สรุปคําถามของผูเขารวมงานสัมมนา EXIMSURANCE
Q : ในป 2550 และ 2551 ธสน. มีมูลคาการจายคาสินไหมทดแทนจํานวนเทาใด
A : ในป 2550 ธสน. มีมูลคาการจายคาสินไหมทดแทน จํานวน 2.75 ลบ. และในป 2551 มีมูลคาการจายคา
สินไหมทดแทน จํานวน 16.19 ลบ. โดยมีสัดสวนของการจายคาสินไหมทดแทนในสินคาประเภทอัญมณี และ
เครื่องประดับมากที่สุดทั้ง 2 ป
Q : ธสน. คิดคาบริการในการวิเคราะหขอมูลผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อ อยางไร
A : - สําหรับบริการประกันการสงออก ธสน. คิดคาวิเคราะหขอมูลผูซื้อรายละ 2,000 บาท/ป และคาวิเคราะห
ธนาคารผูซื้อรายละ 3,000 บาท / ป
- สําหรับบริการประเมินความเสี่ยงผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อ ซึ่งเปนบริการตรวจสอบความนาเชื่อถือของผูซื้อ/
ธนาคารผูซื้อในตางประเทศ เพื่อใหผูสงออกนําไปใชประกอบการตัดสินใจทําการคาที่เหมาะสม ธสน. คิดคา
วิเคราะหขอมูลผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อรายละ 3,200 บาท
Q : บริการประเมินความเสี่ยงผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อ ประกอบดวยขอมูลอะไรบาง?
A : ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูซื้อ เชน วันจดทะเบียน จํานวนพนักงาน ผูบริหารของกิจการ รวมทั้งอาจมี
ขอมูลทางการเงินดวย
Q : ธสน. มีเกณฑในการวิเคราะหขอมูลผูซื้ออยางไร และมีความถี่ในการวิเคราะหขอมูลเพียงใด
A : สําหรับหลักเกณฑในการวิเคราะหขอมูลผูซื้อ ธสน. จะพิจารณาจากหลายปจจัย อาทิเชน ประวัติการกอตั้ง,
สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูซื้อ ประวัติการชําระหนี้ของผูซื้อ รวมทั้งขอมูลในอุตสาหกรรมของ
ประเทศผูซื้อ เปนตน ทั้งนี้โดยปกติ ธสน. จะมีการทบทวนขอมูลปละ 1 ครั้ง
Q : การติดตอขอรับบริการประกันการสงออก ตองติดตอโดยตรงที่ ธสน. เทานั้นหรือไม
A : ผูสงออกที่สนใจสามารถขอรับบริการประกันการสงออกของ ธสน. โดยตรงที่ ธสน. ทุกสาขา หรือ สถาบัน
การเงินที่เปนพันธมิตรกับ ธสน. ทั้ง 10 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย,
ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
Q : การชําระเบี้ยประกันการสงออกใหแก ธสน. สามารถนําไปลดหยอน หรือมีสิทธิพิเศษทางภาษีหรือไม
A : คาเบี้ยประกันที่ชําระใหแก ธสน. จะไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ทั้งนี้ผูสงออกไม
สามารถนําคาเบี้ยประกันที่ชําระใหแก ธสน. ไปคํานวณเปนสิทธิพิเศษทางภาษีได อยางไรก็ตาม ผูสงออก
สามารถนําคาเบี้ยประกันดังกลาวไปคํานวณเปนคาใชจายในการดําเนินงานซึ่งหักออกจากรายไดของ ผูสงออก
กอนการคํานวณภาษีไดตามปกติ

Q : การคาขายกับผูซื้อในตางประเทศโดยการเปด Order ผาน E-Mail และมีการเซ็นสัญญา หรือเปด PI แลวเซ็น
ผาน Fax ดังนี้แลวจะทําประกันการสงออกไดหรือไม
A : รูปแบบการคาดังกลาวสามารถนํามาทําประกันการสงออกกับ ธสน. ได อยางไรก็ตามหากมีการคาขายดวย
เอกสารที่เปนลายลักษณอักษร เชน master contract เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็จะเปนประโยชนในการฟองรองหนี้
ไดดียิ่งขึ้น
Q : สําหรับ Order ที่มีการทําสัญญากันแลว และกําลังทยอยสงออก แตบริษัทฯ เกรงวาผูซื้อจะไมปฏิบัติตาม
สัญญา จะสามารถทําประกันไดหรือไม
ตัวอยาง ลูกคาสั่งของตั้งแตป 2551 และสินคาสงออก LOT สุดทายตองจบภายในเดือนธันวาคม 2551
แตลูกคาอางภาวะเศรษฐกิจ และใหทยอยสงชาลง โดยเฉลี่ยเปน LOT เล็กๆ จนถึงปจจุบันนี้ สินคาดังกลาวยัง
ทยอยสงออกอยู ในกรณีเชนนี้บริษัทฯ ยังสามารถทําประกันไดหรือไม
A : กรณีดังกลาวสามารถทําประกันการสงออกได โดยผูสงออกและผูซื้อจะตองดําเนินการแกไขสัญญาเพิ่มเติม
หรือตกลงกันเปนลายลักษณอักษรใหถูกตอง โดย ธสน. จะใหความคุมครองหลังจากมีการสงออกสินคาไปแลว
เทานั้น ไมรวมถึงการยกเลิกคําสั่งซื้อ (cancel order) โดยที่ยังไมไดสงออกสินคา
Q : คาขายกับผูซื้อในประเทศ JORDAN ในเทอม T/T before SHIPMENT (10%) และ D/P SIGHT (90%) ใน
กรณีนี้สามารถรับประกันไดหรือไม
A : เนื่องจากเทอม T/T before shipment เปนเทอมที่ไมมีความเสี่ยงเนื่องจากผูสงออกจะไดรับชําระเงินลวงหนา
กอนการสงออกแลว ดังนั้น ธสน. จึงรับประกันเฉพาะเทอมการชําระเงินภายหลังการสงออกสินคาเทานั้น ซึ่งใน
กรณีนี้ คือ เฉพาะสัดสวนที่เปน เทอม D/P Sight 90% ทั้งนี้ ธสน. สามารถใหการรับประกันแกผูซื้อในประเทศ
Jordan ไดทุกเงื่อนไขการชําระเงินที่มีระยะเวลาในการใหเครดิตไมเกิน 120 วัน
Q : ผูซื้อในประเทศเวียดนามชําระเงินคาสินคาเปน T/T 50% Before Loading และ T/T 50% After B/L 30
days อยากทําประกันการสงออกสําหรับ 50% T/T balance ตองดําเนินการอยางไร
A : ปจจุบัน ธสน. ใหการรับประกันแกเฉพาะเทอมภายหลังการสงออกเทานั้น อยางไรก็ตามในการสงออกไปยัง
ประเทศเวียดนาม ธสน. ใหการรับประกันไดเฉพาะเทอมการชําระเงิน D/P และ D/A ที่มีระยะเวลาในการให
เครดิตไมเกิน 90 วันเทานั้น โดยไมสามารถใหการรับประกันในเทอม T/T หรือ O/A ได
Q : ผูสงออกสามารถทําประกันราย Invoice ไดหรือไม
A : ผูสงออกไมสามารถเลือก invoice มาทําประกันกับ ธสน. ได แตสามารถเลือกเฉพาะรายผูซื้อเขามาทํา
ประกันได โดยผูสงออกจะตองนําเอกสารการสงออกและ invoice ที่คาขายกับผูซื้อรายที่เลือก ทุกฉบับมาทํา
ประกันกับ ธสน.

Q : การทํา Add Confirm L/C กับการทํา Insurance อยางไหนปลอดภัยกวากัน
A : โดยหลักการทั่วไปจะไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามในเงื่อนไขของ L/C บางฉบับอาจระบุไมใหผูสงออกทําการ
Add Confirm หรือ L/C ที่เปดมาจากธนาคารในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอาจไมสามารถหาธนาคารมาทําการ
Add Confirm ได
Q : ระยะเวลาการใหเครดิตลูกคา 120 วัน จะมีระยะเวลาผอนผันเพิ่มอีกไดหรือไม
A : โดยปกติ ธสน. จะใหการรับประกันการใหเครดิตแกลูกคาไมเกิน 180 วัน ทั้งนี้ถาไดมีการตกลงการใหเครดิต
แกผูซื้อไมเกิน 180 วัน ตั้งแตทําสัญญาก็สามารถทําประกันได อยางไรก็ตามหากผูสงออกมีความประสงคจะขอ
ขยายระยะเวลาการใหเครดิตแกผูซื้อในภายหลัง ตองแจงความประสงคให ธสน. ทราบ โดย ธสน. จะพิจารณา
เปนรายกรณีไป
Q : สามารถทําประกันกับธุรกิจบริการ เชน วิศวที่ปรึกษา ที่ไปรับงานออกแบบในตางประเทศไดหรือไม
A : ปจจุบัน ธสน. รับประกันการสงออกเฉพาะสินคาเทานั้น
Q : ในกรณีที่ทาง ธสน. มีการวิเคราะหผูซื้อแลว ใหวงเงิน 7 ลานบาท แตยอดขายที่ทางบริษัทฯ คาขายกับผูซื้อ
มากกวา 7 ลานบาท อยากทราบวาเราตองจายคาเบี้ยประกันซึ่งคํานวณจากยอดใด (จากยอดขาย 7ลานบาท
หรือจากยอดขายทั้งหมดที่มีตอผูซื้อรายนั้น )
A : จากคําถามขางตนสามารถแยกตอบตามประเภทกรมธรรมไดดังนี้
1. EXIMSURE ธสน. จะคิดคาเบี้ยประกันจากมูลคาการสงออกที่ ธสน. สามารถรับประกันไดจริงใน
หนึ่งปกรมธรรม
2. EXIM FLEXI และ EXIM 4 SMEs ธสน. จะคิดคาเบี้ยประกันจากยอดขายทั้งปกรมธรรม
Q : อัตราเบี้ยประกันความเสี่ยงของคูคา ในประเทศพมาเทาไร
A : เนื่องจากประเทศพมาเปนประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นในปจจุบัน ธสน. จึงยังไมคุมครองการสงออกไปยัง
ประเทศดังกลาว
Q : คาเช็ค Credit ลูกคา หากเลือกลูกคาหลายรายสามารถลดราคาไดไหม
A : ปจจุบัน ธสน. มีคาใชจายในการสั่งซื้อขอมูลจากองคกรขอมูลที่เชื่อถือไดคิดเปนตอรายผูซื้อ ซึ่งมีอัตราที่สูง
กวาคาวิเคราะหขอมูลผูซื้อที่เรียกเก็บจากผูสงออก โดย ธสน. ไดสนับสนุนผลขาดทุนในสวนนี้แทนผูสงออกแลว
ดังนั้นจึงไมสามารถลดราคาใหผูสงออกได
Q : ใช Forwarder หรือ Sale agent จะสามารถทําประกันการสงออกไดหรือไม
A : ธสน. สามารถใหการรับประกันแกผูสงออกที่สงสินคาออกจากประเทศไทยไปยังประเทศผูซื้อ โดยชื่อที่
ปรากฎในเอกสารการสงออก ซึ่งไดแก Invoice และ B/L จะตองเปนชื่อผูสงออกเทานั้น ดังนั้นถาชื่อที่ปรากฎใน
เอกสารการสงออกเปน Forwarder หรือ Sale agent จะไมสามารถทําประกันได

Q : สําหรับผลิตภัณฑใหม EXIM 4 SMEs ธสน. ไดผอนหลักเกณฑการรับประกันการสงออกหรือไม อยางไร
A : สําหรับบริการประกันการสงออกเพื่อ SMEs (EXIM 4 SMEs) นั้น ผูเอาประกันสามารถกําหนดเกณฑในการ
คาขายกับผูซื้อในตางประเทศไดดวยตนเอง ภายใตระยะเวลาการชําระเงินสูงสุดไมเกิน 90 วันนับจากวันสงออก
ทั้งนี้กรมธรรมดังกลาว สามารถอนุมัติไดภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
Q : สําหรับผลิตภัณฑใหม EXIM 4 SMEs มีการลดคาธรรมเนียมไปจากเดิมหรือไม โปรดเปรียบเทียบ
A : สําหรับคาธรรมเนียมในการรับบริการประกอบดวย
1. คาวิเคราะหขอมูลผูซื้อ 2,000 บาท/ราย/ป หรือ คาวิเคราะหขอมูลธนาคารผูซื้อ 3,000 บาท/ราย/ป
ซึ่งเปนคาใชจายที่เทากันสําหรับกรมธรรมทุกประเภท
2. คาเบี้ยประกัน สําหรับบริการประกันการสงออก EXIM 4 SMEs นั้น ธสน. ไดมีการปรับลดคาเบี้ย
ประกันลงประมาณ 35% จากอัตราเบี้ยประกันปกติ ซึ่งสําหรับผูสงออกที่มีมูลคาทําประกันไมเกิน 50 ลานบาท
อาจจะมีอัตราเบี้ยประกันเพียง 0.549 % ลดลงจากอัตราเบี้ยประกันปกติที่มีอัตราเทากับ 0.845 %
Q : ประเทศผูซื้อใดบางที่ ธสน. ไมรับประกัน
A : ปจจุบันประเทศผูซื้อที่ ธสน.ไมรับประกัน มีทั้งหมด 9 ประเทศ ไดแก Afghanistan, Honduras, Iran, Iraq,
Lebanon, Myanmar, North Korea, Pakistan, Venezuela (ขอมูล ณ เดือน เม.ย. 52)
Q : ธสน. จายคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสี่ยงใด
A : ความเสี่ยงที่ ธสน. ใหความคุมครอง ไดแก
- ความเสี่ยงทางการคา ที่ ธสน. ใหความคุมครองไดแก ผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อลมละลาย, ผูซื้อ/ธนาคาร
ผูซื้อไมชําระคาสินคา และผูซื้อไมรับมอบสินคา
- ความเสี่ยงทางการเมือง ที่ ธสน. ใหความคุมครองไดแก การเกิดสงครามจลาจลปฏิวตั ิ รัฐประหาร,
การประกาศหามนําเขาสินคา และการควบคุมการโอนเงินจากประเทศผูซื้อเขามายังประเทศไทย
Q : ทานคิดวาผูขายจะ Mark Up ราคาขายให Cover คาเบี้ยประกันและ ความเสี่ยง 10% ที่ ธสน.ไมชดเชยมี
ความเปนไปไดเพียงใด
A : สําหรับการจะ Mark up ราคาขายให Cover คาเบี้ยประกัน และความเสี่ยง 10% ที่ ธสน. ไมชดเชยนั้น
ขึ้นอยูกับอํานาจในการตอรองของผูขาย และคูแขงภายในอุตสาหกรรมเดียวกันเปนหลัก
Q : การทําประกันของ ธสน.มีการกําหนด หรือเจาะจงชื่อธนาคารของแตละประเทศที่เปด L/C หรือไม
A : ในการขอรับบริการประกันการสงออก สําหรับเทอมการชําระเงินแบบ L/C นั้น ผูสงออกตองระบุชื่อธนาคารผู
ซื้อที่ตองการให ธสน. รับประกัน โดย ธสน. จะพิจารณาใหการรับประกันตามความนาเชื่อถือของธนาคารผูซื้อ
รายนั้นๆ

Q : ผูสงออกสามารถใชบริการ EXIM FLEXI และ EXIM SURE พรอมกันไดหรือไม
A : ผูสงออกสามารถใชบริการ EXIM FLEXI รวมกับ EXIM SURE ได หากผูสงออกมีความประสงคให ธสน.
คุมครองทั้งเทอม L/C และ NON L/C โดยใชกรมธรรม EXIM SURE เพื่อการคุมครองเทอมการชําระเงินแบบ
L/C และใชกรมธรรม EXIM FLEXI เพื่อการคุมครองเทอมการชําระเงินแบบ NON L/C อยางไรก็ตาม ผูสงออกไม
สามารถใชบริการ EXIM SURE และ EXIM FLEXI รวมกันได หากเทอมการชําระเงินเปนแบบ NON L/C เพียง
อยางเดียว
Q : ธสน. ใชระยะเวลานานเทาไร ตั้งแตการยื่นเรื่องจนไดรับอนุมัติเปนกรมธรรม
A : สามารถแยกตอบตามประเภทกรมธรรมได ดังนี้
- กรมธรรม EXIM SURE ภายใน 1 เดือน
- กรมธรรม EXIM FLEXI ภายใน 2-3 สัปดาห
- กรมธรรม EXIM 4 SMEs ภายใน 1 สัปดาห
Q : จากการที่ ธสน. ไดรับการสนุบสนุนจากรัฐบาลจํานวน 5,000 ลานบาทนั้น เงินสวนนี้จะนํามาชวยใน
สวนใดบาง
A : ตามที่ ธสน. ไดรับเงินเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจํานวน 5,000 ลานบาท ทําให ธสน. สามารถใหความ
ชวยเหลือในดานการรับประกันการสงออกแกผูสงออกไดมากขึ้น โดยที่ผานมา ธสน. ไดพัฒนาบริการประกัน
การสงออกเพื่อ SMEs (EXIM 4 SMEs) ขึ้นเพื่อใหการรับประกันการสงออกแกผูสงออกที่มีมูลคาไมเกิน 100
ลานบาทตอป และไดมีการลงนามในความรวมมือกับสถาบันการเงินตาง ๆ ในการชวยเสริมสภาพคลองและให
ความคุมครองความเสี่ยงทางการคาระหวางประเทศแกอุตสาหกรรม และสมาคมตาง ๆ
Q : ทําไมการคุมครอง EXIM FLEXI (90%) มากกวา EXIM SURE (85% )
A : เนื่องจาก EXIM FLEXI ผูสงออกจะตองชําระคาเบี้ยประกันลวงหนาให ธสน. และเปนผูควบคุมดูแลการใช
วงเงินดวยตัวเอง จึงชวยให ธสน. มีตนทุนในการดําเนินงานที่ลดลง ดังนั้น ธสน. จึงไดเพิ่มความคุมครองใหแก
ผูขอรับบริการประเภทนี้สูงกวาบริการ EXIMSURE
Q : อัตราเบี้ยประกันคิดเปน % ตอป หรือ % ตอเดือน หรือเปนเหมารวมตอครั้ง
A : สําหรับบริการ EXIMSURE ธสน. จะคิดคาเบี้ยประกันเปนเปอรเซนตตาม shipment ที่ทําประกันตอครั้ง
สําหรับบริการ EXIMFLEXI และ EXIM 4 SMEs ธสน. จะคิดคาเบี้ยประกันเปนเปอรเซนตตามมูลคาที่ทํา
ประกันตอป
Q : การคุมครอง คุมครองถึงสินคา, วัตถุดิบที่อยูในขั้นตอนการผลิต หรือผลิตแลวแตรอสง ถาลูกคายกเลิก
ORDER จะถือวาไดรับการคุมครองหรือไม
A : ไมคุมครอง เนื่องจากบริการประกันการสงออกระยะสั้น ธสน. จะใหความคุมครองภายหลังการสงออก
เทานั้น

Q : สินคาที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนสง รับประกันหรือไม
A : ความคุมครองของธสน. ไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขนสงสินคา เนื่องจากความเสียหายดังกลาว
อยูภายใตความคุมครองของ Marine Insurance
Q : ระยะเวลาโดยประมาณ เมื่อเกิดผิดชําระจะไดรับคาสินไหมทดแทนภายในกี่วัน
A : ภายใน 120 วัน หลังจากยื่นขอรับคาสินไหมทดแทน ทั้งนี้หากเปนกรณีผูซื้อหรือธนาคารผูซื้อลมละลาย
ธสน. จะจายใหทันทีเมื่อมีหลักฐานวาผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อ รายนั้นลมละลาย
Q : เอกสารที่ใชรายงานการสงออก มีอะไรบาง
A : ใบแจงการสงออกตามแบบของ ธสน., P/O, Invoice, B/L และเอกสารการสงออกครบชุด
Q : มีบริการติดตามหนี้หรือไม คิดคาใชจายอยางไร
A : ปจจุบัน ธสน. ยังไมมีบริการติดตามหนี้ใหแกผูสงออกทั่วไป แตจะติดตามหนี้ใหเฉพาะผูสงออกที่ใชบริการ
ประกันการสงออกเทานั้น
Q : รายละเอียดการวิเคราะหลูกคา/ธนาคาร จะเปดเผยใหกับบริษัทลูกคาดวยหรือไม?
A : สําหรับผูสงออกที่ขอรับบริการประกันการสงออก ธสน. จะแจงเฉพาะผลการอนุมัติวงเงินและเทอมการชําระ
เงินที่รับประกันใหผูสงออกทราบ โดยหากผูสงออกตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูซื้อ หรือธนาคาร
ผูซื้อรายนั้น ๆ สามารถติดตอสอบถามไดจากเจาหนาที่ของ ธสน. อยางไรก็ตามหากผูสงออกตองการทราบ
รายละเอียดขอมูลผูซื้อ หรือธนาคารผูซื้อ เปนลายลักษณอักษร ผูสงออกสามารถขอรับบริการประเมินความเสี่ยง
ผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อจาก ธสน. ได
Q : ในกรณีมีปญหาลูกคาไมจายเงินสวนที่เหลือ 10% ทาง ธสน. จะติดตามตอ หรือทางบริษัทฯ ตองดําเนินการ
ติดตามเอง?
A : ภายหลังจากที่ ธสน. ไดมีการจายคาสินไหมทดแทนใหผูสงออกแลว ผูสงออกมีหนาที่รวมกับ ธสน. ในการ
ติดตามทวงถามหนี้จากผูซื้อหรือธนาคารผูซื้อรายนั้น ๆ
Q : ในการฟองรองทาง ธสน. จะเกี่ยวของดวยหรือไม ในกรณีผิดนัดชําระหนี้?
A : ผูสงออกมีหนาที่รวมกับ ธสน. ในติดตามทวงถามหรือจัดจางองคกรติดตามหนี้ในการติดตามหนี้และ
ดําเนินการฟองรอง โดยหากมีรายไดหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามหนี้ ผูสงออกและ ธสน. จะรวม
รับผิดชอบจํานวนเงินดังกลาวเปนสัดสวนเดียวกันกับอัตราความคุมครอง

Q : ทุกวันนี้ใชบริการขอมูลตรวจสอบคูคาจาก D&B อยู อยากทราบวา วิธีการตรวจสอบคูคาของ ธสน. ทํา
อยางไร และจะซ้ําซอนกับของบริษัทเราหรือไม?
A : ธสน. จะพิจารณาซื้อขอมูลจากองคกรขอมูลที่มีความเชี่ยวชาญของแตละประเทศ โดยปจจุบันมีองคกร
ขอมูลที่ ธสน. ทําการสั่งซื้อขอมูลรวม 62 องคกร
Q : สําหรับลูกคาที่อยูในเขตสงออกตามนิคมอุตสาหกรรม นับวาเปนการสงออกหรือไม? เขาขายการรับประกัน
การสงออกหรือไม?
A : ไมเขาขายในการใหบริการประกันการสงออกของ ธสน. โดย ธสน. จะใหการรับประกัน เฉพาะสินคาที่มี
การสงออกจริงจากประเทศไทยเทานั้น
Q : ธสน. สามารถประกันไดทุกรายการหรือไม กลาวคือหากผูสงออกชําระคาวิเคราะหขอมูลแลว เมื่อ ธสน.
วิเคราะหขอมูลผูซื้อแลว พบวาเสี่ยงมาก ธสน. จะปฏิเสธไมทําประกันสําหรับรายนั้นๆ หรือไม?
A : เมื่อ ธสน. พิจารณาแลวเห็นวาผูซื้อรายนั้นมีความเสี่ยงสูง ธสน. อาจปฏิเสธไมรับประกันผูซื้อรายนั้นๆ ได
Q : EXIMSURE กรมธรรมประเภท L/C กรณีที่ทําประกันแลว เมื่อสงเอกสารไปเรียกเก็บ แลวทางตางประเทศ
แจงวาเอกสารไมถูกตอง (มี Discrepancies) การรับประกันจะคุมครองหรือไม?
A : ในการรับประกันการสงออกภายใตกรมธรรมประเภท L/C ธสน. จะไมคุมครองกรณีที่ L/C มี Discrepancies
Q : ถาไมไดเปน SMEs จะซื้อประกันไดหรือไม?
A : สามารถรับบริการประกันได โดย ธสน. มีกรมธรรม 3 แบบ เพื่อรองรับผูสงออกทุกขนาด ไดแก
1. EXIMSURE
2. EXIMFLEXI
3. EXIM 4 SMEs
โดยผูสงออกสามารถเลือกกรมธรรมไดตามความเหมาะสมของตนเอง
Q : EXIMSurance มีประโยชนกับผูสงออก โดยถาลูกคาปลายทางไมจายเงิน แตบริษัทผูสงออกยังไดวงเงิน
สูงสุด 90% ตามมูลคาความเสียหาย ดังนั้น ธสน. ไดอะไรจากการทําธุรกรรมนี้? และธสน. จะดําเนินการอยางไร
หลังจากที่ทางลูกคาของผูสงออกไมจายเงิน?
A : เนื่องจาก ธสน. เปนธนาคารของรัฐ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการสงออก ดังนั้นบริการ
ประกันการสงออกของ ธสน. จึงเปนบริการที่ชวยสนับสนุนผูสงออกใหมีความมั่นใจและกลาที่ขยายตลาดการ
สงออกไปยังประเทศใหม ๆ ซึ่งจะชวยผลักดันใหมูลคาการสงออกเพิ่มสูงขึ้นซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับกรณีที่ผูซื้อไมชําระเงินคาสินคา ธสน.และผูสงออกมีหนาที่รวมกันใน
การติดตามทวงถามการชําระเงินจากผูซื้อ
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