
สําหรับการเผยแพรท่นัที

Carousell Group ระดมทนุ 100 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ จาก STIC Investments เพื�อ
กระตุน้ธรุกจิโฆษณายอ่ยแบบ 4.0 ในประเทศกลุม่ Greater Southeast Asia

ดว้ยทนุมลูคา่ 1.1 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ผูนํ้าดา้นโฆษณายอ่ย (Classified) ระดบัภมูภิาครายนี�จะยงั
คงรักษาตําแหน่งผูนํ้าการผลติโฆษณายอ่ยแกส่นิคา้ทั�วไป รถยนต ์และทรัพยส์นิ และเรง่ผลกัดนัการ

ทําธรุกรรมในการซื�อขายสนิคา้มอืสอง

สงิคโปร ์- Media OutReach - 16 กนัยายน 2564 - Carousell Group กลุม่บรษัิทโฆษณายอ่ยชั �นนํา
ในกลุม่ประเทศ Greater Southeast Asia ประกาศวา่ บรษัิทไดล้งทนุ 100 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เพื�อผลกั
ดนัความเป็นผูนํ้าในภมูภิาคในการพลกิโฉมประสบการณข์องโฆษณายอ่ยโดยเนน้ที�ความสะดวกสบาย
และความน่าเชื�อถอืเพื�อทําใหส้นิคา้มอืสองเป็นตวัเลอืกแรก

การระดมทนุรอบนี� ซ ึ�งนําโดย STIC Investments บรษัิทไพรเวทอคิวติี�ชั �นนําของเกาหลทีี�ลงทนุทั�ว
เอเชยี จงึนับเป็นกา้วสําคญัที�จะทําใหม้ลูคา่ของ Carousell มกีารประเมนิอยูท่ี� 1.1 พันลา้น
ดอลลารส์หรัฐฯ การลงทนุดงักลา่วจะเพิ�มพลงัความมุง่มั�นของกลุม่บรษัิทในการกําหนดนยิามใหมสํ่าหรับ
การซื�อขายสนิคา้ทั�วไปและรถยนตม์อืสองในภมูภิาคที�คํานงึถงึเทคโนโลยดีจิทิลั ความมั�งคั�ง และความ
ยั�งยนื

“Quek Siu Rui ผูร้ว่มกอ่ตั �งและซอีโีอของ Carousell กลา่ววา่ “การระบาดใหญข่องโรคโควดิ-19 ได ้
แสดงใหเ้ราเห็นวา่ภารกจิในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหท้ั�วโลกเริ�มหนัมาซื�อขายสนิคา้มอืสองนั�นมคีวาม
สําคญัมากกวา่ที�เคย ในฐานะชมุชนที�ผูใ้ชม้คีวามสนใจรว่มกนั พวกเขากําลงัใชแ้พลตฟอรม์ของเราเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการ ใชจ้า่ยสิ�งที�พวกเขาตอ้งการ หรอืเพยีงเพราะวา่การซื�อของมอืสองมคีวามยั�งยนื
มากขึ�น เราเชื�อวา่การเรง่นําประสบการณด์จิทิลัมาใชจ้ะเป็นโอกาสในการเพิ�มความพยายามทางการ
ซื�อขายสนิคา้มอืสองเป็นสองเทา่ โดยเนน้ที�ความสะดวกสบายและความน่าเชื�อถอืเพื�อปลดล็อกการ
เตบิโตแบบกา้วกระโดดในชมุชนของเรา การลงทนุของ STIC จงึเป็นเครื�องพสิจูนภ์ารกจิและทศิทาง
เชงิกลยทุธข์องเรา เราจะลงทนุเชงิลกึในธรุกจิการซื�อขายสนิคา้มอืสองในหมวดหมูแ่ละตลาดที�
หลากหลายมากขึ�น และจะแสวงหาโอกาสในการเขา้ซื�อกจิการตอ่ไปเพื�อขยายธรุกจิ”

Jason Cho กรรมการผูจั้ดการของ STIC Investments กลา่ววา่ “เราไดเ้ฝ้าดู Carousell ในฐานะหนึ�ง
ในแพลตฟอรม์ชั �นนําในกลุม่ประเทศ Greater Southeast Asia และรูส้กึตื�นเตน้ที�จะไดร้ว่มมอืกบั
พันธมติรสําคญับนเสน้ทางการเตบิโต Carousell ยงัคงประสบผลสําเร็จดา้นผูใ้ชง้านที�เตบิโตขึ�นอยา่ง
มหาศาลจากการเปลี�ยนแปลงตลาดการซื�อขายสนิคา้มอืสอง โดยเพิ�มฟีเจอรใ์หมท่ี�เนน้การสรา้งตลาดที�
น่าเชื�อถอืและยกระดบัประสบการณผ์ูใ้ชโ้ดยรวม เราคอ่นขา้งมั�นใจวา่ Carousell จะเป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิสนิคา้มอืสองในภมูภิาคนี�ในชว่งเวลาที�ผูบ้รโิภคจํานวนมากขึ�นที�คํานงึตอ่เศรษฐกจิสงัคมและ
สิ�งแวดลอ้มกําลงัเปลี�ยนเขา้สูเ่ศรษฐกจิหมนุเวยีน” ในการระดมทนุครั �งนี� Mr. Cho จะรว่มเป็นคณะ
กรรมการบรหิารของ Carousell ดว้ย

นับตั �งแตก่อ่ตั �งในปี 2555 กลุม่บรษัิทไดใ้หบ้รกิารชมุชนผูใ้ชห้ลายสบิลา้นคนใน 8 ตลาดในกลุม่ประเทศ
Greater Southeast Asia ภายใตแ้บรนด์ Carousell, Mudah.my, Cho Tot และ OneKyat การบกุเบกิ
ตลาดผา่นโทรศพัทม์อืถอืของ Carousell ไดจ้ดุประกายพื�นที�โฆษณา ทําใหก้ารซื�อขายงา่ยขึ�น และ
พสิจูนใ์หเ้ห็นวา่เป็นรา้นคา้แบบครบวงจรที�สําคญัในสนิคา้ทกุประเภท
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Siu Rui กลา่ววา่ “เราเตบิโตขึ�นเกนิความคาดหมายโดยมสีนิคา้หมวดหมูต่า่ง ๆ เชน่ แฟชั�น เครื�องใช ้
ไฟฟ้า และสนิคา้ทั�วไป เมื�อภมูภิาคนี�มคีวามมั�งคั�งมากขึ�น ผูค้นกต็อ้งการเพลดิเพลนิกบัสิ�งที�ดกีวา่ในชวีติ
เรากําลงัพจิารณาความสามารถในการรับรองผลติภณัฑท์ี�มมีลูคา่สงูขึ�น ซึ�งประกอบดว้ย สนิคา้หรหูราและ
รถหรู เป้าหมายของเราคอืการทําธรุกรรมในตลาดสนิคา้มอืสองใหม้คีวามสะดวกสบายและน่าเชื�อถอื
เหมอืนกบัแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์อื�น ๆ เพื�อใหส้นิคา้มอืสองเป็นตวัเลอืกแรกอยา่งแทจ้รงิ”

Carousell ไดนํ้ารอ่งโปรแกรม Certified Mobiles ในสงิคโปรเ์ฉพาะในปีนี� โดยเสนอการรับประกนัระยะ
เวลา 12 เดอืนใหก้บัโทรศพัทม์อืถอืใชแ้ลว้ เพื�อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประสบการณเ์หมอืนสนิคา้ใหมใ่นราคามอื
สอง และเปิดตวัการจัดสง่แบบครบวงจรกบั PosLaju (บรกิารไปรษณียแ์หง่ชาตขิองมาเลเซยี) เพื�อมอบ
ตวัเลอืกการทําธรุกรรมแบบไรส้มัผัสแกผู่ซ้ ื�อและผูข้ายในชว่งการบงัคบัใชม้าตรการควบคมุการสญัจร
(Movement Control Order) Carousell Auto Group ซึ�งกอ่ตั �งขึ�นเมื�อตน้ปีนี�เพื�อสนุบสนุนตําแหน่งผูนํ้า
ระดบัภมูภิาคดา้นการโฆษณารถยนต์ ไดเ้ปิดตวัโปรแกรม Certified Autos ในมาเลเซยีในชว่งเวลาสั �น ๆ
ซึ�งประสบความสําเร็จในสนิคา้คงคลงัของรถยนตท์ี�ผา่นการรับรองที�ใหญท่ี�สดุในประเทศ โดยจะมตีลาด
สําคญัอื�น ๆ ตามมา

Siu Rui กลา่วเพิ�มเตมิวา่ “เรารูส้กึขอบคณุและเป็นเกยีรตอิยา่งยิ�งที�มนัีกลงทนุ เพื�อนรว่มทมี และผูใ้ช ้
งานที�เชื�อมั�นในภารกจิและเสน้ทางของเราในการสรา้งบรษัิทที�มคีวามหมายและยั�งยนื”

###

เกี�ยวกบั Carousell Group
Carousell Group เป็นกลุม่บรษัิทโฆษณายอ่ยชั �นนําในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท้ี�มภีารกจิในการสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหท้ั�วโลกเริ�มหนัมาขายและทําใหม้อืสองเป็นตวัเลอืกแรก กลุม่บรษัิทกอ่ตั �งขึ�นในเดอืนสงิหาคม ปี 2555 ที�สงิคโปร์ มี
ตําแหน่งชั �นนําในตลาด 8 แหง่ภายใตแ้บรนด์ Carousell, Mudah.my, Cho Tot และ OneKyat ซึ�งใหบ้รกิารผูใ้ชง้าน
หลายสบิลา้นคนในแตล่ะเดอืน Carousell ไดรั้บการสนับสนุนจากผูล้งทนุชั �นนํา ไดแ้ก่ Telenor Group, Rakuten
Ventures, Naver, STIC Investments และ Sequoia Capital India สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ เขา้เยี�ยมชมไดท้ี�นี�

เกี�ยวกบั STIC Investments
STIC Investments, Inc. เป็นหนึ�งในบรษัิทไพรเวทอคิวติี�ที�ใหญท่ี�สดุและมปีระสบการณม์ากที�สดุในเกาหลี STIC
พยายามสรา้งการเตบิโตและความเกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิทั�วเอเชยีผา่นการลงทนุในบรษัิทที�ประกอบธรุกจิที�มแีนวโนม้
ไปไดด้ี STIC เริ�มดําเนนิการในฐานะบรษัิทรว่มทนุในปี 2542 ปัจจบุนับรษัิทมชีื�อเสยีงในฐานะบรษัิทไพรเวทอคิวติี�ชั �น
นําในเกาหลดีว้ยประวตักิารทํางานที�พสิจูนม์าแลว้ 22 ปีและประสบการณก์ารลงทนุมากมายในวงจรธรุกจิที�หลากหลาย
STIC มมีลูคา่ทางสนิทรัพยท์ั �งหมดภายใตก้ารจัดการประมาณ 5 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ มผีูเ้ชี�ยวชาญดา้นการลงทนุ
40 คน และลงทนุในบรษัิทมากกวา่ 80 แหง่ ฐานนักลงทนุทั�วโลกประกอบดว้ยกองทนุความมั�งคั�งแหง่ชาติ กองทนุ
บําเหน็จบํานาญสาธารณะ บรษัิทประกนัภยั สถาบนัการเงนิ สํานักงานธรุกจิครอบครัว เงนิบรจิาค มลูนธิิ และเงนิทนุ
จากกองทนุในเกาหล ีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลาง และยโุรป ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิที�นี�
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