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กรุ งไทยรุ กตลาดลู กค้ าญี? ปุ่ นในไทย
ธนาคารกรุ งไทย จั บมื อ โตโย บิ ซิ เนส เซอร์ วิ ส บริ ษั ทที= ปรึ กษานั กลงทุ นญี= ปุ่ นที= เข้ ามาทํ าธุ รกิ จในไทย
เป็ นพั นธมิ ตร เดิ นหน้ าเปิ ดตลาดลู กค้ าญี= ปุ่ น เพื= อส่ งเสริ มการค้ า การลงทุ นระหว่ างประเทศ โดยธนาคารกรุ งไทย
เป็ นตั วกลางในการชํ าระเงิ นครบวงจร เล็ งปล่ อยสิ นเชื= อทุ กขั Oนตอนของการทํ าธุ รกิ จ เสริ มสภาพคล่ องทั Oงผู้ ผลิ ตและ
ผู้ จั ดจํ าหน่ าย
นายทรงพล ชี วะปั ญญาโรจน์ รองกรรมการผู้ จั ดการใหญ่ สายงานบริ หารจั ดการทางการเงิ นเพื= อธุ รกิ จ
ธนาคารกรุ งไทย เปิ ดเผยว่ า ธนาคารร่ วมกั บ บมจ.โตโย บิ ซิ เนส เซอร์ วิ ส ซึ= งเป็ นบริ ษั ทที= ปรึ กษาลู กค้ าญี= ปุ่ นด้ าน
การตลาด กฎหมาย การเงิ น การลงทุ น มาเป็ นระยะเวลากว่ า UV ปี เปิ ดตลาดการให้ บริ การทางการเงิ นแก่ นั ก
ลงทุ นจากประเทศญี= ปุ่ นที= เข้ ามาลงทุ นในประเทศไทย เพื= อส่ งเสริ มการค้ า และการลงทุ นระหว่ างประเทศ
โดยธนาคารเล็ งเห็ นว่ า ปั จจุ บันมี นั กลงทุ นญี= ปุ่ นเข้ ามาดํ าเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยอย่ างต่ อเนื= อง มี จํ านวนสู งถึ ง
X,VVV บริ ษัท และยั งมี ความต้ องการบริ การทางการเงิ นหลากหลายรู ปแบบอี กเป็ นจํ านวนมาก
“ธนาคารทํ าหน้ าที= เป็ นตั วกลางในการชํ าระเงิ นอย่ างครบวงจรให้ กั บลู กค้ าที= เป็ นสมาชิ กของ บมจ.โตโยฯ
ในกลุ่ มธุ รกิ จ เช่ น ผู้ ผลิ ตรถยนต์ เคมี ภั ณฑ์ ชิ O น ส่ วนอิ เล็ กทรอนิ คส์ อาหารเพื= อสุ ขภาพ อาหารทะเลแปรรู ป
ผู้ จํ าหน่ ายเครื= องมื อและเครื= องจั กร ผู้ พั ฒนาระบบคอมพิ วเตอร์ และธุ รกิ จเกี= ยวกั บสิ= งแวดล้ อม โดยให้ บริ การรั บ จ่ ายเงิ น (KTB Cash Management) และ บริ การทางการเงิ นต่ างประเทศ (KTB International Financial
Services) ผ่ าน Digital Banking ในรู ปแบบ Internet Banking และ Mobile Banking ในเฟสแรก นอกจากนี O
ธนาคารจะพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นเฉพาะกลุ่ ม (Product Program) เพื= อให้ ตรงตามความต้ องการและ
สอดคล้ องกั บรู ปแบบการดํ าเนิ นธุ รกิ จของลู กค้ าในเฟสต่ อไป โดยจะสนั บสนุ นสิ นเชื= ออั ตราพิ เศษ เพื= อช่ วยลดต้ นทุ น
ทางการเงิ นให้ กั บลู กค้ า และต่ อยอดไปสู่ การสนั บสนุ นวงเงิ นสิ นเชื= อทุ กขั Oนตอนการทํ าธุ รกิ จ (KTB Supply Chain)
ซึ= งช่ วยเสริ มสภาพคล่ องทางการเงิ นให้ ทั O ง ผู้ ผลิ ต (Supplier Financing) และตั วแทนจั ดจํ าหน่ าย (Dealer
Financing)”
นายทรงพล ชี วะปั ญญาโรจน์ กล่ าวในตอนท้ ายว่ า ธนาคารได้ เตรี ยมจั ดสั มมนา Business Matching
ด้ านเทคโนโลยี การเงิ น ทิ ศทางการดํ าเนิ นงาน และการบริ หารจั ดการองค์ กร โดยเชิ ญลู กค้ าของธนาคารและลู กค้ า
ที= เป็ นสมาชิ กของ บมจ.โตโยฯ มาร่ วมแลกเปลี= ยนความรู้ ทางธุ รกิ จ เพื= อสร้ างสั มพั นธภาพที= ดี ทางธุ รกิ จต่ อไป

ฝ่ ายสื= อสารองค์ กรและภาพลั กษณ์
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