EXIM BANK ขยายบริการสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ไทย
ใช้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรู ปอาหารตอบสนองเทรนด์ รักสุขภาพ
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ในขณะที่อาหารเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดารงชีวิต ปั จจุบนั ผู้บริ โภคทัว่ โลกต่างปรับเปลี่ยนเทรนด์การ
บริ โภคอาหารไปตามไลฟ์ สไตล์ และรสนิ ย ม ประกอบกับกระแสการรั กสุขภาพและอนุรั ก ษ์ สิ่งแวดล้ อม ทาให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้ องปรับตัวและนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาช่วยในการผลิตสินค้ าให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังของผู้บริ โภคในโลกยุคใหม่ได้ EXIM BANK จึงได้ ปรั บปรุ งบริ การ
“สินเชื่อส่ งออกเพิ่มค่ า (EXIM Value Added Credit)” ซึง่ เปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ สู ่งออก SMEs ตังแต่
้ เดือนเมษายน
2561 และได้ รับผลตอบรั บเป็ นอย่างดี มีผ้ ูสนใจขอรั บสินเชื่ อส่งออกเพิ่ มค่า เป็ นมูลค่ากว่า 500 ล้ านบาทจนถึง
ปั จจุบัน โดยขยายระยะเวลาขออนุมตั ิ จนถึงสิ ้นเดือนเมษายน 2563 เพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสาหรับนาไปใช้
ในช่ ว งก่ อ นและหลัง การส่ ง ออกได้ สู ง สุด ถึ ง 8 ล้ า นบาท พร้ อมสิ ท ธิ พิ เ ศษส าหรั บ ผู้ ส ่ง ออก SMEs ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและกลุม่ อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมพื ้นฐานสาคัญ
ที่จะต่อยอดไปสู่อตุ สาหกรรมเป้าหมายหรื อ S-curve ตามนโยบายรัฐบาล จะได้ รับส่วนลดอัตราดอกเบี ้ย 2 ปี แรก
เหลือ Prime Rate -1.50% หรื อเท่ากับ 4.75% ต่อปี จากอัตราดอกเบีย้ สาหรั บบริ การสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่าอยู่ที่
Prime Rate -1.25% หรื อ เท่ า กั บ 5% ในปั จ จุ บั น พร้ อมฟรี ! คูป องตรวจวิเ คราะห์ ค ุณ ภาพสิน ค้ า ที ่บ ริ ษ ัท
ห้ องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด มูลค่า 5,000 บาท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าส่งออกมีคณ
ุ ภาพ น่าเชื่อถือ
และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ทังนี
้ ้ บริ การสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่าแถมวงเงินสินเชื่อเพื่อการนาเข้ าด้ วย ผู้ก้ ไู ม่จาเป็ นต้ อง
มีสินทรัพย์ค ้าประกัน สามารถใช้ หนังสือค ้าประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
บุคคลค ้าประกันได้
“ประเทศไทยมี ศัก ยภาพอย่ า งมากในการเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแปรรู ป
โดยจาเป็ นต้ องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาปรับปรุ งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริ หารจัดการธุรกิจ เพื่อชูคุณภาพ
สิน ค้ าส่งออกของไทยที่ได้ มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคยุคใหม่ได้ EXIM BANK
จึงพร้ อมสนับสนุนการปรับตัวและพัฒนาของผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารให้ สามารถรุ กขยายตลาดในต่างประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน โดยสอดคล้ อง
กับเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพและความมีอายุยืนยาวมากขึ ้นของประชากรโลก” นายพิศิษฐ์ กล่าว
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โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 1141-4

