
 

ข่าวประชาสมัพนัธ:์ 7 ตลุาคม 2565 
 
“บล. อินโนเวสท ์เอกซ”์ เปิดยุทธศาสตรใ์หม่วางรากฐานพร้อมขับเคล่ือนอนาคตโลกการเงนิ

การลงทุนและสินทรัพยด์ิจิทัลครบวงจร ส่งแพลตฟอรม์ “InnovestX” ซูเปอรแ์อป  
ครบทกุจักรวาลการลงทนุเพือ่ทุกคน สร้างระบบนิเวศรองรับบริบทใหม่  

มุ่งม่ันเพิม่โอกาสให้คนไทยเขา้สู่การเงนิการลงทนุทกุรูปแบบ  
• ปักธงกา้วสูผู่น้  าดา้นการลงทนุและบริการสนิทรพัย์ดจิิทลัครบวงจรของอาเซียน  

• เร่งการเติบโตแบบกา้วกระโดด พรอ้มทะยานสู ่IPO ภายใน 3 ปี 
 

 “บรษิัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั” (InnovestX Securities Co., Ltd.) หรือเดิมคือ บล.ไทยพาณิชย ์
จ ากดั (SCBS) ประกาศยทุธศาสตรใ์หม่ภายใตแ้นวคิด “Future of Finance Reimagined” เตรียมความพรอ้มเขา้สู่
ธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลัเต็มรูปแบบ มุ่งพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบนิเวศอุตสาหกรรมการเงิน และการลงทุน
แห่งอนาคต ชแูพลตฟอรม์ “InnovestX” ซูเปอรแ์อปแรกในไทยที่รวมสินทรพัยท์ุกประเภทไวใ้นแอปเดียว ทัง้หุน้ไทย 
หุน้ต่างประเทศ กองทนุ ตราสารหนี ้และสินทรพัยดิ์จิทลั ครบ จบ ทกุจกัรวาลการลงทุน มุ่งมั่นเพิ่มโอกาสใหค้นไทย
สามารถเข้าสู่การลงทุนทุกรูปแบบ พรอ้มวางแผนผนึกก าลังบริษัทในกลุ่ม SCBX สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
การเงินการลงทุนที่ส  าคญั และบริการสินทรพัยดิ์จิทลัครบวงจร เพื่อวางรากฐานและเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน รวมถึงเร่งการเติบโตแห่งอนาคต ตั้งเป้าจ านวนลูกคา้ 4 - 5 ลา้นราย ขึน้ Top 5 ในธุรกิจการลงทุนและ
สินทรพัยดิ์จิทลัแห่งภมูิภาคอาเซียน พรอ้มทะยานสู ่IPO ภายใน 3 ปี 
 
 ดร.อารักษ ์สุธีวงศ ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากัด กลา่วว่า 
“ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และขับเคลื่อนอนาคตโลกการเงิน   
โดยเฉพาะเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพืน้ฐานของสินทรพัยดิ์จิทัล และถูกน ามาใชป้ระโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ส่งผลให้โลกการเงินเติบโตอย่างก้าวกระโดด น ามาซึ่งโอกาส และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทั้งใน
อตุสาหกรรมการเงิน และการลงทนุใหก้บัทกุคน ดว้ยเหตนุี ้บล. อินโนเวสท ์เอกซ ์(InnovestX) จึงไดป้รบัยทุธศาสตร์
องค์กรครั้งส าคัญ ภายใต้แนวคิด “Future of Finance Reimagined” ต่อยอดการให้บริการด้านการลงทุนแบบ
ดัง้เดิม และเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทัลครบวงจร มุ่งพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมการเงิน และการลงทุนแห่งอนาคต เพื่อที่จะท าใหก้ารลงทุนและสินทรพัยดิ์จิทัลนัน้เป็นเรื่องที่เขา้ถึง
ง่าย ทุกคนเขา้ถึงไดผ้่านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ สู่จักรวาลแห่งโอกาสทางการเงินการลงทุนได้อย่างเท่า
เทียม ตัง้เปา้สูก่ารเป็นผูน้  าดา้นการลงทนุและสินทรพัยดิ์จิทลัครบวงจรแห่งภมูิภาคอาเซียน” 
 



 

“วนันีเ้ราจึงไดน้ าเอาความสามารถทางเทคโนโลยี ผสานเขา้กบัความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และความเขา้ใจนกั
ลงทุน พัฒนาแพลตฟอรม์ใหม่ ภายใตช้ื่อ InnovestX App ซูเปอรแ์อปแรกในไทยที่รวมทุกสินทรพัยใ์นแอปเดียว 
ครอบคลมุ ทัง้หุน้ไทย หุน้ต่างประเทศ กองทนุ ตราสารหนี ้และสินทรพัยดิ์จิทลั ผ่านการออกแบบภายใตแ้นวคิดบน
พืน้ฐานของความเขา้ใจในความตอ้งการของลกูคา้ที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงทนุ หรือนกัลงทุนที่
มีประสบการณ์ เราคาดหวังว่าแอป InnovestX จะเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การลงทุนในหลากหลาย
รูปแบบ เขา้ถึงโอกาสจากทุกมมุโลกไดท้ัดเทียมกับประเทศที่พฒันาแลว้ และสามารถสรา้งการเติบโตทางการเงิน
อย่างมั่นคงในระยะยาวไปพรอ้มกนั” 

 
“นอกจากนี ้เราไดเ้ตรียมความพรอ้มในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบนิเวศอุตสาหกรรมการเงิน 

และการลงทุนแห่งอนาคตบนพืน้ฐานเทคโนโลยี Blockchain และสินทรพัยดิ์จิทัล เพื่อรองรบับริบทใหม่ของโลก
การเงินการลงทุนแห่งอนาคต เตรียมผนึกก าลงับริษัทในกลุ่ม SCBX อาทิ Token X และ SCB 10X ผ่านการศึกษา 
และมองหาโอกาสและความเป็นไปไดใ้หม่ๆ เพื่อเร่งพัฒนาการสรา้งบริการดา้นสินทรพัยดิ์จิทัลอย่างครบวงจร 
เพื่อใหค้นไทยไดป้ระโยชนส์งูสดุ” 
 
 ดร.อารักษ ์กลา่วทิง้ทา้ยถึงเป้าหมายทางธุรกิจว่า “เรามุ่งหวงัจะขยายจ านวนผูใ้ชง้าน 4 – 5 ลา้นราย และ
เป็น Top 5 ในธุรกิจดา้นการลงทุนและสินทรพัยดิ์จิทัลในอาเซียนภายใน 3 ปี ควบคู่ไปกับการเตรียมความพรอ้ม
เพื่อน าบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และท า IPO ต่อไป” 
 

InnovestX เป็นบล. เดียวในประเทศที่ไดร้บัใบอนุญาตนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และใบอนุญาตซือ้ขาย
สินทรพัยดิ์จิทัล ควบคู่ไปกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยอ่ื์นๆ ดว้ยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรม 
ส่งมอบบริการทางการเงินการลงทุนที่มีความปลอดภยั โปร่งใส่  และท างานควบคู่ไปกบัหน่วยงานก ากับดแูล เพื่อ
สง่มอบบรกิารดีที่สดุใหก้บัทกุคน   

 
InnovestX Application ซูเปอรแ์อปแรกดา้นการลงทุนของเมืองไทยที่รวมทุกสินทรพัยใ์นแอปเดียว พรอ้ม

บรกิารท่ี “เขา้ใจความตอ้งการลงนกัลงทนุ” ในหลากหลายมิติ อาท ิ
 

• เข้าใจมือใหม่ ว่าการเร่ิมลงทุนน้ันไม่ง่าย  
บริการ “Intelligent Portfolios” เสมือนเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการลงทนุแนะน าสว่นตวั (Digital RM) 
มเีทคโนโลยีอจัฉรยิะช่วยบริหารพอรต์การลงทนุใหอ้ตัโนมติั นกัลงทนุสามารถเลือกลงทนุไดห้ลาย
รูปแบบ อาทิ ลงทนุตามกูรูชัน้น า (Guru Portfolio) ลงทนุตามเปา้หมาย (Goal-based Portfolio) 



 

หรือตามธีมเมกะเทรนดท์ั่วโลก (Thematic Portfolio) ไดต้ามใจ ไม่ตอ้งมีเงินหลกัลา้นก็มีผูช้่วย
ลงทนุสว่นตวัได ้

• เข้าใจความยากในการเข้าถึงให้ครบทุกการลงทุน  
เราจึงใหค้ณุลงทนุไดใ้นทกุสินทรพัย ์ ไม่ว่าจะเป็น หุน้ไทย หุน้ต่างประเทศ กองทนุ ตราสารหนี ้
และสินทรพัยดิ์จิทลั ดว้ยการเปิดบญัชีเพียงครัง้เดียว สะดวก และมีความปลอดภยัในมาตรฐาน
ระดบัเดียวกบัสถาบนัการเงิน (Bank grade onboarding) 

• เข้าใจว่าการลงทุนต้องหลากหลาย เพ่ือผลตอบแทนทีด่ีกว่า  
เราจึงใหค้ณุลงทนุไดใ้นทกุสินทรพัยแ์ละดพูอรต์ลงทนุรวมในแอปเดียว (All-in-one trading & 
single view portfolio) 

• เข้าใจว่ามีโอกาสอยู่ในทุกประเภทสินทรัพย ์ 
ครัง้แรกที่คณุสามารถลงทนุในสินทรพัยดิ์จิทลั รว่มกบัสินทรพัยอ่ื์นๆ ดว้ยแอปเดียว พรอ้มเหรียญ
คณุภาพที่ผ่านการคดัสรรอย่างเขม้ขน้ ทัง้ยงัมีสภาพคลอ่งสงูสดุ (Liquidity) ดว้ยการเชื่อมต่อกบั 
Exchange พนัธมิตรชัน้น า อาทิ FTX, Coinbase และ Bitkub  

 
เพื่อใหทุ้กคนสามารถเริ่มลงทุนไดง้่ายขึน้ InnovestX ส่งแคมเปญ “Zero Gravity” ครัง้แรกของการปลด 

ล็อกค่าธรรมเนียม ใหน้กัลงทนุทะยานสูจ่กัรวาลการลงทนุแบบไรข้ีดจ ากดั  
• 0 บาท เปิดบญัชีฟรี ไม่มีขัน้ต ่า 
• 0 บาท ค่าธรรมเนียมบรหิารพอรต์กบับรกิาร Intelligent Portfolios 
• 0 บาท ค่าธรรมเนียมลงทุนในหุน้ต่างประเทศ  100,000 บาท และค่าสมัครบริการยื่นแบบภาษี  

W8-BEN 
• 0 บาท ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายสินทรพัยดิ์จิทลั 

 
แอปเดียวครบ ทกุจกัรวาลการลงทุน...เพื่อทุกคน วนันี ้– 31 ธันวาคม 2565 ลกูคา้สามารถโหลดแอปพลิเค

ชัน InnovestX ไดต้ัง้แต่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป รายละเอียดเพิ่มเติม www.InnovestX.co.th หรือ Facebook 
Page: InnovestX 
 

#InnovestX #InnovestXapp #จกัรวาลการลงทนุในมือคณุ  
 
 

 


