กรุ งศรี ฟิ นโนเวต เผยกลยุทธ์ การดําเนินงานช่ วงครึ่งหลังของปี 2563
• สนับสนุนและลงทุนในสตาร์ ทอัพที่มีไฮดีมานด์ และมีแนวโน้ มเติบโตหลังสถานการณ์ โควิด-19
• ทํางานร่ วมกับสตาร์ ทอัพเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
• ร่ วมทุนใน “ไอคอน เฟรมเวิร์ค” หนึ่งในผู้นําด้ านการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
ในประเทศไทย
กรุ งเทพฯ (10 สิงหาคม 2563) – กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ผู้นําด้ านการสนับสนุนและลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรม
และสตาร์ ทอัพทังในระดั
้
บประเทศและภูมิภาค เผยแผนการดําเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ปรับกลยุทธ์
การลงทุนและให้ ความสําคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Futuristic Investment) เพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน สร้ างความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็ นเทคสตาร์ ทอัพให้ สามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่กรุงศรี กรุ๊ป ยํ ้า
เป้าหมายสู่การเป็ น 'The Best Banking Corporate Venture Capital' (CVC) พร้ อมประกาศการร่ วมทุนครัง้
ล่าสุดใน “ไอคอน เฟรมเวิร์ค”
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด กล่าวว่า "กรุงศรี ฟิ นโนเวตยังคง
มุง่ เน้ นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตาร์ ทอัพไทย พร้ อมติดตามผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มี
ต่อนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) ของสตาร์ ทอัพที่กรุงศรี ได้ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และนํามาทบทวนแผนการดําเนิน
ธุรกิจทังในระยะสั
้
นและระยะยาวของเรา
้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรุงศรี ฟิ นโนเวตและพันธมิตรสตาร์ อพั จะทํางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ ชิดและผสานศักยภาพแบบไร้ รอยต่อสู่ความเติบโตอย่างยัง่ ยืน ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรม
และแนวโน้ มของเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคในอนาคต โดยกรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ ปรับ
แผนการดําเนินการงานที่มงุ่ เน้ นในการสร้ างพันธมิตรและลงทุนในสตาร์ ทอัพที่มีโอกาสเติบโตและมีเทคโนโลยี
ที่ตอบโจทย์ความต้ องการของตลาดหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น อีโลจิสติกส์ (e-Logistics) การชําระเงิน
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Payment) การให้ บริ การด้ านซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน่ ผ่าน (Software as a
service : SaaS) และการส่งอาหาร (Food Deliverery) เป็ นต้ น”
กรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ ตอ่ ยอดแนวทางการลงทุนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และรองรับรูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่ New Normal ภายใต้ กลยุทธ์การลงทุน 4 หลักการคือ
1. การลงทุนเพื่อร่วมเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment)
2. การลงทุนโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนในระยะยาว (Financial Returns)
3. การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Futuristic Investment)
4. การลงทุนใน Fund of Funds

ทังนี
้ ้ กรุงศรี ฟิ นโนเวต ยังคงเดินหน้ าพิจารณาโอกาสและความเป็ นไปได้ ในการลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่
รวมถึงประเทศในกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จีน ยุโรป และในประเทศที่มีศกั ยภาพการเติบโตด้ านนวัตกรรม
สูงอย่างประเทศอิสราเอล โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 กรุงศรี ฟิ นโนเวต จะมีการลงทุนเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง
“ที่ผา่ นมา กรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในสตาร์ ทอัพ อีโคซิสเต็ม และส่งเสริ มการเติบโตของสตาร์ ทอัพ
มาโดยตลอด ทังในเรื
้ ่ องของการลงทุนและการเปิ ดเวทีเพื่อบ่มเพาะสตาร์ ทอัพให้ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ซึง่ จากนี ้จะเป็ นอีกก้ าวสําคัญของการพัฒนาความร่ วมมือ ด้ วยการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับเทคสตาร์ ท
อัพขนาดใหญ่ (Giant Tech Startup) ที่มีศกั ยภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็ นรูปธรรมและมีความ
เชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ ของกรุงศรี กรุ๊ ปให้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ กรุงศรี ฟิ นโนเวต ยังคงเดินหน้ าสนับสนุนสตาร์ ท
อัพขนาดเล็กให้ มีโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจผ่านโครงการ Meet the Angle by Krugnsri Finnovate
อย่างไม่หยุดยัง้
หลังจากที่โครงการดังกล่าวได้ รับการตอบรับที่ดีในช่วงที่ผา่ นมาโดยมีสตาร์ ทอัพเข้ าร่ วม
โครงการแล้ วถึง 40 บริ ษัท” นายแซมกล่าวเพิ่มเติม
ล่าสุด กรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ ร่วมลงทุนใน บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จํากัด (ICON Framework) หนึง่ ในผู้นํา
ด้ านการใช้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการทํางานในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย ให้ สามารถเติบโต
และรองรับกับทุกสถานการณ์ในอนาคต โดยไอคอน เฟรมเวิร์ค มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (Property Technology: Proptech) ของไทยมานานกว่า 12 ปี และได้ ร่วมงานกับ
พันธมิตรผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ในระดับ Top 10 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะสามารถเสริ มศักยภาพและ
ความแข็งแกร่งของธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของกรุงศรี ได้ ในระยะยาว
--จบ--

เกี่ยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทย
ด้ านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็ นหนึ่งในห้ าสถาบันการเงินที่มีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจมา
นานถึง 75 ปี กรุ งศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ญี่ปนุ่ และเป็ นหนึ่งในกลุม่ สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ระดับโลก กลุม่ กรุ งศรี ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร
ทังในด้
้ านสินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค การลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลายแก่
กลุม่ ลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 683 สาขา (เป็ นสาขาที่ให้ บริ การทางการ
เงินในรู ปแบบปกติ 643 สาขาและสาขาที่ให้ บริ การเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,461
แห่งทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้ กรุงศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชื่อ
เพื่อการผ่อนชําระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.4 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสินเชื่อรถยนต์ชนนํ
ั ้ า (กรุงศรี ออโต้ ) พร้ อม
ทังมี
้ บริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนที่มีอตั ราเติบโตสูงที่สดุ แห่งหนึง่ (บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งศรี จํากัด) ทังยั
้ งเป็ นผู้
บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้ น้อย (บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผ่านการรับรองการ
เป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุ่งร่ วมมือกับองค์กรชันนํ
้ าในไทย
และผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียของธนาคาร เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เกี่ยวกับกรุ งศรี ฟิ นโนเวต
บริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นบริ ษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครื อกรุงศรี ซึง่ มีพนั ธกิจ
สําคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ ทอัพด้ านฟิ นเทคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องด้ านการธนาคารทังในประเทศไทยและประเทศ
้
อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้ แก่ การลงทุนเพื่อสร้ าง
ธุรกิจสตาร์ ทอัพใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ ทอัพ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุน โดยได้ รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี

