EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เงินกู้ระยะยาว 7 ปี อัตราดอกเบีย้ พิเศษ 2% ต่ อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้ านบาทต่ อราย
EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อัตราดอกเบีย้ พิเศษ
2 ปี แรกเพียง 2% เป็ นเงินกู้ระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 100 ล้ านบาทต่ อราย เพื่อสนับสนุ นให้ ผ้ ูประกอบการ
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซือ้ หรื อปรั บปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ หรื อต่ อเติมปรั บปรุ งโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและเพิ่มมูลค่ าสินค้ าส่ งออกของไทยให้ แข่ งขันได้ ในตลาดการค้ าโลกยุคใหม่
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ด เผยว่า จากสถานการณ์ เงินบาทปรั บตัวแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 เงิน บาทแข็งค่า ราว 7% ขณะที่
มูลค่าส่งออกในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาขยายตัวเฉลี่ย 1.8% ลดลงอย่างมากจากที่เคยขยายตัวสูง ประกอบกับเศรษฐกิจไทย
เริ่ มมีแนวโน้ มชะลอตัว นโยบายของรัฐบาลจึงมุ่งเน้ นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ในตลาดโลก EXIM BANK จึงร่ วมกับสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ออก “มาตรการสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ” เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการไทยใช้ ประโยชน์ จากสภาวะเงินบาทแข็ง ค่า
ปรั บเปลี่ยนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ รวมทัง้ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยนาเข้ าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ใน
ต้ นทุนที่ต่าลง นาไปสู่การพัฒนาสินค้ าให้ มีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ ้น แข่งขันได้ ในตลาดการค้ าโลกยุคใหม่ ตอบสนองนโยบายการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็ นสินเชื่อระยะยาวสาหรับผู้ประกอบการ
ทุก กลุ่มอุตสาหกรรม วงเงิน สูงสุด 100 ล้ านบาทต่อราย ดอกเบี ย้ อัตราพิเศษ 2% ต่อ ปี ใ นปี ที่ 1-2 ส่วนปี ที่ 3-5 อยู่ที่
Prime Rate -2.00% และปี ที่ 6-7 อยู่ที่ Prime Rate (Prime Rate ณ 31 มกราคม 2563 เท่ากับ 6.00%) ระยะเวลาชาระคืน
สูงสุด 7 ปี รวมระยะเวลาปลอดชาระเงินต้ น 1 ปี สามารถใช้ หนังสือค ้าประกัน ของบรรษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เป็ นหลักประกันร่ วมกับบุคคลค ้าประกันได้ ฟรี ! ค่าธรรมเนียมค ้าประกัน บสย. 4 ปี และฟรี ! ค่าธรรมเนียม
การใช้ สินเชื่อ (Front-end Fee) แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาให้ บริ การตังแต่
้ บดั นี ้ถึง
31 ธันวาคม 2563 วงเงินเป้าหมายของมาตรการอยู่ที่ 5,000 ล้ านบาท คาดว่าจะสร้ างเม็ดเงินสูร่ ะบบเศรษฐกิจไม่ต่ากว่า
22,000 ล้ านบาท
“EXIM BANK พร้ อมอยู่เคีย งข้ างภาครั ฐและเอกชน เพื่ อขับ เคลื่อนเศรษฐกิ จไทยให้ เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ ในภาวะเงินบาทแข็งค่า ผู้ประกอบการไทยสามารถปิ ดความเสี่ยง
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ ด้วยบริ การของ EXIM BANK รวมทังใช้
้ โอกาสนี ้นาเข้ าเครื่ องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุ ง
และเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ าไทยให้ แข่ งขันได้ ในด้ านคุณภาพหรื อนวัตกรรมใน
ทุกตลาดทัว่ โลก” นายพิศิษฐ์ กล่าว
31 มกราคม 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

