Stenn ขยายโครงการสินเชื่อการคาเป็ น 500 ลาน
ดอลลาร หลังไดรับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายใหม
Stenn บริษท
ั ฟินเทคดานสินเชื่อการคาออนไลน ไดรับเงินทุนจาก Barclays Bank, Coface SA และ Crayhill
Capital Management LP ในการระดมทุนรอบลาสุด ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อนําไปใชในการขยายโครงการสินเชื่อการ
คา Stenn Assets Funding ซึ่งเป็ นโครงการสินเชื่อหลักของบริษท
ั  สงผลใหปัจจุบัน ขนาดของโครงการเพิ่มข้ น
ึ เป็ น
500 ลานดอลลาร
นักลงทุนใหมสามราย ซึ่งประกอบดวยธนาคาร บริษท
ั จัดการกองทุน และบริษท
ั ประกันสินเชื่อ ไดเขารวมใน
โครงการสินเชื่อที่ไดรับรางวัลของ Stenn โดยเขามาเสริมทัพนักลงทุนรายเดิม ไดแก Natixis ซึ่งเป็ นผูจัดการ
โครงการนี้ดวย ตลอดจน NN Investment Partners และ M&G การลงทุนครัง้ นี้จะสนับสนุนการเติบโตอยางตอ
เนื่องของ Stenn ในดานสินเชื่อการคาระหวางประเทศ และมีข้ น
ึ หลังจากการไดรับรางวัล European Structured
Finance Deal of the Year 2020 จาก International Financial Law Review
ระดมทุนครัง้ ที่ 2 ภายใน 1 เดือน เพื่อชวยเหลือบริษท
ั ตาง ๆ ในชวงวิกฤติโควิด-19
การลงทุนรอบลาสุดนี้นับเป็ นครัง้ ที่สองในเวลาไมถึงเดือนสําหรับ Stenn โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม บริษท
ั ไดรับ
เงินลงทุนใหม 200 ลานดอลลารจาก Crayhill ซึ่งเป็ นผูจัดการสินเชื่อภาคเอกชนและผูใหสินเชื่อแบบมีหลักประกัน
ในนิวยอรก เพื่อนําไปขยายบริการสินเชื่อการคาดิจิทัล และเพื่อใหการสนับสนุนเพิ่มเติมแกบริษท
ั ตาง ๆ ในการกระ
ตุนกระแสการคาระหวางประเทศของบริษท
ั
ดวยศักยภาพที่เพิ่มข้ น
ึ ดังกลาว Stenn จึงพรอมที่จะทําใหธุรกิจจํานวนมากข้ น
ึ มีชองทางเขาถึงสินเชื่อการคาระหวาง
ประเทศที่รวดเร็วและยืดหยุนในเวลาที่เงินทุนหมุนเวียนเป็ นสิ่งที่หาไดยากยิ่ง
Stenn ใหสินเชื่อดิจิทัลแบบเต็มจํานวน สรางความแตกตางในแวดวงการคาระหวางประเทศ
Stenn กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี 2558 ในฐานะบริษท
ั เทคโนโลยีทางการเงินที่ใหสินเชื่อดิจิทัลเต็มจํานวนแกผูซ้ อ
ื และผูขายใน
หวงโซอุปทานโลก ดวยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 15 ลานดอลลารที่สามารถย่ น
ื ขอ อนุมัติ และดําเนินการผานทางออนไลน
และอาจขอวงเงินไดมากกวานัน
้  ซึ่งการดําเนินการทางออนไลนชวยเรงการเขาถึงเงินทุนไดเร็วข้ น
ึ  เพื่อนําไปใช
สนับสนุนการทําธุรกรรมระหวางประเทศ
บริษท
ั สนับสนุนการคาระหวางประเทศในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยชวยจัดการกับ “ชองวางดานสินเชื่อการคา” มูลคา
1.5 ลานลานดอลลาร ซึ่งหอการคานานาชาติ (International Chamber of Commerce) ระบุวา เป็ นเม็ดเงินที่ยัง

ไมไดรับการตอบสนองในการใหสินเชื่อการคาโลก
Stenn เติบโตข้ น
ึ มากนับตงั ้ แตเปิ ดตัว โดยกาวข้ น
ึ มาเป็ นหนึ่งในผูเลนรายสําคัญในวงการสินเชื่อการคาระหวางประ
เทศ บริษท
ั ใหสินเชื่อแกผูสงออกใน 178 ประเทศ ทําใหธุรกิจจํานวนมากข้ น
ึ สามารถเขาถึงสินเชื่อเพื่อเรงอัตราการ
ทําธุรกิจใหเร็วข้ น
ึ
Greg Karpovsky ผูกอตงั ้ Stenn ใหความเห็นวา “เรามองเห็นหวงโซอุปทานกําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะลมสลาย
เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา บริษท
ั ตาง ๆ ตองนําเงินสํารองออกมาใชเพื่อใหผานพนชวงล็อกดาวน
และขณะนี้ พวกเขากําลังตองการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเริ่มธุรกิจอีกครัง้  เงินระดมทุนรอบลาสุดนี้ไดมาในชวงเวลาที่
นับวาสําคัญยิ่งสําหรับบริษท
ั ที่เราใหการสนับสนุนอยู และการเขามามีสวนรวมในการขยายโครงการนี้โดยนักลงทุน
คุณภาพสูงเหลานี้ ยังเป็ นการยืนยันถึงวิสัยทัศนเชิงกลยุทธของเราที่จะอัดฉีดสภาพคลองเขาสูหวงโซอุปทานทว
ั ่ โลก
เรามีความพรอมอยางยิ่งที่จะชวยใหลูกคาของเราเพิ่มกระแสการคาระหวางประเทศ และเรงการฟ้ ื นตัวในระดับโลก
ใหเร็วข้ น
ึ  ดวยโครงการ Stenn Assets Funding รวมถึงโครงการ Stenn Direct Funding ที่เราเพิ่งประกาศเปิ ด
ตัวเมื่อไมนานมานี้”
Chris Rigby, Global Head of Finance & Capital Markets ของ Stenn กลาววา “เรายินดีที่ไดรับเงินทุนเพื่อ
นํ ามาใชในการเพิ่มขนาดและขยายโครงการสินเชื่อหลักของ Stenn แมจะมีการเคลื่อนยายเกิดข้ น
ึ ในตลาดทุนทว
ั่
โลกระยะนี้ เนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19 แต Stenn ก็สามารถพัฒนาระบบการใหสินเชื่อที่เป็ นนวัตกรรม
และปรับขยายขนาดได รวมทงั ้ ดึงดูดและรักษาเงินทุนจากบรรดาธนาคารและนักลงทุนสถาบันระดับโลกเอาไวได”
Frederic Bourgeois กรรมการผูจัดการ บริษท
ั Coface ประจําสหราชอาณาจักรและไอรแลนด กลาววา “Coface
ยินดีที่ไดรวมมือกับ Stenn International และกลุมนักลงทุน ในการพัฒนาเฟสใหมนี้ ซึ่งเกิดข้ น
ึ ในชวงเวลาที่การ
เขาถึงสินเชื่อการคาเป็ นเป็ นเรื่องสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศสวนใหญทว
ั ่ โลก ความตองการที่เพิ่มข้ น
ึ เหลานี้แสดง
ใหเห็นถึงโอกาสในการใหสินเชื่อ ซึ่งเรามีความยินดีที่จะสนับสนุน”
Emmanuel Issanchou, Global Head of Structured Credit & Solutions บริษท
ั Natixis กลาววา “ในฐานะ
พันธมิตรระยะยาวของ Stenn มาตงั ้ แตปี 2561 Natixis ภูมิใจที่ไดสนับสนุนการขยายและเพิ่มขนาดโครงการสิน
เชื่อโครงการหลักของบริษท
ั  ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทาทายมากกวาที่เคยเป็ นมากอน การใหบริการของ
Stenn จึงทําใหลูกคาของบริษท
ั ไดรับประโยชนอยางชัดเจนในการรับประกันวา พวกเขาจะสามารถเขาถึงสินเชื่อที่
ตองการไดอยางรวดเร็ว เพื่อนําไปสนับสนุนการทําธุรกรรมระหวางประเทศ”
สําหรับบรรณาธิการ
เกี่ยวกับ Stenn International Ltd:

Stenn International Ltd. เป็ นบริษท
ั ขอมูลและเทคโนโลยีทางการเงินในสหราชอาณาจักร บริษท
ั ใหสินเชื่อที่
ยืดหยุนแกบริษท
ั ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ บริษท
ั ตาง ๆ สามารถทําเรื่องขอและใชบริการสินเชื่อการ
คาของ Stenn ผานทางออนไลน ซึ่งชวยใหกลุมผูสงออกเขาถึงสภาพคลองไดเร็วข้ น
ึ  ขณะเดียวกันก็ทําใหผูนําเขา
ซื้อสินคาดวยเงื่อนไขบัญชีแบบเปิ ดได แนวทางดําเนินงานที่สรางสรรคและทันสมัยเหลานี้ ทําให Stenn สามารถให
สินเชื่อการคาแกภาคธุรกิจและภูมิภาคตาง ๆ ทัว
่ โลกที่ยังเขาไมถึงบริการดังกลาว
Stenn มีการดําเนินงานอยูทว
ั ่ โลก โดยมีสํานักงานตงั ้ อยูในบัวโนสไอเรส ลอสแอนเจลิส นิวยอรก ไมอามี ลอนดอน
อัมสเตอรดัม บรัสเซลส ดุสเซลดอลฟ เบอรลิน มุมไบ สิงคโปร ฮองกง กวางโจว หางโจว ชิงเตา และเซี่ยงไฮ ดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ stenn.com หรือติดตาม Stenn ไดทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook

