กรุ งศรี – MUFG จับมือกับ Grab ผสานพลังพันธมิตรธุรกิจ
กรุ งเทพฯ (9 มีนาคม 2563) – กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ)
ประกาศว่ากรุงศรี ฟิ นโนเวต ซึง. เป็ นบริ ษัทในเครื อกรุงศรี กรุ๊ป ได้ ลงทุนใน Grab Holdings Inc. หรื อ Grab
ซึง. เป็ นผู้ให้ บริ การซุปเปอร์ แอป (Super App) ชันนํ
J าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยก่อนหน้ านี J มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรื อ MUFG ได้ ประกาศถึงการลงทุนใน Grab ด้ วย
จํานวนเงินสูงสุดถึง 706 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ผ่านธุรกิจการเงินในเครื อข่าย MUFG อันได้ แก่ MUFG Bank
MUFG Innovation Partners และกรุงศรี ฟิ นโนเวต ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที.เป็ นนวัตกรรม
ด้ านการเงินจากความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ Jงในลูกค้ า เพื.อตอบสนองความต้ องการทางการเงินของ
ผู้ใช้ บริ การ ผู้ขบั ขี. และร้ านค้ าพันธมิตรของ Grab ได้ ดียิ.งขึ Jน
สําหรับประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างกรุงศรี และ Grab จะช่วยทําให้ กรุงศรี สามารถเข้ าถึงฐานลูกค้ าใหม่
ในประเทศ อีกทังยั
J งเสริ มสร้ างโอกาสการเข้ าถึงบริ การทางการเงินอย่างครอบคลุมและทัว. ถึงในกลุม่ ลูกค้ า
ใหม่ตามแนวทางการดําเนินธุรกิจ “การธนาคารอย่างยัง. ยืน” ของกรุงศรี
ภายใต้ ความร่วมมือดังกล่าว Grab Financial Group จะเปิ ดตัวบริ การสินเชื.อในประเทศไทย โดยอาศัย
ความเชี.ยวชาญด้ านสินเชื.อรายย่อยของกรุงศรี ทังนี
J J Grab Financial Group และกรุงศรี จะร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินเพื.อตอบโจทย์ความต้ องการของผู้ที.เกี.ยวข้ องในระบบนิเวศทางธุรกิจของ
Grab ซึง. ประกอบไปด้ วยลูกค้ า ผู้ขบั ขี.ยานพาหนะ และร้ านค้ าพันธมิตรของ Grab Food นอกจากนี J Grab
และกรุงศรี จะใช้ ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology) เพื.อพัฒนารูปแบบจําลองคะแนน
เครดิต (Credit Scoring Models) และส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื.อให้ แก่ผ้ บู ริ โภคที.ขาดโอกาสใน
การเข้ าถึงบริ การทางการเงินในประเทศไทย
Grab เป็ นผู้ให้ บริ การซุปเปอร์ แอปชันนํ
J าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที.นําเสนอ
บริ การด้ านดิจิทลั ที.สร้ างความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน อาทิ ด้ านยานพาหนะ การขนส่งอาหารและ
พัสดุ การชําระเงินทางดิจิทลั ให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานจํานวนหลายล้ านคนในแต่ละวัน

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “Grab เป็ นที.ร้ ูจกั และได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง จนกลายเป็ นส่วนหนึง. ในไลฟ์
สไตล์ของคนไทย การเป็ นพันธมิตรและร่วมอยูใ่ นระบบนิเวศทางธุรกิจของ Grab ทําให้ กรุงศรี สามารถส่ง
มอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินให้ แก่ลกู ค้ า ร้ านค้ า และผู้ขบั ขี.ของ Grab ซึง. อาจมีบางส่วนที.
ยังขาดโอกาสในการเข้ าถึงบริ การทางการเงิน”
“และเมื.อเชื.อมโยงกับพันธกิจด้ านสิ.งแวดล้ อม สังคมและธรรมาภิบาลของกรุงศรี ความร่วมมือในครังJ นี Jไม่
เพียงสร้ างผลตอบแทนทางธุรกิจแก่ธนาคาร แต่ยงั สร้ างผลลัพท์เชิงบวกด้ านเศรษฐกิจและสังคมจากการ
สร้ างงานและการกระจายรายได้ ซึง. จะนําสูก่ ารพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่อไป” นายอาคิตะ
กล่าวเพิ.มเติม
นายรู เบ็น ไล กรรมการผู้จัดการอาวุโส แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป กล่าวว่า “เราเชื.อว่าการสร้ าง
พันธมิตรของระบบนิเวศทางธุรกิจมีความจําเป็ นเพื.อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที.ขาดโอกาสใน
การเข้ าถึงบริ การทางการเงินในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะผสานความร่วมมือ
กับกรุงศรี ในการใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในลูกค้ าของเราและความเชี.ยวชาญด้ านการเงินของกรุงศรี เพื.อส่งมอบ
โอกาสในการเข้ าถึงสินเชื.อรายย่อยและบริ การการเงินอื.นๆ ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยและแรงงานอิสระ
ของระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Gig Economy)”
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ประธานกรรมการกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริ หารสายงานดิจิทัลแบงก์ กิง<
และนวัตกรรมของกรุ งศรี กล่าวว่า “ความร่วมมือของกรุงศรี ฟิ นโนเวต MUFG Bank และ MUFG
Innovation Partners ในการร่วมลงทุนและเป็ นพันธมิตรกับ Grab นับเป็ นการผสานพลังพันธมิตรทางธุรกิจที.
แข็งแกร่งในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้ บริ การสินเชื.อส่วนบุคคลที.ใหญ่ที.สดุ ในประเทศไทย กรุงศรี จะใช้
ศักยภาพความเป็ นผู้นําตลาดด้ านสินเชื.อส่วนบุคคลเพื.อส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน
ภายใต้ ความร่วมมือนี J กรุงศรี และ Grab จะร่วมกันพัฒนาวิธีการพิจารณาสินเชื.อและรูปแบบจําลองคะแนน
เครดิตระบบใหม่ อาทิ ข้ อมูลพฤติกรรมลูกค้ าจากแพลตฟอร์ มของทังสองฝ่
J
าย และร่วมกันพิจารณาสินเชื.อ
สําหรับผู้ที.อยูใ่ นระบบนิเวศทางธุรกิจของ Grab ซึง. รวมถึงผู้ใช้ ผู้ขบั ขี.และพันธมิตรร้ านอาหาร”

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป ประเทศไทย กล่าวว่า “การ
เข้ าถึงบริ การทางการเงินขันพื
J Jนฐาน เช่น บริ การสินเชื.อ ยังคงเป็ นสิ.งที.เข้ าถึงได้ ยากสําหรับผู้ประกอบการราย
ย่อย หรื อธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย แกร็ บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ บกุ เบิกการให้ บริ การสินเชื.อเพื.อพาร์ ท
เนอร์ ผ้ ขู บั ขี.แกร็ บ ผู้ประกอบการรายย่อย และร้ านอาหารพันธมิตรของแกร็ บฟู้ด ความร่วมมือกับกรุงศรี ด้าน
นวัตกรรมของข้ อมูลในครังJ นี Jจะช่วยขับเคลื.อนวิสยั ทัศน์ของแกร็ บในการสนับสนุนการเข้ าถึงบริ การทาง
การเงินในชีวิตประจําวันให้ แก่คนไทย”
ภายใต้ กลยุทธ์ด้านดิจิทลั “Think Digital First” และการสร้ างประสบการณ์เหนือระดับ “Enhance
Customers’ Experience” กรุงศรี สามารถรวบรวมข้ อมูลด้ านความต้ องการลูกค้ าจากการใช้ ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI เพื.อให้ ธนาคารสามารถส่งมอบบริ การทางการเงินที.
เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์ มดิจิทลั ที.ลกู ค้ าสามารถใช้ งานได้ ในชีวิตประจําวัน
ด้ วยความมุง่ มัน. ร่วมพัฒนาสังคมสูค่ วามยัง. ยืน กรุงศรี และ MUFG ได้ เชื.อมโยงวัตถุประสงค์ด้านสิ.งแวดล้ อม
และสังคม เข้ ากับเป้าหมายด้ านการพัฒนาที.ยงั. ยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ดังนันJ การริ เริ. มเชิง
ธุรกิจต่างๆ ของทังสององค์
J
กร ซึง. รวมถึงการร่ วมเป็ นพันธมิตรกับ Grab เป็ นไปตามแนวทางการส่งเสริ มให้
ชุมชนสามารถเติบโตได้ อย่างยัง. ยืนผ่านการใช้ นวัตกรรมดิจิทลั และการเสริ มสร้ างโอกาสการเข้ าถึงบริ การ
ทางการเงินอย่างครอบคลุมและทัว. ถึงในทุกกลุม่ ลูกค้ า
-จบเกี0ยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินที.มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของ
ไทยด้ านสินทรัพย์ สินเชื.อ และเงินฝาก และเป็ นหนึง. ในห้ าสถาบันการเงินที.มีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจ
มานานถึง 75 ปี กรุงศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงินที.ใหญ่ที.สดุ ใน
ญี.ปนุ่ และเป็ นหนึง. ในกลุม่ สถาบันการเงินที.ใหญ่ที.สดุ ระดับโลก กลุม่ กรุงศรี ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร
ทังในด้
J านสินเชื.อเพื.อผู้บริ โภค การลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทังผลิ
J ตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลาย
แก่กลุ่มลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 690 สาขา (เป็ นสาขาที.ให้ บริ การ
ทางการเงินในรู ปแบบปกติ 650 สาขาและสาขาที.ให้ บริ การเฉพาะสินเชื.อเช่าซื Jอรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า
34,902 แห่งทัว. ประเทศ นอกจากนี J กรุ งศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที.สดุ ของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิต

และสินเชื.อเพื.อการผ่อนชําระ/สินเชื.อส่วนบุคคลมากกว่า 9.1 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสินเชื.อรถยนต์ชนนํ
ั J า (กรุงศรี
ออโต้ ) พร้ อมทังมี
J บริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนที.มีอตั ราเติบโตสูงที.สดุ แห่งหนึง. (บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด)
ทังยั
J งเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชื.อเพื.อผู้มีรายได้ น้อย (บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื.อสัตย์สจุ ริ ตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผ่านการรั บรอง
การเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชันนํ
J าใน
ไทยและผู้ที.มีสว่ นได้ สว่ นเสียของธนาคาร เพื.อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน.
เกี0ยวกับกรุ งศรี ฟิ นโนเวต
บริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นบริ ษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครื อกรุงศรี ซึง. มีพนั ธกิจ
สําคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ ทอัพด้ านฟิ นเทคและเทคโนโลยีที.เกี.ยวข้ องด้ านการธนาคารทังในประเทศไทยและประเทศ
J
อื.นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื.อเติบโตไปยังเป้าหมายที.วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้ แก่ การลงทุนเพื.อสร้ าง
ธุรกิจสตาร์ ทอัพใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ ทอัพ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุน โดยได้ รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี
เกี0ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) เป็ นหนึ.งในกลุม่ สถาบันทางการเงินชันนํ
J าระดับโลก มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ัJ ่ ณ
กรุ งโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 3,000 แห่ง ใน
กว่า 50 ประเทศทัว. โลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นําเสนอบริ การทางการเงินที.หลากหลายครอบคลุมทังธุ
J รกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ Jง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื.อเพื.อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธุรกิ จเช่าซื Jอ MUFG มีเป้าหมายที.จะเป็ น “กลุ่มสถาบันทางการเงิ นที.ได้ รับความเชื. อถื อมากที.สุดในโลก” ด้ วยการผสาน
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจเพื.อตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ าโดยคํานึงถึงสังคมและการแบ่งปั น สูค่ วาม
เติบโตอย่างยัง. ยืน MUFG จดทะเบียนซื Jอขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ ก สําหรับข้ อมูลเพิ.มเติมเกี.ยวกับ MUFG กรุณาเยี.ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english
เกี0ยวกับแกร็บ
แกร็ บ (Grab) คือ ผู้นําด้ านซูเปอร์ แอปที.ช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันให้ กบั ผู้บริ โภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ปั จจุบนั แอปพลิเคชันแกร็ บได้ ถกู ดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือมากกว่า 163 ล้ านเครื. อง ซึง. ผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ าถึง
พาร์ ทเนอร์ ผ้ ขู บั ขี. ร้ านค้ าและผู้แทนกว่า 9 ล้ านราย แกร็ บยังมีเครือข่ายการให้ บริ การขนส่งทางบกที.ใหญ่ที.สดุ ในภูมิภาค โดย
ได้ ให้ บริ การการเดินทางไปแล้ วมากกว่า 4 พันล้ านเที.ยวนับตังแต่
J เริ. มก่อตังในปี
J
พ.ศ. 2555 นอกเหนือจากบริ การการ
เดินทางแบบออนดีมานด์ทมี. ีความหลากหลายแล้ ว แกร็ บยังนําเสนอบริ การด้ านอื.นๆ ให้ กบั ผู้ใช้ งานทัว. ทังJ 339 เมืองใน 8
ประเทศ อันได้ แก่ การบริ การรับส่งอาหาร การจัดส่งสินค้ าและพัสดุ ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริ การ
ทางการเงิน
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