กรุ งศรี ฟิ นโนเวต เอาจริงไม่ ปล่ อยโอกาส ทุ่มลงทุนในกอง SBI AI & Blockchain Fund
เพื-อเข้ าถึง Deep Tech ทั-วโลก
กรุ งเทพฯ (14 สิงหาคม 2561) – กรุ งศรี ฟิ นโนเวต บริ ษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital) ใน
เครื อกรุ งศรี ร่วมลงทุนในกองทุน SBI AI & Blockchain Fund ของ SBI Holdings บริ ษัทชั =นนําของโลก
สัญชาติญีBปนุ่ ไม่ปล่อยโอกาสควานหาสตาร์ ทอัพแถวหน้ าของโลกด้ าน Artificial Intelligence และ
เทคโนโลยี Blockchain เพืBอพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินของกรุ งศรี
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เปิ ดเผยว่า “กรุงศรี ฟิ นโนเวต
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนของ SBI ด้ วย 2 เหตุผลสําคัญ ประการแรก SBI จัดตั =งกองทุนขนาดใหญ่อนั ดับ
ต้ นๆ ของโลกทีBมงุ่ ลงทุนในเทคโนโลยีทางการเงิน หรื อฟิ นเทค และมีความเชีBยวชาญในเรืB องนี =อย่างมาก โดย
ทีBผา่ นมา SBI ประสบความสําเร็ จในการบริ หารกองทุนฟิ นเทค และกระจายการลงทุนไปกว่า 100 สตาร์ ท
อัพทัวB โลก ซึงB เป็ นสตาร์ ทอัพทีBมีความน่าสนใจและประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก ประการต่อมาคือ SBI
เปิ ดกองทุนใหม่ทีBมีชืBอว่า SBI AI & Blockchain Fund ทีBเน้ นการลงทุนในเทคโนโลยี AI และ Blockchain
โดยเฉพาะ
ซึงB ตอบรับกับความสนใจของภาคการเงินโลกและสอดคล้ องกับทิศทางการดําเนินงานของ
กรุงศรี ทีBให้ ความสําคัญกับเทคโนโลยีทงสองอย่
ั=
างชัดเจน ดังนันกรุ
= งศรี ฟิ นโนเวต เชืBอว่าการเลือกลงทุนใน
ครัง= นี =จะตอบโจทย์กลยุทธ์ของกรุ งศรี อย่างยิBง”
การลงทุนครัง= นี =นับเป็ นครัง= ทีB 4 ของกรุ งศรี ฟิ นโนเวต หลังจากก่อนหน้ านี =เน้ นการลงทุนตรงในสตาร์ ทอัพ
โดยกองทุน SBI AI & Blockchain Fund เป็ นกองทุนระยะยาวทีBมขี นาดใหญ่มากกว่าประมาณ 5 หมืBนล้ าน
เยน
“การตัดสินใจลงทุนกับ SBI ครัง= นี =สะท้ อนความมุ่งมันB ของกรุ งศรี ในเรืB องเทคโนโลยี AI & Blockchain อย่าง
ชัดเจน เราใช้ ประโยชน์จากความเชีBยวชาญของ SBI ในการเฟ้นหาสตาร์ ทอัพแถวหน้ าระดับโลกมาร่วมงาน
ได้ เปรี ยบเทียบเหมือนเรากําลังมีทีมงานทีBมีความเชีBยวชาญช่วยสืบเสาะหาสตาร์ ทอัพฝี มือดีจากทีBต่างๆ ทัBว
โลก ซึงB จากข้ อมูลทีBผา่ นมา เราพบว่าสตาร์ ทอัพทีB SBI เลือกลงทุนนัน= มีศกั ยภาพและเติบโตได้ ดี และพร้ อม
ทีBจะเปิ ดรับโอกาสในการลงทุนรอบถัดไป ซึงB แน่นอนว่าเป็ นสตาร์ ทอัพทีBตรงกับเป้าหมาย กรุงศรี ฟิ นโนเวต ก็
สามารถร่วมลงทุนในสตาร์ ทอัพเหล่านันได้
= ในครัง= ต่อไป”

ในปี 2561 กรุ งศรี ฟิ นโนเวต มีเป้าหมายชัดเจนทีBจะนํา 40 สตาร์ ทอัพมาทํางานกับธนาคารและบริ ษัทใน
เครื อ ซึงB ปั จจุบนั กรุงศรี ได้ มโี อกาสร่ วมงานกับสตาร์ ทอัพกว่า 25 บริ ษัทแล้ ว ซึงB การลงทุนในกองทุนของ SBI
นี =จะช่วยให้ กรุ งศรี ฟิ นโนเวต สามารถหาสตาร์ ทอัพทีBมีความเชีBยวชาญในเทคโนโลยีจากทัวB โลกมาร่ วมงาน
ด้ วย สําหรับในส่วนของการลงทุน บริ ษัทมีแผนทีBจะลงทุนเพิBมเติมในอีก 2-3 สตาร์ ทอัพจากทังในและ
=
ต่างประเทศในปี นี =
--จบ-เกี-ยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ) เป็ นกลุ่มธุรกิจการเงินทีBมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของ
ไทยด้ านสินทรัพย์ สินเชืB อ และเงินฝาก และเป็ นหนึBงในห้ าสถาบันการเงินทีBมีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนิน
ธุรกิจมานานกว่า 74 ปี กรุงศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่ม สถาบันการเงินทีB
ใหญ่ทีBสุดในญีBปนุ่ และเป็ นหนึBงในกลุ่มสถาบันการเงินทีBใหญ่ทีBสุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้ บริการทางการเงินการธนาคาร
อย่างครบวงจร ทั =งในด้ านสินเชืBอเพืBอผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั =งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
อันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 701 สาขา (เป็ น
สาขาทีBให้ บริการทางการเงินในรู ปแบบปกติ 664 สาขาและสาขาทีBให้ บริ การเฉพาะสินเชืBอเช่าซื =อรถยนต์ 37 สาขา) และ
ช่องทางการขายกว่า 34,000 แห่งทัวB ประเทศ นอกจากนี = กรุ งศรี ยังเป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ทีBสุดของประเทศ โดยมี
จํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชืBอเพืBอการผ่อนชําระ/สินเชืBอส่วนบุคคลมากกว่า 8.7 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้ บริ การด้ าน
สิน เชืB อ รถยนต์ ชัน= นํ า (กรุ งศรี ออโต้ ) พร้ อมทัง= มี บ ริ ษั ท บริ ห ารจัด การกองทุน ทีB มี อัตราเติ บ โตสูงทีB สุด แห่งหนึBง (บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทั =งยังเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชืBอเพืBอผู้มีรายได้ น้อย (บริษทั เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซืBอสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผ่านการรับรอง
การเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชั =นนํา
ในไทยและผู้ทีBมีส่วนได้ ส่วนเสียของธนาคาร เพืBอให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชันB
เกี-ยวกับ MUFG (มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) เป็ นหนึBงในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั =นนําระดับโลก มีสํานักงานใหญ่ตงั = อยู่
ณ กรุ งโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 2,300 แห่ง
ในกว่า 50 ประเทศทัวB โลก และมีพนักงานกว่า 150,000 คน ซึงB นําเสนอบริการทีBหลากหลายครอบคลุมทั =งธนาคารพาณิชย์
ทรัสต์ แบงก์กิ =ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชืBอเพืBอรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจเช่าซื =อ ซึงB

รวมทั =ง MUFG Bank, Ltd. มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ =ง คอร์ เปอเรชันB (ทรัสต์แบงก์ชั =นนําของญีBปน)
ุ่ และมิตซูบชิ ิ
ยูเอฟเจ ซิเคี ยวริตี = โฮลดิ =ง หนึBงในบริ ษัทหลักทรัพย์ทีBใหญ่ทีBสุดของญีB ปุ่น MUFG มีเป้ าหมายทีBจะเป็ น “กลุ่มสถาบันทาง
การเงินทีBได้ รับความเชืBอถือมากทีBสุดในโลก” ตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ า เป็ นส่วนหนึBงของสังคม
และสร้ างความเติบโตอย่างยัBงยืน MUFG จดทะเบียนซื =อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และ
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
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