‘บาเนีย’ คว้ าเงินลงทุนรอบ Series-B กว่ า 100 ล้ านบาท
นําโดย ‘กรุ งศรี ฟิ นโนเวต’ พร้ อมด้ วย ‘ทีคิวแอลดี’ และ ‘ทีเอชเอส โกร๊ ท’ ร่ วมลงทุน
กรุ งเทพฯ (15 ตุลาคม 2562) – กรุ งศรี ฟิ นโนเวต พร้ อมด้ วย ทีคิวแอลดี (TQLD) ในกลุม่ บริ ษัททีคิวเอ็ม
คอร์ ปอเรชั%น จํากัด (มหาชน) และ ทีเอชเอส โกร๊ ท (THS Growth) ร่ วมลงทุนรอบ Series-B ใน บริ ษัท
บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด ซึง% ตังเป
5 ้ าระดมทุนรวมมูลค่ากว่า 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อราว 320 ล้ าน
บาท พร้ อมเดินหน้ าพัฒนาระบบและแพตทฟอร์ มต่างๆ ด้ วยเทคโนโลยี AI และ Big Data เพื% อขยายฐาน
ลูก ค้ า ธุร กิ จ (B2B) โดยยัง มุ่งให้ ค วามสําคัญ ใน 3 เรื% อ งหลัก Marketplace Service, Data Service และ
Technology Service
นางสาวอัญชนา วั ลลิ ภากร ผู้ ร่วมก่ อตั งA และประธานเจ้ าหน้ าทีDบริ หาร บริ ษัท บาเนี ย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปิ ดเผยว่า “บาเนียได้ รับการร่วมทุนในรอบ 1st Round Series-B จากบริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต
จํากัด บริ ษัท ทีคิวแอลดี จํากัด บริ ษัท ทีเอชเอส โกร๊ ท จํากัด และนักลงทุน (Angel Investor) ซึ%งมองเห็น
การเติบโต และการพัฒนาทัง5 ในเรื% องการจัดทํ า Big Data และเทคโนโลยีของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อย่าง
ต่ อ เนื% อ ง เพื% อ สนับ สนุ น การพัฒ นาให้ เ ติ บ โตและต่อ ยอดไปสู่ธุ รกิ จอื% น ๆได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทัง5 การพัฒ นา
Baania.com 2.0 ให้ เป็ น Marketplace Platform ที%สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่าง
ครบถ้ วนสมบูรณ์ มากขึ 5น การพัฒนาฐานข้ อมูลให้ ครบทัว% ทัง5 ประเทศ 77 จังหวัด และเทคโนโลยีใหม่ อาทิ
ระบบจัดเก็บข้ อมูลแปลงที%ดินอัจฉริ ยะ (Land Bank System) ที% สามารถช่วยในการวิเคราะห์ การพัฒนา
โครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละธุร กิ จ ที% เ กี% ย วข้ อ ง ระบบประมาณราคาอัจ ฉริ ย ะ (Intelligence Valuation
System) ที%สามารถเข้ ามาเป็ นเครื% องมือที%มปี ระสิทธิภาพให้ กบั สถาบันการเงิน บริ ษัทประเมินทรัพย์สิน และ
ระบบการจัดทําฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ (Data Management Platform) ให้ กับองค์กรขนาดใหญ่ ทัง5 ภาครั ฐ
และเอกชน ซึ%งปั จจุบันบาเนียไม่ได้ ปิดโอกาสและมีการพูดคุยกับพันธมิตรหรื อผู้ร่วมลงทุน ที%สนใจอย่าง
ต่อเนื%องเพื%อการขยายศักยภาพและการเติบโตในอนาคต”
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด บริ ษัทร่ วมลงทุนในเครื อกรุ งศรี
เปิ ดเผยว่า “กรุ งศรี ฟิ นโนเวต เป็ น lead การลงทุนในบาเนียเป็ นครัง5 ที% 2 โดยครัง5 แรกเกิดขึ 5นในรอบ SeriesA เมื%อปี 2561 ซึ%งจากการลงทุนในครั ง5 นัน5 บาเนี ยเติบโตและแข็งแกร่ ง ขึน5 มาก ไม่เพี ยงในเรื% องของการมี
ฐานข้ อมูลเชิงลึกครอบคลุมทังกรุ
5 งเทพฯและจังหวัดต่างๆ รวม 26 จังหวัดทัว% ประเทศ ยังรวมถึงลูกค้ าองค์กร
ธุรกิจที%ร่วมทําโปรเจคต่างๆ ก็เพิ%มขึ 5นด้ วย นัน% เป็ นเพราะความเชี%ยวชาญในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และความ

แข็งแกร่ งในเรื% องของเทคโนโลยี ทําให้ บาเนียสามารถตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าหรื อพันธมิ ตรใน
กลุม่ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจที%เกี%ยวข้ องได้ เป็ นอย่างดี”
“ขณะเดียวกันกรุ งศรี และบาเนียกําลังขยายความร่วมมือกันในหลายโปรเจค โดยหลักๆ จะเป็ นเรื% องของการ
ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลเชิงลึกในเรื% อง People Insight และ Property Insight และด้ วยความเชี% ยวชาญใน
เทคโนโลยี AI ทําให้ ธนาคารกําลังต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมการประมาณการณ์ มลู ค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึง%
จะช่วยส่งเสริ มความแข็งแกร่ งให้ กบั ธุรกิจสินเชื%อบ้ านของกรุ งศรี ให้ มีความคล่องตัวและสะดวกยิ%งขึ 5น และ
จะเป็ นประโยชน์ในการให้ บริการลูกค้ าของธนาคารเป็ นอย่างยิ%ง” นายแซม กล่าวเพิ%มเติม
ดร.ธรรม์ ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีDบริ หาร บริ ษัท ทีคิวแอลดี จํากัด บริ ษัทด้ านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมประกัน ภัยในกลุ่ม บริ ษัท ที คิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั%น จํ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้ านเป็ นสิ%งที%
สําคัญที%สดุ ในชีวิตของคนๆ หนึง% เป็ นปั จจัยสําคัญของสถาบันครอบครัว พวกเราทุกคนกว่าจะมีบ้านสักหลัง
ในชี วิต ต้ องใช้ หยาดเหงื% อ แรงกาย การรั ก ษาไว้ ซึ%งบ้ านเป็ นสิ%งที% วันนี ไ5 ด้ รับความสํ าคัญ ไม่แ พ้ การได้ มา
ประกันภัยบ้ านจึงเป็ นตลาดที%กําลังเติบโตขึ 5นมาก ทีคิวแอลดี ในฐานะผู้เชี%ยวชาญด้ านเทคโนโลยีประกันภัย
จึงต้ องการตอบโจทย์ลกู ค้ าผ่าน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ ผู้นําด้ านที%ปรึกษาประกันภัยและการเงิน
ชัน5 นําของไทย ตังแต่
5 ขัน5 ตอนการคัดเลื อกแบบประกันจากทุกบริ ษัทประกัน เพื% อเฟ้ นหาแบบประกันที% ดี
เหมาะสมที%สดุ สําหรับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละคน สําหรับบ้ านแต่ละหลัง จนกระทัง% ถึงการให้ บริ การที%
ตรงใจในทุกขันตอนหลั
5
งการขาย”
“การจะให้ บริ การที%ตรงใจลูกค้ าได้ ในยุค Big Data นี 5 ต้ องใช้ ข้อมูล Insight ทั 5งภาพรวมของอุต สาหกรรม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละข้ อ มู ล เชิ ง ลึก ของลูก ค้ า ซึ%ง ในฐานะบริ ษั ท ที% มี ค วามเชี% ย วชาญเรื% อ ง Big Data ใน
อุตสาหกรรมประกันภัย เราสามารถนําข้ อมูลดังกล่าวมาเพื%อให้ เราเข้ าใจ Insight ในทุกมุมมอง และใช้ เพื%อ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ การของเราให้ เกิดประโยชน์ต่อลูกค้ าสูงสุด” ดร.ธรรม์ธีร์ กล่าวเพิ%มเติม
นายวรเทพ ศิริรัตน์ อัสดร กรรมการบริหาร บริษัท ทีเอชเอส โกร๊ ท จํากัด กล่าวว่า “ทีเอชเอส โกร๊ ท
ในเครื อเตียวฮงสีลมกรุ๊ ป อยู่ในวงการธุรกิจก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์มานานกว่า 45 ปี มีนโยบายหลักใน
การพัฒนานวัตกรรมให้ กบั ธุรกิจของทางกลุม่ บริ ษัทฯ
โดยหาโซลูชนั% และหุ้นส่วนธุรกิจที%จะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดังนันการได้
5
ร่วมธุรกิจกับบาเนียซึง% มีทีมงานที%แข็งแกร่ งและเชี%ยวชาญ
ทางด้ าน AI และ Big Data กับธุรกิจอสังหาฯ ทําให้ กลุ่มบริ ษัทฯสามารถเข้ าถึงลูกค้ าและนําข้ อมูลที%ได้ มา

พัฒนาสินค้ าและบริการ ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ%งขึ 5น จากการศึกษาตัวผลิตภัณฑ์และ
ทีมงานของบาเนีย ตลอดจนการมีบริ ษัทผู้ร่วมลงทุนอย่างกรุ งศรี ฟิ นโนเวตที%คอยสนับสนุน จึงมัน% ใจว่า
บาเนียจะสามารถพัฒนาได้ อย่างต่อเนื%องและประสบความสําเร็ จในอนาคตอันใกล้ ”
“กลุม่ บริ ษัทฯเชื%อมัน% ว่าระบบ AI กับฐานข้ อมูลของบาเนียสามารถเพิ%มเครื อข่ายในการขายของผลิตภัณฑ์ที%
บริ ษัทเป็ นผู้นําอยู่ อย่างเช่นระบบจอดรถอัตโนมัตทิ ี%ปัจจุบนั เรามียอดขายเป็ นอันดับหนึง% ในประเทศไทย
นอกจากนี 5ทางบริ ษัทยังเชื%อว่าธุรกิจอืน% ๆ ทังในส่
5 วนของธุรกิจนําเข้ าวัสดุกอ่ สร้ างซึง% เน้ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
รวมถึงธุรกิจผู้รับเหมางานระบบอาคาร (M&E) และธุรกิจบริ หารอาคาร (FM & OM) จะสามารถใช้ ประโยชน์
จากฐานข้ อมูลของบาเนียได้ เป็ นอย่างดี การร่ วมลงทุนครัง5 นี 5จึงนับเป็ นก้ าวสําคัญของทางกลุ่มบริ ษัทฯที%ได้
เริ% มลงทุนกับบริ ษัททางด้ านเทคโนโลยี ซึง% กลุ่มบริ ษัทฯเล็งเห็นความสําคัญและพร้ อมที%จะลงทุนกับบริ ษัท
ทางด้ านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ นในธุรกิจอสังหาฯ หรื อด้ านอื%นๆในอนาคต” นายวรเทพ กล่าวเพิ%มเติม
--จบ--

ข้ อมูลเพิDมเติมกรุ ณาติดต่ อ
บริ ษทั บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด
โทร: 08 9967 7035
อีเมล: warapongp@baania.com

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 6188, 02 296 4023
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

