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วันที่ 17 ตุลาคม 2561

JVC ผงาด ผู้นาฟิ นเทคตัวจริง เปิ ดตัว “ป๋า” พร้ อมกับ “JFIN Wallet”
นา “JFIN COIN” แลกสินค้ าในกลุ่มเจมาร์ ท ดีเดย์ 17 ต.ค.นี ้
JVC บริ ษัทในกลุ่ มเจมาร์ ท ตอกยา้ ความสาเร็ จ ผู้ นาการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้ านการเงินของ
ประเทศ ประกาศเปิ ดตัว “ป๋า” พร้ อมกับ “JFIN Wallet” พัฒนาเรื่องของฟิ นเทคให้ เกิดขึน้ จริง และสามารถ
ใช้ ได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม นาโทเคนดิจิทัล JFIN มาใช้ ในร้ านค้ าภายในกลุ่มเจมาร์ ท ดีเดย์ วันแรก 17 ต.ค.นี ้
สามารถใช้ เหรี ยญ JFIN แลกรับกาแฟที่ร้าน CASA Lapin และในวันที่ 18 ต.ค. 61 แลกส่ วนลดซือ้ มือถือที่
ร้ านเจมาร์ ท สาขาสยามพารากอน พร้ อมมุ่งมั่นพัฒนาระบบ JFIN DDLP ให้ แล้ วเสร็ จพร้ อมใช้ งานในปี
62 ตามแผน
นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารั กษ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เวนเจอร์ ส จากัด หรื อ JVC ผู้พฒ
ั นา
ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นทางด้ าน Fintech และลงทุนในธุรกิจ Startup (เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท เจ มาร์ ท
จากัด (มหาชน) หรื อ JMART) เปิ ดเผยว่า บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเปิ ดตัวแพลทฟอร์ ม “ป๋ า” ซึ่งเป็ นการปล่อยสินเชื่อ
แบบดิจิทัลในรู ปแบบฟิ นเทคอย่างแท้ จ ริ ง และเป็ นไปตามแผนการพัฒ นาระบบ Digital Lending Platform หรื อ
DLP ของบริ ษัทฯ โดยนาเงินระดมทุนที่ได้ จากการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชน (ICO) มาพัฒนา
ระบบดังกล่าวตามที่ระบุไว้ ใน White Paper
“ป๋ า” จะเป็ นช่องทางการค้ นหาสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้ องการของผู้บริ โภค ภายใต้ ระบบดังกล่าว จะมี
การประเมินเบื ้องต้ นว่าลูกค้ าที่เข้ ามาขอสินเชื่อมีคณ
ุ สมบัติหรื อเข้ าเงื่อนไขในการสมัครหรื อไม่ จากนัน้ ลูกค้ าจึงยื่น
ความประสงค์ และรอผลอนุมตั ิที่รวดเร็ ว โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้ งานบนเว็บไซต์ https://www.ป๋ า.com และดาวน์
โหลดแอพพลิเคชัน “PAH” ผ่าน Google Play ได้ แล้ วตังแต่
้ วนั นี ้ โดยคาดว่าเพิ่มโอกาสในธุรกิจ สินเชื่อออนไลน์ที่
เชื่อมต่อให้ ผ้ กู ้ ทู ี่มีศกั ยภาพสามารถกู้เงินได้ และคาดหวังว่า จะเพิ่มโอกาสให้ บริ ษัท เจฟิ นเทค จากัด บริ ษัทในกลุ่ม
เจมาร์ ท เข้ าถึงการให้ บริการสินเชื่อของผู้ก้ รู ายย่อยที่มีศกั ยภาพมากขึ ้น
พร้ อมกันนี ้ เพื่อตอกย ้าความเป็ นผู้นาทางการฟิ นเทคของประเทศ JVC ได้ เปิ ดตัว JFIN Wallet กระเป๋ าเงิน
ออนไลน์ที่เป็ น Cryptocurrency Wallet แรกของคนไทย โดยทีมพัฒนาของ JVC สาหรับ JFIN Wallet ในเฟสแรกนี ้
สามารถเก็บโทเคนดิจิทลั ของ JFin ไว้ ในแอพพลิเคชัน่ บนมือถือของผู้ถือโทเคน ดิจิทลั
อีกทัง้ ได้ สร้ างประวัติศาสตร์ ใหม่ของประเทศไทย เป็ นรายแรกที่นาเอาโทเคนดิจิทัล JFIN ที่ อยู่ใน JFIN
Wallet มาใช้ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถนาเหรี ยญ JFIN มาใช้ แลกสินค้ าในเครื อของเจมาร์ ทได้ แล้ วตังแต่
้ วนั นี ้
ประกาศเปิ ดตัวแคมเปญแรกในวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2561 สามารถใช้ เหรี ยญ JFIN แลกรับกาแฟที่ร้าน CASA
Lapin รวมถึง ในวันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2561 ใช้ เหรี ยญ JFIN แลกส่วนลดมือถื อที่ร้านเจมาร์ ท สาขาสยามพารา
กอน ตามเงื่อนไขที่กาหนด

“ภายหลังจากการระดมทุน ICO เมื่ อต้ นปี ที่ผ่านมา JVC มุ่งมั่น และเร่ งพัฒ นาระบบสินเชื่ อทัง้ Digital
Lending Platform หรื อ DLP และ Decentralized Digital Lending Platform หรื อ DDLP ให้ ส าเร็ จ ตามแผน
ดาเนินงานในเดือนตุลาคมปี 2562 โดยได้ เดินสายขอหารื อกับหน่วยงานทางการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับคาแนะนา
และข้ อคิดเห็นก่อนที่จะดาเนินการ เนื่องจากทราบดีว่า เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องใหม่ที่ต้องระมัดระวังทางด้ านการกากับจาก
หน่วยงานภาครัฐ และเราได้ พิสจู น์ ให้ ผ้ ถู ือ JFIN เห็นแล้ วว่า บริ ษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้ างให้ เกิดขึ ้นจริ ง ทังการร่
้
วมมือ
กับ Microsoft Thailand และ R3 ในการพัฒ นาระบบ Blockchain รวมถึง การต่อยอดการพัฒ นาอื่ นๆ ต่อไปใน
อนาคต” นายธนวัฒน์ กล่าว
การเปิ ดตัว “ป๋ า” พร้ อมกับ JFIN Wallet ครัง้ นี ้ ถือเป็ นก้ าวประวัติศาสตร์ ของวงการฟิ นเทคของประเทศ ที่
จะเอาเรื่ องโทเคนดิจิทลั มาใช้ ในเชิงเศรษฐกิจได้ จริง หรื อเราเรี ยกว่า Tokenomic บริษัทฯ จึงขอการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทยเกิดขึ ้นได้ จริง และทัดเทียมประเทศผู้นาระดับโลก
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