กรุ งศรี ไรส์ สร้ างประสบการณ์ คูณสอง หนุนฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ
กรุ งเทพฯ (3 พฤษภาคม 2560) – กรุงศรี ไรส์ หนึง ในโครงการด้ านการส่งเสริ มและพัฒนาการสร้ างนวัตกรรม
ของบริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ในเครื อกรุงศรี กรุ๊ป ได้ ตอ่ ยอดความสําเร็ จในการให้ ความสนับสนุนฟิ นเทค
สตาร์ ทอัพในปี ทีแล้ ว ผ่านโครงการ กรุงศรี ไรส์ รุ่ น 2 ภายใต้ แนวคิด “เร่งโตสองเท่า” (Accelerate 2X Potential)
ช่วยเร่งสปี ดการเติบโตของธุรกิจฟิ นเทคแบบก้ าวกระโดดเป็ นสองเท่าตัว พัฒนาองค์ความรู้และการลงทุนให้ กบั
ธุรกิจฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ ยกระดับขีดความสามารถในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่เข้ าสูภ่ าคธุรกิจ
ดิจิทลั ติวเข้ มทุกหลักสูตร อัดแน่นทุกเนื Lอหาและกิจกรรม ก้ าวลํ Lาด้ วยวิธีทําธุรกิจนําเทรนด์
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ประธานคณะเจ้ าหน้ าที!ด้านกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริ หารสายงานดิจิทัล
แบงก์ กิง( และนวัตกรรม ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “เป้าหมายของโครงการ
กรุงศรี ไรส์สอดคล้ องกับพันธกิจหลักของกรุงศรี ฟิ นโนเวตในการมุง่ มัน ส่งเสริ มและผลักดันธุรกิจฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ
ให้ เติบโตทังในระดั
L
บประเทศและระดับภูมิภาค ซึง กรุงศรี ไรส์ รุ่น 2 นี L จะมีความเข้ มข้ นขึ Lน และเราเชือมัน ว่า
เมือทังL 10 ทีมได้ ผา่ น Intensive Bootcamp ในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนี L เราจะมีโอกาสเห็นนวัตกรรมทาง
การเงินใหม่ ๆ ทีสามารถเชือมโยงการทํางานร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ ได้ ชดั เจนอย่างเป็ นรู ปธรรม
มากขึ Lน โดยเราประมาณการ Market Value ทีจะเกิดขึ Lนได้ ไม่ตํากว่า 1,000 ล้ านบาท”
นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตัง( และผู้บริ หาร ไรส์ (RISE) กล่าวว่า ภายใต้ แนวคิด “เร่งโตสองเท่า”
ความเข้ มข้ นของหลักสูตรและระยะเวลาของโครงการจะเพิมขึ Lนเป็ นสองเท่าจากเดิม ด้ วยโปรแกรมเร่งสปี ดการ
เติบโตทางธุรกิจให้ กบั เหล่าฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ เปรี ยบเสมือนสะพานเชือมต่อโลกของนักลงทุน (Venture Capital)
กลุม่ ลูกค้ า กูรูจากหลากหลายวงการทังจากกรุ
L
งศรี และพันธมิตรอืน ๆ และทีมทีปรึกษาผู้เชียวชาญทังศาสตร์
L
และ
ศิลป์ในการทําธุรกิจ เพือช่วยขยายกรอบมุมมองความคิด ผลักดันฟิ นเทคสตาร์ ทอัพสูจ่ ดุ หมายปลายทาง ด้ วย
ความเชียวชาญของ “ไรส์ ” สถาบันเร่งสปี ดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ ทอัพ (Corporate Innovation Accelerator)
แห่งแรกในประเทศไทยผสมผสานการสนับสนุนเต็มรูปแบบจากทาง “กรุ งศรี ฟิ นโนเวต” นับเป็ นประสบการณ์
สุดพิเศษทีหาซื Lอทีไหนไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ น

• การขยายระยะเวลาการติวเข้ มไปกับ Intensive Bootcamp
จาก 8 สัปดาห์ เพิมขึ Lนสองเท่าเป็ น 16 สัปดาห์เต็ม
• กิจกรรมเร่ งสปี ดฟิ นเทคสตาร์ ทอัพโดยผู้เชี!ยวชาญหลากหลายสาขา
(RISE Experts และ RISE Mentors)
ซึง เป็ นการรวมตัวของกลุม่ นักธุรกิจทีได้ รับการยอมรับในวงการสตาร์ ทอัพจากทังภาครั
L
ฐ และภาคเอกชน
ทีอยูใ่ นแวดวงฟิ นเทค และเทคสตาร์ ทอัพ ผู้บริ หารระดับสูงมืออาชีพ รวมไปถึงทีมทีปรึ กษานําโดย
สตาร์ ทอัพรุ่นพีทีมีผลงานโดดเด่น ประสบความสําเร็ จมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ รวมไปถึงบุคลากร
ผู้เชียวชาญจากธนาคารกรุงศรี อยุธยาและบริ ษัทในเครื อ รวมถึงเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอืน ๆ ใน
จํานวนทีเพิมขึ Lนเป็ น 2 เท่า มาร่วมเผยเคล็ดลับ แนวคิด วิธีการรังสรรค์เทคโนโลยีด้านการเงินให้ โดนใจ
กลุม่ เป้าหมายผู้ใช้ บริ การและนักลงทุน เพือตอบโจทย์กระแสการเปลียนแปลงในยุคดิจิทลั จัดติวเน้ น ๆ
ด้ วยหลักสูตรเนื Lอหาจากประสบการณ์จริ ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการทําธุรกิจได้ จริ ง
• การออกแบบโปรแกรมแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made Program for Each Startup)
โดยการศึกษาเรี ยนรู้ ความต้ องการของสตาร์ ทอัพแต่ละแห่ง ด้ วยการออกแบบโปรแกรมเฉพาะเพือชี Lแนะ
แนวทาง เร่งสปี ดการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจได้ อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
• เครื อข่ ายสังคมทางธุรกิจ (RISE Social)
เพิมโอกาสขึ Lนเป็ นสองเท่า สําหรับการพบปะเหล่ากูรู นักธุรกิจระดับชันนํ
L า และผู้เชียวชาญศาสตร์
ของการทําธุรกิจด้ านการเงินทีไม่สามารถเข้ าพบได้ ทวั ไป มาพูดคุยแลกเปลียนองค์ความรู้ ประสบการณ์
กับบรรดาฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ เพือเป็ นการเพิมโอกาสทางธุรกิจให้ มากทีสดุ เพิมความเข้ มข้ นด้ วยกิจกรรม
เวิร์คช็อปนอกสถานทีครังL แรก อย่างทีไม่เคยมีทีไหนมาก่อน
• ความร่ วมมือด้ านเงินทุนในระดับภูมิภาค (Local and Regional Capital Collaboration)
โอกาสในการเชือมต่อกับนักลงทุนจากทังในและต่
L
างประเทศ เพือช่วยส่งเสริ มให้ ฟินเทคสตาร์ ทอัพ
สามารถเติบโตพัฒนาไปได้ ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมิภาค
• ไม่ มีค่าใช้ จ่าย และไม่ มีการเข้ าร่ วมถือหุ้น
ทุกทีมทีผา่ นการคัดเลือกจะไม่เสียค่าใช้ จา่ ยตลอดโปรแกรม จากปี ทีแล้ วซึง มีมลู ค่า 200,000 บาท

เพิมขึ Lนสองเท่าเป็ น 400,000 บาทต่อคน และไม่มีข้อบังคับในการเข้ าถือหุ้นกับฟิ นเทคสตาร์ ทอัพทีเข้ าร่วม
โปรแกรมแต่อย่างใด
• กรุ งศรี ไรส์ สเปซ
เติมเต็มทุกองค์ความรู้ ต่อเติมทุกไอเดียความคิดสร้ างสรรค์ ไปกับ Co-Working Space ใจกลางเมือง
บนพื Lนทีกว่า 500 ตารางเมตร ทีชนั L 22 อาคารอัมริ นทร์ พลาซ่า ใกล้ บีทีเอสชิดลม ให้ กบั ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมได้ มาใช้ ในการศึกษา ต่อยอดพัฒนาผลงาน
ทังนี
L L “กรุ งศรี ไรส์ รุ่ น 2” จะทําการคัดเลือก เฟ้นหาฟิ นเทคสตาร์ ทอัพจํานวน 10 ทีม เพือเข้ าร่วม Intensive
Bootcamp ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ ติวเข้ มโดยกับผู้เชียวชาญในวงการสตาร์ ทอัพ ร่วมสัมผัสประสบการณ์
การเรี ยนรู้ และกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้ ลงมือทําจริ ง ควบคูไ่ ปกับการแก้ ปัญหาแบบ 1-on-1 รวมไปถึงโอกาสอัน
ลํ Lาค่าอีกมากมายทีเปิ ดประตูรอให้ บรรดาฟิ นเทคสตาร์ ทอัพเมืองไทยได้ เข้ ามาร่ วมเป็ นส่วนหนึง ของปรากฏการณ์
ใหม่ ๆ ทีจะมาเปลียนโลกแห่งการเงินให้ ก้าวไกลเหนือระดับ
ผู้สนใจเข้ าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที www.riseaccel.com/krungsririse/ ตังแต่
L วนั ที
3-31 พฤษภาคม 2560 และติดตามรายละเอียดความเคลือนไหวของ “กรุงศรี ไรส์ รุ่น 2” ได้ ที
www.facebook.com/Krungsri-Finnovate
-จบเกี!ยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครือ) เป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทย
ด้ านสินทรัพย์ สินเชือ และเงินฝาก และดําเนินธุรกิจมานานกว่า 72 ปี กรุงศรี เป็ นบริษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล
กรุ๊ป (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงินทีใหญ่ทีสดุ ในญีปนุ่ และเป็ นหนึง ในกลุม่ สถาบันการเงินทีใหญ่ทีสดุ ระดับโลก กลุม่ กรุงศรี
ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทังในด้
L านสินเชือเพือผู้บริ โภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทังL
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุม่ ลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของ
ธนาคารกว่า 695 สาขา (เป็ นสาขาทีให้ บริ การทางการเงินในรูปแบบปกติ 658 สาขาและสาขาทีใ ห้ บริ การเฉพาะสินเชือเช่าซื Lอ
รถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 31,000 แห่งทัว ประเทศ นอกจากนี L กรุงศรียงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ทีสดุ ของ

ประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชือเพือการผ่อนชําระ/สินเชือส่วนบุคคลมากกว่า 8.1 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้ บริ การ
ด้ านสินเชือรถยนต์ชนนํ
ั L า (กรุงศรี ออโต้ ) พร้ อมทังมี
L บริษัทบริ หารจัดการกองทุนทีมีอตั ราเติบโตสูงทีส ดุ แห่งหนึง (บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทังยั
L งเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชือเพือผู้มีรายได้ น้อย (บริษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผา่ นการรับรองการเป็ น
สมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชันนํ
L าในไทยและผู้ทีมี
ส่วนได้ สว่ นเสียของธนาคาร เพือให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เกี!ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็ นหนึง ในกลุม่ สถาบันทางการเงินชันนํ
L าระดับโลก มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ัL ่ ณ
กรุงโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 2,000 แห่ง ในกว่า 50
ประเทศทัว โลก และมีพนักงานกว่า 140,000 คน ซึง นําเสนอบริ การทีหลากหลายครอบคลุมทังธนาคารพาณิ
L
ชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ Lง
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชือเพือรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจเช่าซื Lอ ซึง รวมทังธนาคารแห่
L
ง
โตเกียว-มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ, มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ Lง คอร์ เปอเรชัน (ทรัสต์แบงก์ชนนํ
ั L าของญีปน)
ุ่ และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ซิเคียวริ ตี L โฮลดิ Lง หนึง ในบริษัทหลักทรัพย์ทีใหญ่ทีสดุ ของญีปนุ่ MUFG มีเป้าหมายทีจะเป็ น “กลุม่ สถาบันทางการเงินทีได้ รับความ
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