‘กรุ งศรี ฟิ นโนเวต’ นําทีมร่ วมลงทุนใน ‘ฟิ นโนมีนา’ ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพไทยแท้ ด้ วยมูลค่ า
3.2 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี ‘เบญจจินดา’ และ ‘500 TukTuks’ สองพันธมิตรร่ วมลงทุน
กรุ งเทพฯ (18 กันยายน 2560) – กรุ งศรี ฟิ นโนเวต และสองพันธมิตร เบญจจินดา และ 500 TukTuks ร่ วม
ลงทุนใน ฟิ นโนมีนา (FINNOMENA) ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพไทยระดับแถวหน้ าในด้ านการแนะนําการลงทุน ด้ วย
มูลค่าการลงทุนรวมทังสิ
- -น 3.2 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ โดยกรุ งศรี ฟิ นโนเวต นําทีมร่ วมลงทุนในครัง- นี - และเตรี ยมใช้
ความเชี7ยวชาญในด้ านเทคโนโลยี Hybrid Robo Advisor ของฟิ นโนมีนา มาสนับสนุนบริ การแนะนําการลงทุน
ให้ ลกู ค้ ากรุ งศรี
นายฐากร ปิ ยะพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ในเครื อกรุ งศรี กล่าวว่า “กรุ งศรี
ฟิ นโนเวต บรรลุข้อตกลงและเข้ าลงทุนครัง- แรกกับฟิ นโนมีนา ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพสัญชาติไทยแท้ โดยกรุ งศรี
ฟิ นโนเวต เป็ นผู้นําคณะร่ วมทุนในครัง- นี - ร่ วมกับ เบญจจินดา และ 500 TukTuks ด้ วยมูลค่าการลงทุนรวมทั -งสิ -น
3.2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อราว 112 ล้ านบาท”
“กรุงศรี เห็นความเติบโตและความแข็งแกร่งของทีมฟิ นโนมีนามาโดยตลอด โดยฟิ นโนมีนาได้ เข้ าร่ วมในโครงการ
Krungsri RISE Batch 1 และเป็ นฟิ นเทคสตาร์ ทอัพไทยที7มพี ฒ
ั นาการ สามารถขยายฐานลูกค้ าได้ อย่างก้ าว
กระโดด ดังนันการลงทุ
นในครัง- นี -จะทําให้ กรุ งศรี ได้ เรี ยนรู้ และสามารถนําจุดแข็งของฟิ นโนมีนาในเรื7 องการใช้
Robo Advisor ในการให้ คําแนะนําการบริ หารและจัดการเป้าหมายทางการเงินมาประยุกต์ใช้ กบั บริ การด้ านการ
ลงทุนของธนาคาร ทําให้ ลกู ค้ ากรุ งศรี ได้ รับบริ การที7งา่ ย สะดวก และตอบโจทย์ด้านการลงทุนได้ มากขึ -น
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าผู้ใช้ KMA (Krungsri Mobile Application) ที7จะสามารถใช้ Feature ดังกล่าวได้ ใน
อนาคต”
นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิงF จํากัด กล่าวว่า “กลุม่ บริษัท
เบญจจินดา ให้ ความสนใจเลือกการลงทุนในฟิ นโนมีนาในรอบ Series A ในครัง- นี -เนื7องจากเป็ นบริ ษัทฟิ นเทค
ซึง7 ตอบโจทย์หลักในการลงทุน ได้ แก่ มีโอกาสการเติบโตในตลาดทางการเงิน มีการนําเทคโนโลยีเพื7อให้ บริ การ
ลูกค้ า และมีความสอดคล้ องกับไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่ นใหม่ อีกทังสามารถต่
อยอดการให้ บริ การอื7นๆ
บนดิจิทลั แพลตฟอร์ มได้ ในอนาคต”

“ในการลงทุนครัง- นี - ด้ วยทางกลุม่ เบญจจินดาเป็ นบริ ษัทที7ดําเนินธุรกิจด้ านไอซีทีชนนํ
ั - าของประเทศ จึงสามารถที7
จะเข้ าไปช่วยส่งเสริ มความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีซงึ7 เป็ นจุดแข็งแกร่งของเรา รวมถึงเป็ นตัวเชื7อมในการหาตลาด
ใหม่ ให้ กบั ฟิ นโนมีนาจากฐานลูกค้ าของกลุม่ เบญจจินดา” นายวิชัยกล่าว
นายเรื องโรจน์ พูนผล ผู้จัดการกองทุน 500 TukTuks กล่ าวว่ า “500 TukTuks มีความตังใจอยากลงทุ
นใน
ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพที7ส่งผลดีตอ่ ประเทศไทยและคนไทย ซึง7 ฟิ นโนมีนาก็เป็ นหนึง7 ในนั -น โดยมีเทคโนโลยีเฉพาะตัว
คือ Hybrid Robo Advisor ซึง7 เป็ นการใช้ วิทยาศาสตร์ ข้อมูล (Data Science) จากข้ อมูลการใช้ งานของคน
จํานวนมากที7ได้ รับความรู้ เรื7 องการเงินการลงทุนจากฟิ นโนมีนาไปใช้ ในการแนะนําการจัดพอร์ ตลงทุนที7ตอบ
โจทย์คนไทยในวัตถุประสงค์ที7ตา่ งกัน เช่น เก็บเงินล้ านแรก การสะสมมูลค่า การสร้ างรายได้ หลังเกษี ยณ เป็ นต้ น
ในฐานะของนักลงทุนเรามองว่า Hybrid Robo Advisor เป็ น model ที7เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยรวมถึง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ7 อุตสาหกรรมฟิ นเทคมีการเติบโตสูงมาก และทีมงานก็มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางอย่างสูงทําให้ เราเชื7อมัน7 ว่าพวกเขาเหล่านี -สามารถไปถึงเป้าหมายที7ตงไว้
ั - แน่นอน”
นายเจษฎา สุขทิศ ซีอีโอและผู้ร่วมก่ อตังF ฟิ นโนมีนา (www.finnomena.com) กล่ าวว่ า “การระดมทุน
Series A ในครัง- นี -นอกจากจะทําให้ เราเป็ นบริ ษัทฟิ นเทคด้ านการบริ หารความมัง7 คัง7 (Wealth Management)
เต็มรูปแบบทั -งธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการลงทุน การที7กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ซึง7 อยูใ่ นกลุม่ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) หนึง7 ในกลุ่มสถาบันการเงินที7ใหญ่ที7สดุ ในโลกเข้ ามาถือหุ้นจะช่วยสร้ างความ
น่าเชื7อถือ และความมัน7 ใจต่อนักลงทุนที7เข้ าลงทุนผ่านแพลตฟอร์ มของฟิ นโนมีนา”
“ในปั จจุบนั ความรู้เรื7 องการเงินการลงทุนของฟิ นโนมีนามีผ้ รู ับชมจากช่องทางต่าง ๆ ประมาณ 1 ล้ านยอดวิวต่อ
สัปดาห์ โดยเรามีสินทรัพย์ภายใต้ คําแนะนําการลงทุน (Asset Under Advisement) แล้ วกว่า 2 พันล้ านบาท
โดย NTER by FINNOMENA (www.nter.io) ซึง7 เติบโตขึ -นจาก 300 ล้ านบาทเมื7อสิ -นปี 2559 เราเชื7อว่าการ
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในครัง- นี -จะช่วยให้ ฟินโนมีนาสามารถบรรลุเป้าหมายในการทําให้ คนไทยเข้ าใจ
ความสําคัญของการลงทุน เข้ าถึงคําแนะนําการลงทุนที7มีคณ
ุ ภาพ นําไปสู่ความสําเร็จในการมีอิสรภาพทาง
การเงิน และการเกษี ยณอายุอย่างมีความสุขในที7สดุ ”

เกีLยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ) เป็ นกลุ่มธุรกิจการเงินที7มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทย
ด้ านสินทรัพย์ สินเชื7อ และเงินฝาก และดําเนินธุรกิจมานานกว่า 72 ปี กรุงศรี เป็ นบริษัทในเครื อของมิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล
กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที7ใหญ่ที7สดุ ในญี7ปนุ่ และเป็ นหนึง7 ในกลุ่มสถาบันการเงินที7ใหญ่ที7สดุ ระดับโลก กลุ่มกรุงศรี
ให้ บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั -งในด้ านสินเชื7อเพื7อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั -ง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของ
ธนาคารกว่า 696 สาขา (เป็ นสาขาที7ให้ บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 659 สาขาและสาขาที7ให้ บริการเฉพาะสินเชื7อเช่าซื -อ
รถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 31,000 แห่งทัว7 ประเทศ นอกจากนี - กรุงศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที7สดุ ของ
ประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชื7อเพื7อการผ่อนชําระ/สินเชื7อส่วนบุคคลมากกว่า 8.1 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้
บริการด้ านสินเชื7อรถยนต์ชั -นนํา (กรุงศรี ออโต้ ) พร้ อมทั -งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที7มีอตั ราเติบโตสูงที7สดุ แห่งหนึง7 (บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทั -งยังเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชื7อเพื7อผู้มีรายได้ น้อย (บริษทั เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื7อสัตย์สจุ ริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษทั ในเครื อได้ ผ่านการรับรองการ
เป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชั -นนําในไทย
และผู้ที7มีส่วนได้ ส่วนเสียของธนาคาร เพื7อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน7
เกีLยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)
มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็ นหนึง7 ในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั -นนําระดับโลก มีสํานักงานใหญ่ตั -งอยู่
ณ กรุงโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 2,000 แห่ง
ในกว่า 50 ประเทศทัว7 โลก และมีพนักงานกว่า 140,000 คน ซึง7 นําเสนอบริการที7หลากหลายครอบคลุมทั -งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์
แบงก์กิ -ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื7อเพื7อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจเช่าซื -อ ซึง7 รวมทั -ง
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ, มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ -ง คอร์เปอเรชัน7 (ทรัสต์แบงก์ชั -นนําของญี7ปน)
ุ่ และ
มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี - โฮลดิ -ง หนึง7 ในบริษัทหลักทรัพย์ที7ใหญ่ที7สดุ ของญี7ปนุ่ MUFG มีเป้ าหมายที7จะเป็ น “กลุ่มสถาบันทาง
การเงินที7ได้ รับความเชื7อถือมากที7สดุ ในโลก” ตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ า เป็ นส่วนหนึง7 ของสังคม และสร้ าง
ความเติบโตอย่างยัง7 ยืน MUFG จดทะเบียนซื -อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ ก
เกีLยวกับกรุ งศรี ฟิ นโนเวต
กรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ จดั ตั -งกองทุนร่วมลงทุนจํานวน 30 ล้ านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่งเน้ นการร่วมลงทุนในสตาร์ ทอัพ ประเภทฟิ นเทค
ที7เติบโตแล้ ว ในระดับ Series A ขึ -นไป สําหรับสตาร์อพั ที7ทํางานร่วมกับธนาคารของเรา หรื อสตาร์ ทอัพที7เข้ าร่ วม Krungsri Rise
หรือเข้ าร่ วม Start-up Project Management จะได้ รับพิจารณาเป็ นพิเศษ กรุงศรี ฟิ นโนเวต มุ่งที7จะเป็ น Strategic Investors
ผู้ซงึ7 ช่วยให้ สตาร์ ทอัพเติบโตอย่างยัง7 ยืน สู่จดุ หมายโดยการสนับสนุนจากธนาคารของเรา

เกีLยวกับฟิ นโนมีนา
ฟิ นโนมีนา (www.finnomena.com) เป็ นเวบไซต์ และ Mobile Application ที7ให้ ความรู้เรื7องการลงทุนและการวางแผนการเงิน
กับคนไทยในวงกว้ าง ผ่านบทความการลงทุน รายการวีดีโอสตรี มมิ7ง และการจัดสัมมนามากมาย โดยมีเป้ าหมายในการปลด
ล็อคศักยภาพการลงทุนให้ กบั คนไทยทุกคนโดยทุกๆ สัปดาห์ มีผ้ รู ับชมฟิ นโนมีนาจากช่องทางต่างๆ ประมาณ 1 ล้ านยอดวิวต่อ
สัปดาห์ โดยฟิ นโนมีนามีการให้ คําแนะนําการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ NTER (www.nter.io) ซึง7 เป็ นคําแนะนําการจัดพอร์ ตการ
ลงทุนที7มีคุณภาพยอดเยี7ยม เลือกกองทุนรวมที7ดีที7สดุ ในแต่ละประเภทกองทุนจากทุกบลจ. (Best-in-class) และแนะนําซื -อ ขาย
ทํากําไร อย่างอิสระโดยยึดประโยชน์สงู สุดของนักลงทุนเป็ นสําคัญ ณ ปั จจุบนั NTER by FINNOMENA มีสินทรัพย์ภายใต้
คําแนะนําการลงทุนประมาณ 2 พันล้ านบาท เติบโตจากประมาณ 300 ล้ านบาทเมื7อสิ -นปี 2559 ที7ผ่านมา
ข้ อมูลเพิLมเติมกรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 2443, 02 296 2971, 02 296 4026
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

