สนับสนุนบร�การทางการเง�นและการคาของไทย

Support national financial and trade services
ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ ความรวมมือไทย-เยอรมัน เร��มดำเนินโครงการสรางความเขมแข็งดานบร�การทางการเง�นในประเทศไทย
เพ�่อสนับสนุนธุรกิจในชนบท และสงเสร�มการคาระหวางสองประเทศ
In 1960s, the cooperation started to strengthen financial services in Thailand in order
to support rural businesses and to promote trade between the two countries.
บรรษัทเง�นทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในปจจ�บัน
The Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT) today
ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๙ ไทยและเยอรมนีใหการสนับสนุนบรรษัทเง�นทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ซึ่งเปนธนาคารเอกชนเพ�่อการพัฒนา กอตั้งข�้นใน พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ�่อสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยใหบร�การสินเชื่อเพ�่อการลงทุนและการบร�การใหคำปร�กษาดานการเง�น
During 1966-1976, cooperation supported the Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT),
a private development bank founded in 1959 to promote small and medium-sized enterprises
by investment loans and consultancy services.

การสงเสร�มการคาและคูคาทางธุรกิจยังคงดำเนินอยูจนถึงทุกวันนี้
Trade promotion and business matching continue until today
กอตั้งสำนักงานสงเสร�มการคาและการลงทุน (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๕)
ในนครแฟรงคเฟ�รต โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อเพ��มการสงออกสินคาไทย
และสงเสร�มใหเกิดการลงทุนจากตางประเทศในประเทศไทย
During 1962-1972, the cooperation supported the estabishment
of the Thai Trade and Investment Center in Frankfurt to promote
the export of Thai products and promote foreign investors to Thailand.

โครงการชวยเหลือดานการดำเนินงาน และการติดตามโครงการลงทุน
รวมทั้งการตรวจสอบเครดิต การประเมินความคุมครองประกันภัย และการว�จัยดานการลงทุน
นอกจากนี้ยังไดสงเสร�มความสัมพันธกับองคกรและสถาบันอื่นๆ ที่ทำงานในดานการพัฒนา
หลักเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนายังไดถูกนำมาใชในการประเมินผลโครงการลงทุนตางๆ
The project supported IFCT in assisting and following up investment project implementation
including credit investigations, insurance coverage assessment and investment research.
It also promoted liaisons with other organisations and institutions working in the field of development.
Macro-economic and developmental aspects were integrated into investment project evaluation.

ในปตอๆ มา ประเทศไทยไดเขารวมงานแสดงสินคาตางๆ ที่จัดข�้นในเยอรมนี
เพ�่อสงเสร�มการสงออกสินคาไทย โดยเนนภาคการเกษตรและพัฒนาชนบท
ซึ่งเปนไปตามแนวทางการพัฒนาระหวางประเทศในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๓๒
To further enhance the export of its products, in the following years
Thailand participated in numerous trade fairs held in Germany.
The cooperation concentrated on rural development and the agricultural
sector, reflecting international development trends of the 1970s and 1980s.

สนับสนุนระบบการใหสินเชื่อรายยอย
กลุมการเง�นแบบพ�่งพาตัวเอง และกลุมสหกรณ

Support micro-finance, self-help groups and cooperatives
โครงการสินเชื่อบุคคลไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๒) ไดสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ในพ�้นที่ชนบทของไทย ควบคูไปกับการสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยการขยายธุรกิจสินเชื่อรายยอยของธนาคารออมสิน เชน การใหสินเชื่อสวัสดิการ
สินเชื่อไทรทอง และสินเชื่อสำหรับว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการจางงาน
โดยเฉพาะอยางยิ�งสำหรับประชากรในพ�้นที่ชนบท
Parallel to the promotion of SMEs, Thai-German Credit Project (1991-1999)
helped strengthen the rural Thai economy by expanding the micro loan business
within the Government Savings Bank (GSB). With the help of, for example,
welfare loans, Saitong-credits and SME loans and
employment opportunities especially for the rural population.

โครงการเสร�มสรางการบร�หารระบบสหกรณ ในเขตที่สูงตะวันตกและภาคกลางของเว�ยดนาม
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ชวยปรับปรุงศักยภาพและรายไดของสหกรณ
รวมทั้งคุณภาพชีว�ตของประชาชนผานโครงสรางและระบบสงเสร�มสหกรณที่มีประสิทธิภาพ
Strengthening Cooperatives and SMEs in Central Vietnam (2013-2015)
support the performance improvement and income generation
of the cooperatives/SMEs through effective cooperative
promotion structure and system.

ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๒ โดยเฉพาะชวงว�กฤตการณทางการเง�นในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ความรวมมือไทย-เยอรมัน
เล็งเห็นถึงความจำเปนในการปรับปรุงการเขาถึงแหลงเง�นทุนของเกษตรกรรายยอยและว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
During the 1990s, especially the financial crisis in 1997, Thai-German cooperation
strongly supported to improve further financial access for smallholders and SMEs.

โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเง�นชุมชนรายยอย (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๗)
เปนการพัฒนาชนบทในอีกแนวทางหนึ่งที่ตางไปจากเดิม โดยเปนโครงการ
ความรวมมือดานการเง�นโครงการสุดทาย โครงการนี้ชวยขยายบร�การ
ทางการเง�นของธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ใหกับประชากรในพ�้นที่ชนบทอยางยั่งยืน
A completely different approach towards rural development
was carried out by the last direct cooperation project in this field,
the Micro-Finance Linkage Project (1992-2004).
It helped to expand the range of financial services offered
by the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
for the rural population in a sustainable way.

หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของโครงการ คือ “การบร�การเง�นฝากออมทรัพยทว�โชค
(ฝากเง�น พรอมรับลุนโชค)” ซึ่งเปนเง�นฝากประเภทออมทรัพย ที่มีเปาหมายในพ�้นที่ยากจน
ในชนบท สิทธิประโยชนหนึ่งของการฝาก คือการลุนรับรางวัลที่จัดข�้นปละสองครั้งในจังหวัดตางๆ
ผูฝากเง�นทุกคนที่มีเง�นฝากขั้นต่ำเปนเวลาอยางนอย ๓ เดือน มีสิทธิ์จับรางวัลนี้
เมื่อสิ�นสุดโครงการ มีบัญชีเง�นฝากออมทรัพยทว�โชคถึง ๒.๓ ลานบัญชีทั่วประเทศ
One of the major successes of the project was the dissemination of the “Om Sap
Thawi Choke (OSTC: save and get a chance) savings product”, which was targeting
the poorer sections of the rural population. One of the features of the product was
a lottery conducted twice a year in the provinces. Every depositor who managed to
have a minimum deposit for at least 3 months was eligible. By the end of the project,
there had been 2.3 million OSTC accounts all over Thailand.

สนับสนุนดานการเง�น
ของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Promote SME-finance

ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๓ โครงการความรวมมือทางว�ชาการตางๆ ทัง้ ดานเศรษฐกิจและสภาพภูมอิ ากาศไดรว มสงเสร�มการเขาถึงสินเชือ่ ควบคูไ ปดวย
Since 2000s, the technical cooperation in the finance sector has been included in various projects of economic and climate projects.
โครงการความรวมมือทำหนาที่เปนสื่อกลางเพ�่อเชื่อมโยงสถาบันบร�การทางการเง�นกับลูกคา โดยชวยใหลูกคา
ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการ SMEs ผานเกณฑคุณสมบัติที่จะดำเนินมาตรการปรับปรุงว�สาหกิจ และชวยให
สถาบันการเง�นไดรับขอมูลเชิงลึกมากข�้น เพ�่อลดความเสี่ยงดานเครดิต นอกจากนี้ยังมีการปรับผลิตภัณฑสินเชื่อ
ใหเหมาะสมกับสภาพปจจัยแวดลอมของภาคธุรกิจ เชน ใชเคร�่องจักรกลการเกษตรเปนหลักประกันในธุรกิจเกษตร
The cooperation regards itself as a mediator between financial service institutions and their clients.
The clients, mostly SMEs, are qualified to conduct improvement measures, while the financial
institutions get more insights into the sector, in order to reduce credit risks. In many cases
credit products have been adapted to fit better to the conditions of the sector, e.g. using
agricultural machines as collateral.
แนวทางดังกลาวไดนำมาใช เชนในโครงการดังตอไปนี้:
• โครงการสงเสร�มการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๕)
• โครงการเพ��มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดานพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐)
• โครงการไทย-เยอรมันเพ�่อเสร�มสรางข�ดความสามารถในการแขงขันของว�สาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔)
• โครงการสงเสร�มอุตสาหกรรมชิ�นสวนยานยนตสีเข�ยว (งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป)
• สนับสนุนบร�ษัทจัดการพลังงาน
Similar approaches have been used e.g. in the following projects:
• Energy Efficiency Promotion Project (ENEP, 1993-2002)
• Energy and Eco-Efficiency in Agro-Industry (E3Agro, 2004-2007)
• Thai-German Programme for Enterprise Competitiveness (T-G PEC, 2004-2011)
• Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries (EU-funded)
• Support Energy Service Companies (ESCO) services

โครงการสงสร�มอุตสาหกรรมขนาดยอม (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖)
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ ธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจัดฝกอบรม
การพัฒนาศักยภาพการบร�หารจัดการใหกับผูประกอบการ (CEFE) ใหกับพนักงานกวา ๓,๐๐๐ คน
และลูกคาอีกหลายพันคนเพ�่อสรางความคุนเคยดานแนวคิดธุรกิจและงานนอกภาคการเกษตร
Small-Scale Industry Promotion Project (1997-2003)
During 1999 and 2002, the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
trained 3,000 of its staff members and thousands of its clients in the Competency Based
Economies Formation of Enterprise (CEFE) in order to familiarise them with the business
logic of off-farm activities.

จัดการการเง�นเพ�่อสิ�งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ
และสรางแรงจ�งใจดานนโยบาย
Manage large-scale green and climate finance
and policy incentives
ปจจ�บนั มีความจำเปนเรงดวนในการลงทุนเพ�อ่ ดำเนินมาตรการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ซึง่ มักเปนการลงทุนขนาดใหญ ความรวมมือไทย-เยอรมัน จ�งจำเปนตองสงเสร�มการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชนใหมากข�น้
การลงทุนดังกลาวจำเปนตอการปรับเปลีย่ นกระบวนการใหทนั สมัย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทีใ่ ชพลังงานปร�มาณมาก
รวมทัง้ อาคาร และการขนสงทีย่ งั ไมมปี ระสิทธิภาพดานพลังงาน
Due to the urgent need of high volume investments to finance climate mitigation and adaptation measures,
the cooperation needs to draw in additional public and private funding. It is necessary for the transformation
and modernisation of various sectors, such as energy-intensive industries, buildings and transport.
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการภายใต “แผนการดำเนินการลดกาซเร�อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หร�อ NAMA” มูลคา ๑๕ ลานยูโร ไดเร��มสนับสนุนการใชสารทำความเย็น
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอมในระบบปรับอากาศและทำความเย็นของประเทศไทย ซึ่งจะทำใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนตามมา ๔-๕ เทา
In 2016, a 15-million-Euro NAMA programme started to support the transformation of the Thai refrigeration and air-conditioning sector
to use climate-friendly refrigerants. It shall trigger around 4 to 5-fold of investment volume by the private sector.
ประเทศไทยและเยอรมนีจำเปนจะตองสรางนวัตกรรมแรงจ�งใจทางการเง�นใหมๆ รวมทั้งรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม เพ�่อใหภาคเอกชนเพ��มการลงทุนที่จะกอใหเกิดการผลิตและ
การบร�โภคอยางยั่งยืนในสังคม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
Thailand and Germany will need to find further innovative financial incentives and feasible business models where the private sector increase their
investments into more sustainable production and consumption of the societies, within the country and beyond borders.

