“กรุ งศรี ฟิ นโนเวต” ลงทุนรอบ Series B plus ใน “โอมิเซะ”
ผู้ให้ บริการระบบชําระเงินออนไลน์ ของไทยที-ประสบความสําเร็จสูงสุด
กรุงเทพฯ (10 พฤศจิกายน 2560) – กรุงศรี ฟิ นโนเวต บริษทั ในเครือกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)) ซึง( เป็ น
บริ ษัทในเครื อมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)) ประกาศความสําเร็จในการลงทุนรอบ Series B plus ใน โอมิเซะ
สตาร์ ทอัพด้ านระบบการชําระเงินออนไลน์ของไทยที(ประสบความสําเร็จสูงสุดในขณะนี F ด้ วยความเชี(ยวชาญของโอมิเซะใน
ด้ านระบบรับชําระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน กรุงศรี ได้ เตรียมประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื(อสนับสนุนและ
พัฒนาบริการชําระเงินออนไลน์ เพื(อสร้ างประสบการณ์ที(เหนือกว่าให้ กบั ลูกค้ า
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด กล่าวว่า “กรุงศรี ฟิ นโนเวต บรรลุข้อตกลงในการ
ร่วมลงทุนรอบ Series B plus ในโอมิเซะ ซึง( เป็ นการลงทุนครังF ที(สองของกรุงศรี ฟิ นโนเวต ในปี 2560 นี F และยังนับได้ วา่ เป็ น
เม็ดเงินการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยครังF ใหญ่ของสถาบันการเงินไทยอีกด้ วย ในฐานะที(กรุงศรี ฟิ นโนเวต เป็ นบริษัทในเครื อ
กรุงศรี เราเห็นโอกาสเติบโตในธุรกิจการชําระเงินออนไลน์และการเติบโตของยอดธุรกรรมออนไลน์ที(เกิดขึ Fนผ่านโอมิเซะ อีกทั Fง
ยังเห็นถึงศักยภาพและโอกาสที(โอมิเซะจะสามารถขยายและรุกไปสูต่ ลาดอีคอมเมิร์สในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนําเสนอ
บริการด้ านการชําระเงินในภูมิภาคดังกล่าว”
“ด้ วยความเชี(ยวชาญของโอมิเซะในด้ านระบบชําระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีบล็อคเชน ภายใต้ OmiseGO กรุงศรี มีแผนจะ
นําเอาเทคโนโลยีการชําระเงินออนไลน์ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการโอนเงินและชําระเงินแบบเรี ยลไทม์ด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน อย่าง OmiseGO จะมีโอกาสช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในด้ านดิจิทลั ของกรุงศรี อาทิ KMA,
Di-wallet และแอปพลิเคชัน U-Choose ได้ อกี ด้ วย” นายแซม กล่าวเพิ(มเติม
การบรรลุความสําเร็จในการลงทุนครังF นี Fยังตอบโจทย์ในเชิงกลยุทธ์ของทั Fงสองบริษทั อีกด้ วย ด้ วยความแข็งแกร่งของทั Fงสองใน
การสนับสนุนการเติบโตของนวัตกรรมทางการเงินและการประยุกต์บริการด้ านการชําระเงินออนไลน์ให้ เกิดขึ Fนอย่างกว้ างขวาง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการใช้ ประโยชน์จากเครือข่ายที(แข็งแกร่งของกรุงศรี ในไทยและศักยภาพของ MUFG ที(
มีเครือข่ายกว่า 2,000 แห่งในกว่า 50 ประเทศทัว( โลก ความร่วมมือในครังF นี Fจึงเป็ นอีกก้ าวสําคัญของโอมิเซะในการสร้ าง
รากฐานบริการการชําระเงินออนไลน์ที(ไม่ใช่เพียงในประเทศไทยเท่านั Fน แต่ยงั ขยายไปยังประเทศอื(นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อกี ด้ วย
การร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในครังF นี F โอมิเซะจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจด้ านการชําระเงินออนไลน์ของกรุงศรี ในไทย โดย
การนําเสนอโซลูชนั ด้ านการชําระเงินในแบบ end-to-end ซึง( ช่วยให้ เกิดประสบการณ์การชําระเงินได้ ดีขึ Fน

นายจุน ฮาเซกาวา ประธานเจ้ าหน้ าที-บริ หารและผู้ก่อตัง: บริษัทโอมิเซะ และ โอมิเซะโก กล่าวว่า “นวัตกรรมใหม่ๆ ที(
เกิดขึ Fนวงการฟิ นเทคกําลังเติบโตอย่างก้ าวกระโดด การบรรลุข้อตกลงในครังF นี Fตอบโจทย์ในเชิงกลยุทธ์ของเรา ก่อให้ เกิดความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงิน อย่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ MUFG ในการสร้ างโครงสร้ างพื Fนฐานของระบบรวมถึงเครื( องมือที(
จะช่วยทั Fงบุคคลทัว( ไปและภาคธุรกิจให้ มีบริการทางการเงินที(ดีขึ Fน”
“ขณะที(เราวางแผนและพัฒนาโครงสร้ างพื Fนฐานของแพลตฟอร์มที(จะเข้ ามารองรับบริการด้ านการเงินในอนาคตผ่านเครือข่าย
OmiseGO เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิ(งที(จะผนึกกําลังกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราทั Fงหมดเพื(อเสริมสร้ างเครื อข่ายที(แข็งแกร่ง
และขยายการให้ บริการออกไปยังนานาประเทศทัว( ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอีกด้ วย” นายจุน ฮาเซกาวา กล่าวเสริม
ภายหลังการระดมทุนในรอบ Series B ของโอมิเซะเมื(อปี 2559 ที(ผ่านมา บริษทั ฯ ยังได้ ทําการระดมทุนอีกครังF ผ่าน ICO
(Initial coin offering) รวมมูลค่ากว่า 25 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ เพื(อใช้ ในการพัฒนาแพลตฟอร์ ม OmiseGO ซึง( จะเป็ นบล็อกเชน
สาธารณะที(สร้ างบนเครื อข่าย Ethereum โดยมีเป้ าหมายที(จะอํานวยความสะดวกเกี(ยวกับบริการด้ านการเงินและการ
แลกเปลี(ยนมูลค่าในอนาคต
--จบ--

เกี-ยวกับโอมิโซะ
โอมิโซะ (เป็ นภาษาญี(ปนุ่ แปลว่าร้ านค้ า) เป็ นแพลตฟอร์ มรับชําระเงินออนไลน์ ที(ช่วยให้ ธุรกิจสามารถรับชําระเงินผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้ อย่าง
ปลอดภัย ให้ บริ การรับชําระเงินเต็มรูปแบบที(จะลดความซับซ้ อนในการทําธุรกรรมออนไลน์ มีความปลอดภัยสูง และระบบการจัดการเงินที(ป้องกัน
การฉ้ อโกง ซึง( เป็ นโครงสร้ างพื Fนฐานที(จาํ เป็ นสําหรับร้ านค้ าออนไลน์ ในปั จจุบนั โอมิเซะให้ บริ การในประเทศไทย ญี(ปนุ่ สิงคโปร์ และจะเปิ ดให้ บริ การ
ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเร็ วๆ นี F
เกี-ยวกับกรุ งศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินที(มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทยด้ านสินทรัพย์ สินเชื(อ
และเงินฝาก และดําเนินธุรกิจมานานกว่า 72 ปี กรุงศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงินที(
ใหญ่ที(สดุ ในญี(ปนุ่ และเป็ นหนึง( ในกลุ่มสถาบันการเงินที(ใหญ่ที(สดุ ระดับโลก กลุม่ กรุงศรี ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทังF ในด้ าน
สินเชื(อเพื(อผู้บริ โภค การลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทังผลิ
F ตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุม่ ลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME
และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 697 สาขา (เป็ นสาขาที(ให้ บริ การทางการเงินในรูปแบบปกติ 660 สาขาและสาขาที(ให้ บริ การ
เฉพาะสินเชื(อเช่าซื Fอรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,000 แห่งทัว( ประเทศ นอกจากนี F กรุ งศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที(สดุ
ของประเทศ โดยมีจาํ นวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชื(อเพื(อการผ่อนชําระ/สินเชื(อส่วนบุคคลมากกว่า 8.2 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสินเชื(อ
รถยนต์ชนนํ
ั F า (กรุงศรี ออโต้ ) พร้ อมทังมี
F บริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนที(มีอตั ราเติบโตสูงที(สดุ แห่งหนึง( (บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด)
ทั Fงยังเป็ นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื(อเพื(อผู้มีรายได้ น้อย (บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย

กรุงศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื(อสัตย์สจุ ริ ตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผ่านการรับรองการเป็ นสมาชิกอย่าง
สมบูรณ์ ของ “แนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุ่งร่ วมมือกับองค์กรชันนํ
F าในไทยและผู้ที(มีสว่ นได้ สว่ นเสียของธนาคาร
เพื(อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน(
เกี-ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็ นหนึง( ในกลุม่ สถาบันทางการเงินชันนํ
F าระดับโลก มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั F ่ ณ กรุงโตเกียว ด้ วย
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 2,000 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทัว( โลก และมีพนักงาน
กว่า 140,000 คน ซึง( นําเสนอบริ การที(หลากหลายครอบคลุมทังธนาคารพาณิ
F
ชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ Fง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื(อเพื(อ
รายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจเช่าซื Fอ ซึง( รวมทังธนาคารแห่
F
งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ Fง
คอร์ เปอเรชัน( (ทรัสต์แบงก์ชนนํ
ั F าของญี(ปน)
ุ่ และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริ ตี F โฮลดิ Fง หนึง( ในบริ ษัทหลักทรัพย์ที(ใหญ่ที(สดุ ของญี(ปนุ่ MUFG มี
เป้าหมายที(จะเป็ น “กลุม่ สถาบันทางการเงินที(ได้ รับความเชื(อถือมากที(สดุ ในโลก” ตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ า เป็ นส่วนหนึง(
ของสังคม และสร้ างความเติบโตอย่างยัง( ยืน MUFG จดทะเบียนซื Fอขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ ก
เกี-ยวกับกรุ งศรี ฟิ นโนเวต
กรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ จดั ตังกองทุ
F
นร่วมลงทุนจํานวน 30 ล้ านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่งเน้ นการร่ วมลงทุนในสตาร์ ทอัพ ประเภทฟิ นเทค ที(เติบโตแล้ ว ใน
ระดับ Series A ขึ Fนไป สําหรับสตาร์ อพั ที(ทํางานร่วมกับธนาคารของเรา หรื อสตาร์ ทอัพที(เข้ าร่ วม Krungsri Rise หรื อเข้ าร่วม Start-up Project
Management จะได้ รับพิจารณาเป็ นพิเศษ กรุงศรี ฟิ นโนเวต มุ่งที(จะเป็ น Strategic Investors ผู้ซงึ( ช่วยให้ สตาร์ ทอัพเติบโตอย่างยัง( ยืน สูจ่ ดุ หมาย
โดยการสนับสนุนจากธนาคารของเรา
ข้ อมูลเพิ-มเติมกรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 2443, 02 296 2971, 02 296 4026
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

