EXIM BANK เปิ ดคลินิกให้ คำปรึกษำทำงโทรศัพท์ แก่ ผ้ ูส่งออก
พร้ อมรับเรื่องพักชำระหนี ้ 6 เดือน หรือขอสินเชื่อดอกเบีย้ ต่ำ บรรเทำผลกระทบโควิด-19
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิ ดเผย
ว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็ นฟั นเฟื องสาคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ไทย
ขณะที่ SMEs อาจมีฐานทุนน้ อยและได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด -19 อย่างมาก EXIM
BANK จึงเปิ ดคลินิกให้ คาปรึกษาปั ญหาด้ านการเงินทางโทรศัพท์ เพื่อประคับประคองธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและ
ลงทุนให้ มีสภาพคล่องเพี ยงพอและรั กษาการจ้ างงานต่อไปได้ รวมทัง้ จัด โครงการอบรมออนไลน์ เป็ นกลุ่มเฉพาะให้ แก่
ผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อสร้ างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไป
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยว่า มาตรการของ EXIM BANK เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการส่งออกและลงทุนจากผลกระทบโควิด-19 ประกอบด้ วย
มำตรกำรที่ 1 พักชำระหนีท้ งั ้ เงินต้ นและดอกเบีย้ เป็ นเวลำ 6 เดือน สาหรับลูกค้ า EXIM BANK ที่มีวงเงิน
สินเชื่อทังระยะยาวและระยะสั
้
น้
มำตรกำรที่ 2 ขยำยเงื่อนไขบริ กำรประกันกำรส่ งออก โดยขยายระยะเวลาการชาระเงินที่ให้ ความคุ้มครอง
สูงสุด 270 วัน แก่ผ้ สู ง่ ออกที่มีประกันการส่งออกของ EXIM BANK และส่งออกไปประเทศที่ได้ รับผลกระทบจากโควิด-19 ตาม
ประกาศขององค์ การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ฟรี ! คุ้มครองการส่งออกสินค้ าเน่าเสียง่ายไปจี น
สูงสุด 50% ของมูลค่าใบกากับสินค้ า และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผ้ ซู ื ้อไม่รับมอบสินค้ า
มำตรกำรที่ 3 สนับสนุนสินเชื่ออัตรำดอกเบีย้ พิเศษ
 สิน เชื่ อ ระยะยำว 7 ปี ส ำหรั บ ลูกค้ ำ และผู้ ป ระกอบกำรทั่ว ไป วงเงิน สู ง สุ ด 20 ล้ ำ นบำทต่ อ รำย
อัตรำดอกเบีย้ พิเศษ 2% ต่ อปี ในปี ที่ 1-2 นาไปใช้ หมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและลงทุน ซึง่ ได้ รับ
ผลกระทบทางตรงและทางอ้ อมจากโควิด-19
 สินเชื่อระยะสัน
้ 2 ปี สำหรั บลูกค้ ำที่มีวงเงินสินเชื่อไม่ เกิน 500 ล้ ำนบำท วงเงินสูง สุ ด 20% ของ
ยอดหนี ค้ งค้ ำง ณ 31 ธันวำคม 2562 อัตรำดอกเบีย้ พิเศษ 2% ต่ อปี ฟรี ! ดอกเบีย้ 6 เดือน นาไปใช้ หมุนเวียน
ในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและลงทุน ซึง่ ได้ รับผลกระทบทางตรงและทางอ้ อมจากโควิด-19
 สินเชื่อระยะยำว 7 ปี สำหรั บลูกค้ ำ และผู้ประกอบกำรทั่วไปในทุกกลุ่มอุตสำหกรรม วงเงินสูงสุ ด
100 ล้ ำนบำทต่ อรำย อัตรำดอกเบีย้ พิเศษ 2% ต่ อปี ในปี ที่ 1-2 นาไปใช้ ซื ้อหรื อปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ หรื อ
ต่อเติมปรับปรุ งโรงงาน
 สิ น เชื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรจ้ ำ งงำน วงเงิ น สู ง สุ ด 15 ล้ ำ นบำทต่ อ รำย อั ต รำดอกเบี ย้ ต่ ำ สุ ด 3% ต่ อ ปี
ระยะเวลำกู้สูงสุด 7 ปี
มำตรกำรที่ 4 คลิ นิก ให้ คำปรึ กษำแก่ ผ้ ู ส่งออกทำงโทรศั พ ท์ เพื่ อให้ คาปรึ กษาและข้ อมูลข่าวสารที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์ เศรษฐกิจปั จจุบนั จัดแพ็กเกจและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของผู้ติดต่อเข้ ามา โดยเฉพาะ SMEs รวมทังให้
้ คาปรึกษาด้ านการเงินทางโทรศัพท์และจัดโครงการฝึ กอบรมออนไลน์
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและขยายเครื อข่ายธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น โทร. 0 2617 2111 ต่ อ 3510-2
“EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะยืนเคียงข้ าง ให้ ความช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้ อน และแบ่งเบาภาระของลูกค้ าและผู้ประกอบธุรกิ จส่งออกและลงทุน โดยเฉพาะ SMEs ที่ ได้ รับ
ผลกระทบของโควิด-19 โดยผ่อนปรนกาหนดการชาระหนี ้และสนับสนุนเงินทุนต้ นทุนต่าเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ ธุรกิจอยู่รอด
และรักษาการจ้ างงานต่อไปได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็ นปกติ” นายพิศิษฐ์ กล่าว
13 เมษายน 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

