ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
JVC ผนึกพันธมิตรผู้นำระดับโลก ด้ ำน Blockchain
จับมือ Microsoft และ r3 ร่ วมพัฒนำระบบ JFIN DDLP

JMART และ JVC ประกำศ ระบบ DDLP พัฒนำได้ ตำมแผนใน White Paper โดยได้ ดงึ ผู้พัฒนำระบบ
Blockchain ระดั บ โลก ทั ้ง Microsoft และ r3 LLC ร่ วมพั ฒ นำ ระบบ Blockchain ในโครงกำร DDLP ย ำ้
เสร็จพร้ อมใช้ งำนตำมแผนตุลำคมปี 2562
นำยธนวัฒน์ เลิศวัฒนำรั กษ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เวนเจอร์ ส จากัด ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ และ
แอพพลิเคชั่นทางด้ า นฟิ นเทค และลงทุนในธุรกิ จ สตาร์ ทอัพ (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท เจ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
(JMART)) เปิ ดเผยว่า โครงการพัฒนาบล็อกเชนในระบบ JFIN Decentralize Digital Platform (DDLP) ได้ ดาเนินตาม
แผนที่ระบุไว้ ใน White Paper แล้ ว และมัน่ ใจว่าจะพัฒนา และใช้ ได้ จริ งตามแผนแน่นอน ในเดือนตุลาคม ปี 2562
โดยในครัง้ นี ้ JVC ได้ ดงึ เอาพันธมิตรในการพัฒนาระบบบล็อกเชนระดับโลก คือ ไมโครซอฟท์ และ r3 LLC ซึง่ เป็ น
ผู้ น าระดั บ โลกในการพั ฒ นา Distributed Ledger Technology ของบล็ อ กเชน ท าให้ มั่ น ใจว่ า เป็ นมาตรฐานของ
อุต สาหกรรมฟิ นเทค ที่ ส ถาบั น การเงิ น ระดั บ โลกได้ น ามาใช้ กั น ทั่ว โลก ทัง้ นี ้ r3 ถื อ ว่ า เป็ นผู้ พั ฒ นา open-source
distributed ledger platform ซึ่งเป็ นการพัฒนาให้ กับสถาบันการเงินระดับโลก และสถาบันการเงินชั ้นนาในประเทศไทย
ด้ วย
ส าหรั บ JVC ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ได้ พัฒ นาระบบการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ แบบดิ จิ ทัล ไปแล้ ว Digital Lending
Platform (DLP) ซึ่งจะเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี ้ ที่ คาซ่า ลาแปง สาขาราชเทวี ซึ่งต้ องคอย
ติดตามต่อไป
กลุ่มเจมาร์ ทนับเป็ นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้ ความสาคัญ และขับเคลื่อนภาคการเงินไทยให้ เข้ าสู่ยคุ ดิจิทลั บริ ษัทฯ
เชื่อว่า บล็อกเชนจะมาเปลี่ยนแปลงการทาธุรกรรมในประเทศไทย และภาคธุรกิจที่จะเพิ่ม ขีดความสามารถขององค์ กร
ด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และมีความปลอดภัยสูง การจับมือกับ 2 ผู้นาด้ านบล็อกเชนในครัง้ นี ้ จะร่ วมกันพัฒนาระบบการ
โอนเงินของ JFIN DDLP โดยใช้ สกุลเงินดิจิทลั ให้ แล้ วเสร็ จตามแผนที่วางไว้
นำยธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การผนวก
เทคโนโลยีคลาวด์และบล็อกเชนนั ้น คือการสร้ างสรรค์ใหม่ที่ช่วยให้ ทกุ อย่างอยู่ภายใต้ การตรวจสอบ ซึง่ จะสามารถยกระดับ
กลไกที่รัดกุมทั ้งอีโคซิสเต็มส์ นามาซึง่ โซลูชันที่ทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การและผู้รับบริ การดาเนินงานได้ อย่างถูกต้ องตามข้ อกาหนด
อย่างปลอดภัยและมัน่ ใจ ผมเชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่าโซลูชันบล็อกเชนเมื่ออยู่บนไมโครซอฟท์ อาซัวร์ ซงึ่ เป็ นระบบคลาวด์ที่
ปลอดภัยและถูกต้ องตามข้ อกาหนดในระดับโลก จะสามารถลดช่องโหว่ต่างๆ ลงได้ ป้องกันไม่ให้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์
เข้ าถึงลูกค้ า ไม่ให้ เกิดการรั่วไหลของข้ อมูล ลดการฉ้ อโกง และการกระทาผิดทุกประเภทได้ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน คือการสร้ างกลไกหลักทางดิจิทลั ที่เชื่อถือและไว้ ใจได้ ให้ มาขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน
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