EXIM BANK ออกมาตรการพักชาระหนี ้ ลดภาระผู้ส่งออก สู้ภัยไวรั สโคโรนา
พร้ อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ พเิ ศษสาหรับบริการประกันการส่ งออกแก่ ผ้ ูส่งออกไปตลาดจีน
EXIM BANK พักชาระหนีเ้ งินต้ นและดอกเบีย้ 6 เดือน ลดภาระลูกค้ าที่มีวงเงินสินเชื่อระยะยาวและ
ระยะสัน้ ที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้ อมขยายความคุ้มครองผู้ส่งออก
ที่มีการส่ งออกแล้ วหรื ออยู่ระหว่ างเตรี ยมส่ งออกไปจีน ทัง้ ผู้ส่งออกที่มีกรมธรรม์ ประกันการส่ งออกอยู่แล้ วและ
ผู้สนใจจะใช้ บริ การประกันการส่ งออก เพื่อ บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ขณะที่ไทยกาลังเข้ าช่ วงผลไม้
ออกสู่ตลาดมาก อาทิ ทุเรี ยน มังคุด ลาไย ลิน้ จี่ ในระยะ 3-6 เดือนข้ างหน้ า
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์ การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื อ้ ไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนได้ ขยายวงกว้ าง ส่งผลให้ รัฐบาลจีนจาเป็ นต้ องออกมาตรการเข้ มงวดเพื่อจากัดและยับยังการแพร่
้
ระบาด
ของเชือ้ ไวรั ส โดยการจากัดการเดินทางและระบบขนส่งมวลชนในหลายเมืองของจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ส่งออกและธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องกับการส่งออก อาทิ โลจิ สติกส์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ EXIM BANK จึงออกมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้ า ทังด้
้ านสินเชื่อและด้ านรับประกันการส่งออก เพื่อ บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั และอาจเกิดขึ ้น
ในระยะ 6 เดือนข้ างหน้ า
มาตรการสนับสนุ นด้ านสินเชื่อ ลูกค้ าสินเชื่อทัง้ ระยะยาวและระยะสันสามารถขอพั
้
กชาระหนี ้เงินต้ นและ
ดอกเบีย้ ได้ สูงสุด 6 เดือน รวมทัง้ ขยายระยะเวลาให้ ต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้ เ งินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมตั ิ รวมกับอายุ
ตัว๋ เดิมแล้ วไม่เกิน 360 วัน กรณีลกู ค้ าที่มีการค ้าประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
PGS ระยะที่ 5-7 สามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้ออกไปได้ อีกสูงสุด 5 ปี โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน
สินเชื่อของ บสย. ในส่วนที่ขยายออกไป 5 ปี นับจากวันที่หมดระยะเวลาการค ้าประกันที่มีกบั โครงการเดิม ลูกค้ าที่ได้ รับ
ผลกระทบสามารถขอรับบริ การภายใต้ มาตรการสนับสนุนด้ านสินเชื่อได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึง 31 ธันวาคม 2563
มาตรการสนับสนุ นด้ านรั บประกันการส่ งออก สาหรับลูกค้ าประกันการส่งออกของ EXIM BANK ที่มีการ
ส่งออกไปแล้ ว หรื อได้ รับคาสัง่ ซื ้อแล้ วและกาลังเตรี ยมการส่งออก ประกอบด้ วย 1. การขยายระยะเวลาการชาระเงินที่
EXIM BANK ให้ ความคุ้มครองสูงสุดรวมกันไม่เกิน 270 วัน (กรณีไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติ ม) 2. การ
เพิ่มความคุ้มครองให้ กับสินค้ าที่เน่าเสียง่ายจากการที่ ผ้ ูซื ้อในจีนไม่รับมอบสินค้ า เป็ นกรณี พิเศษ ในอัตรา 50% ของ
มูลค่าใบกากับสินค้ า และ 3. การลดระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน โดย EXIM BANK จะชดเชยให้ ทนั ที
โดยไม่ต้องขายหรื อทาลายสินค้ าก่อน ลูกค้ าและผู้ส่งออกที่สนใจขอรับบริ การภายใต้ มาตรการสนับสนุนด้ านรับประกัน
การส่งออกได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563
ทังนี
้ ้ จีนเป็ นตลาดส่งออกสาคัญอันดับ 2 ของไทยในปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วน 12% ของมูลค่าส่งออกรวม โดย
สินค้ าส่งออกสาคัญของไทยไปจีน ที่คาดว่าจะได้ รับผลกระทบ ได้ แก่ ผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง และแห้ ง ผลิตภัณฑ์ ยาง
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง ข้ าว ชิ ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตสินค้ า เช่น เม็ดพลาสติก และยางพารา
4 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 4120-4

