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กองทุนบัวหลวง จับมือ FundRadars หนึง่ ในสตาร์ทอัพ Bangkok Bank
InnoHub เปิ ดตัว ‘BF Mobile Application’ เอาใจนักลงทุนยุคดิจิทลั
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม บั ว หลวง จ ากั ด (กองทุ นบั ว หลวง) จั บ มื อ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ
FundRadars สตาร์ทอัพในโครงการ Bangkok Bank InnoHub เปิ ดตัวแอปพลิเคชันใหม่ ‘BF Mobile
Application’ ซึ่งจะช่วยนาพากองทุนบัวหลวง เข้ าสู่เทคโนโลยี ดิจิทลั อย่างเต็มภาคภูมิ
ภายใต้ แนวคิด ‘มองโลกผ่านกองทุนบัวหลวง’ ‘BF Mobile Application’ จะเป็ นเครื่องมืออานวยความ
สะดวกการเข้ าถึงข้ อมูลและทาธุรกรรมต่างๆ แก่ลูกค้ าผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นการประกาศความสาเร็จ
อย่างเป็ นรูปธรรมของโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพกลุ่มฟิ นเทค (FinTech : Financial Technology)
ระดับโลกโครงการแรกในประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เพื่ อสนับสนุ น
บริษัทสตาร์ทอัพกลุ่มฟิ นเทค พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นส่วนสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
ธุรกิจการเงินในอนาคตของไทย
นายพี ร พงศ์ จิ ระเสวี จินดา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัทหลั กทรั พย์จัดการกองทุนรวม บั วหลวง
จากัด (กองทุนบัวหลวง) เปิ ดเผยว่ า บริษัท ได้ ร่วมกับ FundRadars ซึ่ งเป็ นธุรกิจสตาร์ ทอัพที่ได้ รับ
คัดเลือกจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub พัฒนา BF Mobile Application ขึ้น เพื่อเป็ นอีกหนึ่ง
เครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ลูกค้ า
“ลูกค้ าหรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุ กที่ทุก
เวลา ช่วยปลดล็อคข้ อจากัดในการลงทุน และสนับสนุนให้ นักลงทุนสามารถแสวงหาโอกาสการลงทุนได้
ตลอดเวลา นับเป็ นอีกหนึ่งก้ าวสาคัญของบริษัทในการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการผ่านช่องทางดิจิทัล ”
นายพีรพงศ์ กล่าว
BF Mobile Application มีจุดเด่นที่ช่วยให้ นักลงทุนสามารถติดตามข้ อมู ลและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เกี่ยวกับตลาดการลงทุนได้ ทุกวัน ซึ่งเนื้อหาถูกคัดสรร วิเคราะห์เชิงลึก และนาเสนอให้ เข้ าใจง่าย ด้ วยทีม
ผู้จัดการกองทุนรวม และที่ปรึ กษาการเงินมืออาชีพของบริษัท เพื่อให้ แน่ใจว่านักลงทุนสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลต่างๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างเหมาะสม
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‘BF Mobile Application’ จะมีการทดลองให้ บริ การผ่านระบบอัจฉริ ยะต่างๆ เช่ น ‘แชตบอต’
(Chatbot) ระบบช่วยตอบคาถามให้ แก่ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้ อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการ
ลงทุ นในกองทุ นรวม ‘robo-advisor’ เป็ นตัว ช่ ว ยวางแผนการลงทุ น และเลื อ กกองทุ นที่เ หมาะสม
ตลอดจนการทาธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โมบายแบงกิ้ง และ B-Channel
นอกจากนี้ ด้ วยความร่ วมมือกับ FundRadars ซึ่งเป็ นผู้พัฒนาและให้ บริ การแอปพลิเคชัน ที่รวบรวม
ข้ อมูลด้ านกองทุนรวมแบบต่างๆ อยู่แล้ วนั้น ผู้ใช้ งาน BF Mobile Application สามารถเลือกดูข้อมูลโดย
เปรียบเทียบกองทุนต่างๆ ที่ต้องการได้ อย่างง่ายดาย และการเลือกติดตามผลการดาเนินงานของกองทุน
ที่สนใจ ตลอดจนการจาลองรูปแบบการลงทุนโดยใช้ ข้อมูลจาก FundRadars ได้ อกี ด้ วย
นายพีรพงศ์ กล่าวอีกว่า BF Mobile Application จะช่วยให้ นักลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเชิงลึกและ
มุมมองด้ านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน
ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงแอปพลิเคชันยังถูกออกแบบให้ ใช้ งานง่าย เหมาะสาหรั บนักลงทุนมือใหม่ท่ี
ต้ องการช่องทางการศึกษาข้ อมูลการลงทุนในตลาดได้ อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์นัก
ลงทุนที่มีประสบการณ์และแสวงหาโอกาสการลงทุนอยู่เสมออีกเช่นกัน
“เราเชื่อมั่นว่า ด้ วยศักยภาพของ BF Mobile Application จะช่วยให้ กองทุนบัวหลวง ยกระดับการ
บริ การให้ ดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการเข้ าถึงข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุนได้ อย่ างเหมาะสม
และจะนาไปสู่เป้ าหมายที่เรามุ่งหวังอยากให้ ทุกครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตผ่าน
การลงทุนอย่างยั่งยืนด้ วย” นายพีรพงศ์ กล่าว
ดร.เปาว์ ศรี ประเสริฐสุข เจ้ าหน้ าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็ นผลสัมฤทธิ์อนั เป็ นรูปธรรมจากโครงการ Bangkok
Bank InnoHub ซึ่งเป็ นการคัดเลือกและบ่มเพาะสตาร์ทอัพในกลุ่มฟิ นเทคระดับโลกโครงการแรกใน
ประเทศไทยที่ธนาคารกรุงเทพได้ ริเริ่ มขึ้นในปี นี้ โดยที่ FundRadars เป็ นหนึ่ งในสตาร์ ทอัพที่ได้ รับ
คัดเลือกเข้ ามาสู่รอบสุดท้าย ก่อนจะพัฒนาคอนเซ็ปต์ธุรกิจร่วมกันและต่อยอดมาเป็ นบริการทางการเงิน
ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าของธนาคารกรุงเทพและธุรกิจในเครือได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นั บ เป็ นทีมที่ป ระสบความสาเร็จ และมี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งโดดเด่ น โดยสามารถก้ า วสู่ก ารร่ ว มเป็ น
พันธมิตรธุรกิจได้
“โครงการ Bangkok Bank InnoHub เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์และแผนงานด้ านดิจิทลั ของธนาคารกรุงเทพ ใน
การนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้ างสรรค์บริการทางการเงิน เพื่อมุ่ง
ตอกยา้ ความเป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านนวัตกรรมการเงินและพร้ อมรับมือกับความท้ าทายจากเทคโนโลยีทาง
การเงินที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังเป็ นการเชื่อมโยงและสนองตอบนโยบายพัฒนา
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ประเทศ 4.0 ของรัฐบาล และร่วมผลักดันระบบ ecosystem ของประเทศไทยให้ พร้ อมรองรับสตาร์ทอัพ
กลุ่มฟิ นเทคของไทยและทั่วโลก” ดร.เปาว์ กล่าว
นายธีระชาติ ก่อตระกูล ทีม FundRadars สตาร์ทอัพจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub เปิ ดเผยว่า
การพัฒนา BF Mobile Application ขึ้นมานั้น มีพ้ ืนฐานจากการศึกษาและทาความเข้ าใจลูกค้ าในเชิงลึก
เนื่องจากแต่ละคนจะมีความต้ องการใช้ งาน รวมถึงประสบการณ์การใช้ งานระบบดิจิทลั และประสบการณ์
การลงทุนที่แตกต่ างกัน ดังนั้ น แอปพลิ เคชั นนี้จึงต้ องถูกออกแบบให้ สามารถอานวยความสะดวกให้
ลูกค้ าได้ มากที่สดุ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ที่สาคัญต่อการตัดสินใจได้ อย่างครบถ้ วน ทั้งข่าวสารล่าสุด
และบทความที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนทาให้ ผ้ ูใช้ งานเข้ าใจการลงทุนได้ มากขึ้นด้ วย
“ความร่วมมือในครั้งนี้ซ่ึงถูกต่อยอดมาจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub ของธนาคารกรุงเทพ ถือ
เป็ นโอกาสที่ดีมากสาหรั บทีมงานของ FundRadars ที่ผ่านมาเราเป็ นธุรกิจด้ านเทคโนโลยี แต่ครั้ งนี้เรา
ได้ รับโอกาสและได้ เรียนรู้ในเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้
ดีย่งิ ขึ้นและตรงกับความต้ องการของตลาดมากขึ้น” นายธีระชาติ กล่าว
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