
  

                                                                             

                      

 
กรุงศรีและไออาร์พซี ี ประกาศความสาํเร็จในการโอนเงนิระหว่างประเทศผ่าน

นวัตกรรม Krungsri Blockchain’s Interledger แบบเรียลไทม์เป็นครัง้แรกของภาคธุรกจิไทย 
  
กรุงเทพฯ (19 กนัยายน 2560) – Krungsri Blockchain’s Interledger พลิกโฉมโลกการเงนิในภาคธุรกิจ
ไทย เม่ือ กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)) และ IRPC (บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน))                    
ร่วมประกาศความสําเร็จนํานวตักรรม Krungsri Blockchain’s Interledger มาใช้ในการโอนเงินระหวา่งประเทศ
แบบเรียลไทม์เป็นครัง้แรกในการซือ้-ขายนํา้มนัระหวา่งไออาร์พีซีและคูค้่าในตา่งประเทศ  
  
นายโนริอาก  ิโกโตะ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท ี่บริหาร  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จาํกัด (มหาชน) กลา่ววา่ “กรุงศรีนบัเป็นธนาคารแรกของไทยท่ีนําเทคโนโลยี Blockchain’s Interledger มาใช้
ในการโอนเงินระหวา่งประเทศสําหรับภาคธุรกิจ โดยได้รับความไว้วางใจจาก IRPC ซึง่เป็นพนัธมติรทางธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของธนาคารมายาวนานในการตอบรับการใช้บริการ Krungsri Blockchain’s Interledger เพ่ือ 
โอนเงินระหวา่ง IRPC และคูค้่าในตา่งประเทศของ IRPC การให้บริการดงักลา่วประสบความสําเร็จสามารถ 
โอนเงินสําเร็จภายในหลกัวนิาทีจากเดมิ ท่ีต้องใช้เวลาอยา่งน้อย 1-3 วนัทําการ สะท้อนถึงศกัยภาพของ
เทคโนโลยี Krungsri Blockchain’s Interledger สูก่ารขบัเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้ขยายตวัและเตบิโตได้อยา่ง
รวดเร็วมากยิ่งขึน้”  
 
ความสําเร็จดงักลา่วเป็นธุรกรรมการโอนเงินผา่น Krungsri Blockchain’s Interledger ของธุรกิจปิโตรเลียม
ระหวา่งประเทศ คือ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) และ บริษัท พลงังานบวัสวรรค์ จํากดั ในชว่งสปัดาห์ท่ี 
ผา่นมา 
 
“ความสําเร็จครัง้นีจ้ะสร้างการปล่ียนแปลงครัง้สําคญัในภมูิทศัน์ทางการเงินสําหรับภาคธุรกิจและจะเป็นพลงั
ขบัเคลื่อนในการขยายบริการโอนเงินระหวา่งประเทศ ด้วยนวตักรรมทางการเงินให้กบัคูค้่าธุรกิจรายอ่ืนๆ รวมทัง้
กรุงศรีจะใช้ประโยชน์จากเครือขา่ย MUFG กลุม่สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น และ 1 ใน 5 กลุม่สถาบนั
การเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก ในการพฒันาความเช่ือมโยงของเครือขา่ย ท่ีมีอยูก่วา่ 2,000 แห่งในกวา่ 50 ประเทศ



  

                                                                             

                      

ทัว่โลกในการสง่มอบบริการโอนเงินระหวา่งประเทศ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขนัให้กบัลกูค้าธุรกิจของกรุงศรี” นายโกโตะ กลา่ว 
 
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จดัการใหญ่บริษัท ไออาร์พ ีซ ี จาํกัด (มหาชน) (IRPC) กลา่ววา่                   
“เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ IRPC ได้นําเทคโนโลยี Krungsri Blockchain's 
Interledger ซึง่เป็นนวตักรรมการโอนเงินระหวา่งประเทศของกรุงศรีมาใช้ ซึง่ความสําเร็จในครัง้นี ้จะพลกิโฉม
ธุรกิจระหวา่งประเทศอยา่งมาก ธุรกรรมการโอนเงินระหวา่งประเทศท่ีรวดเร็วขึน้นัน้ช่วยสร้างความได้เปรียบใน
เวทีธุรกิจ และสนบัสนนุโอกาสในการเตบิโตธุรกิจได้เป็นอยา่งดี และยงัเช่ือมโยงการบริหารจดัการในด้านการ
ขนสง่ได้อยา่งรวดเร็วและเป็นระบบยิง่ขึน้” 
 
“ยิ่งไปกวา่นัน้ ธุรกรรมการโอนเงินระหวา่งประเทศท่ีรวดเร็วยงัชว่ยให้ลกูค้าของเรา ซึง่เป็นผู้ ค้านํา้มนัรายใหญ่                  
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ บริษัท พลงังานบวัสวรรค์ จํากดั สามารถบริหารจดัการความเส่ียง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึง่สง่ผลตอ่การจดัการต้นทนุ รับสนิค้าได้รวดเร็วขึน้ และสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงธุรกิจ” 
 
“ทัง้นี ้IRPC อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ IRPC 4.0 ด้วยการนําระบบดจิิทลัมาใช้เพ่ือเพิ่ม
ประสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กร ทกุขัน้ตอนการทําธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นการผลติ การตลาด และการจดัซือ้จดัจ้างให้
รวดเร็วขึน้ โดยคาดวา่จะนํามาใช้ใน ปี 2561 ให้พร้อมขบัเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกบัยคุไทยแลนด์ 4.0”  
นายสกุฤตย์กลา่ว  
 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาได้รับการอนมุตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทยภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ท่ีจะนํา
นวตักรรมดงักลา่วออกสูภ่าคธุรกิจ และจะสามารถนําไปสูก่ารขยายผลการให้บริการด้วยนวตักรรมดงักลา่ว
ให้กบัลกูค้าธุรกิจรายอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 

--จบ-- 
 
 
 



  

                                                                             

                      

เกี่ยวกับกรุงศรี  
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุม่ธุรกิจการเงินท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของไทย
ด้านสนิทรัพย์ สินเช่ือ และเงินฝาก และดําเนินธุรกิจมานานกวา่ 72 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซบูิชิ ยเูอฟเจ ไฟแนนเชียล 
กรุ๊ป (MUFG) กลุม่สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น และเป็นหนึง่ในกลุม่สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุระดบัโลก กลุม่กรุงศรี
ให้บริการทางการเงินการธนาคารอยา่งครบวงจร ทัง้ในด้านสนิเช่ือเพ่ือผู้บริโภค การลงทนุ การบริหารจดัการกองทนุ รวมทัง้
ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินอนัหลากหลายแก่กลุม่ลกูค้าบคุคล ลกูค้า SME และลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผา่นสาขาของ
ธนาคารกวา่ 696 สาขา (เป็นสาขาท่ีให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 659 สาขาและสาขาท่ีให้บริการเฉพาะสนิเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกวา่ 31,000 แหง่ทัว่ประเทศ นอกจากนี ้กรุงศรียงัเป็นผู้ออกบตัรเครดิตรายใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศ โดยมีจํานวนบญัชีบตัรเครดิตและสนิเช่ือเพ่ือการผอ่นชําระ/สนิเช่ือสว่นบคุคลมากกวา่ 8.1 ล้านบญัชี และเป็นผู้
ให้บริการด้านสินเช่ือรถยนต์ชัน้นํา (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทัง้มีบริษัทบริหารจดัการกองทนุท่ีมีอตัราเติบโตสงูท่ีสดุแหง่หนึง่ (บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จํากดั) ทัง้ยงัเป็นผู้บกุเบิกธุรกิจสนิเช่ือเพ่ือผู้ มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จํากดั) อีกด้วย 
กรุงศรี มีพนัธสญัญาในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตอยา่งสงูสดุ ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผา่นการรับรองการ
เป็นสมาชิกอยา่งสมบรูณ์ของ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต” โดยมุง่ร่วมมือกบัองค์กรชัน้นําในไทย
และผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียของธนาคาร เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจปราศจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 
เกี่ยวกับ MUFG (มติซูบชิ  ิยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป) 
มิตซบูิชิ ยเูอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึง่ในกลุม่สถาบนัทางการเงินชัน้นําระดบัโลก มีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่ 
ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวติัศาสตร์อนัยาวนานในการดําเนินธุรกิจกวา่ 350 ปี MUFG มีเครือข่ายสํานกังานกวา่ 2,000 แหง่  
ในกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก และมีพนกังานกวา่ 140,000 คน ซึง่นําเสนอบริการท่ีหลากหลายครอบคลมุทัง้ธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ 
แบงก์กิง้ ธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสนิเช่ือเพ่ือรายยอ่ย ธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธุรกิจเช่าซือ้  
ซึง่รวมทัง้ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซบูิชิ ยเูอฟเจ, มิตซบูิชิ ยเูอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิง้ คอร์เปอเรชัน่ (ทรัสต์แบงก์ชัน้นําของ
ญ่ีปุ่ น) และมิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ซิเคียวริตี ้โฮลดิง้ หนึง่ในบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น MUFG มีเปา้หมายท่ีจะเป็น “กลุม่
สถาบนัทางการเงินท่ีได้รับความเช่ือถือมากท่ีสดุในโลก” ตอบสนองทกุความต้องการทางการเงินของลกูค้า เป็นสว่นหนึง่ของ
สงัคม และสร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืน  MUFG จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว ตลาดหลกัทรัพย์นาโกยา และ
ตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก 
 
เกี่ยวกับ IRPC  
บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร พร้อมด้วย
สาธารณปูโภคพืน้ฐานทัง้ทา่เรือ คลงันํา้มนั และโรงไฟฟา้ 

 
 



  

                                                                             

                      

 
ข้อมูลเพ ิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ  
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์: 02 296 2443, 02 296 2971, 02 296 4026 
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com 

สว่นส่ือสารองค์กร 
บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั มหาชน  
โทรศพัท์: 02 765 7273 
อีเมล: Suphara.s@irpc.co.th , Pimkamon.p@irpc.co.th 

 


