EXIM BANK ลดดอกเบีย้ MOR MLR MRR “ต่ำสุดในระบบ” เหลือ 5.75% ต่ อปี
ช่ วยผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะ SMEs รับมือผลกระทบโควิด-19
EXIM BANK ประกำศปรั บลดอัตรำดอกเบีย้ เงินกู้ MOR MLR และ MRR เหลือเพียง 5.75% ต่ อปี ซึ่งต่ำที่สุด
ในระบบธนำคำร มีผลตัง้ แต่ วันที่ 19 มีนำคม 2563 เป็ นต้ นไป เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของ
โรคโควิด-19 ช่ วยให้ ผ้ ูประกอบกำรไทยสำมำรถดำเนินธุ รกิจระหว่ ำงประเทศได้ อย่ ำงไม่ สะดุด มีสภำพคล่ อง
ทำงกำรเงินและต้ นทุนดอกเบีย้ เงินกู้ลดลง
นายพิ ศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่ อการส่งออกและน าเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า EXIM BANK พร้ อมนาร่ องปรั บลดอัตราดอกเบี ย้ เงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate : MOR)
อัตราดอกเบี ย้ เงิ นกู้ลูกค้ ารายใหญ่ ชัน้ ดี (Minimum Loan Rate : MLR) และอัตราดอกเบี ย้ เงิ นกู้ ลูกค้ ารายย่ อยชัน้ ดี
(Minimum Retail Rate : MRR) จากเดิม 5.985% ต่อปี ซึง่ อยู่ในระดับต่าสุดแล้ วในระบบ เหลือเพียง 5.75% ต่ อปี
ต่ ำ ที่ สุ ด ในระบบธนำคำรปั จจุ บั น มี ผ ลตั ้ง แต่ วั น ที่ 19 มี น ำคม 2563 เป็ นต้ นไป เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ าและ
ผู้ประกอบการไทยให้ สามารถดาเนินธุรกิจการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศได้ อย่างไม่สะดุด มีต้นทุนต่าลง ท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
นอกจากนี ้ EXIM BANK ยังมีมำตรกำรพักชำระหนี ้ ลดภำระผู้ส่งออก สู้ภัยไวรั สโคโรนำ พักชาระหนี ้เงินต้ น
และดอกเบี ย้ 6 เดือน ลดภาระลูกค้ าที่ มีวงเงินสินเชื่อระยะยาวและระยะสัน้ ที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 พร้ อมขยายความคุ้มครองผู้สง่ ออกที่มีการส่งออกแล้ วหรื ออยู่ระหว่างเตรี ยมส่งออกไปจีน รวมทังโปรแกรม
้
สินเชื่อในอัตรำดอกเบีย้ พิเศษต่ ำกว่ ำ MLR และ MRR สาหรับผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกขนาด อาทิ
มำตรกำรสินเชื่อเพื่อกำรลงทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็ นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกกลุ่ม
อุต สาหกรรมใช้ ซื ้อหรื อปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ หรื อต่อเติมปรับปรุ งโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
เพิ่ มมูลค่าสินค้ าส่งออก อั ตราดอกเบี้ย 2 ปี แรก 2% ต่ อปี มำตรกำร EXIM เสริ ม สภำพคล่ องผู้ ส่ ง ออก เพื่ อให้
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็ นผู้ส่งออก ผู้นาเข้ าเพื่อผู้ผลิตในการส่งออก และผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก สามารถเลือกใช้ วงเงินกู้
ระยะยาวหรื อวงเงินกู้ระยะสันไปลดภาระการช
้
าระหนี ้ เพิ่มสภาพคล่องกิจการให้ มีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับส่งออกหรื อ
ปรับปรุ งเครื่ องจักร โรงงาน เทคโนโลยีการผลิต อัตราดอกเบี้ย 2 ปี แรก 3.99% ต่ อปี
“EXIM BANK นาร่ องลดดอกเบีย้ ครั ง้ นี ้ เพื่อร่ วมมือกับภาครั ฐและเอกชนพยุงเศรษฐกิจและภาคการส่งออก
ของไทยให้ ผ่านพ้ นช่วงเวลายากลาบากนีไ้ ปให้ ได้ ช่วยให้ ผ้ ูประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs มีเงินทุนดาเนินธุรกิจ
ในต้ นทุนที่ต่าลง สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนและส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างและรุ นแรงมากยิ่งขึ ้น
ทุกขณะได้ โดย EXIM BANK จะประเมินสถานการณ์และหารู ปแบบสนับสนุนหรื อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ สามารถ
รับมือกับผลกระทบและสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นภายในและระหว่างประเทศต่อไป” นายพิศิษฐ์ กล่าว
17 มีนาคม 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสำรองค์ กร ฝ่ ำยพัฒนำควำมยั่งยืนและสื่อสำรองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 4120-4

