EXIM BANK ลดดอกเบีย้ ลูกค้ าทั่วไปและ SMEs เหลือ 5.985% ต่าสุดในระบบ SFIs
พร้ อมเสนอโปรแกรมสินเชื่อพิเศษกระตุ้นเศรษฐกิจ
EXIM BANK ประกาศปรั บลดอัตราดอกเบีย้ Prime Rate สาหรั บลูกค้ าทั่วไปและ SMEs (เทียบเท่ า MRR
ของธนาคารพาณิชย์ ) จากเดิมที่อยู่ในระดับต่าสุดในระบบ SFIs อยู่แล้ ว เหลือเพียง 5.985% ต่ อปี มีผลตัง้ แต่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป พร้ อมเสนอโปรแกรมสินเชื่อพิเศษช่ วยสนั บสนุ นให้ มีเงินทุนสาหรั บ
ผู้ ประกอบการในการดาเนิ นธุ รกิจหรื อนาเข้ าเครื่ องจั กร เทคโนโลยี การผลิ ต เพื่ อขยายกาลั งการผลิ ตหรื อ
ปรั บปรุ งโรงงาน ในอัตราดอกเบีย้ เงินกู้เพียง 2% ต่ อปี
นายพิ ศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่ อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั EXIM BANK มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ Prime Rate สาหรับลูกค้ าทัว่ ไปและ SMEs (เทียบเท่า MRR ของ
ธนาคารพาณิชย์) อยู่ที่ 6.00% ต่อปี ซึง่ ต่าที่สดุ ในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) เนื่องจาก EXIM BANK
นาร่ องลดอัตราดอกเบี ้ยเพื่อช่วยลดต้ นทุนการดาเนินธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศให้ แก่ผ้ ูประกอบการไทย โดยเฉพาะ
SMEs ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ตาม เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและตอบสนอง
ทิศทางดอกเบี ้ยนโยบาย รวมถึงให้ ความสาคัญกับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีจานวนมากและเป็ นกาลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย EXIM BANK ได้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ย Prime Rate เหลือ 5.985% ต่อปี โดยมี
ผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป
นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ภายใต้ ภาวะที่อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายปรับลดลงมาอยู่ในระดับต่าเป็ นประวัติการณ์ ประกอบกับ
เงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องมาอยู่ในระดับ 30-31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ แข็งค่าขึ ้นถึงราว 15% เมื่อเทียบกับปี 2559
ที่เงินบาทเคยอยู่ที่ราว 36 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ จึงถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีสาหรับผู้ประกอบการไทยในการนาเข้ าเครื่ องจักร
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ในระยะยาว EXIM BANK จึงได้ พฒ
ั นาบริ การหลากหลายรู ปแบบเพื่อกระตุ้นการนาเข้ าและการลงทุน ควบคู่กบั มาตรการ
เสริ มสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นการส่งออก โดยสอดคล้ องกับทิศทางเศรษฐกิจของไทยและตลาดโลก ในอัตราดอกเบี ้ยพิเศษ
ต่ากว่า Prime Rate สาหรับผู้ประกอบการทุกกลุม่ อุตสาหกรรมและทุกขนาด ดังนี ้
 มาตรการสิ น เชื่ อ เพื่ อ การลงทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เป็ น สิ น เชื่ อ ระยะยาวเพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมใช้ ซื ้อหรื อปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ หรื อต่อเติมปรับปรุ งโรงงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้ าส่งออก อัตราดอกเบี้ย 2 ปี แรก 2% ต่ อปี
 มาตรการ EXIM เสริ มสภาพคล่ องผู้ส่งออก เพื่อให้ ผ้ ป
ู ระกอบการ SMEs ที่เป็ นผู้ส่งออก ผู้นาเข้ าเพื่อ
ผู้ผลิตในการส่งออก และผู้ผลิตเพื่อผู้สง่ ออก สามารถเลือกใช้ วงเงินกู้ระยะยาวหรื อวงเงินกู้ระยะสัน้ สาหรับ
นาไปลดภาระการชาระหนี ้และเพิ่มสภาพคล่องกิจการให้ มีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับดาเนินธุรกิจส่งออก หรื อ
ปรับปรุ งเครื่ องจักร โรงงาน เทคโนโลยีการผลิต เป็ นต้ น อัตราดอกเบี้ย 2 ปี แรก 3.99% ต่ อปี
 สินเชื่อส่ งออกเพิ่มสุข อัตราดอกเบี้ยปี แรก 5.50% ต่ อปี สาหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่ มต้ นส่งออก
 สินเชื่อส่ งออกเพิ่มค่ า อัตราดอกเบี้ย 2 ปี แรก Prime Rate -1.25% ต่ อปี สาหรับกลุ่ม SMEs โดยเฉพาะ
กลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุม่ อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
 สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV สาหรับผู้ส่งออก SMEs ไปตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม) อัตราดอกเบี้ย Prime Rate -1.75% ตลอดอายุโครงการ
 สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง สินเชื่อรั บซือ้ ตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง และสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อ
โซนพิเศษ อัตราดอกเบี้ยขั้นตา่ Prime Rate -2.00% สาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่

-2นอกจากนี ้ EXIM BANK ยังมีบริ การหลากหลายรู ปแบบเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการไทย
ในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั และแนวโน้ มเศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ า อาทิ มาตรการพักชาระหนี ้ ลดภาระผู้ส่งออก สู้ ภัย
ไวรั สโคโรนา พักชาระหนีเ้ งินต้ นและดอกเบีย้ 6 เดือน ลดภาระลูกค้ าที่มีวงเงินสินเชื่อระยะยาวและระยะสันที
้ ่ได้ รับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้ อมขยายความคุ้มครองผู้ส่งออกที่มีการส่งออกแล้ ว
หรื ออยู่ระหว่างเตรี ยมส่งออกไปจีน สินเชื่อเพื่อวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และบริ การประกันการส่ งออกสาหรับ
ผู้สง่ ออกทัว่ ไปและผู้สง่ ออก SMEs ซึง่ มีขนตอนการขอรั
ั้
บบริ การที่สะดวกรวดเร็ วขึ ้น เป็ นต้ น
“EXIM BANK เชื่อมัน่ ว่า ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ เติบโตต่อไป
ได้ ตามความคาดหวังของทุกฝ่ าย ท่ามกลางปั จจัยท้ าทายรอบด้ านที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
โดยธนาคารจะทาหน้ าที่สนับสนุนเครื่ องมือทางการเงินให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีสภาพคล่อง ลดต้ นทุน
การดาเนินธุรกิจ ในระยะสั ้น ควบคู่กบั การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้ า
ยุคใหม่ในระยะยาว” นายพิศิษฐ์ กล่าว
7 กุมภาพันธ์ 2563
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