EXIM BANK เปิ ดตัวสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ และสินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรั บเปลี่ยนเครื่ องจักร
ส่ งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาสินค้ านวัตกรรมแบรนด์ ไทยในพืน้ ที่โซนพิเศษและอุตสาหกรรมแห่ งอนาคต
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า การส่งออกของไทยในปี 2561 มีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และถือเป็ นหัวเลี ้ยวหัวต่อสําคัญในการ
เปลี่ยนผ่านโครงสร้ างการส่งออกไปสู่การผลิตสินค้ าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึน้ EXIM BANK จึงได้ พัฒนาบริ การใหม่
“สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ (EXIM Special Zone Credit)” เพื่อช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการลงทุนใน
โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขันสู
้ ง นวัตกรรม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-curve)
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสินค้ าของไทยไปสูก่ ารสร้ างแบรนด์สินค้ าของไทยในตลาดโลก โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ าไปลงทุนในพื ้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมทังผู
้ ้ ประกอบการที่ต้องการลงทุนเพื่อเริ่ มต้ น ขยาย หรื อ
ปรับปรุ งกิจการในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดน นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม
ทังที
้ ่เป็ นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทังนี
้ ้ EEC เป็ นที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรม 29 แห่ง มูลค่าการลงทุนกว่า
50.5 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ฐานการผลิตของโรงงานกว่า 3,700 แห่ง ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วน
และปิ โตรเคมี ซึง่ ให้ สิทธิประโยชน์ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และการอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการลงทุน ให้ แก่
ผู้ประกอบการที่เข้ าไปลงทุน
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ เป็ นสินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนหรื อขยายกิจการ อัตราดอกเบี ้ยพิเศษ
ปี ที่ 1-3 เท่ากับ Prime Rate -1.75% ต่อปี (หรื อ 4.50% ต่อปี ) พร้ อมสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของวงเงินสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี ้ยไม่เกิน Prime Rate -1.50% (หรื อ 4.75%
ต่อปี ) โดยมีดอกเบี ้ยขันตํ
้ ่า 4.00% ต่อปี ระยะเวลากู้สงู สุด 15 ปี รวมระยะเวลาปลอดเงินต้ น (Grace Period) ไม่เกิน
2 ปี สําหรับกลุม่ ผู้ประกอบการที่ลงทุนในพื ้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ลดอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มอีก
0.25% ต่อปี
กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK เปิ ดเผยต่อไปว่า นอกจากนี ้ EXIM BANK มีโครงการความร่ วมมือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)
สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารออมสิน ให้ บริ การ “สินเชื่อ Soft Loan
เพื่อปรั บเปลี่ยนเครื่ องจักร ระยะที่ 2” ภายใต้ โครงการ Transformation Loan เสริ มแกร่ งตามมติคณะรัฐมนตรี
เป็ นวงเงินกู้สําหรั บผู้ประกอบการ SMEs เพื่อใช้ ลงทุนในการปรั บปรุ งหรื อขยายกิจการ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ระยะยาวในการเสริ มสภาพคล่องในการดําเนิ นธุรกิจ อัตราดอกเบีย้ 4.00% ต่อปี วงเงินสูงสุด 15 ล้ านบาท
ระยะเวลากู้สงู สุด 7 ปี รวมระยะเวลาปลอดเงินต้ น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน
การลงทุนของ SMEs ในกลุม่ อุตสาหกรรม 10 S-curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
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“ผู้ส่งออกไทยจะสร้ างรายได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ต้ องมีสินค้ าที่มีมูลค่าเพิ่มและคุณภาพสูง สอดรับกับ
กําลังซื ้อและรสนิยมของผู้บริ โภคในตลาดระดับบน การยกระดับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้ เกิด
สินค้ านวัตกรรมจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น และควรได้ รับการส่งเสริ ม รัฐบาลจึงได้ จดั ให้ มีพื ้นที่ส่งเสริ มการลงทุน พร้ อมกันนัน้
EXIM BANK ได้ พัฒนาบริ การใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่ วมมือกับภาครั ฐและเอกชน ช่วยให้ ผ้ ูประกอบการไทย
โดยเฉพาะ SMEs เข้ าถึงการสนับสนุนของรัฐบาลทังด้
้ านสิทธิประโยชน์และโครงข่ายอื่นๆ ที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจต่างๆ
เข้ าด้ วยกัน เสริ มสร้ างพลังการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นถึงชุมชนเมือง
และประเทศชาติ” นายพิศิษฐ์ กล่าว
4 เมษายน 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

