EXIM BANK จับมือ บสย. และเซ็นทรัลแล็บไทย สนับสนุนเงินทุนผู้ส่งออก SMEs
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้ าส่ งออก สร้ างแบรนด์ ไทยในตลาดโลก
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายสุรชัย
กาพลานนท์วฒ
ั น์ กรรมการผู้อานวยการ บริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด (CLT) หรื อเซ็นทรัลแล็บไทย
ลงนามในบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ส่งเสริ มศักยภาพและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs เพื่อการส่งออก
เพื่อบูรณาการความร่ วมมือในการสนับสนุนด้ านเงินทุนควบคู่กบั การยกระดับมาตรฐานสินค้ าแบรนด์ไทย โดยเฉพาะ
สินค้ าเกษตร อาหาร และเครื่ องสาอาง ให้ มีโอกาสขยายตลาดในต่างประเทศได้ มากขึ ้น ณ EXIM BANK สานักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ภายใต้ โครงการความร่ วมมือนี ้ ผู้ส่งออก SMEs ที่ใช้ บริ การสินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า (EXIM Instant Credit Super
Value) ซึง่ เป็ นสินเชื่อหมุนเวียน วงเงินกู้สงู สุด 2 ล้ านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน ใช้ เพียง บสย. ค ้าประกัน จะได้
ลดอัตราดอกเบี ้ย 0.5% ในปี แรกเหลือ 4.5% ต่อปี และได้ รับคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้ าและผลิตภัณฑ์มลู ค่า 5,000 บาท
ต่อรายฟรี ! เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าถึงโอกาสการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้ าส่งออกด้ วยเครื่ องมือแล็บประชารัฐ
ที่ได้ มาตรฐานสากลและผ่านการทดสอบความชานาญด้ านห้ องแล็บจากแล็บกลางสหภาพยุโรป (European Union Reference
Laboratory : EURL) ทาให้ สินค้ าส่งออกของ SMEs ไทยเป็ นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ อาทิ สินค้ าประเภทผักและ
ผลไม้ อาหารดิบ อาหารแปรรู ป เครื่ องสาอาง น ้าบริ โภค เครื่ องดื่มในภาชนะปิ ดสนิท อาหารกึ่งสาเร็ จรู ป เครื่ องดื่มชา กาแฟ
ซึง่ มักตรวจพบว่ามีสิ่งสกปรกเจือปน สารตกค้ างปนเปื อ้ น หรื อบรรจุในหีบห่อไม่ ถกู สุขอนามัย
การสนับสนุนด้ านเงินทุนและการพัฒนาคุณภาพสินค้ าส่งออกของทังสามหน่
้
วยงานในครัง้ นี ้จะช่วยให้ SMEs ไทย
มีทางออกของปั ญหาที่ต้องเผชิญ ได้ แก่ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เงื่อนไขเงินกู้ที่เข้ มงวดของสถาบันการเงิน
ความเสี่ยงทางการค้ าระหว่างประเทศ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินระหว่างประเทศและการไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ า
จากผู้ซื ้อในต่างประเทศ และการถูกปฏิเสธการนาเข้ าเพราะสินค้ าไม่ได้ มาตรฐานความปลอดภัย นาไปสู่เป้ าหมาย
ในการผลักดันการเติบโตของภาคการส่งออก ควบคูก่ บั การสร้ างแบรนด์ไทยให้ เป็ นที่นิยมและยอมรับในตลาดโลก
“ในการแข่งขันทางการค้ าระหว่างประเทศ ผู้สง่ ออก SMEs ของไทยต้ องมีเครื่ องมือทังเชิ
้ งรุ กได้ แก่ การศึกษาตลาด
การพัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานสากล การรุ กตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ และความพร้ อมด้ านเงินทุน ส่วนเชิงรับ
ได้ แก่ ความพร้ อมรับมือความเสี่ยงทางการค้ าการลงทุนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ EXIM BANK และหน่วยงาน
พันธมิตร เช่น บสย. และเซ็นทรัลแล็บไทย พร้ อมร่ วมมือกันติดอาวุธให้ ผ้ สู ่งออก SMEs ของไทยแข่งขันได้ ในเวทีการค้ าโลก
โดยสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve) ช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการไทย
สามารถขยายธุรกิจการค้ าและเชื่อมโยงสูก่ ารขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศได้ เพื่อการเข้ าถึงตลาดผู้บริ โภคในต่างประเทศ
ได้ อย่างประสบความสาเร็ จในระยะยาว” นายพิศิษฐ์ กล่าว
10 สิงหาคม 2560
ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักบริ หาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนประชาสัมพันธ์ สานักบริหาร EXIM BANK สานักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1140-6

