EXIM BANK เปิ ดตัวสินเชื่อเสริมสภาพคล่ องและป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
สนับสนุนผู้ส่งออกขนาดกลางขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่ งออกไทย
EXIM BANK เปิ ดบริการใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง” เป็ นสินเชื่อหมุนเวียนช่ วงก่ อนและ
หลังการส่ งออก วงเงินสูงสุด 50 ล้ านบาท และ “สินเชื่อรั บซือ้ ตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง” เป็ นสินเชื่อหมุนเวียน
หลังส่ งออก วงเงินสูงสุด 10 ล้ านบาท พร้ อมวงเงิน Forward Contract ช่ วยป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สูงสุด 3 เท่ าของวงเงินสินเชื่อ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่ งออกไทยให้ ได้ ตามเป้ าหมาย ส่ งเสริ ม
การจ้ างงาน และเสริมศักยภาพให้ ผ้ ูส่งออกขนาดกลางเติบโตเป็ นผู้ส่งออกขนาดใหญ่ ได้ มากขึน้
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า SMEs เป็ นฟั นเฟื องสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทังภาคการส่
้
งออก
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง (กลุ่ม M) ของไทยที่ยงั มีสดั ส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ ว โดยมีจํานวน
ไม่ถึง 1% ของผู้ประกอบการทั ้งประเทศ ขณะที่ผ้ สู ่งออกขนาดกลางคิดเป็ น 10% ของผู้ส่งออกทังประเทศที
้
่มีอยู่ราว
28,000 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการกลุม่ M นี ้สามารถสร้ างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ ในสัดส่วนสูง กล่าวคือ
สนับสนุนให้ เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ ถึง 12.5% ของ GDP รวม (1.79 ล้ านล้ านบาท) ก่อให้ เกิด
การจ้ างงาน 7.4% ของการจ้ างงานรวม (1.09 ล้ านราย) และมีสดั ส่วน 9.4% ของมูลค่าส่งออกรวม (7.1 แสนล้ านบาท)
นอกจากการพัฒนาบริ การเพื่อสนับสนุนผู้สง่ ออกรายย่อย (กลุม่ S) แล้ ว EXIM BANK จึงได้ พฒ
ั นาบริ การใหม่
เพื่อเติมเต็มความต้ องการของผู้ส่งออกขนาดกลางที่มียอดขายตังแต่
้ 50-500 ล้ านบาท ทังในด้
้ านเงินทุนเพื่อสนับสนุน
การขยายกิจการส่งออก-นําเข้ าและยกระดับกระบวนการผลิต และด้ านเครื่ องมือทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ยงทาง
การค้ าระหว่างประเทศ ประกอบด้ วย 1. สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM for M Credit) เป็ นสินเชื่อ
หมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก วงเงินสูงสุด 50 ล้ านบาทต่อราย อัตราดอกเบี ้ยปี แรก ขันตํ
้ ่าอยู่ที่ Prime Rate -2.00%
ต่อปี (หรื อ 4.25% ต่อปี ) ปี ที่ 2 ขันตํ
้ ่า Prime Rate -1.50% ต่อปี (หรื อ 4.75% ต่อปี ) ปี ที่ 3 เป็ นต้ นไป เป็ นไปตามมาตรฐาน
ธนาคาร พร้ อมวงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ
ใช้ หลักประกันขันตํ
้ ่า 35% และบุคคลคํ ้าประกัน 2. สินเชื่อรั บซือ้ ตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit)
เป็ นสินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ กบั ผู้ประกอบการขนาดกลาง วงเงินสูงสุด 10 ล้ านบาท
ต่อราย อัตราดอกเบี ้ยปี แรก ขันตํ
้ ่าอยู่ที่ Prime Rate -2.00% ต่อปี (หรื อ 4.25% ต่อปี ) ปี ที่ 2 ขันตํ
้ ่า Prime Rate -1.50%
ต่อปี (หรื อ 4.75% ต่อปี ) ปี ที่ 3 เป็ นต้ นไป เป็ นไปตามมาตรฐานธนาคาร พร้ อมวงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Forward Contract) สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ใช้ หนังสือคํ ้าประกันของ บสย. และบุคคลคํ ้าประกัน หรื อ
หลักประกันขันตํ
้ ่า 30% และบุคคลคํ ้าประกัน ทังสองบริ
้
การนี ้มีระยะเวลาอนุมตั ติ งแต่
ั ้ วนั นี ้ถึงสิ ้นเดือนกรกฎาคม 2562
มีเป้าหมายอนุมตั ิวงเงินรวม 3,000 ล้ านบาท
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-2“EXIM BANK มุ่งเน้ นการสร้ างกลุ่มผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจให้ เติบโตอย่างแข็งแกร่ ง ตังแต่
้ การสร้ าง
กลุ่มผู้เริ่ มต้ นส่งออกให้ ม่งุ เน้ นการใช้ นวัตกรรมสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้ าและบริ การเพื่อการเติบโตอย่างก้ าวกระโดด
การสร้ างกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กให้ มีศกั ยภาพสูง เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง และการสร้ างกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง
ที่เข้ มแข็งและพร้ อมจะขยายกิจการ ไปจนถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถนําผู้ประกอบการไทยเข้ าสู่
เวทีการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศได้ อย่างประสบความสําเร็ จในระยะยาว ท่ามกลางปั จจัยท้ าทายและโอกาส
มากมายในโลกธุรกิจยุคใหม่” นายพิศิษฐ์ กล่าว

23 สิงหาคม 2561
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141, 1144

