ฉบับที่ 45/2563
เรื่อง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
และสนับสนุน SME ที่ทาการค้าระหว่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ธนาคารเพื่ อการส่ งออกและน าเข้ า แห่ ง ประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย สถาบั นธนาคารไทย
ธนาคารพาณิ ชย์ 8 แห่ ง และสถาบั นการเงิ นเฉพาะกิ จ ได้ ร่ วมกั นจั ดท า “โครงการส่ งเสริ มความรู้ ด้ า น
บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทาการค้าระหว่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ บริ ห ารความเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและผ่านการอบรมจะได้รับโอกาสทดลองใช้
เครื่องมือ “การประกันค่าเงิน” หรือ FX options เหมือนเช่นโครงการก่อน แต่จะมีขนาดวงเงินค่าธรรมเนียมที่
สูงขึ้นเป็น 80,000 บาทต่อกิจการ รวมถึงผู้ประกอบการที่มีการส่งออกหรือนาเข้าในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
อื่น ๆ นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. ได้แก่ ยูโร เยน หยวน ปอนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์สิงคโปร์ ก็
สามารถใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ FX options ภายใต้โครงการนี้ได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ยังจะได้รับ
วงเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade-related fees) จานวน 20,000 บาทต่อกิจการ
ส าหรั บผู้ ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจ สามารถสมั ครเข้าร่ วมโครงการโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ าย
ทั้ งนี้ การเข้ าอบรมจะด าเนิ นการทั้ งผ่ านช่ องทาง Online และช่ องทาง e-Learning เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมมาตรฐานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 6321
E-mail:

สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ

เอกสารแนบ
รายละเอียดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
และสนับสนุน SME ที่ทาการค้าระหว่างประเทศ
1) คุณสมบัติ SMEs ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้ส่งออก และ/หรือนาเข้า
 กรณีธุรกิจการผลิต รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
 กรณีภาคการค้าส่ง/ค้าปลีก/บริการ รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี
2. เป็นสมาชิก สสว.
3. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นเจ้าของหรือผู้มีอานาจตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางด้าน
การเงิน (CFO) หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ทาธุรกรรมกับธนาคาร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มี
อานาจในการตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงิน (มีหนังสือมอบอานาจ)
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าอบรมได้ แต่ผู้ที่จะได้รับวงเงินต้องเข้าเงื่อนไขการได้วงเงิน
2) คุณสมบัติ SMEs ทีเ่ ข้าเงื่อนไขการได้วงเงิน
1. มีคุณสมบัติตามข้อ 1
2. เข้าร่วมการอบรม e-learning ครบทุกหัวข้อ หรือเข้าร่วมการอบรม online (บรรยายสด/วีดิทัศน์)
3. ทาแบบประเมินลูกค้า (client suitability assessment) และทราบรายละเอียดการประกันค่าเงิน

ภายใต้โครงการ (term sheet) ครบถ้วน

3) สิทธิประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. วงเงินค่าธรรมเนียม Options 80,000 บาทต่อราย
2. วงเงินค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade-Related Fees) 20,000 บาทต่อราย
4) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียม Trade-Related Fees

 แสดงใบเสร็จอันเนื่องมาจากการทาธุรกรรมในช่วงระยะเวลาโครงการ (24 ส.ค. 63 -30 ธ.ค. 63)
 ใช้ได้จนครบวงเงิน หรือภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63
 ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี
ธ.เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
5) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียม Options

 ไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 สามารถใช้กับสกุลเงินค่าสินค้าและบริการ (Underlying) ดังนี้ USD EUR JPY GBP CNY SGD
AUD (ตามการให้บริการของแต่ละธนาคาร)
 ซื้อ FX options ได้ถึง 30 พ.ย. 63 โดยสามารถ exercise สัญญาภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63
 มี 3 อายุสัญญา ได้แก่ 1, 3, 6 เดือน
 ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี

รวมผลักดันธุรกิจนำเขา-สงออกใหมั่นคง กับ

“โครงการสงเสริมความรูดานบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
และสนับสนุน SME ที่ทำการคาระหวางประเทศ”
ลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและคาใชจายในการทำธุรกรรมการคาระหวางประเทศ

โดยทีมผูเชี่ยวชาญดานบริหารเงิน

จากสมาคมธนาคารไทย และ
ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

100,000

รับสูงสุด
บาท*
วงเงินคาธรรมเนียม FX Options
และคาธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ
เม�อเขาอบรมครบตามเง�อนไข**

ลงทะเบียนเขารวมอบรม/สัมมนาออนไลน
หรือ e-learning ฟรี! ไดที่
www.exim.go.th > อบรมสัมมนา
ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เปนตนไป

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม : ศูนยความเปนเลิศดานการคา (EXAC) ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย โทร. 02 271 3700 ตอ 3537
*คาธรรมเนียม FX OPTIONS จำนวน 80,000 บาท และ คาธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ 20,000 บาท
**ขอสงวนสิทธิ์การไดรับวงเงินคาธรรมเนียมสำหรับผูผานคุณสมบัติและเขาอบรมครบตามเง�อนไขของโครงการฯ เทานั้น

ธุรกิจไมเสี่ยง เลี่ยงคาเงินผันผวน ดวย

SCAN ลงทะเบียน
อบรม / สัมมนา

