กรุงศรี ฟิ นโนเวต เดินหน้ าสร้ างประสบการณ์ ทเี หนือกว่ าให้ กับลูกค้ า
ผ่ านการลงทุนใน Choco CRM สตาร์ ทอัพไทยผู้เชียวชาญด้ าน Digital CRM
กรุ งเทพฯ (29 เมษายน 2562) – กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ประกาศการร่วมลงทุนใน Choco CRM สตาร์ ทอัพไทย
หนึง$ ในผู้นําเรื$ องระบบบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า (Customer Relationship Management - CRM)
และ Point-of-Sale (POS) ซึง$ มีฐานลูกค้ าผู้ใช้ งานครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นร้ านอาหาร ร้ าน
ขายของ ร้ านเสื Mอผ้ า และธุรกิจอื$นๆ อีกมากมาย ร่วมกันต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอย่างครบวงจร
สร้ าง Customer Journey ที$เหนือกว่าให้ กบั ผู้ประกอบการผู้ใช้ งาน POS และลูกค้ า ตลอดจนเพิ$มโอกาสให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงบริ การทางการเงินที$มากกว่าผ่าน Information-based Lending ของกรุ งศรี
รวมถึงช่องทางการรับชําระเงินแบบ QR Code
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด กล่ าวว่ า “กรุงศรี เล็งเห็นศักยภาพ
และความเชี$ยวชาญของ Choco CRM เรื$ องแพลตฟอร์ ม POS และการทํา Data Analytics บริ หารจัดการข้ อมูล
อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื$อนํามาใช้ ประโยชน์ในเรื$ องการทํา CRM ให้ กบั ร้ านค้ า ผู้ประกอบการ
SMEs จากการที$ Choco CRM เข้ าร่วมในโครงการ Krungsri RISE Batch 3 ซึ$ง Choco CRM มีความโดดเด่น
จนสามารถคว้ ารางวัล Rising Star และปั จจุบนั Choco CRM คือสตาร์ ทอัพรายที$ 3 จากโครงการ Krungsri
RISE ที$กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ตัดสินใจร่วมลงทุนด้ วย การลงทุนในครังM นี Mจะทําให้ เกิดพลังความร่วมมือที$สง่ เสริ มกัน
และกันในหลายๆ เรื$ อง เป้าหมายสําคัญคือ การช่วยสนับสนุนกลุม่ ผู้ประกอบการ SMEs ให้ แข็งแกร่ ง สามารถ
ส่งมอบบริ การทางการเงินที$เหนือกว่าให้ กบั ลูกค้ าของตน
ขณะที$ผ้ ปู ระกอบการเองสามารถมีระบบบริ หาร
จัดการธุรกิจที$มีประสิทธิภาพ และเข้ าถึงบริ การทางการเงินที$ดกี ว่ารวมทังสิ
M นเชื$อผ่านแพลตฟอร์ ม Informationbased Lending ของกรุงศรี และยิ$งไปกว่านันM กรุ งศรี มีแผนที$จะนําคะแนนสะสมของบัตรเครดิตกรุ งศรี และ
กรุงศรี เฟิ ร์ สช้ อยส์ รวมไปถึงลูกค้ าของกรุ งศรี ให้ เข้ าถึงสินค้ าและบริ การของผู้ใช้ งาน Choco CRM อีกด้ วย”
“กรุงศรี จะเป็ นกําลังสําคัญในการช่วยให้ ร้านค้ าที$ใช้ งาน POS ของ Choco CRM พัฒนาระบบการรับชําระเงิน
ให้ สะดวก รวดเร็ ว และแม่นยํามากยิ$งขึ Mน ด้ วยระบบ QR Payment ขณะเดียวกันกรุงศรี มีดจิ ิทลั แพลตฟอร์ มที$
แข็งแกร่ งทังM KMA และ UChoose ที$มผี ้ ใู ช้ งานในแต่ละแพลตฟอร์ มถึงกว่า 2.5 ล้ านราย ซึง$ เป็ นโอกาสสําหรับ
ผู้ใช้ งาน POS ของ Choco CRM สามารถเข้ าถึงฐานลูกค้ าของกรุงศรี ” นายแซม กล่าว

นายสิรสิทธิ< สุริยพัฒนพงศ์ Founder and Chief Executive Officer (CEO) บริษัท ช็อคโก้ คาร์ ด
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด กล่าวว่า “เริ$ มต้ นจุดประสงค์ของพวกเราคือต้ องการสร้ างฐานลูกค้ าประจําให้ กบั ร้ านค้ า
SMEs โดยจะทําอย่างไรให้ ลกู ค้ าเกิดการกลับมาใช้ ซํ Mามากขึ Mนในธุรกิจนั Mนๆ ระบบของเรามี 3 ช่องทางหลักใน
การสือ$ สารกับ End-users คือ บัตรสมาชิก เบอร์ โทรศัพท์ และแอปพลิเคชัน โดยสามารถทําการสะสมแต้ ม ซื Mอ
คูปอง ซื Mอแพคเกจ ฯลฯ ผ่านหน้ าร้ านได้ ส่วนร้ านค้ าก็จะมีเครื$ องมือในการเก็บฐานข้ อมูลลูกค้ าและจัดการ
โปรโมชัน$ ต่างๆ โดยการเก็บข้ อมูลของลูกค้ าถือว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะจะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการรู้
ว่าลูกค้ า ซื Mอสินค้ าใดไป อายุเท่าไร เป็ นลูกค้ าประจํา หรื อบางรายอาจจะเคยเป็ นลูกค้ าประจํา แต่หายไป โดยที$
Data Analytics ของ Choco CRM จะประมวลผลให้ กลุ่มธุรกิจ SMEs เข้ าใจได้ งา่ ย ทังยั
M งมีการส่ง SMS อีเมล
และข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันกลับไปยัง End-Users เพื$อการทําโปรโมชัน$ ตามพฤติกรรม (Targeted
Promotion) ที$จะกระตุ้นให้ เกิดการกลับมาใช้ บริ การซํ Mา ครังM นี Mเมื$อทาง Choco CRM จับมือร่วมกับกรุ งศรี จะช่วย
ทําให้ สามารถพัฒนาแพลตฟอร์ มให้ แข็งแกร่ งมากขึ Mน เพื$อตอบรับกับแผนดําเนินงานในอนาคตให้ พร้ อมบุก
ตลาด SMEs และนําเอาเทคโนโลยีในด้ านการเงินจากทางกรุ งศรี มาช่วยเพิ$มศักยภาพของร้ านค้ า ไม่ว่าจะเป็ น
ระบบ Payment ที$จ่ายเงินผ่านทาง QR code ฯลฯ อีกทังยั
M งเปิ ดโอกาสให้ ทางร้ านได้ มีโอกาสเข้ าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ งา่ ยขึ Mนอีกด้ วย”
กรุงศรี ฟิ นโนเวต เชื$อมัน$ ว่า การร่วมลงทุนใน Choco CRM ครังM นี Mจะช่วยเพิ$มโอกาสในการเข้ าถึงบริ การทาง
การเงินให้ กบั ผู้ประกอบการ SME ขณะเดียวกันสามารถให้ สิทธิประโยชน์ที$เพิ$มขึ Mนแก่ลกู ค้ ารายย่อยของกรุ งศรี
อีกด้ วย
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