กรุ งศรี ออกมาตรการช่ วยเหลือลูกค้ าทีประสบเหตุการณ์ รุนแรงทีนครราชสีมา
กรุ งเทพฯ (12 กุมภาพันธ์ 2563) – กรุ งศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ)
แสดงความเสียใจต่อผู้สญ
ู เสียและได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงที4เกิดขึ 7นในจังหวัดนครราชสีมา
ในช่วงวันที4 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้ อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ ากรุงศรี กรุ๊ ป ที4ประสบเหตุการณ์
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า จากเหตุการณ์ความรุ นแรงที4เกิดขึ 7นในจังหวัดนครราชสีมาที4ได้ สร้ างความ
สูญเสียโดยมีเจ้ าหน้ าที4และประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากนัน7 ผู้บริ หารและพนักงานกรุงศรี ทกุ คน
ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ4งต่อผู้ที4ประสบความสูญเสียและได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวและขอ
เป็ นกําลังใจให้ ทกุ ท่านและครอบครัวก้ าวต่อไป โดยธนาคารกรุงศรี อยุธยาและบริ ษัทในเครื อได้ ออกมาตรการ
เร่งด่วนเพื4อช่วยเหลือลูกค้ าที4เสียชีวิตหรื อได้ รับบาดเจ็บ
“นี4คือช่วงเวลาของการรวมพลังส่งมอบความห่วงใยเพื4อช่วยบรรเทาความทุกข์และความเดือดร้ อนของพี4น้อง
ที4ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที4ไม่มีใครคาดคิด กรุงศรี ขอเป็ นส่วนหนึง4 ของความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที4
ร่วมแสดงออกถึงความห่วงใยต่อเพื4อนร่วมชาติ อันเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของคนไทยที4ไม่เคยทอดทิ 7งกัน”
นายอาคิตะกล่าว
ทังนี
7 7 พนักงานของกรุ งศรี จะติดต่ อลูกค้ าหรื อครอบครั วของลูกค้ าแต่ ละรายเพือหาแนวทางและสรุ ป
รายละเอียดการช่ วยเหลือเป็ นรายบุคคลต่ อไป นอกจากนี 7 ลูกค้ ากรุงศรี หรื อบุคคลในครอบครัวสามารถ
ติดต่อธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ที4
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เกียวกับกรุ งศรี
กรุ งศรี (ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ) เป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินที4มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของ
ไทยด้ านสินทรัพย์ สินเชื4อ และเงินฝาก และเป็ นหนึง4 ในห้ าสถาบันการเงินที4มีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจ
มานานถึง 75 ปี กรุงศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุม่ สถาบันการเงินที4ใหญ่ที4สดุ ใน
ญี4ปนุ่ และเป็ นหนึง4 ในกลุม่ สถาบันการเงินที4ใหญ่ที4สดุ ระดับโลก กลุม่ กรุงศรี ให้ บริ การทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร
ทังในด้
7 านสินเชื4อเพื4อผู้บริ โภค การลงทุน การบริ หารจัดการกองทุน รวมทังผลิ
7 ตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอันหลากหลาย
แก่กลุ่มลูกค้ าบุคคล ลูกค้ า SME และลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 690 สาขา (เป็ นสาขาที4ให้ บริ การ
ทางการเงินในรู ปแบบปกติ 650 สาขาและสาขาที4ให้ บริ การเฉพาะสินเชื4อเช่าซื 7อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า
34,902 แห่งทัว4 ประเทศ นอกจากนี 7 กรุ งศรี ยงั เป็ นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที4สดุ ของประเทศ โดยมีจํานวนบัญชีบตั รเครดิต
และสินเชื4อเพื4อการผ่อนชําระ/สินเชื4อส่วนบุคคลมากกว่า 9.1 ล้ านบัญชี และเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสินเชื4อรถยนต์ชนนํ
ั 7 า (กรุงศรี
ออโต้ ) พร้ อมทังมี
7 บริ ษัทบริ หารจัดการกองทุนที4มีอตั ราเติบโตสูงที4สดุ แห่งหนึง4 (บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จํากัด)
ทังยั
7 งเป็ นผู้บกุ เบิกธุรกิจสินเชื4อเพื4อผู้มีรายได้ น้อย (บริ ษัท เงินติดล้ อ จํากัด) อีกด้ วย
กรุ งศรี มีพนั ธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื4อสัตย์สจุ ริ ตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริ ษัทในเครื อได้ ผ่านการรั บรอง
การเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” โดยมุง่ ร่วมมือกับองค์กรชันนํ
7 าใน
ไทยและผู้ที4มีสว่ นได้ สว่ นเสียของธนาคาร เพื4อให้ การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน4
เกียวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) เป็ นหนึ4งในกลุม่ สถาบันทางการเงินชันนํ
7 าระดับโลก มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั7 ่ ณ
กรุ งโตเกียว ด้ วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในการดําเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครื อข่ายสํานักงานกว่า 3,000 แห่ง ใน
กว่า 50 ประเทศทัว4 โลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นําเสนอบริ การทางการเงินที4หลากหลายครอบคลุมทังธุ
7 รกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ 7ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื4อเพื4อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธุรกิ จเช่าซื 7อ MUFG มีเป้าหมายที4จะเป็ น “กลุ่มสถาบันทางการเงิ นที4ได้ รับความเชื4 อถื อมากที4สุดในโลก” ด้ วยการผสาน
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจเพื4อตอบสนองทุกความต้ องการทางการเงินของลูกค้ าโดยคํานึงถึงสังคมและการแบ่งปั น สูค่ วาม
เติบโตอย่างยัง4 ยืน MUFG จดทะเบียนซื 7อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ ก สําหรับข้ อมูลเพิ4มเติมเกี4ยวกับ MUFG กรุณาเยี4ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english
ข้ อมูลเพิมเติมกรุ ณาติดต่ อ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 6188, 02 296 4023
อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

