
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
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สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการส่งออก-น าเขา้ : เงินทุนหมุนเวียน

สินเชื่อเพื่อการลงทุน : เงินกู้ระยะยาว

บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ

บริการประกันการส่งออก

บริการสัญญาซื้อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า
(วงเงิน Forward Contract) 
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สินเชื่อเพื่อการส่งออก-น าเขา้ : สินเชื่อเพื่อผู้สง่ออกป้ายแดง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล SMEs ที่เร่ิมต้นส่งออก 

ระยะเวลาอนุมัติวงเงิน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565
วงเงิน/ราย  ไม่เกิน 200,000 บาท : เพิ่งจัดตั้ง ยังไม่มีงบการเงิน หรือ เคยมีประวัติการช าระหนี้ล่าช้าไม่เกิน 30 วัน 

 ไม่เกิน 800,000 บาท : มีงบการเงินแล้ว และไม่เคยมีประวัติการช าระหนี้ล่าช้า 
(หากมี บสย. ค้ าประกันด้วย ขอได้สูงสุด 1,000,000 บาท)

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ปีที่ 1-2 = Prime rate-0.75% (=5.00%)
ปีที่ 3-4 = Prime rate (=5.75%)
ปีที่ 5 เป็นต้นไป = Prime rate+2.00% (=7.75%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ต่อปี) ตามโครงการ 5 ปี = 5.85%

หลักประกัน ผู้บริหารหลักค้ าประกัน และ/หรือ บสย. (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม  ไม่มีค่าธรรมเนียมการอนุมัติวงเงิน
 ระยะเวลาออกต๋ัวสัญญาใช้เงินไม่เกิน 180 วัน แล้วแต่ระยะเวลาวงจรของธุรกิจ 3



สินเชื่อเพื่อการส่งออก-น าเขา้ : สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อซัพพลายเออร์ส่งออก

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล SMEs ทีผ่ลิต/จ าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ส่งออก

ระยะเวลาอนุมัติวงเงิน สิ้นสุด 31 ม.ีค. 2566

วงเงิน/ราย  ไม่เกิน 500,000 บาท : เพิ่งจัดตั้ง ยังไม่มีงบการเงิน หรือก่อตั้งมาไม่เกิน 2 ปี

 ไม่เกิน 5,000,000 บาท : มีงบการเงินแล้ว และไม่เคยมีประวัติการช าระหนี้ล่าช้า 

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตามโครงการ 5 ปี = Prime rate (=5.75%) 

หลังสิ้นสุดโครงการ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม Credit Rating

หลักประกัน  ไม่เกิน 500,000 บาท : ผู้บริหารหลักหรือนิติบุคคล ค้ าประกัน
 ไม่เกิน 5,000,000 บาท : บสย.ค้ าประกันเต็มวงเงินที่ขอ และ ผู้บริหารหลักหรือนิติบุคคล ค้ าประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม  มีค่าธรรมเนียมการอนุมัติเงินกู้ 1.00% ของวงเงินอนุมัติ ทั้งนี้ไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท

 ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เกิน 180 วัน แล้วแต่ระยะเวลาวงจรของธุรกิจ
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สินเชื่อเพื่อการลงทุน : สินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีการส่งออกหรือจ าหน่ายให้ผู้ส่งออก ที่ต้องการซื้อ/ปรับปรุง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือมีการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอนุมัติวงเงิน สิ้นสุด 31 ก.ค. 2565 (คาดว่าจะมีการต่ออายุออกไปอีก 1 ปี)

วงเงิน/ราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ปีที่ 1-2 = 2.00%

ปีที่ 3-5 = Prime rate-2.00% (=3.75%)
ปีที่ 6-7 = Prime rate (=5.75%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ต่อปี) ตามโครงการ 7 ปี = 3.82%

หลักประกัน ขั้นต่ า 40% ของวงเงิน และผู้บริหารหลักหรือนิติบุคคล ค้ าประกัน โดยใช้ บสย.ค้ าประกัน ร่วมด้วยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม  มีค่าธรรมเนียมการอนุมัติเงินกู้ 0.50% ของวงเงินอนุมัติ 
 เบิกกู้ได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าเครื่องจักร รวม VAT
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บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ

วัตถุประสงค์ เป็นบริการท่ีตรวจสอบความน่าเช่ือถือของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจทางการค้า รวมทั้งการก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน และให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อ
ในต่างประเทศ

ข้อมูลที่จะได้รับ  ชื่อ ท่ีอยู่ ประเภทของกิจการ ลักษณะของธุรกิจ วันที่ก่อตั้ง และจ านวนพนักงานของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
 แนวโน้มกิจการของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
 ประวัติการช าระเงินผ่าน ธสน. (ถ้ามี)
 อันดับความน่าเชื่อถือจาก ธสน
 ความเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต่อวงเงินและเงื่อนไขการช าระเงินที่เหมาะสมต่อผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ

ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยลดความเสี่ยงในการท าการค้าของผู้ส่งออก เนื่องจากสามารถน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณา
ท าการค้ากับผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ และก าหนดวงเงินที่ควรค้าขายได้ด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท/ราย 6



บริการประกันการส่งออก
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บริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (วงเงิน Forward Contract) 

วัตถุประสงค์ เป็นบริการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ส าหรับผู้ส่งออก/ผู้น าเข้าที่มีรายรับ/รายจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ท าให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุน/รายได้ 

และบริหารผลก าไรได้

เงื่อนไขการให้บริการ  ผู้ซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ต้องมีธุรกรรมรองรับการซื้อขาย หรือมียอดประมาณการธุรกรรม

รองรับการซื้อขาย และสามารถแสดงเอกสารต่อธนาคาร ณ วันที่ท าสัญญา

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ไม่สามารถยกเลิกการส่งมอบได้ หากต้องการยกเลิกจะมีการ

ค านวณและช าระส่วนต่างระหว่าง Forward Rate กับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ ขณะนั้น

ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม
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