กรุงศรี เปิ ดตัว “กรุ งศรี ฟิ นโนเวต” เพิมศักยภาพการแข่ งขันในยุคดิจทิ ลั พร้ อมหนุน
ฟิ นเทค สตาร์ ทอัพในไทยและภูมิภาค
• ตัง* งบลงทุน 30 ล้ านเหรียญสหรัฐ ใน 3 ปี แรก
• สร้ างฟิ นเทค ยูนิคอร์ น (Fintech Unicorns)
กรุ งเทพฯ (28 เมษายน 2560) – กรุ งศรี (ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เปิ ดตัว
กรุ งศรี ฟิ นโนเวต (Krungsri Finnovate Co., Ltd.) บริ ษัทในเครื อกรุงศรี ที*มงุ่ ดําเนินการ 3 กิจกรรมหลัก
ในด้ านเทคโนโลยีทางการเงิน คือ ส่งเสริ มและพัฒนาการสร้ างนวัตกรรม บริ หารจัดการสตาร์ ทอัพ และลงทุน
พัฒนาฟิ นเทค ด้ วยงบลงทุน 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในระยะเวลา 3 ปี แรก ตังเป
7 ้ าสร้ างฟิ นเทค ยูนิคอร์ น (Fintech
Unicorns) และเชื*อมโยงนวัตกรรมทางการเงินเข้ ากับผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ ของกรุ งศรี เพื*อตอบสนอง
ความต้ องการผู้บริ โภคเพิ*มขึ 7น
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ประธานคณะเจ้ าหน้ าทีด้านกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจทิ ลั
แบงก์ กิง* และนวัตกรรม ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “กรุงศรี ฟิ นโนเวต จะเป็ นกําลัง
สําคัญในการขับเคลื*อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินให้ กบั กรุ งศรี เพื*อเพิ*มศักยภาพการแข่งขันใน
ยุคดิจิทลั โดยเป้ าหมายในเบื 7องต้ นคือการเข้ าไปมีส่วนร่ วมใน Ecosystem ของฟิ นเทคทังในไทยและต่
7
างประเทศ
และในระยะยาวบริ ษัทต้ องการร่วมผลักดันฟิ นเทค สตาร์ ทอัพไทยให้ สามารถก้ าวไปสูร่ ะดับ “ฟิ นเทค ยูนิคอร์ น”
(Fintech Unicorn) หรื อธุรกิจสตาร์ ทอัพที*มีมลู ค่าเกิน 1,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และนําไปสูก่ ารต่อยอดพัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคารต่อไปในอนาคต”
กรุงศรี ได้ แต่งตังนายแซม
7
ตันสกุล เป็ นกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ดูแลรับผิดชอบ
ดําเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้ แก่ 1) การส่ งเสริมและพัฒนาการสร้ างนวัตกรรม (Accelerator &
Academic Collaboration) ซึง* จะต่อยอดความสําเร็จของโครงการ Krungsri RISE และ Krungsri Uni Startup
ในการพัฒนาทังในเชิ
7
งความรู้ และการสนับสนุนเงินทุน เพื*อสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั สตาร์ ทอัพ 2) การบริหาร
จัดการสตาร์ ทอัพ (Startup Project Management) โดยจะเปิ ดโอกาสพูดคุยและทําความรู้จกั กับสตาร์ ทอัพ
จากทังในและต่
7
างประเทศ เพื*อบรรลุความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนต่าง ๆ ของกรุ งศรี
ทังในกลุ
7
ม่ สินเชื*อบ้ าน สินเชื*อรถยนต์ สินเชื*อบุคคล สินเชื*อ SME รวมทังบั
7 ตรเครดิต และ 3) การลงทุน

(Venture Capital) ร่ วมลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน โดยจะใช้ งบลงทุนเริ* มต้ นที* 30 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐในช่วงระยะเวลา 3 ปี แรก
“ในปี 2560 นี 7 คาดว่ากรุงศรี ฟิ นโนเวต จะสามารถบรรลุความร่ วมมือในการพัฒนาโครงการในด้ านฟิ นเทค
ทังสิ
7 7น 20 โครงการ เพื*อนํามาประยุกต์ใช้ ควบคูไ่ ปกับผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ ของกรุงศรี นอกจากนี 7
ในส่วนของการลงทุน บริ ษัทกําลังศึกษาและร่ วมลงทุนทั 7งในรู ปแบบของการลงทุนตรง (Direct Investment)
ในฟิ นเทคสตาร์ ทอัพไทยที*มีศกั ยภาพ และลงทุนในกองทุนสตาร์ ทอัพทังในไทยและต่
7
างประเทศ ภายใต้ เงินลงทุน
เริ* มต้ นที* 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง* ในขณะนี 7กรุ งศรีได้ มีการเจรจาและอยู่ในระหว่างการดําเนินการเรื* องการลงทุน
กับสตาร์ ทอัพบางรายแล้ ว” นายฐากร กล่าวในที*สดุ
ทังนี
7 7 ในภาพรวม กรุงศรี ได้ วางแนวทางการพัฒนาและการลงทุนในด้ านเทคโนโลยีไว้ 9 ด้ าน เพื*อให้ บริการทาง
การเงินในยุคดิจิทลั ที*สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง* ประกอบด้ วย
1) Artificial Intelligence และ Machine Learning เพือ* พัฒนาระบบให้ เกิดการเรี ยนรู้ และจดจํา
2) Big Data/ Data Analytics เพื*อคิดและวิเคราะห์ข้อมูล สร้ างโมเดลการนําเสนอสินค้ าและบริ การ
ที*เหมาะสม
3) Blockchain เพื*อเพิ*มความรวดเร็ วและโปร่งใสในการทําธุรกรรม
4) Smart Application Programming Interface เพื*อให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ บริ การที*ดีและรวดเร็ว
ผ่านช่องทางออนไลน์
5) Super Mobile App เพื*อรองรับการชําระเงินในรู ปแบบต่าง ๆ
6) Biometric Authentication เพื*อนําเทคโนโลยีการใช้ ลกั ษณะทางกายภาพมาใช้ ในการเข้ าถึงข้ อมูล
เพิ*มความปลอดภัย
7) Digital Lending Platform การจับมือเป็ นพันธมิตรเพื*อร่วมคิดค้ น เฟ้นหารู ปแบบการบริ การ
8) Insurance Technology การพัฒนาเพื*อให้ ลกู ค้ าสามารถทําประกันภัยผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์
9) Robo-Advisor for Wealth Management การนําเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยให้ คําปรึกษาด้ านการเงิน
ทังหมดนี
7
7ก็เพื*อตอบสนองความต้ องการที*แตกต่างกันของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ในยุคดิจิทลั ให้ มากขึ 7น
-จบ-

เกียวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ) เป็ นกลุ่มธุรกิจการเงินที*มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทย
ด้ านสินทรัพย์ สินเชื*อ และเงินฝาก และดําเนินธุรกิจมานานกว่า 72 ปี กรุงศรีเป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ
ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงินที*ใหญ่ที*สดุ ในญี*ปนุ่ และเป็ นหนึ*งในกลุ่มสถาบันการเงินที*ใหญ่ที*สดุ ระดับโลก
กลุ่มกรุงศรี ให้ บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั 7งในด้ านสินเชื*อเพื*อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน
รวมทั 7งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุม่ ลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขา
ของธนาคารกว่า 695 สาขา (เป็ นสาขาที*ให้ บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 658 สาขาและสาขาที*ให้ บริการเฉพาะสินเชื*อเช่า
ซื 7อรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 31,000 แห่งทัว* ประเทศ นอกจากนี 7 กรุงศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที*สดุ
ของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชื*อเพื*อการผ่อนชําระ/สินเชื*อส่วนบุคคลมากกว่า 8.1 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้
ให้ บริการด้ านสินเชื*อรถยนต์ชั 7นนํา (กรุงศรี ออโต้ ) พร้ อมทั 7งมีบริษทั บริหารจัดการกองทุนที*มีอตั ราเติบโตสูงที*สดุ แห่งหนึง* (บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทั 7งยังเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชื*อเพื*อผู้มีรายได้ น้อย (บริษทั เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื*อสัตย์สจุ ริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผ่านการรับรองการ
เป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชั 7นนําในไทย
และผู้ที*มีส่วนได้ ส่วนเสียของธนาคาร เพื*อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน*
เกียวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)
มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็ นหนึง* ในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั 7นนําระดับโลก มีสํานักงานใหญ่ตั 7งอยู่
ณ กรุงโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 2,000 แห่ง
ในกว่า 50 ประเทศทัว* โลก และมีพนักงานกว่า 140,000 คน ซึง* นําเสนอบริการที*หลากหลายครอบคลุมทั 7งธนาคารพาณิชย์
ทรัสต์ แบงก์กิ 7ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื*อเพื*อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจเช่าซื 7อ
ซึง* รวมทั 7งธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ, มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ 7ง คอร์ เปอเรชัน* (ทรัสต์แบงก์ชั 7นนําของ
ญี*ปน)
ุ่ และมิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี 7 โฮลดิ 7ง หนึง* ในบริษัทหลักทรัพย์ที*ใหญ่ที*สดุ ของญี*ปนุ่ MUFG มีเป้ าหมายที*จะเป็ น
“กลุม่ สถาบันทางการเงินที*ได้ รับความเชื*อถือมากที*สดุ ในโลก” ตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ า เป็ นส่วนหนึ*ง
ของสังคม และสร้ างความเติบโตอย่างยัง* ยืน MUFG จดทะเบียนซื 7อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา
และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก
ข้ อมูลเพิมเติมกรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 2443, 02 296 4026, 02 296 2971
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

