
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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Krungthai COMPASS ประเมินวา่ท้ังปี 2563 ไทยจะส่งออกข้าวได้
เพียง 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ซึ่งส่งออกได้ 7.6 ล้านตัน 
หรอืลดลง 12% YoY

Covid-19  ท าให้คู่ค้าของผู้ส่งออกได้รับผลกระทบจนเกิดปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรอืบางรายล้มละลายจนผิดนัดช าระหนี้ เช่นเดียวกับ 
Phoenix Commodities เทรดเดอรสิ์นค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก
ท่ีล้มละลายจากการขาดทุนถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจาก
ขาดทุนอตัราแลกเปล่ียนและการเก็งก าไรท่ีผิดพลาดในตลาดน้ามัน

หากเทรดเดอร์ปิดกิจการอาจท าให้ผู้ส่งออกข้าวไทยท่ีค้าขายกับ
เทรดเดอรไ์ม่ได้รับการช าระเงินค่าสินค้า และอาจลุกลามไปจนเกิด
ปัญหาขาดสภาพคล่อง

กรณี Phoenix Commodities สร้างความเสียหายกับผู้ส่งออก
ข้าวไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท

Krungthai COMPASS แนะน าผู้ส่งออกท าประกันการส่งออก 
เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการส่งออกสินค้าแล้วไม่ได้รับ
การช าระเงนิ

Phoenix Commodities ล้มละลาย
เพ่ิมความเส่ียงให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอย่างไร
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สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในปีนี้ยังน่าเป็นห่วง โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 

2563 ไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวอยู่ท่ี 3.3 ล้านตัน หรือลดลง 33% (YoY)

โดยตลาดส่งออกหลักอย่างทวีปแอฟริกาหดตัวมากถึง 44% สาเหตุท่ีการ

ส่งออกข้าวไทยลดลงมาก เน่ืองจากปัญหาภัยแล้งในประเทศ ท าให้ผู้ส่งออก 

ขาดแคลนข้าวในการส่งออก อีกท้ังเงินบาทท่ีแข็งค่า ท าให้ราคาส่งออกข้าวไทย

สูงกวา่คู่แข่งมาก นอกจากน้ี ยังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันท่ีรุนแรงใน

ตลาดส่งออกจากสต็อกขา้วโลกท่ียังมีอยู่ในปรมิาณมาก โดยเฉพาะจีน ท่ีปัจจุบัน

เริม่ผันตัวมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวมากขึ้น จากปัจจัยเส่ียงท่ีกล่าวมาข้างต้น 

Krungthai COMPASS จึงประเมินว่าท้ังปี 2563 ไทยจะส่งออกข้าวได้เพียง 

6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ซึ่งส่งออกได้ 7.6 ล้านตัน หรอืลดลง 12% YoY

ขณะท่ีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังท าให้คู่ ค้าของผู้ส่งออกได้รับ

ผลกระทบจนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง หรอืบางรายล้มละลายจนผิดนัดช าระหน้ี 

โดย Euler Hermes บริษัทประกันสินเชื่อทางการค้าชั้นน าของโลกคาดว่า

Covid-19 จะส่งผลกระทบให้ธุรกิจการค้าท่ัวโลกขาดทุนคิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้าน

ล้านดอลลารส์หรฐัฯ รวมท้ังจะมีธุรกิจล้มละลายเพ่ิมขึ้นกวา่ 20%

สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

(EXIM Bank) ท่ีเปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-

พฤษภาคม 2563) พบว่า ลูกค้าท่ีประกันการส่งออก ยื่นเอกสารว่าผู้ซื้อใน

ต่างประเทศช าระเงินล่าช้าเป็นจ านวนเพ่ิมขึ้น 195% (YoY) รวมท้ังมีลูกค้ายื่น

ขอรบัค่าสินไหมเพ่ิมขึ้น 226% (YoY) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ซื้อไม่ช าระเงิน

ค่าสินค้า 92% รองลงมา คือ ผู้ซื้อล้มละลาย 8% โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการขอรับ

สินไหมสูง คือ ข้าว อาหาร และอญัมณี 

เช่นเดียวกับกรณี “Phoenix Commodities” ท่ีล้มละลายจนถึงขั้น

ปิดกิจการในช่วงกลางปีท่ีผ่านมา  นับว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ช็อควงการ

สินค้าเกษตรของโลก เนื่องจากเป็นบริษัทเทรดเดอร์สินค้าเกษตรเจ้าใหญ่

อันดับท่ี 3 ของโลก และจากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าว พบว่า บริษัทยัง

เป็นคู่ค้ากับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยหลายเจ้า ในบทความน้ีเราจะอธิบาย

วา่การปิดกิจการของเทรดเดอรร์ายน้ีเพ่ิมความเส่ียงให้ผู้ส่งออกขา้วไทยอย่างไร 

รวมท้ังผู้ส่งออกขา้วควรปรบัตัวอย่างไร
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บรษัิท Phoenix Commodities คือ บรษัิทค้าขายสินค้า Commodities จ าพวก

สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ข้าว เหล็ก และถ่านหิน เป็นต้น เป็นบรษัิทใน

เครอื Phoenix Group DMCC ซึ่งบรหิารงานโดย Mr.Gaurev Dhawan ชาวอินเดีย

ผู้มีประสบการณ์ในตลาด Commodities มากว่า 25 ปี โดยบริษัทเริ่มด าเนินธุรกิจ

ค้าขายข้าวต้ังแต่ปี 2001 และก้าวขึ้นเป็นผู้ค้าข้าวอันดับท่ี 3 ของโลก มีบรษัิทในเครือ

กว่า 100 บริษัท มีพนักงานประมาณ 2,500 คน โดยในปี 2019 มีรายรับ 3,100 ล้าน

ดอลลารส์หรฐัฯ และมีก าไร 151.8 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ  

บริษัทอาศัยชื่อเสียงท่ีมีมานานในการต่อรองกับผู้ส่งออกสินค้า Commodities 

เพ่ือสรา้งความได้เปรยีบให้กับบรษัิท ด้วยชื่อเสียงของบรษัิทท าให้การขอเทอมการค้า

กับผู้ส่งออกเพ่ือน าสินค้ามาจ าหน่ายก่อนแล้วค่อยช าระเงินทีหลังย่ิงท าได้ง่าย ขณะท่ี

ข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าว พบว่า ในช่วงหลังเทรดเดอร์รายนี้มีการช าระเงินให้

ผู้ส่งออกล่าช้า เนื่องจากบรษัิทมีการท า Hedging ค่าเงนิแล้วขาดทุน 

บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนมากถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างว่า

การระบาดของ Covid-19 ท าให้อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมาก อีกท้ังราคาน้ามัน

ท่ีลดลงมากในช่วงท่ีผ่านมาท าให้บรษัิทขาดทุนจากการเก็งก าไรในตลาดน้ามัน ส่งผลให้

บรษัิทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมาก โดยบรษัิทมีภาระหนี้คงค้างอยู่ในกลุ่ม

ธนาคารประเทศ สิงคโปร์ อังกฤษ และดูไบ ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   

นอกจากนี้ยังมีเทรดเดอร์อีกหลายรายท่ีก าลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง

เช่นเดียวกัน โดยจากรายงานข่าวของ Financial Times ระบุว่า บริษัท Hin Leong 

Trading และ ZenRock Commodities Trading ซึ่งเป็นบริษัทเทรดเดอร์สินค้า 

โภคภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงเช่นเดียวกัน ก็ก าลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเหมือนกับ 

Phoenix Commodities และอาจสร้างความเสียหายของให้กับธนาคารผู้ให้กู้รวม

กวา่ 2 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ

ผู้ส่งออกรายใหม่หรือผู้ส่งออกท่ีเน้นปริมาณการขายครั้งละมากๆ จะนิยมค้าขาย

ผ่านเทรดเดอร์ เนื่องจากผู้ส่งออกรายใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขยายตลาด

ส่งออกหรือหาตลาดเองมากนัก ท าให้ต้องพ่ึงพาการค้าขายผ่านเทรดเดอร์ หรือ

บางครัง้เป็นผู้ส่งออกท่ีเน้นปรมิาณการขายครัง้ละมากๆ เพ่ือลดต้นทุนในการจัดการ 

เทรดเดอร์ก็จะสามารถรวบรวมค าส่ังซื้อจากคู่ค้าต่างๆมาให้ได้ ส่วนผู้ส่งออกข้าวท่ีมี

ประสบการณ์ในตลาดส่งออกข้าวมานานจะนิยมค้าขายโดยตรงกับผู้ซื้อมากกว่า 

เนื่องจากผู้ส่งออกมีฐานลูกค้ารองรบัชัดเจน อีกท้ังมีการค้าขายกับลูกค้ามาเป็นระยะ

เวลานาน จากรุน่สู่รุน่จนเกิดความไวใ้จในสินค้าและการช าระเงนิซึ่งกันและกัน 

Phoenix Commodities คือใคร?

เพราะเหตุใด Phoenix Commodities ถึงขาดทุนจนล้มละลาย?

ผู้ส่งออกข้าวไทยกลุ่มไหนบ้างท่ีค้าขายผ่านเทรดเดอร?์
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ผู้ส่งออกข้าวไทยส่วนใหญ่มักตกลงค้าขายกันแบบไม่มีการจ่ายล่วงหน้า ซึ่ง

เป็นการค้าขายท่ีมีความเส่ียงสูง จากการท่ีผู้ซื้ออาจไม่ช าระเงินหลังจากส่งมอบ

สินค้าไปแล้ว แทนการช าระเงินแบบ L/C (Letter of Credit) โดยมักให้เหตุผลวา่

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียม อีกท้ังในปัจจุบันผู้ส่งออก

ข้าวไทยส่วนใหญ่จ ายอมต้องให้เทอมการค้ากับเทรดเดอร ์กล่าวคือ ให้เทรดเดอร ์

น าสินค้าไปจ าหน่ายก่อนแล้วน าเงินมาช าระกับผู้ส่งออกทีหลัง เนื่องจากเทรดเดอร์

มีอ านาจในการต่อรองมากกวา่ผู้ส่งออก จากการท่ีมีทางเลือกในการไปซ้ือสินค้า

กับผู้ส่งออกอื่นท่ีให้เงื่อนไขดีกวา่แทน 

การปิดกิจการของเทรดเดอรข์้าวเพ่ิมความเส่ียงให้ผู้ส่งออกข้าวไทยและอาจ

ลุกลามไปจนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง โดยจากรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน

ผู้ส่งออกข้าวไทยส่วนใหญ่ให้เทอมการค้ากับเทรดเดอร์โดยท่ัวไปประมาณ 

60-150 วัน โดยผู้ส่งออกข้าวจะส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อหรือเทรดเดอร์ก่อน โดยท่ี

ยังไม่มีการช าระเงินค่าสินค้า ดังนั้น หากเทรดเดอร์ปิดกิจการอันเนื่องมาจาก

เหตุผลด้านสภาพคล่องหรือขาดทุนจากการท า Hedging ค่าเงิน เช่นกรณี 

Phoenix Commodities จะท าให้ผู้ส่งออกข้าวไทยท่ีค้าขายกับเทรดเดอร์

ไม่ได้รับการช าระเงินค่าสินค้า ซึ่งจากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุ

ความเสียหายจากเทรดเดอรร์ายนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท 

วงจรการค้าของผู้ส่งออกผ่านบรษัิทเทรดเดอร์

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai Compass
หมายเหต:ุ  ลูกศรสีเหลือง คือ การช าระเงนิ, ลูกศรสีส้ม คือ การส่งมอบสินค้า

การปิดกิจการของเทรดเดอรเ์พ่ิมความเส่ียงให้ผู้ส่งออกข้าวไทยและอาจลุกลามไปจนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

2. ผู้ส่งออกส่งสินค้าให้ผู้ซื้อหรอืเทรดเดอร์
โดยยังไม่ได้รบัการช าระเงนิค่าสินค้า
แต่ให้เทอมการค้า 60-150 วนั

ปัจจุบันการค้าขายข้าวของผู้ส่งออกเส่ียงแค่ไหน? การปิดกิจการ
ของเทรดเดอรเ์พ่ิมความเส่ียงให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอย่างไร?

ผู้ส่งออกขา้ว

เทรดเดอร์

Buyer

1. เทรดเดอรติ์ดต่อ
ซื้อสินค้าจากผู้ส่งออก

4. ปิดกิจการ 
เนื่องจากขาดทุนจากการ Hedging ค่าเงนิ 

จนท าให้ไม่สามารถช าระเงนิค่าสินค้าให้ผู้ส่งออกข้าวได้

3.ผู้ซื้อช าระเงนิ

5. ผู้ส่งออกไม่ได้รบั

ช าระเงนิค่าสินค้าจนท า

ให้ขาดสภาพคล่อง
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Implication:

ผู้ส่งออกข้าวควรพิจารณาลดความเส่ียงจากการส่งออกสินค้าแล้วไม่ได้

รบัช าระเงิน โดยอาจตกลงวธิีการช าระเงินให้รดักุมมากขึ้น เช่น การขอ 

Advance Payment บางส่วนก่อนการส่งสินค้า หรอือาจขอให้เทรดเดอร์

ท าการ Transfer L/C จากผู้ซื้อมาให้ผู้ส่งออก หากผู้ซื้อมีการเปิด L/C 

ให้กับเทรดเดอร์ ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงของผู้ส่งออกได้ 

การท าประกันการส่งออกเป็นทางเลือกท่ีดีในการบรหิารความเส่ียงจาก

การส่งออก โดยเฉพาะในกรณีท่ีไม่สามารถต่อรองขอ Advance Payment 

จากผู้ซื้ อได้ และในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีท าให้ผู้น าเข้าข้าวจาก

ต่างประเทศต่างได้รับผลกระทบจนท าให้ช าระเงินล่าช้า หรือไม่สามารถ

ช าระค่าสินค้าได้ โดยประกันการส่งออกมีหลายรูปแบบกรมธรรม์ เช่น 

กรมธรรม์การส่งออกราย Shipment ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการท่ี

ส่งออกไม่มากครั้ง หรือกรมธรรม์การส่งออกแบบเหมาจ่ายรายปี 

ซ่ึงเหมาะกับผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีการส่งออกจ านวนมากและ

ไม่ต้องการท าเอกสารหลายครัง้ ขึ้นอยู่กับวธิีการช าระเงินของผู้ส่งออก

และผู้ซื้อท่ีตกลงกัน 
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