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What we do & How we do it 
Silot ก่อตั &งขึ &นในปีพ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายที;จะเพิ;มประสิทธิภาพให้กับธนาคารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

ในปีพ.ศ. 2561 Silot ได้รับรางวัล The Overall Winner of Visa’s Everywhere Initiative ใน

ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นเพียงบริษัทเดียวจากเอเชียตะวันเฉียงใต้ที;ได้รับการคดัเลือกให้เข้าร่วม MasterCard 
Start Path Program  นอกจากนี & CIO Outlook (US) ยัง จัดอันดับใ ห้  Silot ติดอยู่ ใน Top 25 
Banking Tech Solution ปีที;แล้ว และขยบัขึ &นมาติด Top 20 ต้นปีนี & นอกจากนี & Silot ได้ยื;นจดสิทธิบตัรสําหรับ 

Knowledge Construction และ Knowledge Interference and Generation แพลตฟอร์ม

อจัฉริยะของ Silot ทํางานเสมือน “มนัสมองของธนาคาร” ช่วยเชื;อมต่อธุรกรรมการเงิน ทําการตลาดให้หน่วยกลั;นกรองสินเชื;อ 

ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการทราบข้อเท็จจริงเกี;ยวกับลูกค้า (Know Your Customer: KYC) แปลงข้อมูลการ

ทําธุรกิจ และระบบการตัดสินใจอัจฉริยะผ่านเทคโนโลยี AI ด้วยความชํานาญและความเชื;อมโยงของระบบ Silot สามารถ

สนับสนุนและพฒันาประสิทธิภาพให้กับธนาคารได้อย่างมาก  
 
Financial Knowledge Graph: ช่วยสถาบนัทางการเงินจัดระเบียบข้อมูลที;กระจัดกระจาย ให้เป็นระบบ และ

สามารถดึงมาใช้งานได้ง่ายยิ;งขึ &น 

 
Intelligent Decision Engine: ระบบการตดัสินใจของ Silot สามารถแทรกแซงความสมัพนัธ์ในหลากหลายมิติ 

เพื;อทําการตดัสินใจ ซึ;งถือว่าเป็นระบบที;ดีที;สุดในตอนนี & เพราะสามารถติดตามทุกการตดัสินใจย้อนหลงัจนถึงแหล่งข้อมูลได้  
 
Scalable Use Cases: โซลูชั;นของ Silot สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ

วิเคราะห์สถานะและการทราบข้อเท็จจริงเกี;ยวกับลูกค้าจนถึงหน่วยกลั;นกรองสินเชื;อ หรือการตลาดจนถึงระบบการต่อต้านการ

ทุจริตและการฟอกเงิน สถาบนัทางการเงินสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายและสามารถเร่งการเติบโตให้ใช้กับกรณีอื;นๆได้  
 
Intelligent Eco-system: Silot ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยเพิ;มประสิทธิภาพให้ระบบของสถาบันการเงิน ในการช่วย

แก้ปัญหาต่างๆให้ผู้ประกอบการและคนทําค้าขาย ตั &งแต่ระบบธุรกรรมทางการเงิน การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการทราบ

ข้อเท็จจริงเกี;ยวกับลูกค้า ระบบการตลาด เพื;อที;จะช่วยเพิ;มรายได้และแก้ปัญหาทางการเงินต่าง ๆ 

 
 

Why are we different 
Silot ตั &งใจที;จะสนับสนุนธนาคารในการเปลี;ยนผ่านจากระบบการตดัสินใจแบบเดิม ๆ สู่การใช้ระบบอัจฉริยะแบบใหม่ เพื;อเร่ง
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การเติบโต และช่วยทําให้ระบบการตดัสินใจและการเชื;อมต่อระบบข้อมูลด้านการชําระเงินของสถาบนัทางการเงินมีประสิทธิภาพที;

ดียิ;งขึ &น 

 
 
What we want to achieve 

Silot ต้องการช่วยเพิ;มประสิทธิภาพให้ธนาคารด้วยเทคโนโลยี AI ถึงแม้ว่าบริษัทจะก่อตั &งที;สิงคโปร์ แต่ปัจจุบนั Silot 
ให้บริการกับลูกค้าทั;วเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และกําลงัวางแผนที;จะขยายไปในญี;ปุ่นอีกด้วย   
 
 
Who we are 
Ø ประธานเจ้าหน้าที-บริหาร นายแอนดี 5 ลี (Andy Li) 

นายลี ครํ;าหวอดกับการทํางานในส่วนการพัฒนาธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกกว่า 18 ปี มี

ประสบการณ์ในการทํางานกับบริษัท Internet ยักษ์ใหญ่มากกว่า 10 ปี นอกจากนี &ยังเคยเป็นรองผู้จัดการทั;วไปที;

บริษัท Baidu Global Payment และเป็นตวัแทนระดบัภูมิภาคของ Baidu ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และ

ยงัเคยนั;งตําแหน่งสําคญัๆ ที; Kingsoft, Changyou.com และ Sea Group โดยรับผิดชอบการตั &งสาขา

และขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค นายลียังได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรในงานระดบัโลก เช่น Money 20/20 และ 
Mobile World Congress อีกด้วย  
 

Ø ประธานเจ้าหน้าที-ฝ่ายปฏิบัติการ วิลเลนซ์ ยู (Villence Yu) 
นายยูจบการศึกษาระดบัปริญญาด้วยเกียรตินิยมจาก Nanyang Technological University และเริ;มต้น

งานด้วยตําแหน่ง Global Management Associate ที; ซิตี &ก รุ๊ป ต่อมาย้ายไปทํางานในตําแ ห น่ง 

Financial Product Lead กับ Google Wallet ที; นิวยอร์ก ก่อนจะกลับมารับตําแหน่ง APAC 

Regional Fintech Product Manager ที;ซิตี &แบงค์ สิงคโปร์ นอกจากประสบการณ์กว่า 7 ปีในวงการ

การเงินในเอเชียและอเมริกา นายยูยงัมีโอกาสลองเป็นผู้ประกอบการในวงการอื;นอย่าง เทคโนโลยี การสื;อสาร โทรคมนาคม 

รวมถึง Fintech ด้วย 
 

Ø ประธานเจ้าหน้าที-ฝ่ายเทคโนโลยี ไบรอัน ซัน (Bryan Sun) 
จบการศึกษาปริญญาโท สาขา Computer Science จากมหาวิทยาลยัปักกิ;ง ต่อมานายซนัรับตําแหน่ง 
Technical Lead ในส่วนธุรกรรมการเงินข้ามแดนของ Baidu ซึ;งมีผู้ใช้กว่า 100 ล้านคน และยงัออกแบบแอ

พลิเคชั;นอีกหลายอนัที;ให้บริการในสิบกว่าประเทศ 

 

Ø หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ ซง จึห่าว (Song Zihao) 
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หลงัออกจาก Pomona College (สาขาคณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์) นายซงเริ;มเป็นผู้ประกอบการในวงการบ̀ิก

ดาต้าและ AI และได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสดาแห่ง graph database และ knowledge 
construction 
  

Ø Risk Director เดวิด ลู (David Lu)  

หลงัจากจบการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขา Risk Management จาก New York University นายลู

สะสมประสบการณ์การทํางานในด้านการบริหารจัดการความเสี;ยงในองค์กร เคยดํารงตําแหน่ง Chief Risk Office 
บริษัท AIG China รองประธานกรรมการบริษัท United Overseas Bank และรองผู้จัดการใหญ่บริษัท 

China Investment Corporation.  
 

 
Who we serve 
ลูกค้าหลกัของ Silot คอื ธนาคารต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโนบุ ในกลุ่ม Lippo ประเทศ

อินโดนีเซีย หรือธนาคารกรุงศรีฯ ประเทศไทย ซึ;งได้ร่วมลงทุนในรอบ Series A ของ Silot อีกด้วย 
 
 
Who invested in us 
Ø Seed Round (มี.ค. 2560) 
ZhenFund ก่อตั &งโดยกลุ่มผู้ประกอบการจีนที;อยากลงทุนในนวัตกรรมที;น่าสนใจ ปัจจุบัน ZhenFund ลงทุนมากกว่า 

600 บริษัท และมี 10 บริษัทที;เป็นยูนิคอร์นในจีน Zero2IPO จัดอนัดบัให้ ZhenFund เป็นบริษัทที;ลงทุนในบริษัทที;

เ พิ; ง ก่ อ ตั &ง อัน ดั บ ห นึ; ง ข อ ง จี น  ตั &ง แ ต่ ปี พ . ศ .  2557-2561 น อ ก จ า ก นี &ยั ง ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  Best Portfolio 
Management Service of the Year จาก China Renaissance ในปีพ.ศ. 2560-2561 บ็อบ ซู 

ผู้ก่อตั &ง ZhenFund ยังติดโผใน Forbes Midas List สามปีซ้อนตั &งแต่พ.ศ. 2559 Silot เป็นบริษัทแรกใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที; ZhenFund ลงทุน 
 
Ø Pre-series A Round (Dec 2017) 
Arbor Ventures บริษัทร่วมลงทุนจากฮ่องกง เน้นลงทุนใน early stage ฟินเทคสตาร์ทอพั ที;เน้นการสร้างแนว

ทางการทําธุรกรรมของโลกด้วยการลงทุนในบริษัทที;เริ;มก่อตั &ง ซึ;งดําเนินงานในด้านบริการทางการเงิน เทคโนโลยี AI และ 

Digital Commerce นอกจากการลงทุนแล้ว Arbor Ventures ยงัจับมือกับผู้ก่อตั &งบริษัท และช่วยผลกัดนัให้

บริษัทที;ลงทุนเจริญเติบโตผ่านเครือข่ายที;มีอยู่ทั;วโลกอีกด้วย 

 
Eight Roads Ventures เป็นแผนกการลงทุนของ Fidelity International Limited (FIL) ในเอเชีย 
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ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเน้นลงทุนในเฮลท์แคร์ เทคโนโลยี และคอนซูเมอร์โปรดกัส์ Eight Roads Ventures ให้

แนวคิดด้านการลงทุนในระยะยาว เครือข่ายแหล่งข้อมูลที;มีประสิทธิภาพและทีมผู้เชี;ยวชาญด้านการลงทุนด้วยความสําเร็จที;

สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในระยะสิบปีที;ผ่านมา Eight Roads Ventures ลงทุนเกือบ 6 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐทั;วโลก และมีพนัธมิตรกับบริษัทยกัษ์ใหญ่ อย่าง Alibaba, Icertis, Manthan, Chaipoint, 
EarlySalary, Northern Arc, Toppr, Xoom, Shadowfax and Akulaku.  

 
Ø Series A Round (รอบล่าสุด) 
Arbor Ventures ลงทุนเพิ;มในรอบนี & 

 

SBI Investment หรือที;รู้จักกันในชื;อ SoftBank Ventures เป็นหน่วยลงทุนของ SBI Holdings Inc 
ซึ;งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียวในปีพ.ศ. 2545 และได้แยกตวัออกมาจาก SoftBank Corp ในปีพ.ศ. 

2549 ปัจจุบนันี & SBI Investment ถือเป็นบริษัท Internet Financial ที;ใหญ่ที;สุด ให้บริการทั &งทางด้าน

หลกัทรัพย์ การธนาคาร ประกันภัย การจัดการทรัพย์สิน การบริการแลกเงินเสมือนจริง Fintech Incubator และอื;น ๆ อีก

มากมาย นอกจากนี & SBI Investment ยงัเป็นรายแรกของโลกที;ก่อตั &ง Fintech Ecosystem ขึ &นมาและเน้นการ

ลงทุนในด้านนี &โดยเฉพาะ ที;ผ่านมา SBI Investment ลงทุนไปกว่า 800 บริษัท และสามารถ exit ได้ถึงหนึ;งในห้าของ

บริษัทที;ลงทุน โดยผ่านการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั;วไปเป็นครั &งแรกในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ M&A โดย SBI 
Investment นั &นจะเลือกลงทุนโดยพิจารณาจากการบริหารงานของบริษัทนั &นๆ วิสยัทศัน์ในอุตสาหกรรม ศกัยภาพในการ

เจริญเติบโต และนวตักรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการ คณะกรรมการที;ปรึกษาจะมีหน้าที;ในการตดัสินใจการลงทุน นอกจากนี &  

SBI Investment มีโครงสร้างพื &นฐานในการบ่มเพาะธุรกิจระดบัแนวหน้า บริษัทจึงสามารถใช้ทรัพยากรและประสบการณ์

ในการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทที;ลงทุนไป 

 
Sumitomo Corporation เป็นบริษัทการลงทุนและการค้าระดบัโลก ได้รับการจัดอนัดบัให้อยู่ใน Fortune 500 
ปัจจุบนัมีสํานักงานกระจายอยู่ 110 แห่งใน 65 ประเทศทั;วโลก และ 22 แห่งในญี;ปุ่น มีเกือบ 900 บริษัทภายใต้การนําของ

กลุ่ม Sumitomo บริษัทจะมีการเทรดสินค้า commodity ในทุกอุตสาหกรรมโดยผ่านเครือข่ายที;มีอยู่ทั;วโลก ให้บริการ

ทางการเงินที;หลากหลายกับลูกค้า และลงทุนในบริษัทที;มีศกัยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลกัของบริษัท คือ สินค้าที;เกี;ยวกับ

โลหะ ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง โครงสร้างพื &นฐาน สื;อกับดิจิตลั อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน สารเคมี และ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

กรุงศรี ฟินโนเวต เป็นบริษัทร่วมลงทุนในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ;งเป็นกลุ่มการเงินที;มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของไทยและ

เป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที;ใหญ่ที;สุดในญี;ปุ่น และเป็นหนึ;งใน

กลุ่มสถาบนัการเงินที;ใหญ่ที;สุดอันดับ 5 ของโลกด้านสินทรัพย์ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ปมีสํานักงานใหญ่ในโตเกียว มี

ประวัติยาวนานกว่า 360 ปี มีเครือข่ายสํานักงานกว่า 2,300 แห่งครอบคลุมกว่า 50 ประเทศทั;วโลก ซึ;งนําเสนอบริการที;
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หลากหลายครอบคลุมทั &งธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจหลกัทรัพย์จัดการกองทุน และอื;นๆ นอกจากนี & 

ธนาคารกรุงศรีฯยงัเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที;สุดของประเทศ และเป็นผู้นําในการให้บริการด้านสินเชื;อรถยนต์ชั &นนําในไทย 

ธนาคารกรุงศรีเป็นลูกค้ารายแรกของ Silot ก่อนที;จะเห็นศกัยภาพและตดัสินใจเข้าร่วมลงทุนในสตาร์ทอพัรายนี & 
 
 

 


