทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้มาตรการดังกล่าวระหว่าง 4 หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน
ในช่วงการแถลงรายละเอียดโครงการ นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
และ นายพิศิษฐ์ เสรี วิวัฒ นา กรรมการผู้ จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย
ได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียด โดย SMEs ที่เข้าข่ายตามคุณสมบัติของโครงการ คือ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว.
และมีร ายได้ไม่เ กิน 400 ล้ านบาทต่อปี โดยจะพิจารณา SMEs ที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้ านบาทต่ อ ปี
เป็นลาดับแรก จะได้เข้าอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเรื่อง
อื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ หลักบัญชีและ
ภาษีเบื้ องต้น เป็ น ต้น หลั งการเข้าร่ วมสัมมนา SMEs จะได้สิ ทธิ์ทดลองซื้อ FX Options ภายใต้ว งเงิน
30,000 บาทต่อกิจการ ซึ่ง SMEs สามารถใช้บริการได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ธนาคารพาณิชย์
ที่ร่วมโครงการแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดโครงการ ซึ่งประมาณการว่าโครงการนี้จะสามารถรองรับ SMEs ได้
17,000 ราย การสัมมนาภายใต้โครงการจะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยคาดว่าจะเริ่มจัดงาน
สัมมนาครัง้ แรกที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560
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ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ยูโอบี
นอกจากนั้ น ธปท. ยั ง มี น โยบายสานต่ อ การให้ ค วามรู้เ รื่ อ งการป้ อ งกั น ความเสี่ ยงจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนในระยะยาว โดยจะจัดทาสื่อการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กันยายน 2560
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนพัฒนาตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 6329, 0 2356 7534
E-mail: FinancialMarketsDevelopmentTeam@bot.or.th

กำหนดกำรจัดสัมมนำ (เบื้องต้น) ของธนำคำรพำณิชย์ที่ร่วมโครงกำร
จังหวัด
กรุงเทพฯ (ครั้งใหญ่)
ภำคกลำง

กำหนดกำร
6 พ.ย. 60

ผู้จัดสัมมนำ
ทุกธนำคำรร่วมกัน

10 พ.ย. 60

ธ. กรุงเทพ

(สถานที่ธนาคารกรุงเทพ สานักงานใหญ่สีลม)

15 พ.ย. 60

ธ. กรุงไทย

(Landmark Hotel)

28 พ.ย. 60

ธ. ไทยพาณิชย์

(โรงแรม Marriot Marquis ห้อง Ballroom1)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภายในช่วง 13 - 17 พ.ย. 60
ภายในช่วง 13 - 24 พ.ย. 60
ภายในช่วง 27 – 30 พ.ย. 60
ภายในเดือน พ.ย. 60
ภายในช่วง 6 – 8 ธ.ค. 60
ภายในช่วง 8 – 12 ม.ค. 61
ภายในช่วง 12 – 15 ธ.ค. 60

ธ. ทหารไทย
ธ. กรุงศรีอยุธยา
ธ. ทหารไทย
ธ. ยูโอบี
ธ. ทหารไทย
ธ. ทหารไทย
ธ. กรุงเทพ

(สถานที่ธนาคารกรุงเทพ สานักงานใหญ่สีลม)

ภายในช่วง 12 – 15 ธ.ค. 60

ธ. กสิกรไทย

15 พ.ย. 60
ภายในช่วง 20 – 24 พ.ย. 60
ภายในช่วง 12 – 15 ธ.ค. 60
วันที่ 19 ม.ค. 61

ธ. กรุงเทพ
ธ. กสิกรไทย
ธ. ทหารไทย
ธ. ไทยพาณิชย์

ภำคใต้
สงขลา

(โรงแรม Buri Sriphu Boutique Hotel ห้องเทพทาโร)

หาดใหญ่ หรือ ภูเก็ต
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา

ภายในวันที่ 17 พ.ย. 60

ธ. ซีไอเอ็มบีไทย

ภายในช่วง 20 – 25 พ.ย. 60
ภายในช่วง 27 – 30 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60

ธ. กรุงไทย
ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงเทพ

17 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60
12 ม.ค. 61

ธ. กรุงเทพ
ธ. กรุงไทย
ธ. ไทยพาณิชย์

ภำคเหนือ
เชียงใหม่

(โรงแรม U Nimman ห้อง Nimman Hall)

ยังไม่ระบุ
ภำคตะวันออก
ชลบุรี
ยังไม่ระบุ

ภายในช่วง 12 -15 ธ.ค. 60

ธ. กรุงศรีอยุธยา

ภายในช่วง 13 – 17 พ.ย. 60
ภายในช่วง 13 – 17 พ.ย. 60
ภายในช่วง 20 – 25 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
ภายในช่วง 20 – 30 พ.ย. 60

ธ. กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ. กรุงไทย
ธ. กรุงเทพ
ธ. กรุงศรีอยุธยา

