กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ชูโครงการ “Meet the Angels by Krungsri Finnovate”
ดึงนักลงทุนหนุนสตาร์ ทอัพไทยเดินหน้ าต่ อในช่ วงวิกฤตโควิด-19
กรุ งเทพฯ (7 พฤษภาคม 2563) - กรุ งศรี ฟิ นโนเวต หนุนสตาร์ ทอัพไทยต่อเนือง ล่าสุดจัดโครงการ Meet
the Angels by Krungsri Finnovate ฟอรัมเชือมนักลงทุนพบกับกลุม่ สตาร์ ทอัพในรู ปแบบ Virtual Pitching
เข้ มข้ น พร้ อมเป็ นเวทีสร้ าง Win-Win Synergy และเป็ นแรงส่งให้ สตาร์ ทอัพไทยสามารถเดินหน้ าต่อใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื Gอไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 ทีส่งผลกระทบทุกภาคส่วนในขณะนี G
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เปิ ดเผยว่า “กรุงศรี ฟิ นโนเวต มี
บทบาทสําคัญใน Startup Ecosystem และให้ การสนับสนุนกลุม่ สตาร์ ทอัพไทยให้ ประสบความสําเร็ จมาโดย
ตลอด สําหรับในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 นี G สตาร์ ทอัพไทยก็เป็ นอีกกลุม่ ธุรกิจทีได้ รับผลกระทบจาก
โควิด-19 อย่างหลีกเลียงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิงกลุม่ สตาร์ ทอัพทีเริ มต้ นกิจการมาไม่นาน ซึงเป็ นกลุม่ ทีเรา
พบว่ามีความสามารถและพร้ อมเติบโตต่อไปแต่ประสบความท้ าทายด้ านเงินทุน ขณะเดียวกัน เราก็มี
เครื อข่ายนักลงทุนทีมีความพร้ อมและต้ องการขยายหรื อปรับการลงทุนในธุรกิจทีน่าสนใจ ดังนันกรุ
G งศรี ฟิ นโน
เวต จึงใช้ ศกั ยภาพด้ านเครื อข่ายให้ เป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย โดยเป็ นสือกลางในการเชือมโยง (Matching)
ระหว่างสตาร์ ทอัพกับนักลงทุนอิสระหรื อทีเรี ยกว่า Angel Investors ให้ มีโอกาสมาพบและพูดคุยกัน ใน
รูปแบบของ Virtual Pitching นําเสนองานหรื อไอเดียผ่านทางออนไลน์ พร้ อม Feedback และถาม-ตอบ แบบ
เรี ยลไทม์ เพือโอกาสในการทํางานหรื อต่อยอดธุรกิจร่ วมกัน”
“ผมเชือมันว่า ด้ วยนวัตกรรมและศักยภาพทีมีอยู่ จะทําให้ สตาร์ ทอัพไทยสามารถเดินหน้ าฝ่ าวิกฤตครังG นี Gได้
สําหรับช่วงหลังสถานการณ์ COVID-19 นันG โมเดลของหลายๆ ธุรกิจอาจจะเปลียนไปจากเดิม เราอาจเห็น
ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ Gน เนืองจากไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเปลียนแปลงไปก่อให้ เกิดพฤติกรรม
รูปแบบใหม่ของผู้บริ โภคทีหลายคนเรี ยกว่า New Normal ดังนันเราเชื
G
อว่า ธุรกิจสตาร์ ทอัพทีมีความยืดหยุ่น
สูง คล่องตัวและปรับตัวได้ เร็ ว จะสามารถใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีมีอยูใ่ นดีเอ็นเอมาขับเคลือนธุรกิจหรื อ
แจ้ งเกิดจากวิกฤตนี Gได้ ซึงช่วงนี Gเป็ นอีกหนึงโอกาสสําหรับ Angel Investors ทีมองเห็นโอกาสในอนาคตจะเข้ า
มาช่วยสนับสนุนและลงทุนให้ สตาร์ ทอัพให้ เติบโตไปด้ วยกัน” นายแซม กล่าว

กิจกรรม Virtual Pitching ของโครงการ Meet the Angels by Krungsri Finnovate มีเดือนละ 2 ครังG ใน
วันพุธเว้ นพุธ ระหว่าง เวลา 20.00–22.00 น. โดยได้ เริมในวันพุธที 29 เมษายน 2563 เป็ นครังG แรกซึงได้ เสียง
ตอบรับทีดีจากกลุม่ สตาร์ ทอัพไทยและนักลงทุน Angel Investors ให้ ความสนใจร่ วมกิจกรรมเกือบ 100 คน
ทังนี
G G กรุงศรี ฟิ นโนเวต จะคัดเลือกสตาร์ ทอัพ 5-6 ทีม ต่อสัปดาห์ เพือนําเสนอผลงานต่อ Angel Investors ที
ร่วมฟั ง Pitching โดยมีกรุงศรี ฟิ นโนเวต พร้ อมเป็ นทีปรึกษาและให้ คําแนะนําเบื Gองต้ น
ติดตามรายละเอียดของ Meet the Angels by Krungsri Finnovate ได้ ทาง Facebook : Krungsri
Finnovate: https://www.facebook.com/KrungsriFinnovate/
--จบ--

เกีCยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทย
ด้ านสินทรัพย์ สินเชือ และเงินฝาก และเป็ นหนึงในห้ าสถาบันการเงินทีมีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจมา
นานกว่า 75 ปี กรุงศรีเป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงินทีใหญ่ทีสุดใน
ญีปุ่ น และเป็ นหนึงในกลุม่ สถาบันการเงินทีใหญ่ทีสุดระดับโลก กลุม่ กรุงศรีให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร
ทังในด้
G านสินเชือเพือผู้บริ โภค การลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทังผลิ
G ตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลาย
แก่กลุม่ ลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 688 สาขา (เป็ นสาขาทีให้ บริ การ
ทางการเงินในรูปแบบปกติ 648 สาขาและสาขาทีให้ บริ การเฉพาะสินเชือเช่าซื Gอรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า
33,255 แห่งทัวประเทศ นอกจากนี G กรุงศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ทีสุดของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิต
และสินเชือเพือการผ่อนชําระ/สินเชือส่วนบุคคลมากกว่า 9.3 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสินเชือรถยนต์ชนนํ
ั G า (กรุงศรี
ออโต้ ) พร้ อมทังมี
G บริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนทีมีอตั ราเติบโตสูงทีสุดแห่งหนึง (บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด)
ทังยั
G งเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชือเพือผู้มีรายได้ น้อย (บริษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์สจุ ริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผา่ นการรับรอง
การเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชันนํ
G าใน
ไทยและผู้ทีมีสว่ นได้ สว่ นเสียของธนาคาร เพือให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เกีCยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็ นหนึงในกลุม่ สถาบันทางการเงินชันนํ
G าระดับโลก มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ัG ่ ณ
กรุงโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 3,000 แห่ง ใน

กว่า 50 ประเทศทัวโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นําเสนอบริ การทางการเงินทีหลากหลายครอบคลุมทังธุ
G รกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ Gง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชือเพือรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธุรกิจเช่าซื Gอ MUFG มีเป้าหมายทีจะเป็ น “กลุม่ สถาบันทางการเงินทีได้ รับความเชือถือมากทีสุดในโลก” ด้ วยการผสาน
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจเพือตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ าโดยคํานึงถึงสังคมและการแบ่งปั น สูค่ วาม
เติบโตอย่างยังยืน MUFG จดทะเบียนซื Gอขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ ก สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับ MUFG กรุณาเยียมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english
ข้ อมูลเพิCมเติมกรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 4023
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

