กรุ งศรี ฟิ นโนเวต ตัง เป้าเป็ น ‘The Best Banking Corporate Venture Capital’ (CVC) ในอาเซียน
เตรียมแผนการลงทุนใน 5 สตาร์ ทอัพ โดยเน้ นเป็ น สตาร์ ทอัพ ที9มีเทคโนโลยี AI และ Data Analytics
กรุ งเทพฯ (20 กุมภาพันธ์ 2562) – กรุ งศรี ฟิ นโนเวต บริ ษัทร่ วมลงทุนในเครื อกรุ งศรี เผยแผนการดําเนินธุรกิจ
ในปี 2562 ด้ วยเป้าหมายสู่การเป็ น ‘The Best Banking Corporate Venture Capital’ (CVC) ในภูมิภาค
อาเซียน ต่อยอดการเป็ นผู้นําในการบ่มเพาะสตาร์ ทอัพ จับมือสตาร์ ทอัพร่วมพัฒนาโครงการ และเตรี ยมลงทุน
โดยเน้ นสตาร์ ทอัพด้ าน AI และ Data Analytics ซึงN “Silot” สตาร์ ทอัพจากสิงคโปร์ จะเป็ นสตาร์ ทอัพรายล่าสุดทีN
บริ ษัทจะร่วมลงทุน
นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด กล่าวว่า “ในปี 2561 บริ ษัทประสบ
ความสําเร็จในฐานะผู้นํา Corporate Fintech Accelerator ซึงN เติบโตอย่างต่อเนืNองมาถึง 3 ปี โดยในปี ทีNผ่านมา
สามารถขยายขอบเขตการเปิ ดรับ ดึงดูดสตาร์ ทอัพจากสิงคโปร์ และเวียดนามเข้ าร่ วมโครงการ ในระหว่าง
ดําเนินโครงการยังสามารถผสานความร่วมมืออย่างเต็มรู ปแบบกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครื อกรุ งศรี (Synergy
Driven Accelerator) พัฒนาโครงการนําร่ อง ซึงN ความร่ วมมือและการลงมือปฏิบตั ิในสภาพแวดล้ อมจริ งส่งผล
ให้ สตาร์ ทอัพสามารถเติบโตในอัตราเร่ งทีNรวดเร็วกว่าเดิม
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั สตาร์ ทอัพทีNร่วม
โครงการเป็ นอย่างมาก เช่นเดียวกับ การพัฒนาสตาร์ ทอัพในระดับนักศึกษา ซึงN บริ ษัทเล็งเห็นศักยภาพและ
ประโยชน์ของการร่วมมือเพืNอสร้ างสตาร์ ทอัพรุ่ นใหม่ ช่วยเติมเต็ม Thai startup ecosystem ให้ แข็งแกร่งขึ ]น โดย
ในปี ทีNผ่านมา Krungsri Uni Startup KMITL Hackathon ได้ ถกู จัดขึ ]นเพืNอตอบโจทย์ธุรกิจในการใช้ Deep tech
เช่น AI, Blockchain และ Data Analytics”
ทังนี
] ] กรุ งศรี ยงั คงให้ ความสําคัญกับการผลักดันให้ เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและสตาร์ ทอัพบนพื ]นฐาน
ความเชืNอทีNวา่ ทังสองต่
]
างมีศกั ยภาพและความแข็งแกร่ งทีNสามารถเติมเต็มกันและกัน ดังนันในปี
] ทีNผ่านมา จึง
เกิดความมือระหว่างกรุ งศรี และสตาร์ ทอัพถึง 26 บริ ษัท ร่ วมเดินหน้ า 37 โครงการ ร่วมกับ 20 หน่วยงานธุรกิจ
ภายในกรุ งศรี อาทิ การจับมือร่ วมกับ Lalamove ในการให้ บริ การสินเชืNอแบบใช้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
(Information-based Lending) การจับมือร่ วมกับ SIX Network ช่วยเพิNมโอกาสการเข้ าถึงบริ การทางการเงิน
สําหรับนักสร้ างสรรค์และกลุม่ อาชีพอิสระ และร่วมมือกับ Baania เพืNอช่วยเพิNมศักยภาพด้ านข้ อมูล
อสังหาริ มทรัพย์ให้ หน่วยงานธุรกิจสินเชืNอเพืNอทีNอยู่อาศัยของธนาคาร เป็ นต้ น พร้ อมๆ กันนี ]ผลการดําเนินงาน
ของสตาร์ ทอัพทีNกรุงศรี ฟิ นโนเวต ได้ ร่วมลงทุนเติบโตยังคงอย่างต่อเนืNอง ทังในเรื
] N องของเทคโนโลยี ผลการ
ดําเนินงาน และมูลค่าบริ ษัท โดย Finnomena และ Omise ซึงN ลงทุนไปในปี 2560 มีอตั ราการเติบโตสูงขึ ]น

มากกว่าถึง 10 เท่า ขณะทีN Baania สตาร์ ทอัพทีNมคี วามเชีNยวชาญในธุรกิจอสังหาฯ และลงทุนไปในปี 2561
ทีNผา่ นมาสามารถต่อยอดข้ อมูลและเทคโนโลยีตา่ งๆ เพิNมศักยภาพการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจสินเชืNอบ้ านของกรุงศรี
เป็ นอย่างดี
นายแซม กล่าวเพิNมเติมว่า ในปี 2562 กรุงศรี ฟิ นโนเวต ยังคงเดินหน้ าตอกยํ ]าความเป็ นผู้นํา Corporate Fintech
Accelerator อย่างต่อเนืNอง โดยยังคงมุ่งเน้ นการพัฒนาสตาร์ ทอัพด้ าน AI, Data Analytics และ Fintech เตรี ยม
เดินสายโรดโชว์ใน 12 เมืองทัวN เอเชีย อาทิ ปั กกิNง ฮ่องกง ไทเป โฮจิมินท์ สิงคโปร์ และโซล เพืNอเฟ้นหาสตาร์ ทอัพ
เข้ าร่วมโครงการ นอกจากนี ]ยังคงเดินหน้ าร่วมพัฒนา Startup Ecosystem ผ่านโครงการ Krungsri Uni Startup
โดยปี นี ]จะจับมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิ ดโครงการ Krungsri Uni Startup ABAC Hackathon เพืNอตอบ
โจทย์ในการใช้ Deep tech เช่น AI, Blockchain และ Data Analytics ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ กบั
กรุงศรี โดยจะมีผ้ เู ชีNยวชาญระดับแนวหน้ าในแวดวงสตาร์ ทอัพไทยร่ วมให้ คําแนะนําอย่างใกล้ ชิด
“สําหรับในด้ านการลงทุนปี นี ] บริ ษัทตั ]งเป้าหมายลงทุนตรง (Direct Investment) ในสตาร์ ทอัพระดับ Series A
และ Series B ทีNม่งุ เน้ นในเรืN องเทคโนโลยี AI และ Data Analytics เป็ นหลัก ซึงN มองหาโอกาสในการลงทุนทังกั
] บ
สตาร์ ทอัพไทยและอาเซียน โดย Silot จะเป็ นสตาร์ ทอัพรายแรกทีNกรุ งศรี ฟิ นโนเวต ตัดสินใจลงทุนในปี นี ] Silot
เป็ นสตาร์ ทอัพจากสิงคโปร์ โดยผู้ก่อตังชาวจี
]
น ซึงN ให้ บริ การด้ านแพลตฟอร์ มด้ านการธนาคารแบบครบวงจร
และมีความเชีNยวชาญในเทคโนโลยี AI การลงทุนใน Silot จะเสริ มสร้ างและพัฒนาระบบชําระเงินทีNปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
พร้ อมกับเดินหน้ าค้ นหาสตาร์ ทอัพทีNมีศกั ยภาพสามารถสร้ างนวัตกรรมให้ กบั ธนาคาร
กรุงศรี อยุธยาและบริ ษัทในเครื อ โดยตังเป
] ้ าหมายทํางาน 80 โครงการร่ วมกับ 50 สตาร์ ทอัพทั ]งในไทยและ
ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพืNอพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการ
Information-based Lending กับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ภายใต้ กรุ งศรี ” นายแซม กล่าวเพิNมเติม
-จบ-

เกี9ยวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุ งศรี อ ยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุ่มธุรกิ จการเงินทีNมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทยด้ าน
สินทรัพย์ สินเชืNอ และเงินฝาก และเป็ นหนึNงในห้ าสถาบันการเงินทีNมีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจมานานกว่า 73 ปี
กรุ งศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินทีNใหญ่ทีNสดุ ในญีNปนุ่ และเป็ นหนึNงในกลุ่ม
สถาบันการเงินทีNใหญ่ทีNสดุ ระดับโลก กลุ่มกรุ งศรี ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั ]งในด้ านสินเชืNอเพืNอผู้บริ โภค การ
ลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทัง] ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ า
ธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 703 สาขา (เป็ นสาขาทีNให้ บริ การทางการเงินในรูปแบบปกติ 664 สาขาและสาขาทีNให้ บริ การ
เฉพาะสินเชืNอเช่าซื ]อรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 35,000 แห่งทัNวประเทศ นอกจากนี ] กรุ งศรี ยังเป็ นผู้ออกบัตรเครดิตราย
ใหญ่ทีNสดุ ของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชืNอเพืNอการผ่อนชําระ/สินเชืNอส่วนบุคคลมากกว่า 9.1 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้
ให้ บริ ก ารด้ านสิน เชืN อ รถยนต์ ชัน] นํ า (กรุ ง ศรี ออโต้ ) พร้ อมทัง] มี บริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนทีNมีอัตราเติ บโตสูง ทีNสุด แห่ง หนึNง (บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทังยั
] งเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชืNอเพืNอผู้มีรายได้ น้อย (บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุงศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซือN สัตย์สจุ ริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผา่ นการรับรองการเป็ นสมาชิก
อย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั ]นนําในไทยและผู้ทีNมีส่วนได้ ส่วน
เสียของธนาคาร เพืNอให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชันN
เกี9ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)
มิ ต ซู บิ ชิ ยู เ อฟเจ ไฟแนนเชี ย ล กรุ๊ ป (MUFG) เป็ นหนึN ง ในกลุ่ ม สถาบั น ทางการเงิ น ชัน] นํ า ระดับ โลก มี สํ า นั ก งานใหญ่ ตั ง] อยู่
ณ กรุ ง โตเกี ย ว ด้ วยประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ กว่ า 350 ปี MUFG มี เ ครื อ ข่า ยสํ า นั ก งานกว่ า 2,300 แห่ ง
ในกว่า 50 ประเทศทัวN โลก และมีพนักงานกว่า 150,000 คน ซึNงนําเสนอบริ การทีNหลากหลายครอบคลุมทั ]งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ แบงก์
กิ ]ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชืNอเพืNอรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจเช่าซื ]อ ซึงN รวมทัง] MUFG Bank, Ltd.
มิ ต ซู บิ ชิ ยู เ อฟเจ ทรั ส ต์ แอนด์ แบงก์ กิ ง] คอร์ เปอเรชัN น (ทรั ส ต์ แ บงก์ ชั น] นํ า ของญีN ปุ่ น) และมิ ต ซู บิ ชิ ยู เ อฟเจ ซิ เ คี ย วริ ตี ]
โฮลดิง] หนึNงในบริ ษัทหลักทรัพย์ทีNใหญ่ทีNสดุ ของญีNปนุ่ MUFG มีเป้ าหมายทีNจะเป็ น “กลุ่มสถาบันทางการเงินทีNได้ รับความเชืNอถือมากทีNสุด
ในโลก” ตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ า เป็ นส่วนหนึNงของสังคม และสร้ างความเติบโตอย่างยัNงยืน MUFG จดทะเบียน
ซื ]อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก
ข้ อมูลเพิ9มเติมกรุณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
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