
 

บทท่ี 5 
บทบาทภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ 

 
 ในประเทศเสรีนิยม ภาคเอกชนจะมีบทบาทในด้านการค้าระหว่างประเทศ หาก
ภาคเอกชนยิง่มบีทบาททางเศรษฐกจิมากเพยีงใด ย่อมแสดงว่าประเทศมคีวามเสรแีละมกีาร
พฒันาการสูง หลายประเทศในโลกจงึพยายามส่งเสรมิใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทในการลงทุน
และการคา้ของประเทศใหม้ากทีสุ่ด เพื่อทีภ่าครฐับาลจะไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นดา้นเกีย่วกบักจิการ
สาธารณะ การเงนิ การคลงั และสงัคมของประเทศไดม้าก 
 สถาบนัของเอกชนทีน่บัวา่มคีวามสามารถมากในการสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศที่
สาํคญั คอื หอการคา้ไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ซึง่มหีน้าทีใ่นดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่สมาชกิในดา้นการคา้ระหว่างประเทศและดา้น
อุตสาหกรรม ทัง้ในดา้นการเจรจาทาํขอ้ตกลง การเงนิ กฎหมาย เป็นตน้ นอกจากน้ีหอการคา้
ไทยยงัร่วมมอืกบัรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เช่น การเขา้เป็นคณะกรรมการ
ร่วมระหว่างภาครฐับาลและเอกชน (กรอ.) สําหรบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย หอการคา้
ต่างประเทศในประเทศไทย หอการคา้จงัหวดั และสมาคมการคา้ต่างๆ นับไดว้่าเป็นสถาบนั
ภาคเอกชนทีม่บีทบาทในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศเชน่กนั 
 สถาบนัการเงนิทีม่บีทบาทในการชว่ยเหลอืดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าทีใ่นการรบัช่วงลดตัว๋เงนิจากธนาคารพาณิชย ์และธนาคารพาณิชย์
จะทําหน้าทีร่บัซื้อลดตัว๋เงนิจากพ่อคา้ผูส้่งอออก สภาพคล่องการใหส้นิเชื่อเพื่อการส่งออกจะ
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะถูกกําหนดมาจากกระทรวงการคลงั
นัน่เอง นอกจากน้ี ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย กน็บัวา่มบีทบาทในการ
ใหส้นิเชื่อเพือ่การสง่ออกเชน่เดยีวกนั 
 

หน่วยงานทางการค้า 5.1 
 

 การจดัตัง้สถาบนัการคา้ เป็นการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกจิในรปูสมาคมการคา้
และหอการค้า เพื่อให้สะดวกแก่การควบคุมกิจการค้า มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ส่ง
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สนิคา้ออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศแต่ละชนิดของสนิคา้ เช่น ผูป้ระกอบการส่งขา้วออกไป
ต่างประเทศจะตอ้งเป็นหอการคา้ไทย หรอืผูท้ีจ่ะจดทะเบยีนทาํการคา้สนิคา้มาตรฐานทีส่ง่ออก
ไปจําหน่ายต่างประเทศจะต้องเป็นสมาชกิของสมาคมการค้าที่มวีตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมสินค้ามาตรฐานชนิดของที่จดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออก ทัง้ น้ี เพื่อให้
คณะกรรมการของหอการคา้และสมาคมการคา้ไดว้างระเบยีบควบคุมสมาชกิทีจ่ะส่งสนิคา้ไป
จําหน่ายยงัต่างประเทศใหร้ดักุม เพื่อเป็นการป้องกนัมใิหม้กีารแย่งขายกบัลูกคา้ต่างประเทศ 
ควบคมุมใิหม้กีารทุจรติหรอืปลอมแปลงสนิคา้ เพือ่ใหเ้กดิผลดใีนตลาดต่างประเทศ 
 นอกจากนั ้น สมาคมการค้าและหอการค้าจะมีอํานาจในการต่อรองกับลูกค้า
ต่างประเทศมากกวา่ทีผู่ป้ระกอบการคา้จะไปเจรจาการซือ้ขายเองเช่นน้ี จะทาํใหผู้ก้อบกจิการ
คา้สง่ออกไดร้บัประโยชน์อยา่งมาก อนัจะเป็นการชว่ยแกไ้ขดุลการคา้ของประเทศใหด้ขีึน้ 
 บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ มดีงัน้ี 

5.1.1 หอการค้าไทย  เป็นสถาบนัที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวสิาหกจิทุกสาขา
อาชีพ เกี่ยวกบัการค้า อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ หอการค้าไทยเป็นพลงัอนัสําคญัที่จะ
ก่อใหเ้กดิอาํนาจการต่อรองในการเจรจาการคา้หรอืปญัหาอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นไดส้ว่น
เสียของมวลสมาชิก ไม่มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์มาแบ่งกนั แต่กระทําเพื่อ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

(1) ความเป็นมา หอการคา้ไทยไดเ้ริม่จดทะเบยีนก่อตัง้ในวนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 
2476 โดยชื่อวา่ “สมาคมหอการคา้” ไดม้กีารเปลีย่นแปลงชื่อหลายครัง้และในทีส่ดุไดใ้ชช้ื่อเป็น 
“หอการคา้ไทย” 

(2) วตัถุประสงคข์องหอการคา้ไทย 
(2.1) ส่งเสรมิวสิาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การเงนิ และเศรษฐกจิโดยทัว่ๆ ไป 
(2.2) รบัปรึกษาและให้ข้อแนะนําสมาชิกเกี่ยวกบัการค้า อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การเงนิ และเศรษฐกจิ 
(2.3) ให้คําปรกึษาและข้อเสนอแนะแก่รฐับาลเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
(2.4) ประสานงานในทางการคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการคา้กบัทางราชการ 
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จะเหน็ไดว้่า วตัถุประสงคห์ลกัของหอการคา้ไทยนัน้ จะเป็นการดําเนินงานใน
เรื่องของการสง่เสรมิการคา้เป็นสาํคญั และเพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย จงึได้
ตัง้คณะอนุกรรมการสาขาต่างๆ ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัน้ี 

ก. คณะอนุกรรมการเผยแพร่และส่งเสรมิกจิกรรม มหีน้าที่หาสมาชกิเพิม่และ
ส่งเสริมให้มีหอการค้าและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บรหิาร ปญัหาและอุปสรรคทีค่วรแกไ้ขต่อคณะกรรมการหอการคา้ไทย จดั
ใหม้ขี่าวสาร แสดงความเคลื่อนไหวของสนิคา้ วารสารประจําเดอืน จดัทํา
สถิติ วิจัย การสัมมนา และศึกษาสภาวะตลาดการค้า จัดทํา Trade 
Directory 

ข. คณะอนุกรรมการกฎหมายและอนุญาโตตุลาการการคา้ ทําหน้าทีพ่จิารณา
แกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคแก่การบรหิารงานของหอการคา้ไทย และการ
ดําเนินวสิาหกจิภาคเอกชน รวมทัง้อนุญาโตตุลาการทางการคา้ เพื่อระงบั
ขอ้พพิาทของสมาชกิ 

ค .  คณะอนุกรรมการแสวงหาตลาดต่างประเทศ ทําการเจาะหาตลาด
ต่างประเทศเพือ่สง่เสรมิการสง่ออก และลดปญัหาการขาดดุลทางการคา้ 

ง. คณะอนุกรรมการธุรกจิต่างประเทศ รบัผดิชอบงานธุรกจิตดิต่อต่างประเทศ 
และงานอาเซยีน - ซซีไีอ และงานอาเซยีนระดบัรฐับาล 

จ. คณะอนุกรรมการสง่เสรมิสนิคา้และการประหยดั 
ฉ. คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธ ์
ช. คณะอนุกรรมการสง่เสรมิการศกึษาดา้นการคา้และเศรษฐกจิ 
(3) สทิธแิละประโยชน์จากการเป็นสมาชกิหอการคา้ไทย 

(3.1) ไดท้ราบขอ้มลูเกี่ยวกบัธุรกจิการคา้ ขอ้สนเทศ รายชื่อผูซ้ือ้ - ผูข้าย
จากทุกประเทศทัว่โลก 

(3.2) หนังสอืรบัรองความเป็นสมาชกิซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อเดนิทางไป
ประกอบธุรกจิในต่างประเทศ 

(4) การดาํเนินงานของหอการคา้ไทยทีม่ผีลต่อธุรกจิและเศรษฐกจิของประเทศ 
จาํแนกการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

(4.1) งานในประเทศ 
(4.1.1) งานรบัรองเอกสาร 
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(ก) หอการค้าไทยให้บริการด้านการออกหนังสือรบัรอง
แหล่งกําเนิดสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศไทย
ใหแ้ก่นักธุรกจิชาวไทยและชาวต่างประเทศทีป่ระกอบ
ธุรกจิการสง่ออก ซึง่อาจนําไปใชข้อสทิธพิเิศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทัว่ไปจากประเทศพฒันาแลว้ 

ข) ให้บริการออกหนังสือรับรองการจ้างงาน (Working 
Certificate) ใหก้บัคนไทยที่ไปทํางานในตะวนัออก
กลาง 

(

(4.1.2) งานเผยแพรข่า่วสารและใหบ้รกิารทางการคา้ 
เป็นการใหบ้รกิารทางข่าวสาร ขอ้มูลเศรษฐกจิทางการค้า 

การเงนิและการธนาคารแก่นักธุรกจิชาวไทย ในรูปวารสารหอการคา้ไทย และนิตยสารธุรกจิ
ทางการค้า การตอบปญัหาทางเศรษฐกิจและการค้า รายงานสถิติสนิค้าที่สําคญัให้บรกิาร
โตต้อบจดหมายต่างประเทศ 

(4.1.3) ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐับาลและภาคเอกชน 
หอการค้าไทยได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมไทยและ

สมาคมธนาคารไทย ได้ตัง้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขึ้นมาคณะหน่ึง ทําหน้าที่ศึกษา
ปญัหาเศรษฐกจิ การคา้ อุตสาหกรรม การเงนิและการธนาคาร และขอ้เสนอแนะเพื่อเสนอต่อ
รฐับาลเพือ่พจิารณาแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

ต่อมาในวันที่ 22 มิถุนายน  2524 รัฐบาลได้แต่งตัง้
คณะกรรมการรว่มภาครฐับาลและเอกชนขึน้ เพื่อแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ เรยีกยอ่ว่า กรอ. โดย
มภีาครฐับาลและเอกชนซึง่ประกอบดว้ย หอการคา้ไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย และสมาคม
ธนาคารไทย การดาํเนินงานของ กรอ. มดีงัน้ี 

ก. การสง่ออก 
(1) สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการพฒันาการสง่ออก ซึง่เป็น

องค์การสําคัญในการแก้ไขปญัหาการส่งออก 
ดําเนินการพิจารณาแก้ไขปญัหา และเร่งรัดการ
สง่ออกใหไ้ดผ้ลอยา่งจรงิจงั 
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(2) เสนอแนะให้ปรบันโยบายการส่งออกสนิค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมบางชนิด ให้มคีวามคล่องตวัและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 

(3) ผลกัดนัใหม้กีารปรบัปรุงลดขัน้ตอนและระเบยีบพธิี
การส่งออกของหน่วยราชการต่างๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ผูส้ง่ออก 

(4) ผลักดันให้มีการแก้ไขปญัหาความล่าช้าและข้อ
ยุง่ยากเกีย่วกบัการชดเชยภาษอีากรการสง่ออก โดย
ออกเป็นกฎหมายใหมบ่งัคบัใช ้

(5) จดัตัง้กองทุนส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศขึน้เพื่อ
ใชใ้นการพฒันาโครงการดา้นการสง่ออกโดยตรง 

(6) เรง่รดัการแกป้ญัหาภาคปฏบิตัดิา้นศุลกากรเกีย่วกบั
ระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก 
ทัง้น้ี ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไข
ปญัหาภาคปฏบิตัดิา้นศุลกากรขึน้ทาํหน้าทีพ่จิารณา
แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัดิา้นศุลกากร เพื่อให้
ทันต่อเหตุการณ์และสามารถแข่งขันกับตลาด
ต่างประเทศได ้

(7) เสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงนโยบายและมาตรการใน
การติดต่อค้าขายกบัต่างประเทศ เพื่อใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิโดยการ 

- ปรบัปรงุกลยุทธการสง่ออกโดยใหค้วามสาํคญัดา้นการ
เขา้หาผูซ้ือ้ในตลาดต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

- ทาํการตดิต่อคา้ขายกบัประเทศสงัคมนิยมและประเทศ
กาํลงัพฒันาเพือ่ขยายตลาดการคา้ของไทย 
พฒันาบทบาทตวัแทนสํานักงานไทยในต่างประเทศ 
ทัง้ภาครฐับาลและเอกชนใหม้สี่วนช่วยสนับสนุนเรื่อง
การตดิต่อคา้ขายและประสมัพนัธป์ระเทศไทย 

- 
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ข. การฟ้ืนฟูการลงทุน 
(1) ผลกัดนัใหม้กีารปรบัปรุงนโยบายส่งเสรมิการลงทุน

ใหม้ปีระสทิธภิาพและคล่องตวัยิง่ขึน้ โดยเสนอแนะ
ใหจ้ดัตัง้ศูนยบ์รกิารเพื่อการลงทุนขึน้ ทีก่รมโรงงาน
อุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนซึ่งศูนยท์ัง้ 2 แห่งจะรวบรวมขัน้ตอนการ
พจิารณาอนุญาตของสว่นราชการต่างๆ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 90 วนั 

(2) สนับสนุนให้มีการแก้ไขปญัหาภาษีอากรที่เป็น
อุปสรรคต่อการสง่เสรมิการลงทุน 

จดัตัง้คณะอนุกรรมการการแก้ไขปญัหาภาษีเพื่อการ
ส่งเสริมการลงทุนขึ้นเพื่อพิจารณาข้อร้องเรยีนเรื่อง
ภาษีของภาคเอกชนก่อนที่จะเสนอกระทรวงการคลงั
พจิารณา (ปจัจุบนัยกเลกิแลว้) 

- 

- สนับสนุนให้จัดตัง้คณะกรรมการประสานงานภาษี
อากรขึน้เพื่อพจิารณาปญัหาภาษีของภาคเอกชนโดย
กระทรวงการคลังเ ป็นเจ้าของเรื่องและมีผู้แทน
ภาคเอกชนเขา้รว่มดว้ย 

- ผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีขาเข้าให้
สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

(3) เสนอแนะให้มกีารพจิารณาแก้ไขปรบัปรุง พ.ร.บ.
บรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2521 เพื่อจูงใจให้มกีาร
จดัตัง้ในรปูบรษิทัมหาชนเพิม่ขึน้ 

(4) เสนอแนะใหม้กีารพจิาณาแก้ไขปญัหาและอุปสรรค
การลงทุนของภาคเอกชนดงัเช่น กรณีปญัหาการ
เลอืกเครื่องมอืเครื่องจกัร และการตดัสนิใจลงทุนใน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดา้นพลงังาน ทัง้น้ี เน่ืองจาก
รฐับาลยงัไม่มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนพอ 
เรือ่งน้ีไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมการขึน้เพือ่ทาํการศกึษา
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และเสนอแนะการกําหนดแนวนโยบายราคาน้ํามนั
เชื้อ เพลิง  ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินในภาค 
อุตสาหกรรม 

ค.การแกป้ญัหาการทอ่งเทีย่ว 
(1) กรอ. ไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมการร่วมภาครฐับาลและ

เอกชนขึ้น เพื่อทําหน้าที่พจิารณาแก้ไขปญัหาและ
เสนอแนะแนวทางการร่วมมอืในด้านการท่องเที่ยว
ขึน้โดยเฉพาะ งานทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้ ไดแ้ก่ การ
แกไ้ขปญัหาภาษโีรงแรม การปรบัปรุงธุรกจินําเทีย่ว 
การปรบัปรงุอตัราคา่กระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

(2) เสนอแนะใหม้กีารพฒันาส่งเสรมิการท่องเที่ยวและ
กจิกรรมต่อเน่ือง โดยจดัการแสดงเพื่อส่งเสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว การลงทุน รวมทัง้การแสดงสนิคา้ของไทย
ขึน้ในต่างประเทศ ทัง้น้ี ไดม้อบใหก้ารท่องเทีย่วแหง่
ประเทศไทยรับไปดํา เ นินการโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐับาลและเอกชน 

(3) เสนอแนะใหม้กีารแกไ้ขปญัหาเรื่องใบผ่านภาษีของ
ชาวต่างประเทศให้มีการดําเนินการที่รดักุม ทัง้น้ี 
เพือ่มใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการทอ่งเทีย่วของไทย 

ง. การพฒันาสถาบนัภาคเอกชนไทย 
(1) เสนอแนะใหม้กีารพฒันาสถาบนัภาคเอกชนไทยใหม้ี

ความมัน่คงเป็นปึกแผ่น พจิารณาใหม้กีารยกฐานะ
สมาคมอุตสาหกรรมไทยให้เป็นสภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยซึง่เป็นสถาบนัทีม่กีฎหมายรบัรอง 

(2) สนับสนุนและดูแล การดําเนินงานตามโครงการ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อพัฒนา
สถาบนัเอกชนไทย โดยตัง้คณะอนุกรรมการขึน้เพื่อ
ทาํหน้าทีบ่รหิารการดาํเนินงานของโครงการดงักล่าว 
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(3) เสนอแนะใหจ้ดัทําแผนพฒันาสถาบนัเอกชนไทยทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหม้บีทบาททดัเทยีมกบั
ต่างประเทศ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อคา้ขาย
ในอนาคต 

จ. การเสรมิสรา้งบทบาททางเศรษฐกจิภาคต่างประเทศ 
(1) มอบใหส้ถานทูตไทยในต่างประเทศใหค้วามสําคญั

งานด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับงานการเมืองด้วย 
รวมทัง้เสนอใหพ้ฒันาบทบาทของตวัแทนสาํนักงาน
ไทยในต่างประเทศให้มีส่วนช่วยสนับสนุนเรื่อง
การคา้ขายและประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยดว้ย 

(2) จดัใหม้คีณะผูแ้ทนภาคเอกชนร่วมเดนิทางไปเยอืน
ต่างประเทศของนายกรฐัมนตร ีเพื่อสรา้งภาพพจน์
ของประเทศไทยและพัฒนาภาคเอกชนให้เป็นที่
ยอมรบัในต่างประเทศ 

(3) เสรมิสรา้งบทบาทของสถาบนัเอกชนดา้นเศรษฐกจิ
ภาคต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น เช่น มอบหมายให้
ต้อนรับคณะนักลงทุนจากต่างประเทศที่มาเยือน
ประเทศไทย 

ฉ. การเพิม่ประสทิธภิาพทางการเกษตร 
(1) ชกัชวนนักลงทุนจากต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนใน

อุตสาหกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปู
อาหาร เป็นตน้ 

(2) สนับสนุนให้มีการศึกษาเพื่อปรบัปรุงตลาดสินค้า
เกษตรใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(3) ผลกัดนัใหม้กีารปรบัปรงุนโยบายดา้นโรงฆา่สตัวใ์หม้ี
ประสิทธิภาพ และสามารถส่งออกไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
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ช. การพฒันาอุตสาหกรรม 
(1) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการปรับ

โครงสรา้งอุตสาหกรรมและงานพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่
ทะเลตะวนัออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แหง่ใหม ่

(2) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมบางชนิดที่มีโครงสร้างอ่อนแอ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก และอุตสาหกรรมทอ
กระสอบ เป็นตน้ 

(3) สง่เสรมิการดาํเนินงานดา้นการประหยดัพลงังานและ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยสนบัสนุนใหม้กีารพจิารณาลด
หย่อยภาษีอากร  สําหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ได้
สนับสนุนให้มีการจดัตัง้ศูนย์อนุรกัษ์พลังงานแห่ง
ประเทศไทยขึน้ 

(4) สนับสนุนให้มโีครงการประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงนิ
สําหรบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
โครงการดแีต่ขาดหลกัประกนัเงนิกู ้

(4.2) งานต่างประเทศ 
หอการค้าไทยได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมของ

หอการคา้และอุตสาหกรรมแหง่อาเซยีน (ASEAN - CCI) โดยสมํ่าเสมอ การเขา้รว่มประชุม
ดงักล่าวน้ี นอกจากจะใหป้ระโยชน์แก่สมาชกิและประเทศชาตใินดา้นการขอสทิธปิระโยชน์ทาง
การค้าและการใหค้วามช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัด้านอุตสาหกรรมแล้ว ยงัได้มโีอกาสประชุม
ร่วมกบัประเทศพฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี ญี่ปุ่น และประเทศภาคสีมาคม
เศรษฐกจิยโุรป เพื่อเป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ทางการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศ และ
ชว่ยขยายการคา้ใหก้วา้งขวางออกไป 
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สาํหรบัการประชุม ASEAN - CCI มกีารเจรจาในดา้นสทิธพิเิศษ
ทางการค้าอาเซียนมกีารตัง้ชมรมสนิค้าแห่งอาเซียนขึ้น และมกีารพจิารณาร่วมกนัในการ
พฒันาการขนสง่สนิคา้ทางเรอืใหม้คีวามคล่องตวั รวดเรว็ และประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ประกอบไปดว้ยสมาชกิ  4  พวก คอื 5.1.2 
ก) สมาชิกของหอการค้าไทย ไม่ตํ่ากว่ากึ่งหน่ึงของสมาชิกสภาหอการค้า

ทัง้หมด 
(

(ข) ผูแ้ทนจากหอการคา้ต่างประเทศ หอละ 5 คน 
(ค) ผูแ้ทนจากสมาคมการคา้ สมาคมละ 2 คน 
(ง) ผูแ้ทนจากรฐัวสิาหกจิ สหกรณ์ แห่งละ 2 คน และสมาชกิสมทบ คอื ผูแ้ทน

จากบรษิทั หา้งหุน้สว่นนิตบุิคคล 
(1) ความเป็นมา 

หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 การคา้ขายของประเทศไทยทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศคึกคกัมาก มทีัง้พ่อค้าชาวไทย พ่อค้าชาวต่างประเทศ บรษิัทเดินเรอืใน
มหาสมุทร ธนาคาร และการประกนัภยั ประกอบการมากในช่วงนัน้ระบบการคา้ของไทยเสรี
มาก จงึเปิดโอกาสใหพ้่อคา้บางคนไม่สุจรติทําการปลอมปนคุณภาพสนิคา้ ทําใหช้าวต่างชาติ
ขาดความเชื่อถือสนิค้าไทยมผีลกระทบต่อการค้าของไทยอย่างมาก รฐับาลเหน็ว่าจําเป็นที่
จะต้องมีมาตรการป้องกนัมิให้มีการปฏิบตัิเช่นน้ีอีก จึงได้จดัตัง้สภาการค้าขึ้นในวนัที่ 29 
กนัยายน 2497 ใหม้หีน้าทีใ่หค้ําปรกึษาขอ้เทจ็จรงิในเรื่องเกีย่วกบัการคา้ทุกสาขาอาชพี โดย
รว่มมอืกบัรฐับาลในการส่งเสรมิการคา้จดัระเบยีบการคา้  ต่อมาในพ.ศ. 2509 สภาหอการคา้
ยบุไป และตัง้เป็นสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยแทน 

(2) หน้าท่ีตามกฎหมายของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 (2.1) สง่เสรมิการคา้ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงนิและการเศรษฐกจิ

ทัว่ไป เช่น รวบรวมสถติต่ิางๆ เผยแพร่ขา่วสารการคา้วจิยัเกีย่วกบั
เศรษฐกจิและการคา้ จดัทําพพิธิภณัฑส์นิคา้ จดัแสดงสนิคา้ จดัตัง้
อนุญาโตตุลาการทางการคา้ 

 (2.2) ใหค้าํปรกึษาเสนอขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์แก่บา้นเมอืงใหร้ฐับาลที่
เกี่ยวข้องกบัการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงนิและการ
เศรษฐกจิ 

 (2.3) ประสานงานเกีย่วกบัการคา้ระหวา่งผูค้า้ภายในและภายนอกประเทศ 
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 (2.4) ประสานงานการคา้ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงนิระหว่างผูค้า้
กบัราชการ 

 (2.5) เจรจา ประนีประนอมระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง และระหวา่งการจา้ง
และการวา่จา้ง 

 (2.6) ปฏบิตักิารอื่นๆ ตามแต่กฎหมายระบุไว ้หรอืทีร่าชการจะมอบหมาย
ให ้

อาจเปรยีบเทยีบบทบาทของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้ฯ ไดด้งัน้ี 
 ความแตกต่างดา้นองคป์ระกอบ โดยหอการคา้ไทยจะมสีมาชกิเป็นคน
ไทยทัง้หมด คนต่างชาติเป็นเพยีงสมาชกิสมทบ แต่สภาหอการค้าฯ 
ประกอบไปดว้ยบุคคล 4 ประเภท 

(ก)

 (ข) หอการคา้ไทยมวีตัถุประสงคเ์สรมิสรา้งและพฒันาการคา้ อุตสาหกรรม
การเกษตร การเงินและเศรษฐกิจระหว่างมวลชนชาวไทย อบรม
ทางดา้นพาณชิย ์จดัแสดงสนิคา้ไทยและอื่นๆ แต่สภาหอการคา้ฯ เป็น
องค์การกลางของการค้า และเป็นที่รวมของพ่อค้านานาชาติเพื่อ
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน ส่งเสริมและ
เสรมิสรา้งมาตรการระหวา่งประเทศ 

(ค) หอการคา้ไทยมหีน้าทีอ่อกใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้เพื่อช่วยเหลอื
รฐับาลลดภาษอีากรบางประเภท แต่สภาหอการคา้ฯ จะตรวจตราดา้น
มาตรฐานสนิคา้ต่างๆ 

 (ง) หอการคา้ไทย ชกัชวนใหพ้่อคา้ไทยในภูมภิาครวมตวัจดัตัง้หอการคา้
จงัหวดั เพื่อเตรยีมไวส้มทบกบัสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ในการ
ต่อรองกบัพ่อคา้ต่างชาติ แต่สภาหอการคา้ฯ จะเป็นผูร้วมผูค้า้สนิค้า
แต่ละชนิดให้อยู่ให้อาณัติเดียวกนั และรวมพลงักําลงัเจรจาซื้อขาย
สนิค้ากบัต่างประเทศ ทําให้อํานาจการต่อรองสูงขึ้นและเสยีเปรยีบ
น้อยลง 

 5.1.3 หอการค้าต่างประเทศ 
  เป็นหอการคา้ของแต่ละประเทศทีเ่ขา้มาจดัตัง้ในประเทศไทย โดยตัง้ไดป้ระเทศ
ละหน่ึงหอ ปจัจุบนัม ี10 หอ หอการคา้ต่างประเทศจะเป็นตวัเชื่อมในการรกัษาผลประโยชน์
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และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศทัง้สอง วตัถุประสงคใ์นการก่อตัง้ มดีงัน้ี 

(1) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทราบความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การค้าและ
อุตสาหกรรม เพือ่ประโยชน์ของสมาชกิและนกัธุรกจิต่างประเทศ 

(2) ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ โดยมคีณะกรรมการของหอการคา้ดําเนินงานเชื่อมโยงในการทํา
สญัญาทางการคา้ระหวา่งนกัธุรกจิของไทยและต่างประเทศ 

(3) สนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการตลาด โดยให้ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ต่างๆ เกี่ยวกบัภาวะการคา้และภาวะตลาดที่เกี่ยวกบันักธุรกจิในประเทศ
ไทย จดัทําทําเนียบ (Directory) ของผูผ้ลติในประเทศไทย พรอ้มทัง้แจง้
รายละเอียดที่จะติดต่อ ประเภทของสินค้า เพื่อเผยแพร่แก่ลูกค้าใน
ต่างประเทศ รวมถงึการรว่มมอืในการจดัแสดงสนิคา้ในต่างประเทศดว้ย 

 5.1.4 หอการค้าจงัหวดั 
  คอื หอการค้าที่ประกอบด้วยสมาชกิที่มภีูมลิําเนาอยู่ในจงัหวดัที่มหีอการค้า
ตัง้อยู ่มวีตัถุประสงคแ์ละหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัหอการคา้ไทย จะมเีพยีงจงัหวดัละหน่ึงหอเท่านัน้ 
การที่ต้องมหีอการค้าจงัหวดั เน่ืองจากสนิค้าไทยแต่ละชนิดมที้องที่แหล่งผลิตแตกต่างกนั 
รายละเอียดเกี่ยวกบัผลิตผล ปรมิาณต้นทุน หรอือุปสรรคต่างๆ ดงันัน้จึงต้องอาศยัข้อมูล
เหล่าน้ีจากหอการคา้จงัหวดัแต่ละจงัหวดั 
 5.1.5 สมาคมการค้า 
  วตัถุประสงคข์องสมาคมการคา้ต่างๆ ส่วนใหญ่จะดําเนินการเพื่อผลประโยชน์
ของสมาชกิทัง้มวล และขึน้อยูก่บัการประกอบการของสมาคมแต่ละสมาคม อาจสรปุไดด้งัน้ี 

(1) เพื่อส่งเสรมิการประกอบการวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานของ
สมาชกิ เช่น การดาํเนินงานในดา้นสนิคา้เกษตรกรรม อุตสาหกรรมบรกิาร 
และการเงิน และให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกในการเจรจา แก้ไข
ปญัหา และอุปสรรคต่างๆ กบับุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์รว่มกนั 

(2) ทําการ วจิยั คน้ควา้ เผยแพร่ และใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัเทคนิคทางด้านการ
ผลิต การค้า ของบรรดาสมาชิกของสมาคม และทําการอบรมวิชาการ
สมัยใหม่ให้แก่สมาชิก เพื่อความเจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขัน 
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ผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศ ตลอดจนการใหข้า่วสารต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
แก่สมาชกิ  

(3) ร่วมมอืกบัรฐับาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกสมาคมในด้านต่างๆ 
รวมทัง้การประนีประนอมขอ้พพิาทระหว่างสมาชกิ หรอืระหว่างสมาชกิกบั
บุคคลภายนอก และทําความตกลง หรอืวางระเบยีบใหส้มาชกิปฏบิตัหิรอื
งดเวน้การปฏบิตั ิ

เป็นตวัแทนของสมาชกิในการเจรจาทางการคา้กบัต่างประเทศ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของ
สมาชกิ รวมถงึการควบคุมและกําหนดมาตรฐานของสนิคา้ ซึ่งจะมผีลต่อการขยายและรกัษา
ตลาดต่างประเทศ 
  5.1.6 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ใน พ.ศ. 2510 ภาคเอกชนที่ประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้
ก่อตัง้ “สมาคมอุตสาหกรรมไทย” ขึน้และแปรสภาพเป็น “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 
ในพ.ศ. 2530 ตามพระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 โดย
กาํหนดให ้“รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นผูด้แูลตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจงึเป็นศูนย์กลางในการรวมตวัของบรรดา
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมของประเทศ ไดม้กีารจดัรวมอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัใหเ้ป็น 
“กลุ่มอุตสาหกรรม” และทีอ่ยูใ่นจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้ป็น “สภาอุตสาหกรรม” และทีอ่ยู่ในจงัหวดั
เดียวกนัให้เป็น “สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั” ปจัจุบนั (ธนัวาคม 2550) ทุกจงัหวดัจะมสีภา
อุตสาหกรรมจงัหวดัยกเวน้จงัหวดัแมฮ่อ่งสอนซึง่มจีาํนวนผูป้ระกอบธุรกรรมน้อย 
  บทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีม่ต่ีอการพฒันาอุตสาหกรรม
แบ่งเป็นชว่งการพฒันาตามแต่ละเวลาตามแผนพฒันาฯ ได ้
  พ.ศ. 2504 - 2509 ในชว่งน้ีจะเน้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (infrastructure) 
  พ.ศ. 2510 - 2514 จะเน้นการกระจายผลการพฒันาออกทัว่ประเทศ การ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิ การก่อตัง้รฐัวสิาหกจิ 
  พ.ศ. 2515 - 2519 เน้นการลดช่องว่าง เพิม่การกระจายรายไดข้องประชากร 
เพิม่ผลผลติและรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิใหค้วามสาํคญัต่อการสง่ออกมากขึน้ 
  พ.ศ. 2520 - 2524 เน้นการแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ มกีารสร้างงานในชนบท 
สง่เสรมิอุตสาหกรรมสง่ออก เรง่พฒันาพลงังานจากปิโตรเลยีม 
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  พ.ศ. 2525 - 2529 เน้นบทบาทภาคเอกชนใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันา
มากขึน้ 
  พ.ศ. 2530 - 2534 เน้นการพฒันาคุณภาพสนิค้าส่งออก การพฒันาคุณภาพ
ทรพัยากรมนุษย์ เพิม่การสร้างงานในชนบท แก้ปญัหาดุลการค้า ปญัหาการว่างงาน การ
ลงทุนจากต่างประเทศขยายตวัมาก ทาํใหเ้กดิการขาดแคลนบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  พ.ศ. 2535 - 2539 เน้นการเร่งกระจายรายได้และกระจายความเจรญิออกสู่
ภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในตลาดโลก เพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชน และปรบับทบาทภาครฐัมาเป็นผูส้นับสนุนแทนการเน้นการควบคุม ปรบัประเทศ
ไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเงนิและตลาดหุน้สากล เริม่เปลีย่นจากการเน้นการใชแ้รงงานมาเป็น
อุตสาหกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยสีูงขึน้ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์ปิโตรเลยีม และเครื่องจกัร 
เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์
  พ.ศ. 2540 - 2549 เน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เป็นฐานในการพฒันา
อุตสาหกรรมเป็นช่วงที่ประเทศเผชญิวกิฤตเศรษฐกจิมกีารหดตวัทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรง 
อุตสาหกรรมและกจิการทีไ่ดร้บัผลกระทบสงูสุด คอื การก่อสรา้ง และการเงนิ มกีารจดัทาํแผน
ปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมใน 13 สาขาหลกั มุ่งเน้นพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการผลติ การ
ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสนิคา้สง่ออก จดัเตรยีมกลไกรองรบัระบบการแขง่ขนัเสร ี
  กจิการอุตสาหกรรมของประเทศในดา้นนโยบาย สว่นหน่ึงอยูภ่ายใตก้ารบรหิาร
จดัการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่เป็นภาครฐับาล แต่สว่นสาํคญัมาก กค็อื การรวมตวัของ
ภาคเอกชน คอื สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย แมว้่าธุรกจิอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะ
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศทัง้หมด แต่สว่นใหญ่ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิ 
มบีทบาทร่วมกนัในการบรหิารจดัการ เพื่อให้กจิการอุตสาหกรรมของประเทศดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีมาตรฐานระดับโลกเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจงึเป็นองคก์รภาคเอกชนทีม่บีทบาทสําคญัยิง่ในภาคเศรษฐกจิ
ของประเทศ 
  อย่างไรก็ด ีในวนัที่ 6 - 7 มถุินายน 2549 สภาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ไทยไดจ้ดัใหม้กีารสมัมนากรรมการสภาอุตสาหกรรมภาค สรปุยอ่ไดด้งัน้ี 
  จากการที่รฐับาลมแีนวทางในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งหวงัใหภู้มภิาคต่างๆ 
ในประเทศมศีกัยภาพ และสามารถปฏบิตัิงานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั สภา
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยจงึดาํเนินการตามแนวนโยบายของรฐับาล โดยผา่นสายงานสภา
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อุตสาหกรรมจงัหวดั ด้วยการเพิม่ความเข้มแขง็ของภาคเอกชนในการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม
จงัหวดั (คลสัเตอร ์- cluster) ทัง้น้ี เพื่อใหส้ามารถดําเนินการเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบั
แผนการปฏบิตัริาชการ และแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ ขณะเดยีวกนักใ็หจ้งัหวดัไดต้ระหนัก
ถงึศกัยภาพและทรพัยากรในจงัหวดั เพื่อพฒันาใหใ้ชศ้กัยภาพไดสู้งสุด การรวมกนัเป็นกลุ่ม
จงัหวดั (cluster) จะเป็นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในคลสัเตอรใ์หเ้กดิความเหนียวแน่น และ
สามารถแข่งขนัในระดบัประเทศ ซึ่งการดําเนินงาของสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั 
(คลสัเตอร)์ จะเป็นพืน้ฐานในการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ที่มา. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2549). สรุปการสมัมนากรรมการสภา
อุตสาหกรรมภาค “โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของคลสัเตอรก์ลุ่มจงัหวดั”. 
วนัที ่6 - 7 มถุินายน 2549 ณ หอ้งราชาวด ีโรงแรม Long Beach Garden จดัโดย ฝา่ยกจิการ
สภาจงัหวดัและงานทะเบยีน สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) 
 5.1.7 สถาบนัส่ิงแวดล้อมอตุสาหกรรม 
 สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดก่้อตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที ่ 16 มนีาคม 2533 ภายใตค้วามรว่มมอืระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และ 
องค์กรเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศแห่งสหรฐัอเมรกิา (USAID) ในขณะนัน้มฐีานะเป็น 
โครงการการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม มเีป้าหมายเพื่อรณรงคใ์หภ้าคอุตสาหกรรมเกดิ
ความตื่นตวัในปญัหาสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามสาํคญัดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม  
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงงาน ต่อมาเมื่อความสนบัสนุนจาก USAID สิน้สุดลงใน
เดอืนกนัยายน 2538 โครงการการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม ไดร้วมเขา้อยูใ่นโครงสรา้ง
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นสํานักงานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็น สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย ในเดอืนกรกฎาคม 2541  

      สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม ภายใต้การบรหิารของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ทาํหน้าทีใ่หบ้รกิารทางวชิาการดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม โดยการ
ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดแก่สมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมจีํานวน
มากกว่า 5,000 ราย จําแนกได้เป็น กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
นอกจากนัน้ ยงัเป็นทาํหน้าทีป่ระสานความสมัพนัธ ์ระหว่าง ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์ร
ประชาชนต่างๆ สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะมุง่สูค่วามเป็นเลศิทางดา้น
เทคโนโลยกีารจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม ในภมูภิาคน้ี 
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  วตัถปุระสงค ์
  รณรงค์ใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมเกดิการตื่นตวัต่อปญัหา และวธิกีาร
จดัการกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม ตลอดจนปญัหาอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน
สถานประกอบการ สนับสนุนดา้นวชิาการแก่ผูป้ระกอบการ และประสานงานถ่ายทอด
เทคโนโลยดี้านการจดัการสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม ระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเอื้ออํานวยใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติที่ปลอดมลพษิดว้ยการจดัทํา
โครงการสาธติต่างๆในระดบัโรงงาน 
  นโยบาย 

1. สง่เสรมิ รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของสมาชกิฯ  
2. พฒันาคุณภาพบุคลากรของสมาชิกในด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของ

ราชการ และความรูใ้หม่ๆ อนัเป็นวทิยาการที่ก้าวหน้าทนัสมยั ในการ
บรหิารงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม  

3. รณรงคด์า้นระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นหนทางสูม่าตรฐานในระดบั
สากล  
ใหค้าํปรกึษาและแกไ้ขปญัหาแก่กลุ่มสมาชกิสภาอุตสาหกรรม (4) 
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หน่วยงานทางการเงิน 5.2 
 

 เน่ืองจากประเทศไทยมรีะบบเศรษฐกจิแบบเปิด (Open economy) ความสมัพนัธ์
ทางการผลติและการคา้ทีไ่ทยมต่ีอประเทศต่างๆ จงึมคีวามสาํคญัมากต่อระบบเศรษฐกจิไทย
นัน้ องค์ประกอบที่สําคญัประการหน่ึงก็เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก “การกระตุ้นของพลงัทาง
การเงนิ” ที่สถาบนัการเงนิภายในประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์
และบรษิทัการเงนิต่างๆ ไดใ้ชม้าตรการทางการเงนิทัง้ในรูปแบบของอํานวยสนิเชื่อและการ
บรกิารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทางการค้าระหว่างประเทศ และโดยที่ภาคการค้า
ระหว่างมพีืน้ฐานต้องอาศยัสภาพคล่องทางการเงนิ การใหส้นิเชื่อเพื่อการส่งออกและนําเขา้ 
ตลอดจนการใหบ้รกิารคํ้าประกนัหรอืเป็นตวักลาง (intermediate) ในการโอนเอกสารสาํคญั
ทางการคา้ระหว่าง เช่น L/C โดยสถาบนัการเงนิ เช่น ธนาคารพาณิชย ์ทาํใหส้ภาพคล่องทาง
การค้าดําเนินไปได้อย่างสะดวก และก่อให้เกิดผลดีต่อโครงการพฒันาทางการค้าระหว่าง
ประเทศ จงึอาจกล่าวได้ว่า สถาบนัการเงนินัน้ทําหน้าที่เป็นกลไกหน่ึงที่สําคญัที่สุดต่อการ
พฒันาการคา้ระหวา่งประเทศ 
 นอกจากนัน้ ในการดําเนินธุรกจิการส่งออกในปจัจุบนั แมว้่าผูส้่งออกจะต้องการใหผู้้
ซือ้ชาํระค่าสนิคา้ล่วงหน้า หรอืใหผู้ซ้ือ้ชาํระสนิคา้โดยการใหเ้ปิด L/C ชนิดเพกิถอนไม่ได ้แต่
ในภาวะทีต่ลาดมกีารแขง่ขนักนัมาก การทีจ่ะกาํหนดใหผู้ซ้ือ้ชาํระคา่สนิคา้ดว้ยวธิดีงักล่าวยอ่ม
ทําไม่ไดทุ้กกรณี โดยเฉพาะการส่งออกสนิคา้ประเภทอุตสาหกรรมทีผู่ส้่งออกมกัจะตอ้งมกีาร
ใหส้นิเชื่อแก่ผูซ้ื้อ และมเีงนิทุนจํากดัผูส้่งออกจงึมกัจะมปีญัหาด้านเงนิทุนหมุนเวยีนในช่วง
จดัเตรยีมสนิคา้เพื่อสง่ออก และช่วงทีย่งัไมไ่ดร้บัชาํระค่าสนิคา้ ดงันัน้ผูส้ง่ออกจงึตอ้งแสวงหา
เงนิทุนในรปูสนิเชื่อเพื่อการสง่ออก ในช่วงก่อนสนิคา้ลงเรอื (Pre - shipment Credits) และใน
สนิเชื่อเพือ่การสง่ออกในชว่งหลงัสนิคา้ลงเรอื (Post - shipment Credits)  
 อาจจําแนกบทบาทของสถาบนัการเงนิซึ่งเป็นแหล่งเงนิทุนสําหรบัการส่งเสรมิการ
สง่ออกไดด้งัน้ี 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  5.2.1 
  ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดเ้ริม่ใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อการสง่ออกดว้ยการรบัช่วง
ซื้อลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิที่เกดิจากการส่งสนิคา้ออกตัง้แต่ปี 2499 โดยเริม่จากการคา้ขา้วก่อน 
ต่อมาในปี 2501 การใหส้นิเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยไดข้ยายบรกิารออกไปยงัสนิคา้
สง่ออกต่างๆ ทัว่ไป  และปจัจุบนัธนาคารแห่งประเทศไทยไดใ้หบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อการส่งออก 
โดยผ่านธนาคารพาณิชย์ ด้วยการคิดส่วนลดในอัตราร้อยละ 5 - 8 ต่อปี และกําหนดให้
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ธนาคารพาณชิยค์ดิอตัราซือ้ลดจากผูส้ง่ออกไดไ้มเ่กนิ รอ้ยละ 7 - 9 ต่อปี ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีจ่ะ
นํามาขายช่วงลดไดจ้ะต้องเป็นตัว๋ที่ออกโดยส่งออกทีพ่งึเชื่อถอืได ้และมกีําหนดชําระเงนิไม่
เกนิวนัที่ผูส้่งออกได้รบัชําระค่าสนิคา้ แต่ไม่เกนิ 180 วนั นับตัง้แต่วนัที่ออกตัว๋แลกเงนิและ
กรณีตัว๋แลกเงนิมกีําหนดเวลา (Usance Export Bill) ใหถ้อืว่ามกีารชาํระเงนิไมเ่กนิ 10 วนั 
นบัตัง้แต่วนัครบกาํหนดตามตัว๋แลกเงนิ 
  สาํหรบัตัว๋ทีอ่อกโดยผูส้ง่ออกนัน้จะตอ้งออกตามเอกสาร ดงัน้ี 

1. เลตเตอรอ์อฟเครดติ (L/C) ชนิดเพกิถอนไมไ่ดท้ีเ่ปิดมาเป็นสนิคา้ 
2. สญัญาซือ้ขายหรอืคาํสัง่ซือ้ (Order) ทีไ่ดร้บัจากผูส้ ัง่สนิคา้ในต่างประเทศ 
3. ตัว๋แลกเงนิทีเ่กดิจากการสง่ออกทีม่กีําหนดเวลาชาํระเงนิ (Usance Export 

Bill) 
4. ใบรบัฝากสนิค้าหรอืเอกสารซึ่งเป็นหลกัฐานแสดงว่า มสีนิค้าที่จะส่งออก

เก็บรกัษาไว้ในสถานที่เก็บรกัษาสนิค้าที่ธนาคารพาณิชย์ใหค้วามเชื่อถือ 
และธนาคารแหง่ประเทศไทยไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ 

5. เลตเตอรอ์อฟเครดติ (L/C) ชนิดเพกิถอนไมไ่ด ้ทีเ่ปิดมาเป็นค่าสนิคา้ซึง่ได้
มใีบรบัฝากสนิคา้ทีไ่ดนํ้ามาประกอบการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ซึ่งไดนํ้ามา
ขายชว่งลดตามขอ้ 4 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิแต่ละฉบบัจะตอ้งถงึกําหนดใชเ้งนิไม่เกนิวนัทีผู่ส้ง่ออกจะไดร้บั
ชําระค่าสนิค้าและต้องไม่เกิน 180 วนั นับแต่วนัที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรบัช่วงซื้อลด 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยรบัชว่งซือ้ลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจาํนวนเงนิตามประเภทของเอกสาร
ประกอบตัว๋ ดงัน้ี 

1. รอ้ยละ 90 ของจาํนวนเงนิตามตัว๋แลกเงนิ 
2. รอ้ยละ 80 ของจาํนวนเงนิตามเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
3. รอ้ยละ 70 ของจาํนวนเงนิตามสญัญาซือ้ขายหรอืคาํสัง่ซือ้สนิคา้ 
4. ร้อยละ 40 ของมูลค่าสนิค้าในใบรบัฝากสนิค้าเพื่อการส่งออกตาม

หลกัฐานทีธ่นาคารพาณิชยป์ระเมนิซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่าราคาตลาดของ
สนิคา้นัน้ๆ 

5. รอ้ยละ 80 ของจํานวนเงนิตามเลตเตอรอ์อฟเครดติ สาํหรบัตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิทีอ่อกเป็นคา่สนิคา้ ซึง่ไดม้ใีบรบัฝากสนิคา้ทีนํ่ามาประกอบออก
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิซึง่ไดนํ้ามาขายชว่งลดตามขอ้ 4 และไดม้กีารชาํระหน้ี
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ตามตัว๋สญัญาใช้เงนิแล้ว แต่ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิค้า 
โดยคํานวณจากปรมิาณของสนิค้าคงเหลือในใบรบัฝากสนิค้า ตาม
ราคาต่อหน่วยในเลตเตอรอ์อฟเครดติ 

นอกจากน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไดด้ําเนินการปรบัปรุงการรบัช่วงซือ้ลด
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิสาํหรบัสนิคา้ออก เช่น การเพิม่วงเงนิรบัซือ้ลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิ การพจิารณา
ใหค้วามช่วยเหลอืหลงัการสง่ออก (Post - shipment Credits) ใหเ้พยีงพอตามความจาํเป็น 
และนําเงนิสว่นทีเ่คยใหค้วามช่วยเหลอืดงักล่าวไปใหค้วามช่วยเหลอืช่วงก่อนการสง่ออก (Pre 
- shipment Credits) แทนโดยจะใหธ้นาคารพาณิชยท์ําการคดัเลอืกตัว๋สญัญาทีย่งัมคีวาม
จําเป็นต้องรบัการช่วยเหลอืหลงัการส่งออก แล้วส่งไปใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยพจิารณา
อนุมตัิโดยเรว็ การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยซื้อลดและรบัช่วงซื้อลด เพื่อให้ผู้ส่งออกรายย่อย 
(วงเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท) และผูส้่งออกตามบญัชทีี ่3 (สนิคา้อุตสาหกรรมที่ยงัไม่เคยมกีาร
สง่ออก) ไดร้บัประโยชน์มากกว่าผูส้ง่ออกรายใหญ่ หรอืผูส้ง่ออกสนิคา้ทัว่ไปโดยกําหนดอตัรา
รบัชว่งซือ้ลดใหใ้นอตัราพเิศษ 

ธนาคารพาณิชย ์       5.2.2 
 ในการช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูส้่งออกนัน้ สนิเชื่อเพื่อการส่งออกจะนับว่ามบีทบาท
สําคญัในการส่งเสรมิการส่งออก สนิเชื่อประเภทน้ีจะมอีตัราดอกเบี้ยตํ่าที่ธนาคารเพื่อการ
สง่ออกและการนําเขา้แหง่ประเทศไทย ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูส้ง่ออกโดยผา่นทาง
ธนาคารพาณิชย ์ดว้ยวธิใีหธ้นาคารพาณิชยก์ูย้มืโดยใชต้ัว๋สญัญาใชเ้งนิทีเ่กดิจากการส่งออก
เป็นหลกัประกนั ซึง่ธนาคารพาณชิยผ์ูป้ล่อยสนิเชื่อจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของ EXIM Bank 
Packing Credit เป็นสนิเชื่อสาํหรบัผูข้ายหรอืผูส้ง่ออกเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการจดัหา
สนิคา้หรอืจดัหาวตัถุดบิสาํหรบัผลติสนิคา้เพือ่การสง่ออก 
      ธนาคารพาณิชย์ เป็นสถาบนัการเงนิที่ให้บรกิารด้านเงนิฝากและด้านสนิเชื่อประเภท
ต่างๆ รวมถงึสนิเชื่อเพือ่การสง่ออก 
  ลกัษณะของสินเช่ือเพ่ือการส่งออก 
 สนิเชื่อเพือ่การสง่ออกสามารถ จาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. สนิเชื่อก่อนการสง่ออก (Pre - Export Financing หรอื Pre - Shipment 
Financing)  

2. สนิเชื่อหลงัการสง่ออก (Post - Export Financing หรอื Post - Shipment 
Financing) 
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1. สินเช่ือก่อนการส่งออก  เกดิขึน้เน่ืองจากผูป้ระกอบการมคีวามจําเป็นหรอื
ตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีน ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัคําสัง่ซื้อสนิคา้จากผูซ้ื้อแลว้ แต่ขาดเงนิทุนใน
การทีจ่ะนําไปซือ้วตัถุดบิเพื่อนําไปใชใ้นการผลติสนิคา้เพื่อการสง่ออก หรอืเพื่อนําไปซือ้สนิคา้
สาํเรจ็รปูเพือ่การสง่ออกต่อไปยงัต่างประเทศ โดยผูส้ง่ออกสามารถนําเอกสาร อนัไดแ้ก่ ใบรบั
จาํนําสนิคา้/ใบประทวนสนิคา้ ซึง่ส่วนใหญ่ใชก้บัสนิคา้ดา้นการเกษตร เช่น ขา้ว ขา้วโพด มนั
สาํปะหลงั เป็นตน้ หรอืใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) หรอืสญัญาซือ้ขาย (Contract) หรอื เลต
เตอรอ์อฟเครดติ (L/C) มาเป็นเอกสารประกอบในการขอสนิเชื่อดงักล่าว ซึง่เรยีกว่า สนิเชื่อ
แพค็กิง้เครดติ ไดท้ัง้จากธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารเพื่อการส่งออกนําเขา้แห่งประเทศไทย 
ในรปูแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 1.1 สินเช่ือแพค็ก้ิงเครดิตแบบกู้จากธนาคารพาณิชย ์หรือสินเช่ือเพ่ือ
เตรียมการส่งออกจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  เป็นสนิเชื่อ
สาํหรบัผูส้ง่ออกสนิคา้ทุกชนิด เช่น สนิคา้เกษตรหรอืสนิคา้อุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยธนาคาร
และผูป้ระกอบการจะเป็นผูร้่วมกนักําหนดขนาดของวงเงนิทีเ่หมาะสม และอายุสูงสุดของตัว๋
เงนิทีจ่ะเบกิเงนิกูแ้ต่ละครัง้ไวต้ัง้แต่แรก อายสุงูสดุไมเ่กนิ 180 วนั ทัง้น้ี จาํนวนเงนิทีเ่บกิแต่ละ
ครัง้เบกิไดร้อ้ยละ 802 ของมลูคา่ใน L/C หรอืรอ้ยละ 70 ของสญัญาซือ้ขาย หรอืคาํสัง่ซือ้ หรอื
รอ้ยละ 60 ของมลูค่าตามใบรบัจํานําสนิคา้ หรอืใบประทวนสนิคา้ อตัราสว่นอาจเปลีย่นแปลง
ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาและความเหมาะสม  โดยอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะคิดจาก
ผูป้ระกอบการนัน้จะเป็นไปตามสภาวะของตลาดการเงนิ โดยสนิเชื่อประเภทน้ีผูป้ระกอบการ
สามารถขอกูไ้ดท้ัง้ในรปูของสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศ กรณสีกุลเงนิต่างประเทศแต่
ละธนาคารจะเป็นผูก้าํหนด 

การขอใช้วงเงิน     
1.1.1 หลงัจากที่ธนาคาร ได้อนุมตัิวงเงนิและจดัทําสญัญาเรยีบร้อย

แลว้ เมื่อผูส้่งออกไดร้บั L/C หรอืสญัญาซือ้ขายหรอืคาํสัง่ซือ้ ผู้
สง่ออกสามารถนําเอกสารเหล่าน้ีมาใชป้ระกอบการเบกิเงนิกูจ้าก
วงเงนิดงักล่าว 

1.1.2 ในการเบกิเงนิกู้แต่ละครัง้ ผูส้่งออกจะต้องออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
(P/N) เป็นสกุลเงนิบาทให้ไว้กบัธนาคารเป็นจํานวนตาม
อตัราส่วนของมูลค่าใน L/C หรอืสญัญาซื้อขายหรอืคําสัง่ซื้อ 
ระยะเวลาชาํระหน้ีสงูสดุตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิแต่ละฉบบัจะเทา่กบั 
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1) วนัหมดอายุของเลตเตอรอ์อฟเครดติ หรอื L/C ในกรณีผู้
ส่งออกขอสนิเชื่อ โดยใช้เลตเตอร์ออฟเครดติเป็นเอกสาร
ประกอบในการขอกู ้หรอืเทา่กบั 

2) วนัสดุทา้ยของการสง่มอบสนิคา้บวก 10 วนั ในกรณีผูส้ง่ออก
ขอสนิเชื่อโดยใช้สญัญาซื้อขาย หรอืคําสัง่ซื้อเป็นเอกสาร
ประกอบในการขอกู ้โดยระยะเวลาชําระหน้ีสูงสุดจะไม่เกนิ 
180 วนั 

1.1.3 เมื่อผูส้่งออกได้ทําการส่งสนิค้าเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกมี
หน้าที่ต้องจดัทํา จดัหาเอกสารการส่งออกเพื่อส่งให้แก่ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ โดยผ่านธนาคารที่ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออก 
นอกจากน้ี ผู้ส่งออกยังสามารถร้องขอให้ธนาคารนัน้ร ับซื้อ
เอกสารการส่งออก และนําเงินบาทที่ได้จากการขายเอกสาร
ส่งออกมาชําระหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และเงนิส่วนทีเ่หลอืเป็น
ของผูส้ง่ออก 

1.1.4 วงเงนิที่ผู้ส่งออกได้รบัจากธนาคาร เป็นวงเงนิหมุนเวยีน หรอื 
Revolving Line of Credit ซึง่หลงัจากชาํระเงนิกูท้ีค่งคา้งอยูแ่ลว้ 
วงเงนิน้ีสามารถใชร้องรบัการใหกู้ต้ามเอกสารการสัง่ซือ้รายต่อๆ 
ไปได ้

   1.2 สินเช่ือแพค็ก้ิงเครดิตจากธนาคารพาณิชยร์่วมกบัธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  เป็นสนิเชื่อที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่ง
ประเทศไทย ใหเ้งนิกู้ดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่ผูส้่งออกหรอืผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
ผา่นธนาคารพาณชิย ์เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการนําเงนิไปใชห้มนุเวยีน 
    วตัถุประสงคข์องสนิเชื่อแพค็กิง้เครดติ เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ โดยธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทยใหกู้แ้ก่ธนาคารพาณิชย์
เป็นเงนิบาทในอตัราดอกเบีย้ตํ่า โดยรวมกบัเงนิของธนาคารพาณิชยส์ว่นหน่ึงและใหกู้ต่้อแก่ผู้
ส่งออก ในอตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งตํ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ทัว่ไปใน
ตลาดการเงนิ อายุสูงสุดของตัว๋เงนิทีผู่ป้ระกอบการสามารถขอกูไ้ด ้คอื ไม่เกนิ 180 วนั และ
จาํนวนเงนิทีเ่บกิแต่ละครัง้จะเบกิไดร้อ้ยละ 80 ของมลูค่าใน L/C หรอืรอ้ยละ 70 ของสญัญา
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ซื้อขายหรอืคําสัง่ซื้อหรอืรอ้ยละ 60 ของมูลค่าตามใบรบัจํานําสนิค้า หรอืใบประทวนสนิค้า 
โดยอตัราสว่นน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสม 
    การใช้วงเงิน 

ก. ผูป้ระกอบการต้องตดิต่อขอวงเงนิแพค็กิ้งเครดติ ตามหลกัเกณฑท์ี่
ธนาคารพาณชิยเ์ป็นผูพ้จิารณาอนุมตัวิงเงนิและรายละเอยีดของวงเงนิ 

ข. ผู้ประกอบการต้องขออนุมตัิเป็นผู้ที่พึงเชื่อถือได้ตามระเบียบที่
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยกําหนด โดยส่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปน้ี
ผา่นธนาคารพาณชิย ์

- รายละเอยีดเกีย่วกบัผูส้ง่ออก/ผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
- สําเนาหนังสอืรบัรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัท กรม
ทะเบยีนการคา้กระทรวงพาณชิย ์

- สาํเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ฉบบัล่าสดุ 
- สาํเนาหนงัสอืรบัรองตราสาํคญัของบรษิทั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี
- สาํเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) (ถา้ม)ี 
- สาํเนาบตัรสง่เสรมิการลงทุน (ถา้ม)ี 

ค. ภายหลงัจากที่ได้รบัอนุมตัิเรื่องวงเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ
ไดร้บัอนุมตัเิป็นผูท้ีพ่งึเชื่อถอืไดจ้ากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยแล้ว 
ผูป้ระกอบการสามารถนําเอกสารประกอบ อนัไดแ้ก่ เลตเตอรอ์อฟเครดติ หรอืสญัญาซือ้ขาย 
หรอืคําสัง่ซื้อ หรอืใบรบัจํานําสนิคา้ หรอืใบประทวนสนิคา้ มาใชป้ระกอบการเบกิเงนิกูพ้รอ้ม
ทัง้ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอื P/N ใหธ้นาคารพาณิชย ์และธนาคารพาณิชยก์จ็ะออกตัว๋สญัญา
ใช้เงนิเพื่อขอกู้เงนิส่วนหน่ึงจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ตาม
สดัสว่นทีก่าํหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ง. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย จะจ่ายเงนิให้
ธนาคารพาณิชย์เป็นมูลค่าตามใน P/N ของธนาคารพาณิชย ์และรวมกบัเงนิอกีส่วนของ
ธนาคารพาณชิยเ์อง เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการนําไปจดัซือ้ จดัหาสนิคา้เพือ่เตรยีมการสง่ออก 

จ. ภายหลงัจากผูป้ระกอบการไดร้บัเงนิกู้แล้ว ผูป้ระกอบการมหีน้าที่
ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑห์รอืขอ้กําหนดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทย ดงัต่อไปน้ี 
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- ตอ้งส่งรายงานการใชจ้่ายเงนิ หรอื Stock List ภายใน 30 วนั 
นับจากวันกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย โดยผ่านธนาคาร
พาณิชยร์ะบุรายละเอยีดการใชจ้่ายเงนิตามทีไ่ดข้อกูไ้ปตามความเป็นจรงิ จํานวนเงนิใชจ้่ายที่
ระบุในรายงานการใช้จ่ายเงนิต้องไม่น้อยกว่าจํานวนที่ขอกู้ ในกรณีน้ี หากผูป้ระกอบการไม่
จดัส่งรายงานการใชจ้่ายเงนิภายใน 30 วนันับจากวนักู้ ณ วนัที่ 31 ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเขา้แหง่ประเทศไทยจะเรยีกตน้เงนิคนืพรอ้มดอกเบีย้ และคดิเบีย้ปรบัทนัท ี

- ตอ้งดาํรงไวห้รอืสามารถใชธ้นาคารตรวจสอบไดถ้งึปรมิาณสนิคา้ 
หรอืวตัถุดบิที่ไดจ้ากการนําเงนิกู้ไปจดัซื้อ และผูป้ระกอบการต้องมกีารจดัทําทะเบยีน หรอื
บญัชคีุมยอดสนิคา้ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องธนาคารตรวจสอบ 

- ต้องจดัใหม้กีารส่งสนิคา้ออกและใหไ้ดเ้งนิตราต่างประเทศกลบั
เขา้มายงัประเทศไทย ภายใน 60 วนั นับจากวนัทีเ่งนิกูค้รบกําหนด กรณีการขอผ่อนผนัของ
ผู้ประกอบการ ขึ้นอยู่กบัเหตุผลและดุลยพินิจของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย ทัง้น้ี หากผูป้ระกอบการปฏบิตัผิดิระเบยีบตามหลกัเกณฑห์รอืขอ้กําหนดในขอ้ใด
ข้อหน่ึงแล้ว จะต้องเสยีค่าปรบัในอตัราร้อยละต่อปีตามที่ได้กําหนดไว้ในขณะนัน้ๆ ให้แก่
ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 

ฉ. ภายหลงัจากผูส้่งออกส่งสนิคา้ไปเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถนําเอกสาร
ส่งออกมาขายกบัธนาคารพาณิชย ์และหากธนาคารพาณิชยร์บัซื้อเอกสารส่งออกแล้ว จะนํา
เงนิทีไ่ดม้าชาํระหน้ีแพง็กิง้เครดติ จาํนวนเงนิสว่นทีเ่หลอืจึง่จา่ยใหผู้ส้ง่ออก 

ช. จากนัน้ธนาคารพาณิชย์จะชําระคืนเงินกู้ที่เกี่ยวกับการส่งออก
รายการน้ีใหแ้ก่ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
 

 

                

 

 
แผนภมิูแสดงขัน้ตอนการใช้วงเงิน 

ผูส่้งออกผูซ้ื้อ  

ธนาคารผูเ้ปิด L/C ธนาคารพาณิชย ์

EXIM BANK 
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   1.3 สินเช่ือแพค็ก้ิงเครดิตแบบกู้ตรงจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รบัเงินสนับสนุนส่วนหน่ึงจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผูป้ระกอบการจะตดิต่อขออนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อ และขออนุมตัเิป็นผูท้ีพ่งึเชื่อถอืไดจ้ากธนาคาร
เพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทยโดยตรง โดยผูป้ระกอบการจะไดอ้ตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่า
กว่าอตัราดอกเบี้ยทัว่ไปในตลาดการเงิน ซึ่งถูกกําหนดเพดานสูงสุดไว้โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในอตัราเดยีวกบักรณกีารขอกูแ้พค็กิง้เครดติจากธนาคารพาณิชย ์รว่มกบัธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัต้องมหีน้าที่ที่ตอบ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์หรอืขอ้กาํหนดเชน่เดยีวกบัขอ้กาํหนดของสนิเชื่อแพค็กิง้เครดติทีกู่จ้าก
ธนาคารพาณชิย ์รว่มกบัธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทยดว้ย 
 
สรปุข้อแตกต่างระหว่างแพค็ก้ิงเครดิตทัง้ 3 รปูแบบ 
สินเช่ือ P/C แบบกู้จาก  
ธนาคารพาณิชย ์หรือ
สินเช่ือเพ่ือเตรียมการ

ส่งออก 

สินเช่ือ P/C จาก           
ธนาคารพาณิชย ์ร่วมกบั 

ธสน. 

สินเช่ือ P/C แบบกู้ตรง      
จาก ธสน. 

1. แหล่งเงนิทนุเป็นของ
ธนาคารพาณชิย ์หรอื 
ธสน.เอง 

1. แหล่งเงนิทุนเป็นของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
โดยผา่น ธสน.และของ
ธนาคารพาณชิยอ์กีสว่นหน่ึง 

1. แหล่งเงนิทนุเป็นของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
สว่นหน่ึงและอกีสว่นหน่ึง
เป็นของ ธสน. 

2. ยืน่ขอทีธ่นาคารพาณชิย์
หรอื ธสน. 

2. ยืน่ขอโดยตรงกบัธนาคาร
พาณชิย ์

2. ยืน่ขอโดยตรงกบั ธสน. 

3. ไมต่อ้งมกีารขออนุมตัเิป็น
ผูท้ีพ่งึเชื่อถอืได ้

3. ตอ้งมกีารขออนุมตัเิป็นผูท้ี่
พงึเชื่อถอืไดต่้อ ธสน. โดย
ผา่นธนาคารพาณชิย ์

3. ตอ้งมกีารขออนุมตัเิป็นผูท้ี่
พงึเชื่อถอืไดจ้าก ธสน. 
โดยตรง 

4. อตัราดอกเบีย้เป็นไปตาม
สภาวะของตลาดการเงนิ
และกาํหนดโดยแต่ละ

4. อตัราดอกเบีย้ตํ่ากวา่สภาวะ
ของตลาดการเงนิ และ
กาํหนดเพดานสงูสดุโดย

4. อตัราดอกเบีย้ตํ่ากวา่สภาวะ
ของตลาดการเงนิ และ
กาํหนดเพดานสงูสดุโดย
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สินเช่ือ P/C แบบกู้จาก  
ธนาคารพาณิชย ์หรือ
สินเช่ือเพ่ือเตรียมการ

ส่งออก 

สินเช่ือ P/C จาก           
ธนาคารพาณิชย ์ร่วมกบั 

ธสน. 

สินเช่ือ P/C แบบกู้ตรง      
จาก ธสน. 

ธนาคาร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

5. ไมม่กีาํหนดใหจ้ดัสง่
รายงานการใชจ้า่ยเงนิ 
(STOCK LIST) 

5. ตอ้งมกีารจดัสง่รายงาน
การใชจ้า่ยเงนิ (STOCK 
LIST) 

5. ตอ้งมกีารจดัสง่รายงาน
การใชจ้า่ยเงนิ (STOCK 
LIST) 

6. ไมต่อ้งมกีารตรวจดสูนิคา้ 
ทะเบยีน หรอืบญัชคีุมยอด
สนิคา้ 

6. ตอ้งมกีารตรวจดสูนิคา้ 
ทะเบยีน หรอืบญัชคีุมยอด
สนิคา้ 

6. ตอ้งมกีารตรวจดสูนิคา้ 
ทะเบยีน หรอืบญัชคีุมยอด
สนิคา้ 

7. ไมม่กีารคดิเบีย้ปรบั 7. มกีารคดิเบีย้ปรบัในกรณี
ปฏบิตัผิดิระเบยีบ 

7. มกีารคดิเบีย้ปรบัในกรณี
ปฏบิตัผิดิระเบยีบ 

 
  2. สินเช่ือหลงัการส่งออก (Post - Export Financing หรือ Post - 
Shipment Financing)  เป็นสนิเชื่อเพือ่การสง่ออกอกีประเภทหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัและมคีวาม
จาํเป็นอยา่งมากต่อผูส้ง่ออก เพราะผูป้ระกอบธุรกจิการสง่ออกมกัจะมคีู่คา้อยูห่ลายราย และมี
คําสัง่ซื้อที่รอการส่งออกอยู่อกีจํานวนหน่ึง หรอืสนิคา้งวดที่ส่งออกไปเรยีบรอ้ยแล้วนัน้ เป็น
การขายแบบใหเ้ครดติการชําระเงนิแก่ผูซ้ือ้ เน่ืองจากภาวะการแขง่ขนัทางการคา้หรอืมคีวาม
จําเป็นที่ต้องการใช้เงินเพื่อกิจการภายในของบริษัท ทําให้ไม่สามารถที่จะรอให้ผู้ซื้อ
ต่างประเทศชาํระเงนิตามเอกสารสง่ออกได ้
   ด้วยเหตุน้ี ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย จงึมบีรกิารสนิเชื่อหลงัการส่งออก ซึ่งเรยีกว่า “บรกิารรบัซื้อตัว๋สนิค้าออก” ไว้
ใหบ้รกิารแก่ผูส้ง่ออกเพื่อผูส้่งออกสามารถนําเงนิไปใชห้มุนเวยีนในธุรกจิไดเ้รว็ขึน้ หลงัจากที่
มกีารจดัสง่สนิคา้ลงเรอืถูกตอ้งตามเงือ่นไขแลว้ โดยประเภทของตัว๋สนิคา้ออกอาจเป็นประเภท
ตัว๋สนิคา้ออกทีม่ ีL/C และไมม่ ีL/C และประเภททีม่กีําหนดชาํระเงนิทนัท ี(Sign Bill) หรอืทีม่ี
กาํหนดเวลาชาํระเงนิ (Usance Bill) ไมเ่กนิ 180 วนั 
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  ปกติธนาคารจะรบัซื้อตัว๋สนิค้าออกจากผู้ส่งออกเต็มจํานวนของมูลค่าสนิค้า 
โดยคดิเป็นดอกเบี้ยกรณีตัว๋สนิคา้ออกเป็น Sight Bill และคดิเป็นอตัราส่วนลดกรณีตัว๋
สนิคา้ออกเป็น Usance Bill ตามอตัราทีแ่ต่ละธนาคารเป็นผูก้าํหนด 
  การให้บริการรบัซ้ือตัว๋สินค้าออก 
  ผูส้ง่ออกสามารถใชบ้รกิารไดใ้นลกัษณะ ดงัน้ี 
  1. ใชบ้รกิารรบัซื้อตัว๋สนิคา้ออกต่อเน่ืองจากสนิเชื่อแพค็กิ้งเครดติหรอืสนิเชื่อ
เพือ่เตรยีมการสง่ออกไดท้นัท ีโดยหลงัจากทีผู่ส้ง่ออกสง่สนิคา้ลงเรอื และจดัทาํ จดัหาเอกสาร
การส่งออกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผูส้่งออกสามารถนําเอกสารการส่งออกมาขายต่อธนาคารทีผู่้
ส่งออกมภีาระหน้ีสนิเชื่อแพค็กิ้งเครดติ เพื่อนําเงนิจากการขายตัว๋สนิคา้ออกชําระหน้ีแพค็กิ้ง
เครดติ และจํานวนเงนิที่เหลอืเขา้บญัชใีหผู้้ส่งออก จากนัน้ ธนาคารก็จะส่งเอกสาร การส่ง
เอกสารไปเรยีกเกบ็เงนิจากผูซ้ื้อ และเมื่อไดร้บัการจ่ายเงนิเขา้มายงัธนาคาร ธนาคารกจ็ะทํา
การตดัภาระกบัมลูคา่ทีธ่นาคารรบัซือ้ตัว๋สนิคา้ออกไวพ้รอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 
  2. กรณีผูส้่งออก ไม่ไดใ้ชบ้รกิารต่อเน่ืองจากสนิเชื่อแพค็กิ้งเครดติหรอืสนเชื่อ
เพื่อเตรยีมการสง่ออก แต่ตอ้งการใชบ้รกิารรบัซือ้ตัว๋สนิคา้ออกจากธนาคารผูส้่งออก สามารถ
นําตัว๋สนิคา้ออกมาขายกบัธนาคารไดเ้ชน่เดยีวกนั โดย 
   2.1 กรณีตัว๋สนิคา้ออกทีม่ ีL/C ผูส้่งออกสามารถนําตัว๋มาขาย หรอืขายลด
ต่อธนาคารไดท้นัท ีโดยมปีจัจยัดา้นความเสีย่งทีธ่นาคารใชพ้จิารณาในการรบัซือ้ตัว๋สนิคา้ออก
จากผูส้ง่ออก ดงัน้ี 
    - Country Risk ความเสีย่งจากประเทศผูเ้ปิด L/C โดยพจิารณาจาก 

ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ การเงนิ สงัคมและการเมอืง 
    - Bank Risk ความเสีย่งจากธนาคารผูเ้ปิด L/C โดยพจิารณาจากฐานะ

การเงนิ ผลการดาํเนินงาน ผูบ้รหิารธนาคาร และอื่นๆ 
    - Documentary Risk ความเสีย่งจากเอกสารการสง่ออก โดยพจิารณาว่า

เอกสารการสง่ออกมคีวามผดิพลาดหรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขของ L/C 
    - Exporter Risk ความเสีย่งจากผูส้ง่ออก โดยพจิารณาฐานะของบรษิทั 

ผลการดําเนินงาน ความน่าเชื่อถือของผูบ้รหิาร เครดติด้านการเงนิ 
ความสมัพนัธ ์หรอืการตดิต่อดา้นธุรกจิกบัธนาคาร และอื่นๆ 
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   โดยปจัจยัขา้งต้นน้ี หากธนาคารพจิารณาแลว้เหน็ว่าพอยอมรบัความเสีย่ง
ไดธ้นาคารกจ็ะรบัซือ้ตัว๋สนิคา้ออกจากผูส้ง่ออกได ้โดยไมต่อ้งมกีารตดิต่อของวงเงนิการรบัซือ้
ตัว๋สนิคา้ออกจากธนาคาร 
   2.2 สาํหรบักรณีตัว๋สนิคา้ออกทีเ่ป็นประเภทส่งเอกสารไปเรยีกเกบ็โดยไม่ม ี
L/C เช่น D/P หรอื D/A หากผูส้่งออกตอ้งการใหธ้นาคารรบัซือ้ตัว๋สนิคา้ออก ผูส้่งออกตอ้ง
ตดิต่อขอวงเงนิการรบัซื้อตัว๋สนิคา้ออกจากธนาคารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน ธนาคารจงึจะพจิารณา
การรบัซือ้ตัว๋สนิคา้ออกนัน้ๆ นอกจากน้ี ยงัมสีนิเชื่ออกีประเภทหน่ึงทีใ่หธ้นาคารใหบ้รกิารแก่ผู้
สง่ออก นัน่กค็อื 
    บรกิารการรบัซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Bought) เป็น
บรกิารที่ผูส้่งออกประสงค์จะใหธ้นาคารรบัซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจากผูส้่งออก โดย
ตกลงอตัราแลกเปลี่ยนกนัก่อน แต่การส่งมอบเงนิตราต่างประเทศ ตลอดจนการชําระเงนิจะ
กระทาํกนัในเวลาหน่ึงเวลาใดในอนาคตตามแต่ขอ้ตกลงในสญัญา 
    โดยทัว่ไป ธนาคารจะใหบ้รกิารการรบัซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ในรูปของการใหส้นิเชื่อ ซึ่งการรบัซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าของธนาคารน้ี ธนาคารจะ
กระทําตามคําร้องขอของผู้ส่งออก ซึ่งผู้ส่งออกอาจจะร้องขอให้ธนาคารรับซื้อเงินตรา
ต่างประเทศ ก่อนทีจ่ะมกีารส่งสนิคา้ออก หรอืหลงัจากทีม่กีารส่งสนิคา้ออกไปแล้วแต่รอการ
จา่ยเงนิอยูก่ไ็ด ้
    โดยปกติ ธนาคารจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนประจําวนัด้านธนาคารรบัซื้อ 
หรอื Buying Rate เป็นอตัราแลกเปลีย่นอา้งองิ โดยอาจจะมสีว่นบวกเพิม่ทีเ่รยีกว่า Premium 
บวกเขา้กบัอตัราแลกเปลีย่นอา้งองิ หรอือาจจะมสีว่นลดทีเ่รยีกว่า Discount หกัออกจากอตัรา
แลกเปลีย่นอา้งองิได ้ดงัตวัอยา่ง 
    วตัถุประสงค์ของการใหธ้นาคารรบัซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ก็
คอื 

เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง อนัเกดิจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น โดยกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นทีแ่น่นอนไวล้ว่งหน้า 

- 

- เพื่อผูส้่งออกสามารถรบัรูร้ายไดอ้ย่างแน่นอนว่า การส่งสนิคา้ออก
ครัง้น้ีจะมีกําไรมากน้อยเพียงใด เพราะหากอตัราแลกเปลี่ยนมี
ความผนัผวนมาก อาจส่งผลใหผู้ส้่งออกเกดิการขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นในการส่งออกครัง้น้ีได ้(จาก บทวดีทีศัน์ เรื่อง “สนิเชื่อ
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เพื่อการส่งออก” โดย ส่วนเทคโนโลยฝึีกอบรม สถาบนัฝึกอบรม
การคา้ระหวา่งประเทศ กรมสง่เสรมิการสง่ออก) 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  5.2.3 
 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แก่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบนัการเงนิของรฐั
ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของกระทรวงการคลงั  จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัธินาคารเพือ่การ
สง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย พทุธศกัราช 2536  โดยมนีโยบายและวตัถุประสงคท์ีจ่ะ
ใหบ้รกิารทางการเงนิ  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของนกัธุรกจิไทยในตลาด
การคา้ของโลก  ใหบ้รกิารทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนการสง่ออกโดยตรง  บรกิารทีร่องรบัการ
นําเขา้และการลงทุนในสว่นทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการสง่ออกของประเทศ  ตลอดจนการ
สง่เสรมิการลงทุนในต่างประเทศอนัจะสง่ผลต่อการขยายฐานการคา้ของประเทศไทย 
               เพือ่บรรลุวสิยัทศัน์ทีจ่ะมคีวามเขม้แขง็และเชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ และมุง่มัน่
สนบัสนุนนโยบายของรฐัในการสง่เสรมิการสง่ออกและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ธสน. 
มุง่เน้นบทบาทเชงิรกุในการสรา้งและพฒันาผูส้ง่ออกและนกัธุรกจิไทยทีป่ระกอบธุรกจิหรอื
ลงทุนในต่างประเทศ เพือ่เพิม่มลูคา่การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ ตลอดจน
วางรากฐานการพฒันาเศรษฐกจิของไทยอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว โดยบทบาทและการ
ดาํเนินงานของ ธสน. ในการสนบัสนุนการสง่ออกและการลงทุนไทยในต่างประเทศสรปุไดด้งัน้ี 
 1. ด้านการเพ่ิมมลูค่าการค้าระหว่างประเทศ 
  การเพิม่มลูค่าการคา้ระหว่างประเทศถอืเป็นภารกจิหลกัของ ธสน. โดย ธสน. 
ให้การส่งเสรมิและสนับสนุนแก่ผู้ส่งออกที่มศีกัยภาพให้สามารถเพิม่หรอืขยายการส่งออก
ไดม้ากขึน้ สนับสนุนผูส้่งออก SMEs ใหเ้ตบิโตเป็นผูส้่งออกทีม่คีวามแขง็แกร่งในอนาคต 
รวมทัง้สรา้งผูส้ง่ออกรายใหมแ่ละธุรกจิใหม่ๆ   
  นอกจากน้ี ธสน. ยงัสรา้งและสนับสนุนบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ (Trading 
Company) เพื่อก่อใหเ้กดิการสง่ออกทีม่มีลูค่าเพิม่ (Value Creation) แทนการเป็นผูร้บัจา้ง
ผลติสนิคา้ รวมทัง้เป็นช่องทางการตลาดสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ภายในประเทศ ทัง้น้ี 
ธสน. ไดด้าํเนินมาตรการเพือ่เพิม่มลูคา่การสง่ออกของประเทศไทย ดงัน้ี 
  1.1 การสนับสนุนทางการเงิน 
 ธสน. ใหก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อเพื่อการสง่ออกอยา่งครบวงจรแก่ผูส้ง่ออก ตัง้แต่สนิเชื่อ
หมุนเวยีนเพื่อการส่งออกทัง้ก่อนและหลงัการส่งออก อาท ิสนิเชื่อเพื่อเตรยีมการส่งออก 
สนิเชื่อสง่ออกทนัใจ สนิเชื่อสาํหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม สนิเชื่อ
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ผูผ้ลติเพือ่ผูส้ง่ออก และสนิเชื่อสง่ออกเพิม่ค่าซึง่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสาํหรบัช่วงก่อนและหลงั
การสง่ออก พรอ้มสทิธพิเิศษในการใชบ้รกิารประกนัการสง่ออก เพื่อช่วยใหผู้ส้ง่ออกขยายการ
สง่ออกไปยงัผูซ้ือ้ใหมห่รอืตลาดใหมไ่ดอ้ยา่งมัน่ใจ และสนิเชื่อระยะกลาง-ยาว อาท ิสนิเชื่อเพื่อ
ขยายกําลงัผลติ สนิเชื่อเพื่อการรว่มงานแสดงสนิคา้ และสนิเชื่อพาณิชยน์าวซีึง่ช่วยสง่เสรมิ
กองเรอืพาณชิยน์าวขีองไทยและแกป้ญัหาการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัของประเทศ 
  1.2 การอํานวยความสะดวกหรือแก้ปัญหาด้านการชําระเงินสําหรบั
การค้าระหว่างประเทศ 
  ธสน. ไดเ้ปิดความสมัพนัธแ์ละเปิดช่องทางการชาํระเงนิกบัธนาคารตวัแทน
ในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมจํานวนประเทศมากกว่าสถาบนัการเงนิอื่นๆ ของไทย เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้่งออกในช่องทางการชําระเงนิระหว่างประเทศ ส่งเสรมิการ
ขยายตวัของภาคส่งออกของไทย และลดการพึง่พาการส่งออกไปตลาดหลกัซึง่มกีารแขง่ขนั
รนุแรงมากยิง่ขึน้เน่ืองจากการบงัคบัใชม้าตรการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษใีนรปูแบบต่างๆ 
ของประเทศผูนํ้าเขา้ในตลาดหลกั โดย ธสน. ไดด้ําเนินการเพื่ออาํนวยความสะดวกและเพิม่
ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูส้ง่ออกไทยในการขยายการสง่ออกไปตลาดใหมแ่ละตลาดเดมิ ดงัน้ี 
  1.2.1 ระบบการชําระเงินแบบทวิภาคี (Bilateral Payment 
Arrangement) หรอื Account Trade เพือ่เพิม่ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูส้ง่ออกในการไดร้บัชาํระเงนิ
ค่าสนิคา้ สง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ และลดการ
พึง่พาเงนิสกุลแขง็ในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั ธสน. ไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลใหท้ํา
หน้าทีเ่ป็นธนาคารตวัแทนของประเทศไทยในการชาํระบญัชรีะหว่างประเทศ ซึง่จะดาํเนินการ
บนัทกึบญัชคี่าสนิคา้ทีไ่ดร้บัจากผูนํ้าเขา้และโอนชําระใหแ้ก่ผูส้่งออกในประเทศเพื่อนํามาหกั
กลบลบหน้ีและชําระบญัชรีะหว่างประเทศเมื่อครบกําหนดระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ เช่น 3 
เดอืนหรอื 6 เดอืน โดยธนาคารตวัแทนฝา่ยทีเ่ป็นลกูหน้ีชาํระเฉพาะสว่นต่างของมลูคา่สนิคา้ที่
ซือ้ขายพรอ้มดอกเบีย้ตามอตัราและสกุลเงนิทีไ่ดต้กลงกนั ในปี 2545 ธสน. ไดเ้ริม่ดาํเนินการ
ประสานงานและเจรจาเพื่อทําสญัญาการคา้แบบหกับญัชกีบัประเทศต่างๆ ทีร่ฐับาลไดร้เิริม่
การเจรจาความรว่มมอืระหวา่งกนั จนถงึปจัจุบนั ธสน. ไดล้งนามในสญัญากบัธนาคารตวัแทน
ของประเทศต่างๆ แลว้ทัง้สิน้ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซยี พมา่ บงักลาเทศ และอหิรา่น และ
อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อใหม้กีารลงนามกบัอกี 8 ประเทศ ไดแ้ก่ เกาหลเีหนือ ปากสีถาน 
ซมิบบัเว อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ปาปวั นิว กนีิ สปป.ลาว และกมัพชูา 

EC 454 155 



 

  1.2.2 การรบัซ้ือและยืนยนัเอกสาร L/C (L/C Confirmation) เพื่ออาํนวย
ความสะดวกและเพิม่ความมัน่ใจให้แก่ผู้ส่งออกที่ต้องการขายสนิค้าให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ
ตลาดใหม ่ซึง่ ธสน. ดาํเนินการใน 2 ลกัษณะ คอื การรบัซือ้และยนืยนั L/C ฝา่ยเดยีวและการ
ยนืยนั L/C สองฝา่ย 
  1.2.3 บริการสินเช่ือหมุนเวียนแก่ธนาคารในต่างประเทศ (Revolving 
Trade Finance Facility) เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการซือ้สนิคา้ไทยของผูซ้ือ้ในตลาดใหม ่ธสน. 
ไดท้าํการเจรจาใหว้งเงนิสนิเชื่อหมนุเวยีนแก่ธนาคารในประเทศตลาดใหม ่โดยผูส้ง่ออกไทยที่
ไดร้บัการเปิด L/C Sight จากผูนํ้าเขา้ผา่นธนาคารคู่สญัญาของ ธสน. สามารถยื่นเอกสารเพื่อ
เรยีกเกบ็เงนิจาก ธสน. ซึง่จะดาํเนินการชาํระเงนิใหแ้ก่ผูส้ง่ออกตามมลูค่าใน L/C ณ วนัรบัตัว๋ 
แต่ยงัไมเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้ในประเทศดงักล่าว ธสน. จะใหร้ะยะเวลาการชาํระเงนิตามทีจ่ะตก
ลงกนักบัธนาคารคู่สญัญา ในขณะที่ผูส้่งออกไทยจะได้รบัชําระค่าสนิค้าโดยทนัท ีทัง้น้ี 
ปจัจุบนั ธสน. ไดจ้ดัทําความตกลงในการใหว้งเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนกบัธนาคารในประเทศ
รสัเซียและอยู่ระหว่างการพจิารณาการจดัทําขอ้ตกลงดงักล่าวกบัธนาคารในประเทศอื่นๆ 
ต่อไป 
  1.3 บริการประกนัการส่งออก 
   เป็นบรกิารที ่ธสน. รเิริม่เป็นแหง่แรกในประเทศไทยเพื่อคุม้ครองความเสีย่ง
จากการไม่ได้รบัชําระค่าสนิค้าจากผู้ซื้อหรอืธนาคารผูซ้ื้อในต่างประเทศประมาณ 200 
ประเทศทัว่โลก อนัจะช่วยใหผู้ส้ง่ออกเกดิความมัน่ใจในการขยายการสง่ออกไปตลาดเดมิและ
ตลาดใหม ่รวมทัง้สามารถเสนอเงือ่นไขการชาํระเงนิทีผ่อ่นปรนแก่ผูซ้ือ้ในต่างประเทศมากขึน้ 
ซึง่ผูส้่งออกสามารถเลอืกใชบ้รกิารประกนัการสง่ออกจาก ธสน. ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ บรกิารประกนัการสง่ออกระยะสัน้เป็นบรกิารสาํหรบัผูส้ง่ออกทีข่ายสนิคา้มี
ระยะเวลาการชาํระเงนิไมเ่กนิ 180 วนั โดยครอบคลุมการคา้ภายใตเ้งือ่นไขการชาํระเงนิแบบ 
Documents Against Payment (D/P), Documents Against Acceptance (D/A), Open 
Account (O/A) และ Letter of Credit (L/C) โดย ธสน. จะชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตาม
ลกัษณะของความเสีย่งทางการคา้หรอืการเมอืงในอตัรารอ้ยละ 70-90 ของมูลค่าความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ บรกิารประกนัตัว๋สง่ออกรายยอ่ยเป็นบรกิารสาํหรบัผูส้ง่ออก SMEs ทีม่ตีัว๋
สง่ออกภายใตเ้งือ่นไขการชาํระเงนิแบบ D/P Sight ถงึ D/A ไมเ่กนิ 90 วนั มลูค่าไมเ่กนิ 1.2 
ลา้นบาท/ผูซ้ือ้ 1 ราย และยอดคงคา้งของผูซ้ือ้ทุกรายรวมกนัไมเ่กนิ 2.5 ลา้นบาท สาํหรบั
บรกิารประกนัการส่งออกระยะกลางและระยะยาวเป็นการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารประกนั
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การสง่ออกใหร้องรบัธุรกรรมการสง่ออกสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีะยะเวลาการชาํระเงนิตัง้แต่ 180 
วนัขึน้ไป 
  1.4 การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดการค้าโลก 
  ธสน. ไดด้าํเนินการจดักจิกรรมเพื่อเพิม่ขดีความสามารถและความเขม้แขง็
ให้แก่ผู้ส่งออกไทยในตลาดการค้าโลกเพิ่มมากขึ้น โดยการให้คําปรกึษาแนะนําแก่
ผูป้ระกอบการภายในประเทศทีต่อ้งการประกอบธุรกจิส่งออกและผูส้่งออก SMEs ทีย่งัขาด
ความรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกบัการคา้ระหว่างประเทศ รวมทัง้การจดัอบรมและสมัมนา
เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิส่งออกและการลงทุนไทยในต่างประเทศ ลู่ทาง
การคา้ในตลาดทีม่ศีกัยภาพ รวมทัง้หวัขอ้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกจิของผู้
สง่ออกยคุใหม ่ 
 2. ด้านการสนับสนุนโครงการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
 ธสน. ดําเนินนโยบายสนบัสนุนใหน้กัธุรกจิไทยทีม่ศีกัยภาพและมคีวามพรอ้มในการ
เขา้ไปลงทุนหรอืใหบ้รกิารงานในต่างประเทศมาโดยตลอดนบัตัง้แต่เปิดดาํเนินการในปี 2537 
โดยการใหส้นิเชื่อทัง้ทีเ่ป็นวงเงนิหมุนเวยีนและระยะยาว รวมถงึการออกหนังสอืคํ้าประกนั
ประเภทต่างๆ อาท ิบรกิารสนบัสนุนธุรกจิก่อสรา้งในต่างประเทศและสนิเชื่อโครงการ (Project 
Financing)  
 ในการสนบัสนุนนกัธุรกจิไทยไปลงทุนในต่างประเทศของ ธสน. ใหค้วามสาํคญักบัการ
เชื่อมโยงแบบบูรณาการในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เป็นต้น เพื่อ
สนับสนุนและผลกัดนัใหภ้าคเอกชนไทยไดร้บัประโยชน์จากโอกาสทางการคา้และการลงทุนที่
รฐับาลไดด้าํเนินการภายใตก้รอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศต่างๆ อาท ิเขตการคา้
เสรแีละ Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy 
(ACMECS) รวมทัง้ภายใตโ้ครงการทีร่เิริม่โดยรฐับาลไทยเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้ก่
อุตสาหกรรมหรอืบรกิารทีม่ศีกัยภาพในการแขง่ขนัสงู เช่น โครงการครวัไทยสูโ่ลก โครงการ
ทําฟารม์สญัญา (Contract Farming) และการยา้ยฐานการผลติอุตสาหกรรมไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้น เพื่อใชโ้อกาสทางการคา้และวตัถุดบิซึง่ผลติในประเทศเพื่อนบา้น ในขณะเดยีวกนั
เป็นการชว่ยพฒันาเศรษฐกจิและลดปญัหาการอพยพแรงงานจากประเทศเพือ่นบา้น 
 3. ด้านความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

EC 454 157 



 

EC 454 158 

 ธสน. ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการใหกู้้ยมืแก่รฐับาลและหน่วยงานของ
รฐับาลในประเทศเพื่อนบา้นและประเทศเป้าหมายอื่นๆ ภายใตข้อ้กําหนดและเงือ่นไขทีผ่่อน
ปรนกว่าสถาบนัการเงนิอื่นๆ เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ประเทศ การช่วยเหลอืและสนับสนุนทางการเงนิดงักล่าวจะเชื่อมโยงกบัการซื้อสนิคา้หรอื
วา่จา้งบรกิารจากประเทศไทย โดย ธสน. จะจา่ยเงนิใหบ้รษิทัไทยโดยตรง 
 ในการใหค้วามช่วยเหลอืดงักล่าว ธสน. มุ่งใหค้วามสาํคญักบัโครงการภายใตก้รอบ
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่างไทยและประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ Ayeyawady - Chao Phraya 
- Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) Bay of Bengal Initiative for Multi 
- Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) และ Greater Mekong 
Subregion (GMS)  
 การตอบสนองนโยบายรฐับาลในดา้นต่างๆ ขา้งตน้ ธสน. ไดเ้ป็นผูนํ้าในการบุกเบกิ
และช่วยสรา้งตลาดพนัธบตัรเอเชยี (Asian Bond) เพื่อขายใหก้บันกัลงทุนไทยในต่างประเทศ
หรอืรฐับาลในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น ซึง่จะเป็นการดาํเนินธุรกรรมระหว่าง
ป ร ะ เทศและช่ ว ยพัฒนาตลาดพันธบัต ร เ อ เ ชีย ให้มีค ว ามแข็ง แกร่ ง ม ากยิ่ ง ขึ้ น 
(www.exim.go.th/about.exim/government.asp) 
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