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กรุ งศรี ฟิ นโนเวต คว้ าสตาร์ ทอัพไฟแรงทัง จากไทย สิงค์ โปร์ และเวียดนาม
ร่ วมเชื%อมต่ อธุรกิจโดยตรงใน Krungsri RISE Batch 3
กรุ งเทพฯ (4 ตุลาคม 2561) – บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ในเครื อกรุ งศรี และบริษัท ไรส์ จํากัด
ประสบความสําเร็ จในโครงการกรุ งศรี ไรส์ (Krungsri RISE) Batch 3 ดึง 10 สตาร์ ทอัพจากไทยและอาเซียน
ร่ วมบ่มเพาะศักยภาพและความเชีBยวชาญสูเ่ วทีระดับโลก พร้ อมจับมือพัฒนาโครงการเสริ มความแข็งแกร่ งให้
ภาคธุรกิจไทย
หลังจากเปิ ดโครงการ Krungsri RISE Batch 3 เมืBอเดือนพฤษภาคมทีBผ่านมา กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ได้ ต้อนรับทีม
สตาร์ ทอัพทีBมคี วามเชีBยวชาญในเทคโนโลยีทางการเงินทีBหลากหลายจากทังในประเทศไทยและประเทศต่
O
างๆ
ในอาเซียนกว่า 90 ทีม และได้ รับเกียรติจากหน่วยงานและพันธมิตรทางธุรกิจของกรุ งศรีเข้ าร่ วมเป็ นส่วน
สําคัญในการพิจารณาและคัดเลือก ล่าสุดมีทีมทีBผ่านการคัดเลือกทั Oงหมด 10 ทีม ร่วมเป็ นส่วนหนึงB ใน
ครอบครัว Krungsri RISE
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ กรุ งศรี ฟิ นโนเวต กล่าว “ความสําเร็ จในปี ทีB 3 ของโครงการ
Krungsri RISE คือการได้ มโี อกาสเปิ ดรับสตาร์ ทอัพจากทังในประเทศ
O
และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทีBสนใจเข้ าร่ วมโครงการ โดยหัวใจสําคัญของ Krungsri RISE Batch 3 อยู่ทีBการเชืBอมต่อ
ธุรกิจโดยตรง ซึงB ทีมสตาร์ ทอัพทีBผ่านการคัดเลือกทังหมดนี
O
O สามารถตอบโจทย์ในเรืB องการนําเทคโนโลยีทีB
เชีBยวชาญมาประยุกต์ เพืBอเสริ มความแข็งแกร่งให้ กบั ธุรกิจของกรุ งศรี รวมถึงพันธมิตรเพืBอให้ เกิดธุรกิจจริ ง”
โครงการทีBจะเกิดขึ OนในครังO นี O เช่น การทดลองนําฐานข้ อมูลรูปแบบใหม่โดยใช้ คําถามเชิงจิตวิทยาและ
พฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจําวัน มาใช้ เสริ มในการวิเคราะห์พฤติกรรมความตังใจชํ
O าระหนี Oของผู้มาขอสินเชืBอ
หรื อการนํา Chatbot มาใช้ ในงานด้ านการสรรหาและคัดสรรบุคลากร (HR Recruitment) เป็ นต้ น นายแซม
กล่าวเพิBมเติม
“โครงการ Krungsri RISE ได้ มอบองค์ความรู้ ใหม่ๆ เพืBอช่วยขับเคลืBอนวงการสตาร์ ทอัพ ขณะเดียวกัน
กรุงศรี ฟิ นโนเวต เองได้ ค้นพบและเรี ยนรู้แนวทางทีBจะช่วยธุรกิจสตาร์ ทอัพได้ ดียิBงขึ Oนด้ วยรูปแบบทีBแตกต่างไป
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จากเดิม จากเดิมโครงการจะมุง่ เน้ นไปทีBสตาร์ ทอัพด้ าน FinTech และ InsurTech แต่ใน Batch 3 นี O เราได้
เปิ ดรับสตาร์ ทอัพจากด้ านอืBนๆ เพิBมเติม อาทิ AI, Chatbot, Big Data, Blockchain, Robo-advisory หรือ
แม้ แต่ HRTech และเปิ ดรับทีมสตาร์ ทอัพจากประเทศอืBนๆ เพืBอยกระดับการนําโซลูชนัB ส์ทีBหลากหลายมาช่วย
แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ในประเทศไทย” นายแซม กล่าว
ก่อนหน้ านี O โครงการ Krungsri RISE Batch ทีB 1 และ 2 นันO ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีในกลุม่ ธุรกิจสตาร์ ท
อัพ โดยทีBผ่านมา กรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ ต้อนรับทีมสตาร์ ทอัพดาวรุ่ งจํานวนมากเพืBอเข้ าร่วมโครงการ ได้ แก่
Finnomena, Refinn, Baania, ChomCHOB, AppMan, Refinn, AIYA, QueQ, Zipevent และ Horganice
ซึงB ผลสําเร็ จทีBผา่ นมา
ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าเรามีแนวทางการทํางานร่ วมกับทีมสตาร์ ทอัพทีBมีความหลาก
หลากหลายได้ อย่างราบรืB น
--จบ--
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เกี%ยวกับกรุ งศรี
กรุ ง ศรี (ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ในเครื อ ) เป็ นกลุ่มธุร กิ จการเงิน ทีB มีขนาดใหญ่ เป็ นอัน ดับ 5 ของไทย
ด้ านสินทรัพย์ สินเชืBอ และเงินฝาก และเป็ นหนึBงในห้ าสถาบันการเงินทีBมีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจมานานกว่า
74 ปี กรุงศรี เป็ นบริ ษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินทีBใหญ่ทีBสดุ ในญีBปนุ่ และเป็ นหนึBง
ในกลุม่ สถาบันการเงินทีBใหญ่ทีBสดุ ระดับโลก กลุม่ กรุงศรี ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทังในด้
O านสินเชืBอเพืBอผู้บริโภค
การลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทังO ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้ าบุค คล ลูกค้ า SME และ
ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 701 สาขา (เป็ นสาขาทีBให้ บริ การทางการเงินในรู ปแบบปกติ 664 สาขาและสาขาทีB
ให้ บริ การเฉพาะสินเชืBอเช่าซื Oอรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 34,000 แห่งทัวB ประเทศ นอกจากนี O กรุงศรี ยังเป็ นผู้ออกบัตร
เครดิตรายใหญ่ทีBสดุ ของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชืBอเพืBอการผ่อนชําระ/สินเชืBอส่วนบุคคลมากกว่า 8.7 ล้ านบัญชี
และเป็ นผู้ให้ บริ ก ารด้ านสิน เชืBอรถยนต์ ชั Oนนํา (กรุ งศรี ออโต้ ) พร้ อมทั Oงมีบริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนทีBมีอัตราเติบโตสูงทีBสดุ แห่งหนึBง
(บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า รก อ งทุ น ก รุ งศ รี จํ ากั ด ) ทั Oง ยั ง เป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จ สิ น เชืB อ เพืB อ ผู้ มี ราย ได้ น้ อ ย (บ ริ ษั ท
เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพันธสัญ ญาในการดําเนินธุรกิ จด้ วยความซืBอสัตย์ สุจริ ตอย่างสูง สุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผ่านการรับรองการเป็ น
สมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชั Oนนําในไทยและผู้ทีBมีส่วน
ได้ สว่ นเสียของธนาคาร เพืBอให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชันB
เกี%ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)
มิ ต ซู บิ ชิ ยู เ อฟเจ ไฟแนนเชี ย ล กรุ๊ ป (MUFG) เป็ นหนึB ง ในกลุ่ ม สถาบั น ทางการเงิ น ชันO นํ า ระดั บ โลก มี สํ า นั ก งานใหญ่ ตั งO อยู่
ณ กรุ ง โตเกี ย ว ด้ วยประวัติ ศ าสตร์ อัน ยาวนานในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ กว่ า 350 ปี MUFG มี เครื อ ข่า ยสํ า นั ก งานกว่ า 2,300 แห่ ง
ในกว่า 50 ประเทศทัBวโลก และมี พนัก งานกว่า 150,000 คน ซึBงนํ าเสนอบริ ก ารทีBหลากหลายครอบคลุมทังO ธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์
แบงก์กิงO ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชืBอเพืBอรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื Oอ ซึBงรวมทังO MUFG
Bank, Ltd. มิต ซูบิ ชิ ยูเอฟเจ ทรัส ต์ แอนด์ แบงก์ กิ งO คอร์ เปอเรชัBน (ทรั สต์ แบงก์ ชันO นําของญีB ปุ่น) และมิต ซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคีย วริ ตี O
โฮลดิงO หนึBงในบริ ษัทหลักทรัพย์ ทีBใหญ่ทีBสุดของญีB ปนุ่ MUFG มีเป้าหมายทีBจะเป็ น “กลุ่มสถาบันทางการเงินทีBได้ รับความเชืBอถือมาก
ทีBสดุ ในโลก” ตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ า เป็ นส่วนหนึBงของสังคม และสร้ างความเติบโตอย่างยัBงยืน MUFG จด
ทะเบียนซื Oอขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก
ข้ อมูลเพิ%มเติมกรุณาติดต่ อ
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