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เหลียวหลังสตาร์ทอัพไทยในปี 2561 

HIGHLIGHTS: 

 สรุปความเคลื่อนไหวของสตารท์อพัไทยในปี 2561 ในดา้นการระดมทุนม ีVC ลงทุนอยู่ราว 2,700 ลบ. โดย VC ส่วน
ใหญ่จะลงทุนใน Growth Stage (สตารท์อพัทีม่ฐีานลูกคา้ รวมถงึรายไดใ้นการด าเนินธุรกจิ) โดยเฉพาะดา้น Fintech 
และ Lifestyle ด้านการระดมทุนจากธนาคารภาครฐั มจี านวนเงนิลงทุนประมาณ 1,400 ลบ. ซึ่งมกีารลงทุนกบั    
สตารท์อพัใน Seed Stage (สตารท์อพัทีม่ฐีานลกูคา้และตอ้งการเงนิทุนขยายกจิการ)  

 สตาร์ทอพั ต้องพฒันารูปแบบธุรกจิให้สามารถท าตลาดไดด้เีสยีก่อน จงึจะสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่ VC ได ้เพราะ     

นักลงทุน VC ส่วนใหญ่ จะเน้นการลงทุนกบัธุรกจิทีผ่่านการพสิจูน์ในดา้นการตอบรบัสนิคา้จากตลาดและมโีอกาสใน

การเตบิโต  

 กลยุทธก์ารเติบโตของสตาร์ทอพัไทย จะมอียู่ 2 รูปแบบหลกัๆ คอื 1.การรวมธุรกจิต้นน ้าปลายน ้าเขา้ด้วยกนั เช่น 
Wongnai  2.การ synergize ธุรกจิทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั แต่อาจจบักลุ่มลูกคา้ต่างกนัเพื่อขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึน้  
เกดิการประหยดัต่อขนาด เช่น Thoth Zocial รวมถงึการ Exit กม็กัเป็นการควบรวมกจิการและการขายกจิการ 

 
เวลาในการอ่าน  2  นาที

 

 สวสัดคีรบั เราคงเริม่คุ้นเคยกบัธุรกจิสตาร์ทอพัที่เป็นธุรกจิในระยะเริ่มต้น ที่มกีารน าแนวคดิใหม่ๆ มาแก้ปัญหาใน

ชวีติประจ าวนั ซึ่งภาครฐัได้ให้ความสนใจและสนับสนุนใหธุ้รกจิมกีารเติบโตเพื่อเป็นกลไกส าคญัในการสร้าง เศรษฐกจิไทยให้

ยัง่ยนืในอนาคต ในช่วงที่ผ่านมามกีารออกมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลอืหลากหลายรูปแบบ แต่สตารท์อพัในไทยยงัมกีาร

เติบโตทีไ่ม่สงูมากนักเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นในภูมภิาค บทความในส่วนนี้จงึขอรวบรวมขอ้มูล ความเหน็จากผูเ้ชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการจุดประกายความคดิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสตารท์อพัใหเ้ขา้ใจและปรบัตวัเพื่อใหเ้กดิการเตบิโตในธุรกจิ  

ขอเริม่ตน้บทความแรกดว้ยการสรุปความเคลื่อนไหวของสตารท์อพัในประเทศไทยปี 2561 

 ขอ้มลูจากคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิเริม่ตน้แห่งชาต ิณ เดอืนธนัวาคม 2561 เปิดเผยว่า มสีตารท์อพัลงทะเบยีนใน

ระบบ startupthailand.org จ านวน 1,700 ราย ในจ านวนนี้มเีพยีง 132 รายขึน้ทะเบยีนกบัส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และ 111 รายขอรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

 ในส่วนของการระดมทุน พบว่าภาพรวมการลงทุนของ Venture Capital (VC) ไทยอยู่ประมาณ 2,700 ล้านบาท     

($80 Mil.) จากเงนิลงทุนรวมทัง้หมดเกอืบ 30,000 ลา้นบาท หรอืประมาณ 10% ลดลงจากปี 2560 ทีม่กีารลงทุนสงูถงึ 5,000 

ลา้น โดยดลีใหญ่สดุ คอื Eko ทีไ่ดร้บัเงนิทุนใน Series B จ านวน 660 ลา้นบาท ($20 Mil.) และการลงทุนส่วนใหญ่จะกระจุกตวั

ในสตารท์อพัทีอ่ยู่ใน Growth Stage โดยเฉพาะดา้น Fintech และ Lifestyle ซึง่ในไทยมจี านวนไม่มากนัก เช่น Eatigo, Omise, 

Ookbee, Roojai, Fastwork, Choco, FoodStory, Baania, Hiveground, Builk ท าให ้Venture Capital ไทยต้องมองหาสตารท์

อพัในต่างประเทศมากขึน้ 
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Credit: https://www.startupthailand.org/eko-raises-us20-million-series-b-led-by-smdv-th/  

 สิง่ทีน่่าคดิคอื สตารท์อพัไทยโดยส่วนมากมองหาเงนิสนับสนุนผ่านการร่วมทุนจาก Venture Capital (VC) แมจ้ะมอียู่

จ านวนมาก แต่ VC มกีารเลอืกลงทุนในสตารท์อพัทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมซึง่มจี านวนอยู่จ ากดั โดยต้องเป็นสตาร์ทอพัทีม่ฐีาน

ลกูคา้ รวมถงึรายไดใ้นการด าเนินธุรกจิ ซึง่เป็นลกัษณะของสตารท์อพัทีอ่ยู่ใน Growth Stage 

 ดา้นภาครฐั เมื่อดตูวัเลขทีธ่นาคารภาครฐัไดแ้ก่ ธนาคารออมสนิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม ร่วมลงทุนกบัสตารท์อพัในรูปแบบ Venture Capital หรอืสนิเชื่อดอกเบีย้ต ่าจ านวน 52 ราย มจี านวนเงนิลงทุน

ประมาณ 1,400 ลา้นบาท หรอืเฉลีย่รายละ 27 ลา้นบาท ซึง่บางส่วนเป็นสตารท์อพัทีอ่ยู่ในระยะ Seed Stage ทีม่ฐีานลูกคา้และ

ตอ้งการเงนิทุนขยายกจิการ 

 จะเหน็ไดว้่าผูร้่วมลงทุนทีเ่ป็นมอือาชพีเช่น Venture Capital, Private Equity นัน้ ส่วนใหญ่มองหาธุรกจิทีผ่่านการ

พสิจูน์ในดา้นการตอบรบัสนิคา้จากตลาดและโอกาสในการเตบิโต ดงันัน้สตารท์อพัต้องพฒันารูปแบบธุรกจิใหส้ามารถท าตลาด

ไดด้เีสยีก่อนจงึสรา้งความน่าสนใจใหแ้ก่ VC ได ้

 ในสว่นของช่องทางการ Exit ของสตารท์อพัยงัเป็นการควบรวมกจิการและการขายกจิการ โดยล่าสดุ Sellsuki ไดถู้กซือ้

กจิการโดย LINE Corporation สว่น Wongnai ไดเ้ขา้ไปลงทุนใน FoodStory เพื่อต่อยอดในธุรกจิ POS และลงทุนใน Blognone, 

Brandinside เพื่อสร้าง Content ส าหรบั Ookbee ได้ซื้อ Storylog เพื่อต่อยอดแพลตฟอร์มการเขยีนนิยายออนไลน์          

Thoth Zocial ควบรวมกจิการกบั OBVOC เป็นตน้ 

 ความเคลื่อนไหวทีเ่กดิขึน้น้ี ท าใหเ้หน็ถงึกลยุทธก์ารเตบิโตของธุรกจิสตารท์อพัทีม่ที ัง้ 2 รปูแบบคอืทัง้แนวดิง่ (Vertical 

Integration) และแนวราบ (Horizontal Integration) การขยายในแนวดิง่เป็นการรวมธุรกจิต้นน ้าปลายน ้าเขา้ด้วยกนั ดงัเช่นที ่

Wongnai ขยายธุรกจิเพื่อสรา้งรายไดจ้ากรา้นคา้ในฐานขอ้มูล หรอืบางธุรกจิม ีSolution ทีต่อบโจทยธ์ุรกจิแบบครบวงจรเช่น 
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Builk Group ทีม่ธีุรกจิต่อเนื่องดา้นการก่อสรา้ง ช่วยให ้Supplier, Contractor, Project Manager ท างานร่วมกนัไดส้ะดวก           

มากขึน้ หรอื YDM Thailand ทีม่ธีุรกจิ Digital Media ครบวงจรในกลุ่ม ท าใหต้อบโจทยล์กูคา้ทีม่าใชบ้รกิารไดอ้ย่างหลากหลาย  

 ส่วนการขยายในแนวราบเป็นการ synergize ธุรกจิทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั แต่อาจจบักลุ่มลูกคา้ต่างกนัเพื่อขยายฐาน

ลูกคา้ใหก้วา้งขึน้ เกดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) เช่น Thoth Zocial ทีค่วบรวมกบั OBVOC ท าใหเ้กดิการ 

synergize ในการท า Big Data จาก Social Media คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

Credit: https://www.blognone.com/node/103879 

 บทสรุปจากความเคลื่อนไหวในปี 2561 คอื นกัลงทุนรายใหญ่เช่น VC มองหาธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต มฐีาน

ลกูคา้ และรายไดใ้นการด าเนินธรุกจิ สตารท์อพัทีต่อ้งเน้นการท าตลาดใหม้กีารใชส้นิคา้และบรกิารจากลกูคา้ มองการสรา้งธุรกจิ

ใหเ้ตบิโตจากการหาพนัธมติรในการท าธุรกจิหรอืพจิารณาการควบรวมเพื่อใหเ้กดิการประสานพลงัใหบ้รษิทัเตบิโตมากขึน้ต่อไป 
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