กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ผนึก MUFG จับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยูนิคอร์นสัญชาติไทยรายแรก
เติบโตในระดับภูมิภาคอาเซียน
กรุ งเทพฯ (11 มิถุนายน 2564) – กรุ งศรี ฟิ นโนเวต บริษัทร่วมลงทุน (CVC) ในเครือกรุงศรี กรุ๊ป ผูร้ ่วมลงทุนในกลุม่
ธุรกิจแฟลช (Flash Group) บริษัทแม่ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ผูใ้ ห้บริการขนส่งสัญชาติไทย และ E-commerce แบบครบ
วงจร ทัง้ ยังเป็ นยูนิคอร์นไทยรายแรก ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน E-commerce ecosystem ไทยให้แข็งแกร่ง สอดคล้องกับ
แผนธุ ร กิ จ ระยะกลาง (Medium-term Business Plan) ในปี 2564-2566 ของกรุ ง ศรี โดยหลัง จากนี ้เ ตรี ย มพั ฒ นา
นวั ต กรรมและโซลู ช่ ั น ทางการเงิ น ที่ ส่ ง เสริ ม Ecosystem ให้แ ก่ ผู้ใ ช้ง านและผู้ใ ห้บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ E-commerce
แพลตฟอร์ม ให้มี ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่ง ขึน้ พร้อมเตรียมสร้างเครือข่ายที่แข็ง แกร่ง ในภูมิ ภ าคอาเซี ย น
สนับสนุนการขยายธุรกิจสูต่ ่างประเทศ
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จากัด กล่าวว่า “ศักยภาพอันโดดเด่นและความ
มุ่งมั่นทุ่มเทของกลุม่ ธุรกิจแฟลช (Flash Group) ส่งผลให้ กรุงศรี ฟิ นโนเวต สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ในการมีสว่ น
ร่วมผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยก้าวสู่การเป็ นยูนิคอร์นที่ผงาดและเติบโตในธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเราภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
กับก้าวที่สาคัญของแฟลช กรุ๊ป ในครัง้ นี ้ โดยปัจจุบนั กรุงศรี และ แฟลช กรุ๊ป กาลังพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ด้วย
การผสานความแข็งแกร่งของทัง้ สองบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง E-Commerce ecosystem ของไทยให้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งในภาพของ E-commerce ecosystem ที่แข็งแกร่งนัน้ จะสามารถเกิดขึน้ ได้ตอ้ งประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่
สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ E-Commerce enablers, E-logistic และ Payment/disbursement
solutions ดังนัน้ ความร่วมมือที่เกิดขึน้ จะอยู่บนพืน้ ฐานของทัง้ 3 ส่วนดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีทงั้ ในรูปแบบของการ
พัฒนาโซลูช่นั ทางการเงินระหว่างกันหรือพัฒนาร่วมมือกับผูล้ งทุนรายอื่นๆของแฟลช เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนใน ecosystem
สามารถทาธุรกรรมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึน้ หรือการใช้ความเชี่ยวชาญของกรุงศรีในเรื่องสินเชื่อ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ผใู้ ช้งานใน ecosystem นอกจากนี ้ กรุงศรียงั สามารถใช้ความแข็งแกร่งใน
ภูมิภาคอาเซียนของกรุงศรีและ MUFG เพื่อช่วยส่งเสริมโอกาสการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่แฟลชได้วางไว้ นอกจากนี ้ กรุงศรี ฟิ นโนเวต ยังคาดว่าจะมีโอกาสสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยรายอื่นๆ ให้กา้ วขึน้ สูก่ ารเป็ น
ยูนิคอร์นรายต่อไปอีกด้วย”
กรุงศรี ฟิ นโนเวต นับเป็ นผูล้ งทุนไทยกลุม่ แรกๆ ที่เข้าลงทุนในแฟลช กรุ๊ป โดยลงทุนครัง้ แรกในการระดมทุนรอบ series
D เมื่อปี 2563 และล่าสุดครัง้ ที่สองในรอบ series E โดยจากการร่วมลงทุน กรุงศรีและแฟลชได้ทาข้อตกลงร่วมกันใน
การให้กรุงศรีเป็ นสถาบันการเงินที่เป็ นพันธมิตรอันดับหนึ่ง (Preferred Bank) เพื่อให้บริการทางเงินต่างๆ ของแฟลช

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) ผูใ้ ห้บริการ E-Commerce สัญชาติ
ไทยแบบครบวงจร กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจ และยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็ นพันธมิตรกับ กรุ งศรี ในฐานะผู้
ลงทุนรายหนึ่งของแฟลช ทัง้ ในรอบ Series D และ Series E แน่นอนว่าความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัทจะดาเนินไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับรูปแบบของตลาด E-commerce ทัง้ ในประเทศไทย และสากล ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการ ด้าน Epayment หรือความร่วมมื อในการพัฒ นา Payment Gateway โดยคาดว่าภายในปี นีค้ งจะสามารถประกาศความ
ร่วมมือในบางส่วนได้ สาหรับกลุม่ ธุรกิจแฟลช (Flash Group) นับเป็ นบริษัทแม่ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express)
ขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร ที่มีนโยบายการทาบริการแตกต่างจากผูเ้ ล่นรายอื่น ด้วยการใช้ระบบไอทีเข้ามาเป็ น
เส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจขนส่ง ปั จจุบนั Flash Express มียอดส่งพัสดุสงู สุดต่อวันร่วม 2 ล้านชิน้ จึงทาให้
ธุรกิจสามารถก้าวขึน้ เป็ นขนส่งเอกชนอันดับ 1, แฟลช ฟูลฟิ ลเมนท์ (Flash Fulfillment) ให้บริการคลังสินค้าแบบครบ
วงจรที่เติมเต็มการทางานของร้านค้าออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทัง้ จัดเก็บ -แพ็ค-จัดส่ง นอกจากนีก้ ลุ่มธุรกิจแฟลช
ยังมีธุรกิจในเครืออีกมากมายที่เกือ้ หนุนกับ E-commerce platform ได้อย่างลงตัว โดยในส่วนของการมองหาผูล้ งทุนยัง
นับเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ท่ีสาคัญของกลุ่มธุรกิจแฟลช และธุรกิจในเครือ ซึ่งทีมงานมีความเชื่อมั่นว่าการมี Partner ที่ดีจะ
มีสว่ นช่วยสนับสนุนและสร้างรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว”
กรุ งศรี ฟิ นโนเวต มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในสตาร์ทอัพรายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในช่วง 2 ปี (2564-2565) รวมทัง้ หาโอกาสในการร่วมงานกับสตาร์ทอัพรายใหม่ๆ โดยใช้จุดแข็งที่มีในการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความร่วมมือระหว่างกัน
--จบ-เกี่ยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็ นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทยด้าน
สินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็ นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสาคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดาเนินธุรกิจมานานถึง 76 ปี กรุง
ศรีเป็ นบริษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ท่ีสุดในญี่ปนุ่ และเป็ นหนึ่งในกลุ่ม
สถาบันการเงินที่ใหญ่ท่ีสุดระดับโลก กลุ่มกรุ งศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผูบ้ ริโภค การ
ลงทุน การบริหารจัดการกองทุ น รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 665 สาขา (เป็ นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 626 สาขาและสาขาที่ให้บริการ
เฉพาะสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,216 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี ้ กรุงศรียงั เป็ นผูอ้ อกบัตรเครดิตราย
ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศ โดยมีจานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชาระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.5 ล้านบัญชี และเป็ นผู้
ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนา (กรุ งศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัด การกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด) ทัง้ ยังเป็ นผูบ้ กุ เบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ย (บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็ นสมาชิก
อย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชัน้ นาในไทยและผูท้ ่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียของธนาคาร เพื่อให้การดาเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น
เกี่ยวกับกรุ งศรี ฟิ นโนเวต
บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จากัด เป็ นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึ่งมีพนั ธกิจสาคัญในการ
สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านฟิ นเทคและเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องด้านการธนาคารทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ และโครงการ
บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุน โดยได้รบั การสนับสนุนและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ
ของกรุงศรี
เกี่ยวกับ กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group)
กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) เป็ นผูใ้ ห้บริการ E-commerce สัญชาติไทยแบบครบวงจร ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยเริ่มต้นจากการ
เปิ ดให้บริการรับส่งพัสดุในนาม แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ขนส่งเอกชนอันดับ 1 ผูร้ เิ ริ่มนโยบายเข้ารับพัสดุฟรีถึงที่ตงั้ แต่ชนิ ้ แรก
พร้อมเปิ ดให้บริการ 365 วัน โดยมีธุรกิจในเครืออีกหลายบริษัทที่สอดรับกับตลาด E-commerce ในประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
www.flashexpress.co.th หรือ call center 1436
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 4023
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

