กรุ งศรีแ ละไออาร์ พ ซี ี ประกาศความสําเร็จ ในการโอนเงิน ระหว่ างประเทศผ่ าน
นวัต กรรม Krungsri Blockchain’s Interledger แบบเรีย ลไทม์ เ ป็ นครัง้ แรกของภาคธุร กิจ ไทย
กรุ งเทพฯ (19 กันยายน 2560) – Krungsri Blockchain’s Interledger พลิก โฉมโลกการเงิน ในภาคธุร กิจ
ไทย เมื่อ กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)) และ IRPC (บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน))
ร่วมประกาศความสําเร็จนํานวัตกรรม Krungsri Blockchain’s Interledger มาใช้ ในการโอนเงินระหว่างประเทศ
แบบเรี ยลไทม์เป็ นครัง้ แรกในการซื ้อ-ขายนํ ้ามันระหว่างไออาร์ พีซีและคูค่ ้ าในต่างประเทศ
นายโนริอ ากิ โกโตะ กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริห าร ธนาคารกรุ งศรีอ ยุธ ยา
จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี นบั เป็ นธนาคารแรกของไทยที่นําเทคโนโลยี Blockchain’s Interledger มาใช้
ในการโอนเงินระหว่างประเทศสําหรับภาคธุรกิจ โดยได้ รับความไว้ วางใจจาก IRPC ซึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของธนาคารมายาวนานในการตอบรับการใช้ บริการ Krungsri Blockchain’s Interledger เพื่อ
โอนเงินระหว่าง IRPC และคูค่ ้ าในต่างประเทศของ IRPC การให้ บริการดังกล่าวประสบความสําเร็จสามารถ
โอนเงินสําเร็จภายในหลักวินาทีจากเดิม ที่ต้องใช้ เวลาอย่างน้ อย 1-3 วันทําการ สะท้ อนถึงศักยภาพของ
เทคโนโลยี Krungsri Blockchain’s Interledger สูก่ ารขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้ ขยายตัวและเติบโตได้ อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ ้น”
ความสําเร็จดังกล่าวเป็ นธุรกรรมการโอนเงินผ่าน Krungsri Blockchain’s Interledger ของธุรกิจปิ โตรเลียม
ระหว่างประเทศ คือ บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท พลังงานบัวสวรรค์ จํากัด ในช่วงสัปดาห์ที่
ผ่านมา
“ความสําเร็จครัง้ นี ้จะสร้ างการปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญในภูมิทศั น์ทางการเงินสําหรับภาคธุรกิจและจะเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนในการขยายบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ด้ วยนวัตกรรมทางการเงินให้ กบั คูค่ ้ าธุรกิจรายอื่นๆ รวมทัง้
กรุงศรี จะใช้ ประโยชน์จากเครื อข่าย MUFG กลุม่ สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และ 1 ใน 5 กลุม่ สถาบัน
การเงินที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก ในการพัฒนาความเชื่อมโยงของเครื อข่าย ที่มีอยูก่ ว่า 2,000 แห่งในกว่า 50 ประเทศ

ทัว่ โลกในการส่งมอบบริการโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการและสร้ างความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจของกรุงศรี ” นายโกโตะ กล่าว
นายสุก ฤตย์ สุร บถโสภณ กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ บ ริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน) (IRPC) กล่าวว่า
“เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ IRPC ได้ นําเทคโนโลยี Krungsri Blockchain's
Interledger ซึง่ เป็ นนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศของกรุงศรี มาใช้ ซึง่ ความสําเร็จในครัง้ นี ้ จะพลิกโฉม
ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมาก ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วขึ ้นนันช่
้ วยสร้ างความได้ เปรี ยบใน
เวทีธุรกิจ และสนับสนุนโอกาสในการเติบโตธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี และยังเชื่อมโยงการบริหารจัดการในด้ านการ
ขนส่งได้ อย่างรวดเร็วและเป็ นระบบยิง่ ขึ ้น”
“ยิ่งไปกว่านัน้ ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วยังช่วยให้ ลกู ค้ าของเรา ซึง่ เป็ นผู้ค้านํ ้ามันรายใหญ่
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ บริษัท พลังงานบัวสวรรค์ จํากัด สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ ส่งผลต่อการจัดการต้ นทุน รับสินค้ าได้ รวดเร็วขึ ้น และสร้ างความ
ได้ เปรี ยบในเชิงธุรกิจ”
“ทังนี
้ ้ IRPC อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ IRPC 4.0 ด้ วยการนําระบบดิจิทลั มาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทัว่ ทังองค์
้ กร ทุกขันตอนการทํ
้
าธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการผลิต การตลาด และการจัดซื ้อจัดจ้ างให้
รวดเร็วขึ ้น โดยคาดว่าจะนํามาใช้ ใน ปี 2561 ให้ พร้ อมขับเคลื่อนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับยุคไทยแลนด์ 4.0”
นายสุกฤตย์กล่าว
ธนาคารกรุงศรี อยุธยาได้ รับการอนุมตั จิ ากธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้ กรอบ Regulatory Sandbox ที่จะนํา
นวัตกรรมดังกล่าวออกสูภ่ าคธุรกิจ และจะสามารถนําไปสูก่ ารขยายผลการให้ บริการด้ วยนวัตกรรมดังกล่าว
ให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป
--จบ--

เกี่ยวกับ กรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไทย
ด้ านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และดําเนินธุรกิจมานานกว่า 72 ปี กรุงศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล
กรุ๊ป (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ นหนึง่ ในกลุม่ สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ระดับโลก กลุม่ กรุงศรี
ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทังในด้
้ านสินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค การลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุม่ ลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของ
ธนาคารกว่า 696 สาขา (เป็ นสาขาที่ให้ บริ การทางการเงินในรูปแบบปกติ 659 สาขาและสาขาที่ให้ บริ การเฉพาะสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 31,000 แห่งทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้ กรุงศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สดุ ของ
ประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชําระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 8.1 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้
ั ้ า (กรุงศรี ออโต้ ) พร้ อมทังมี
้ บริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนที่มีอตั ราเติบโตสูงที่สดุ แห่งหนึง่ (บริ ษัท
ให้ บริ การด้ านสินเชื่อรถยนต์ชนนํ
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทังยั
้ งเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้ น้อย (บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผา่ นการรับรองการ
้ าในไทย
เป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชันนํ
และผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียของธนาคาร เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เกี่ยวกับ MUFG (มิต ซูบ ชิ ิ ยูเ อฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป )
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็ นหนึง่ ในกลุม่ สถาบันทางการเงินชันนํ
้ าระดับโลก มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั้ ่
ณ กรุงโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 2,000 แห่ง
ในกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก และมีพนักงานกว่า 140,000 คน ซึง่ นําเสนอบริ การที่หลากหลายครอบคลุมทังธนาคารพาณิ
้
ชย์ ทรัสต์
แบงก์กิ ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจเช่าซื ้อ
ซึง่ รวมทังธนาคารแห่
้
งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ ้ง คอร์ เปอเรชัน่ (ทรัสต์แบงก์ชนนํ
ั ้ าของ
ญี่ปนุ่ ) และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริ ตี ้ โฮลดิ ้ง หนึง่ ในบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนุ่ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็ น “กลุม่
สถาบันทางการเงินที่ได้ รับความเชื่อถือมากที่สดุ ในโลก” ตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ า เป็ นส่วนหนึง่ ของ
สังคม และสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน MUFG จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และ
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก
เกี่ยวกับ IRPC
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) หรื อ IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร พร้ อมด้ วย
สาธารณูปโภคพื ้นฐานทังท่
้ าเรื อ คลังนํ ้ามัน และโรงไฟฟ้า
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