ข่าวประชาสัมพันธ์

Krungsri RISE 2X Demo Day โชว์ ปรากฏการณ์ คูณสอง เร่ งสตาร์ ทอัพโต 2 เท่ า
กรุ งเทพฯ (22 พฤศจิกายน 2560) – กรุ งศรี ไรส์ โครงการส่งเสริ มและพัฒนาการสร้ างนวัตกรรมทางการเงิน
ของบริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ในเครื อกรุงศรี และบริษัท ไรส์ จํากัด ที-ชว่ ยผลักดันฟิ นเทคสตาร์ ทอัพไทย
ให้ เติบโตอย่างก้ าวกระโดด ซึง- จัดติดต่อกันเป็ นปี ที- 2 ภายใต้ แนวคิด “เร่งโตสองเท่า” (Accelerate 2X Potential)
เดินทางมาถึง Demo Day ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพทังJ 10 ทีม มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและทําโครงการร่วมกับกรุงศรี
ได้ นําเสนอผลงานแก่เมนเทอร์ ผู้เชี-ยวชาญ และนักลงทุน เพื-อต่อยอดความสําเร็ จ
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ประธานคณะเจ้ าหน้ าที<ด้านกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริ หารสายงานดิจิทัลแบงก์
กิงB และนวัตกรรม ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที-ผา่ นมา
เมนเทอร์ ภายใต้ โครงการ กรุ งศรี ไรส์ ทุกคนมุง่ มัน- อย่างยิ-ง เพื-อช่วยเร่งสปี ดการเติบโตของสตาร์ ทอัพทังJ 10 ทีม
เราต้ องการเห็น Startup Ecosystem ในประเทศไทยเติบโต ขณะเดียวกันต้ องการให้ ธุรกิจฟิ นเทคในประเทศไทย
สามารถขับเคลื-อนให้ เดินหน้ าแบบก้ าวกระโดด พร้ อมทังยกระดั
J
บขีดความสามารถในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม
การเงินรูปแบบใหม่เข้ าสูภ่ าคธุรกิจดิจิทลั ”
นายศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตังB และผู้บริ หาร ไรส์ อะคาเดมี< กล่าวว่า “ความโดดเด่นของสตาร์ ทอัพทังJ
10 ทีมในปี นี J คือ ความหลากหลายของธุรกิจและเทคโนโลยีที-แต่ละทีมมีความเชี-ยวชาญ โดยไม่ได้ จํากัดอยูเ่ พียง
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน ทุกทีมมีความชัดเจนในเป้าหมายและต้ องการเติบโตในธุรกิจสตาร์ ทอัพ กรุงศรี
ไรส์ จึงต้ องทําให้ ความหลากหลายเหล่านันเป็
J นโอกาสในการเรี ยนรู้ และสร้ างการเติบโตร่วมกัน เราเชิญ
ผู้เชี-ยวชาญเฉพาะทางในด้ านต่างๆ มาเสริ มและเติมเต็มในแต่ละจุด ทําให้ สตาร์ ทอัพเหล่านันสามารถบรรลุ
J
เป้าหมายที-ต้องการและสามารถก้ าวขึ Jนไปอีกขึ Jนได้ เร็ วขึ Jน พร้ อมทังเปิ
J ดโอกาสให้ สตาร์ ทอัพเหล่านันสามารถร่
J
วม
ทําโปรเจคกับกรุงศรี ได้ เป็ นการลงมือทําจริ ง และมีเมนเทอร์ ที-ชว่ ยเหลือและให้ คําแนะนํา”
สตาร์ ทอัพทังJ 10 ทีมในโครงการที-ผา่ นการแนะนําจากทังเมนเทอร์
J
และผู้เชี-ยวชาญในหลากหลายด้ าน พร้ อมทังมี
J
โอกาสร่วมลุ้น 2 รางวัลใหญ่ Fintech Innovation Award เดินทางไปศึกษางานที-สหรัฐอเมริ กา และรางวัล
Fintech Rising Star เดินทางไปศึกษางานที-ญี-ปนุ่ พร้ อมโอกาสพบปะนักลงทุน เข้ าเยี-ยมชมสํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทที-เป็ นผู้นําด้ านเทคโนโลยีระดับโลก โดยสตาร์ ทอัพทังJ 10 ทีมในโครงการ กรุงศรี ไรท์ มีดงั นี J

1. AIYA [http://aiya.ai/]: ผู้ให้ บริ การสร้ างบอทสนทนาอัจฉริ ยะสําหรับผู้ประกอบธุรกิจ
2. Baania [https://baania.com]: เว็บไซต์รวมข้ อมูลโครงการบ้ าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้ าส์ ที-ดนิ ครบ
ทุกช่วงราคา พร้ อมข้ อมูลเชิงลึกสําหรับการตัดสินใจซื Jอบ้ าน
3. Bigstone [www.bigstone.co.th] : ผู้ให้ บริ การเงินกู้แบบ Peer-to-peer Lending ที-แข็งแกร่งด้ วยความ
ปลอดภัย
4. Carpool [www.th.carpool.co.th] : คาร์ พลู ประกันรถแบบใหม่ - ครังJ แรกในไทยขับรถดีได้ เงินคืน
5. Horganice [www.horganice.in.th/] : ระบบบริ หาร หอพัก อพาร์ ทเม้ นท์ แบบออนไลน์ ที-จะทําให้ คณ
ุ
เป็ นเสือนอนกิน
6. Jabjai for school [www.jabjai.school/] : โปรแกรมและระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนที-เป็ นนวัตกรรมยุค
ดิจิทลั ที-สมบูรณ์และครอบคลุมการใช้ งานของโรงเรี ยนที-ดีและทันสมัยที-สดุ
7. QueQ [www.queq.me] : แอพพลิเคชัน- ที-ชว่ ยบริ หารเวลาในการรอคิวต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ-งขึ Jน
8. Refinn [www.refinn.com/] ตัวช่วยในการรี ไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ที-ดีที-สดุ (ฟรี ! ไม่มีคา่ บริ การ) พร้ อม
ระบบสมัครรี ไฟแนนซ์ออนไลน์ ให้ คณ
ุ ได้ รับดอกเบี Jยถูกที-สดุ
9. SetRobot [www.setrobot.co.th/] : แอพพลิเคชัน- สําหรับนักเล่นหุ้นทางเทคนิค ช่วยกําหนดจุดซื Jอขาย
เพิ-มกําไรให้ พอร์ ตของคุณ
10. ZipEvent [www.zipeventapp.com/] : แหล่งรวบรวมงานอีเว้ นท์ ที-คณ
ุ สนใจมาไว้ ในแอพ เพื-อให้ คณ
ุ ไม่
พลาดงานสําคัญที-คณ
ุ สนใจ พบกับข้ อมูลบูธ โปรโมชัน- และสัมมนาดีๆ ที-ครบถ้ วน และอัพเดทที-สดุ
สําหรับผู้ชนะในงาน Krungsri RISE 2X Demo Day มีดงั นี J รางวัล Fintech Innovation ได้ แก่ ทีม Baania และ
รางวัล Fintech Rising Star ได้ แก่ ทีม ZipEvent โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทังหมดได้
J
ทีwww.krungsrifinnovate.com และ www.riseaccel.com/krungsririse/
--จบ—

ข้ อมูลเพิ<มเติมกรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 2443-4, 02 296 2971
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์กรุงศรี ไรส์
คุณกิตติพชิ ญ์ ขุนแก้ ว (แคน)
โทรศัพท์: 099-159-2299
อีเมล:can@well-whale.com

