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（TSE 3762） 

TechMatrix จบัมอืเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบั Choco Card ผูใ้หบ้รกิาร CDP ชัน้น าในประเทศไทย 
เพือ่มุง่เน้นการพฒันาธุรกจิดว้ยระบบ CRM ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน 

 

TECHMATRIX Co., Ltd. (ส านักงานใหญ่: เขตมนิาโตะ โตเกยีว, ประธานบรษิทั: นายทาคาช ิยรู ิ(Takashi Yuri) ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “TechMatrix”) และ 
Choco Card Enterprise Co., Ltd. ผูใ้ห้บรกิาร CDP (Customer Data Platform) ชัน้น าในราชอาณาจกัรไทย (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ประเทศไทย”) 
(ส านกังานใหญ่: กรุงเทพมหานคร, ประธานกรรมการบรหิาร: นายศริสทิธิ ์สุรยิพฒันพงศ ์ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “Choco Card”) ประกาศพนัธมติรทางธุรกจิ 
ดว้ยความรว่มมอืนี้ TechMatrix และ Choco Card ดว้ยความร่วมมอืครัง้นี้ TechMatrix จะขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทาง Choco Card 
ในประเทศไทยเพื่อเร่งการเตบิโตของธุรกจิโซลูชนัระบบ CRM ทัง้ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน 
 
< ความเป็นมา > 
TechMatrix ใหบ้รกิาร "FastSeries" ซึง่คอืระบบ CRM ส าหรบั Contact Center และระบบจดัการความรู/้ระบบค าถามทีถ่ามบ่อย (FAQ) 
ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจในการใชง้านอนัดบัหนึ่งในประเทศญี่ปุ่ น 
โดยใหบ้รกิารในภมูภิาคอาเซยีนรวมถงึในประเทศไทยและมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะขยายธุรกจิในภูมภิาคอย่างต่อเนื่อง ส าหรบั Choco Card เป็นผูใ้หบ้รกิารโซลูชนั 
CDP (Customer Data Platform) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยรวมถงึระบบ CRM ส าหรบัการตลาดซึง่ใหบ้รกิารลูกคา้มากกวา่ 2,000 
รายในประเทศไทยซึง่สว่นใหญเ่ป็นลูกคา้จากสถาบนัการเงนิ ธุรกจิผูค้า้ปลกี ธุรกจิการผลติและธุรกจิดา้นการบรกิาร Choco Card 
มฐีานลูกคา้และช่องทางการขายทีแ่ขง็แกร่งในประเทศไทย   
 
< โครงรา่งพนัธมติรทัง้ดา้นทุนและดา้นธุรกจิ> 
ทาง TechMatrix จะไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้ประมาณรอ้ยละ 10 ของ Choco Card ผ่านการจดัสรรหุน้ใหม่โดยบุคคลทีส่ามและแต่งตัง้กรรมการบรหิารหนึ่งท่าน โดย 
Choco Card จะระดมทุนเพื่อการพฒันาผลติภณัฑแ์ละเสรมิความแขง็แกรง่ใหส้ว่นงานขายตลอดจนขยายธุรกจิสู่ภมูภิาคอาเซยีน เช่น อนิโดนเีซยีและเวยีดนาม 
เพื่อขยายการเตบิโตของธุรกจิ 
ในเวลาเดยีวกนั TechMatrix จะเพิม่โอกาสช่องทางการขายส าหรบั FastSeries ในประเทศไทยโดยการขยายตลาดในกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของ Choco Card 
และการขาย FastSeries กบักลุ่มลกูคา้ใหม่ผ่านการขายโดย Choco Card โดยการจดัตัง้ธุรกจิและพนัธมติรดา้นเงนิทุนในครัง้นี้ 
 

< ขอ้ดขีองการรวมโซลูชนัระหวา่ง TechMatrix และ Choco Card > 

 ดว้ยระบบ CRM ส าหรบั Contact Center ของ TechMatrix และระบบ CRM การตลาดของ Choco Card 

จะช่วยใหร้ะบบครอบคลุมทุกจดุการปฏสิมัพนัธข์องกนัและกนัตลอดเสน้ทางการเดนิทางของผูบ้รโิภค (Customer journey) ครอบคลุมทัง้แนวนอนและแนวตัง้ 

 นอกจากนี้ ผูใ้ชง้านยงัสามารถจดัการและวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) ที่รวบรวมจากการปฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ทัง้หมดบน CDP ของ Choco Card 

เพื่อน าผลการวเิคราะหไ์ปใชใ้นดา้นการตลาดและการเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

 

 เกีย่วกบัการลงทุนและพนัธมติรทางธุรกจินี้ คุณศริสทิธิ ์สุรยิพฒันพงศ ์ประธานกรรมการบรหิาร ของ Choco Card กล่าวว่า 

“เรารูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่และรูส้กึตืน่เตน้ในโอกาสการรว่มงานกบั TechMatrix ผูใ้หบ้รกิารระบบ  CRM อนัดบัหนึ่งในญี่ปุ่ น เราจะร่วมมอืกนัเพื่อเชื่อมโยงระบบ 

_Label_Keyword_その他の文書_Keyword_
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FastSeries ซึง่เป็นระบบ CRM จาก TechMatrix และ CDP ของเรา เพื่อสรา้งแพลตฟอรม์ทีส่ามารถตอบสนองทัง้ลูกคา้ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

และลกูคา้องคก์รในยุคใหม่ทีธุ่รกจิจ าเป็นตอ้งมอบประสบการณ์ลูกคา้ (CX) ทีด่ทีีส่ดุใหก้บัลูกคา้ของพวกเขา หลงัจากการหารอืกบัทมีผูบ้รหิารและพนกังานของ 

TechMatrix เราพบวา่วสิยัทศัน์และภารกจิของเราสอดคลอ้งกนัทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

เรารอคอยการร่วมมอืทางธุรกจินี้และหวงัจะขยายตลาดทัง้ในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้” 

■ About TechMatrix 

TechMatrix (TSE Prime: 3762) เป็นผูใ้หบ้รกิาร "โครงสรา้งพื้นฐานดา้นขอ้มลู" ทีใ่หบ้รกิารแบบบูรณาการเทคโนโลยโีครงสรา้งพื้นฐานสารสนเทศที่ทนัสมยั นัน่คอื 

"ธุรกจิระบบการแพทย์" ทีมุ่่งสรา้งสภาพแวดลอ้มทางการแพทยท์ีเ่ชื่อมโยงผูป่้วยและแพทย ์ครอบครวั และชุมชน นอกจากนัน้ เราก าลงัมุ่งมัน่พฒันาสามธุรกจิ ไดแ้ก่ 

"ธุรกจิบรกิารแอปพลเิคชนั" ซึง่ช่วยแกปั้ญหาของลูกคา้ดว้ยการใหบ้รกิารแอปพลเิคชนัดว้ยความเชีย่วชาญของเรา 

และสนับสนุนการเปลีย่นแปลงรูปแบบธุรกจิของบรษิทัลูกคา้และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ในดา้นศูนยก์ารตดิต่อ (Contact center) เราใหบ้รกิารระบบ CRM 

ส าหรบัศูนยก์ารตดิต่อ/ระบบความรูค้ าถามที่พบบ่อยในชื่อ “FastSeries” ซึง่มผีูใ้ชง้านระดบัแนวหน้าในญี่ปุ่ น 

คลกิทีน่ี่เพื่อดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั FastSeries ⇒ https://fastseries.jp/ , https://fastseries.asia 

■ About Choco Card Enterprise Co., Ltd. 

บรษิทั SaaS ทีใ่หบ้รกิารโซลูชนัผลติภณัฑซ์อฟต์แวรใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่ ระบบ CRM ส าหรบัการขายและการตลาด และ CDP (Customer Data Platform) 
หน้าทีห่ลกัของระบบ CRM คอืระบบอตัโนมตัทิางการตลาด เช่น การส่งเสรมิการขาย ระบบการขายอตัโนมตั ิPOS และการเผยแพรคู่ปอง ส าหรบั CDP 
ของพวกเรายงัอยู่ในช่วงเริม่ตน้ในประเทศไทย แต่พวกเราก าลงัเจาะลกึในฐานะบรษิทัชัน้น าทีใ่หบ้รกิารโซลูชัน่ CDP ในฐานะผูบุ้กเบกิและขบัเคลื่อนตลาด 
เป็นไปไดท้ีจ่ะใชข้อ้มลูธุรกรรมขนาดใหญท่ีร่วบรวมมาจากระบบ CRM การตลาดหรอืระบบธุรกรรมอื่นๆ และดว้ยการใชก้ารเชื่อมโยงกบั CDP 

กจ็ะสามารถสรา้งขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) เพิม่เตมิไดด้ว้ยการเชื่อมโยงกบั FastSeries ในอนาคตอนัใกล ้

คลกิทีน่ี่เพื่อดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั Choco Card ⇒ https://www.chococrm.com/   
 
 

 

 

 

ชื่อบรษิทัและชื่อผลติภณัฑท์ีก่ล่าวถงึในขา่วประชาสมัพนัธน์ี้มเีครื่องหมายการคา้หรอืเครื่องหมายการคา้จดทะเบยีนในนามของแต่ละบรษิัท 

< ช่องทางการตดิต่อสอบถาม > 
หากมคี าถามเกีย่วกบัขา่วประชาสมัพนัธน์ี้ กรุณาตดิต่อไดท้ี่ 
TECHMATRIX CORPORATION, CRM Solutions Division, Marketing PIC: คุณพชัรนิทร ์  
TEL: (02) 666-4853    E-mail：crm@techmatrix.co.jp  

 

https://www.chococrm.com/

