กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ประกาศกลยุทธ์ 2564 ตังธงผลักดันกรุ งศรี สู่ดจิ ทิ ลั แบงก์ เต็มตัว
• เดินหน้ าต่ อยอดความสําเร็จในฐานะทีหนึงในใจสตาร์ ทอัพไทย
• ชูกลยุทธ์ เดินหน้ า 3 เสาหลัก; สร้ างเสริม เพิมพันธมิตร และลงทุนอย่ างมีประสิทธิภาพ ด้ วยเงินทุน

100 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
• มุ่งสร้ างความร่ วมมือสตาร์ ทอัพ เชือมโยงสู่กรุ งศรี กรุ๊ ป เพือการเติบโตอย่ างยังยืน
กรุ งเทพฯ (13 พฤษภาคม 2564) -- กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ผู้นําด้ านการสนับสนุนและลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรม
และสตาร์ ทอัพทังในระดับประเทศและภูมิภาค เผยความสําเร็ จปี 2563 พร้ อมประกาศเดินหน้ ากลยุทธ์ การ
ดําเนิ นงานปี 2564 มุ่ งเสริ มสร้ าง Ecosystem ต่ อยอดความร่ วมมื อกั บพันธมิตรสตาร์ ทอั พ ลงทุนต่ อเนื9 อ ง
อย่ างมีประสิทธิภาพ มองเป้าหมายระยะยาวร่ วมผลักดันกรุ งศรี ส่ ูดิจิทัลแบงก์ อย่ างเต็มตัว ซึ9งสอดคล้ องกับ
แผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ของกรุ งศรี ที9ม่ ุงเสริมสร้ างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem
and Partnership) รวมถึงการขับเคลื9อนด้ วยดิจิทัลและไอที ด้ วยงบลงทุน 100 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐในช่ วง 2 ปี
(2564-2565)
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด กล่าวว่า “กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ได้ ดําเนินงาน
เข้ าสูป่ ี ที+ 5 และประสบความสําเร็ จเติบโตอย่างต่อเนื+อง จากจุดเริ+ มเติมทีที+สง่ เสริ มสตาร์ ทอัพไทยในด้ าน FinTech ขยาย
สู่สตาร์ ทอัพในทุกสาขา จนปั จจุบนั กรุ งศรี ฟิ นโนเวต กําลังทํางานร่ วมกับสตาร์ ทอัพกว่า 50 บริ ษัท กว่า 100 โปรเจ็ค
และส่งเสริ มการทํางานด้ านดิจิทลั ของกรุงศรี และบริ ษัทในเครื อถึง 35 หน่วยธุรกิจ ทังนี
C Cที+ถือเป็ นความสําเร็ จยิ+งใหญ่ในปี
2564 กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ได้ มีโครงการที+สนับสนุนสตาร์ ทอัพไทยให้ ก้าวไกลได้ กว่าเดิม อาทิ โครงการ Meet the Angels
ที+เปิ ดโอกาสให้ สตาร์ ทอัพไทยได้ นําเสนอแผนธุรกิจให้ กับนักลงทุนทังในและต่
C
างประเทศ มีนกั ลงทุนเข้ าร่ วมกว่า 170
คน และทําให้ เกิดการลงทุนในสตาร์ ทอัพหลายราย นอกจากนันC ยังมี Meet the Angels Sandbox ที+เป็ นโครงการบ่ม
เพาะสตาร์ ทอัพสําหรับกลุ่มที+เพิ+งเริ+ มต้ น (Early-stage startups) หรื อแม้ แต่การสนับสนุนส่งเสริ มให้ พนักงานในกรุ งศรี
เองได้ พฒ
ั นาศักยภาพ นําเสนอไอเดียและเข้ ารับการพัฒนาเพื+อที+จะผันตัวมาเป็ นสตาร์ ทอัพได้ ภายใต้ ชื+อ กรุ งศรี ยูนิ
คอร์ น (Krungsri Unicorn) พนักงานที+นําเสนอไอเดียและแผนธุรกิจและได้ รับการคัดเลือก จะได้ รับโอกาสในการเป็ นผู้
ก่อตังสตาร์
C
ทอัพ (Startup Founder) ทํ าโครงการให้ เกิ ดขึนC ได้ จ ริ ง รวมถึงได้ รับการสนับสนุนจากกรุ ง ศรี ทังC ในด้ าน
เงินทุน ความรู้ และทักษะที+เกี+ยวข้ องในการทําธุรกิจ ทังหมดเหล่
C
านี Cเอง ทําให้ กรุ งศรี ฟิ นโนเวตได้ รับโหวตให้ เป็ นบริ ษัท
ลงทุ น ที+ ส ตาร์ ท อัพ อยากร่ ว มงานด้ ว ยมากที+ สุ ด ภายใต้ ร างวัล “The Best Startup Synergy Awards 2021” จาก
Techsauce ซึง+ ถือเป็ นเครื+ องพิสจู น์ความสําเร็ จที+กรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ ทํามาอย่างต่อเนื+อง”
สําหรับปี 2564 นี C กรุงศรี ฟิ นโนเวต ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายที+จะสร้ างการเติบโตผ่านการลงทุนในสตาร์ ทอัพที+มีศกั ยภาพ
แต่ยงั เน้ นไปที+การเป็ นกุญแจสําคัญในการสนับสนุนการปรับตัวของธนาคารกรุ งศรี สู่การเป็ นดิจิทลั แบงก์ อย่างเต็มตัว
โดยมุง่ เดินหน้ ากลยุทธ์การดําเนินงาน ดังนี C

(1) การมุ่งสร้ างและสนับสนุนสตาร์ ทอัพในทุกระดับ และสร้ าง Ecosystem ที9สมบูรณ์ ย9 ิงขึน (Venture
Builder and Ecosystem) ผ่านโครงการ Meet the Angels, Meet the Angels -Sandbox และ Krungsri
Unicorn และการสร้ างชุมชนสตาร์ ทอัพ
(2) การร่ วมทํ า งานกั บ สตาร์ ทอั พ ในฐานะพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Strategic Partnership) โดยกรุ ง ศรี
ฟิ นโนเวตจะเป็ นตัวกลางในการเชื+อมโยงสตาร์ ทอัพกับหน่วยธุรกิจภายใต้ กรุ งศรี กรุ๊ ป โดยจะเน้ นทํางาน
ร่ วมกับสตาร์ ทอัพที+สามารถเข้ ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของกรุ งศรี ในเรื+ องการลดต้ นทุน การสร้ างรายได้ การ
สร้ างนวัตกรรม และการเพิ+มโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูล
(3) การลงทุ น ต่ อเนื9 อง (Investment) โดยเน้ นเพิ+ ม การลงทุ น ในสตาร์ ท อั พ ซี รี+ ส์ A ขึ นC ไปด้ า นฟิ นเทค
อีคอมเมิร์ซ พรอพเทค และ AI ในไทยและอาเซียน ด้ วยลงเงินทุนไม่ตํ+ากว่า 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ที+สําคัญ
จะต้ องเป็ นการลงทุนในสตาร์ ทอัพที+มีศกั ยภาพสามารถสร้ างผลตอบแทนกลับมาให้ กบั บริ ษัทได้
“ปี 2020 ที+ผา่ นมา กรุงศรี ฟิ นโนเวตได้ ลงทุนใน Grab, ICON Framework, Ricult, Flash, Appman ซึง+ เป็ นกลุม่ ธุรกิจที+
ไม่เพียงมีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนที+ดีเท่านันC แต่ยงั เป็ นธุรกิจที+เชื+อมโยงกับธุรกิจต่างๆของกรุ งศรี กรุ๊ ปในการ
พัฒนานวัตกรรมอย่างเป็ นรู ปธรรมได้ เราจะยังคงเดินหน้ าต่อ โดยในปี นี จC ะมุ่งเน้ นที+ สตาร์ ทอัพที+ เชื+ อมโยงกับธุร กิ จ
รถยนต์ ธุรกิจที+อยู่อาศัย และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ด้ วยเงินทุนกว่า 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยตังเป
C ้ าว่าจะมีโปรเจ็คร่วมกับ
สตาร์ ทอัพในกลุม่ ดังกล่าวรวมไม่ตํ+ากว่า 120 โปรเจ็คในปี 2021 นี C” นายแซม กล่ าวสรุ ป
--จบ-เกี9ยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุ่มธุรกิจการเงินที+มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทยด้ าน
สินทรัพย์ สินเชื+อ และเงินฝาก และเป็ นหนึง+ ในห้ าสถาบันการเงินที+มีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจมานานถึง 76 ปี กรุง
ศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที+ใหญ่ที+สดุ ในญี+ ปุ่น และเป็ นหนึ+งในกลุ่ม
สถาบันการเงินที+ใหญ่ที+สดุ ระดับโลก กลุ่มกรุ งศรี ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทังในด้
C านสินเชื+อเพื+อผู้บริ โภค การ
ลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทังผลิ
C ตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ า
ธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 665 สาขา (เป็ นสาขาที+ให้ บริ การทางการเงินในรูปแบบปกติ 626 สาขาและสาขาที+ให้ บริ การ
เฉพาะสินเชื+อเช่าซื Cอรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,216 แห่งทัว+ ประเทศ นอกจากนี C กรุ งศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตราย
ใหญ่ที+สดุ ของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชื+อเพื+อการผ่อนชําระ/สินเชื+อส่วนบุคคลมากกว่า 9.5 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้
ให้ บริ การด้ านสินเชื+ อรถยนต์ ชันC นํา (กรุ งศรี ออโต้ ) พร้ อมทังC มีบริ ษั ทบริ หารจัดการกองทุนที+มีอัตราเติบโตสูงที+สุดแห่งหนึ+ง (บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทังยั
C งเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชื+อเพื+อผู้มีรายได้ น้อย (บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด (มหาชน)) อีกด้ วย

กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื+อสัตย์สจุ ริ ตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผา่ นการรับรองการเป็ นสมาชิก
อย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุ่งร่ วมมือกับองค์กรชันนํ
C าในไทยและผู้ที+มีสว่ นได้ สว่ น
เสียของธนาคาร เพื+อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน+
เกี9ยวกับกรุ งศรี ฟิ นโนเวต
บริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นบริ ษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครื อกรุงศรี ซึง+ มีพนั ธกิจสําคัญในการ
สนับสนุนธุรกิจสตาร์ ทอัพด้ านฟิ นเทคและเทคโนโลยีที+เกี+ยวข้ องด้ านการธนาคารทังในประเทศไทยและประเทศอื
C
+นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพือ+ เติบโตไปยังเป้าหมายที+วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้ แก่ การลงทุนเพื+อสร้ างธุรกิจสตาร์ ทอัพใหม่ๆ และโครงการ
บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ ทอัพ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุน โดยได้ รับการสนับสนุนและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ
ของกรุงศรี
ข้ อมูลเพิ9มเติมกรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 4023
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

