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ส่อง...เวียดนามกบัสตารท์อพัระดบัยนิูคอรน์ 
HIGHLIGHT : 

 เรยีนรูพ้ฤตกิรรมและความสนใจของประชากร (โดยเฉพาะวยัรุ่น) ในเวยีดนามกบัแนวทางการเรยีนรูเ้ทคโนโลยเีพื่อการ
เพิม่โอกาสในการท างานในอนาคต นอกจากนี้ความง่ายของ e-commerce และ online shopping ยงัเป็นส่วนผลกัดนั
ใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนรูแ้ละใชเ้ทคโนโลย ี 

 รูจ้กั VNG หรอื Vinagame บรษิทัดา้น internet ทีเ่ตบิโตจนเป็น Unicorn ตวัแรกของเวยีดนาม 
 
เวลาในการอ่าน  2  นาท ี

 
 
เราคงไดย้นิมาบา้งเกีย่วกบัสตารท์อพัระดบัยนูิคอรน์ในภูมภิาคอาเซยีนทีม่มีลูค่าธุรกจิมากกว่า 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั หนึ่งใน
นัน้คอืสตารท์อพัจากเวยีดนามซึง่เป็นประเทศทีม่จี านวนประชากรใกลเ้คยีงกบัไทย 
 
เวยีดนามท าอย่างไรจงึสามารถสง่เสรมิสตารท์อพัใหเ้ตบิโตขึน้มาไดแ้ละเราจะเรยีนรูจ้ากเวยีดนามไดอ้ย่างไร 
 
เวียดนามเป็นประเทศที่สตาร์ทอพัเกิดขึ้นมากมาย หลายบริษัทมีศกัยภาพ อาทิ VNG บริษัทด้าน internet ที่เป็น Unicorn      
ตวัแรก, Sendo บรษิทัดา้น online market place, Topica Edtech บรษิทัดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา, Momo บรษิทัฟินเทคดา้น
ระบบช าระราคา, Tiki บรษิทัดา้น online retailer บรษิทัเหล่านี้ส่วนใหญ่มกีารระดมทุนถงึระดบั Series C หรอื D มมีูลค่าไม่ต ่า
กว่า 100 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 
แต่บรษิทัทีน่่าสนใจและน่าจบัตามองมากทีส่ดุคอื VNG ทีม่ ีFund Manager และ Private Equity หลายแห่งใหค้วามสนใจ บรษิทั
นี้สามารถสรา้งการเตบิโตไดอ้ย่างไร 
 
การเติบโตด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม 
เมื่อดูสถิตโิครงสร้างประชากรของเวยีดนามพบว่า ประชากรในช่วงอายุ 15-25 ปีมอีตัราการรู้หนังสือสูงถึง 98.5% มากกว่า
ค่าเฉลีย่ทัว่โลกที ่91%  
 
นอกจากนี้ประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ม ีSmartphone ใชง้าน ท าใหเ้วยีดนามมอีตัราการเขา้ถงึเทคโนโลยสีงูเป็นอนัดบัสองใน
อาเซยีนรองจากอนิโดนีเซยี 
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จากการส ารวจของ World Economic Forum พบว่าวยัรุ่นในเวยีดนามมคีวามเชื่อว่า การเรยีนรูเ้ทคโนโลยจีะช่วยใหเ้พิม่โอกาส
ในการหางานในอนาคต นอกจากนี้ความง่ายของ e-commerce และ online shopping ยงัเป็นสว่นผลกัดนัใหเ้กดิแรงจูงใจในการ
เรยีนรูแ้ละใชเ้ทคโนโลย ี 
 
เดก็วยัรุ่นในเวยีดนามมคีวามกระหายเรียนรู้ทกัษะด้านดจิิทลัแทนที่จะไปเดนิชอปป้ิง โดยเขา้ร่วมโครงการอบรมต่างๆ เช่น 
Microsoft’s Enabling Boat program ทีใ่ชเ้รอืเป็นศนูยก์ารเรยีนรูส้อนวธิกีารสรา้งเกมแบบง่ายๆ 
 
จดุก าเนิดของ VNG 
VNG ก่อตัง้ขึน้ในปี 2003 โดย Le Hong Minh ซึง่เป็นคนทีห่ลงใหลเกม มฐีานอยู่ในโฮจมินิห ์จุดเริม่ตน้มาจากการตัง้หอ้งเกมใน
อนิเตอรเ์น็ตคาเฟ่ จนก่อตัง้เป็น Vinagame เพื่อท าเกมภาษาเวยีดนาม จนปี 2009 เปลี่ยนชื่อเป็น VN เพื่อขยายธุรกจิสู่โลก
โซเชยีลและโมบาย เช่น ใชแ้บรนด ์Zing ท า music streaming, new channel, chat gaming platform, education portal ใช ้
Zalo ท า chat app เหมอืน LINE ทีม่คีนใชก้ว่า 15 ลา้นคน, 123 Pay(ZingPay) ท า payment, VNG Digital ท า Digital Ads 
 
Le Hong Minh จบบรหิารธุรกจิดา้นการเงนิการธนาคารจาก Monash University Melbourne ออสเตรเลยี หลงัเรยีนจบได้
ท างานดา้นการบรหิารการลงทุนใหห้ลายบรษิทัเช่น PWC, VinaCapital  
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บรษิทัมกีารระดมทุน 3 รอบผ่านผูล้งทุนรายใหญ่ 3 รายคอื IDG Ventures Vietnam, Tencent Holding และ CyberAgent 
Capital และล่าสดุ Temasek ไดล้งทุน 28.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั ท าใหม้ลูค่าบรษิทัอยู่ที ่2,770 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 
กลยุทธก์ารเติบโตของ VNG 

 
Hong Minh เองกย็อมรบัว่า e-commerce เป็นสว่นทีท่ าใหธุ้รกจิของ VNG เตบิโตเรว็ ผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นพฤตกิรรมการใชง้าน
จาก content based ในธุรกจิประเภท Gaming, Streaming ไปเป็น transaction based ที่มกีารซือ้ขายสนิค้า แม้ว่ามูลค่า
ธุรกรรมจะยงัไม่มากกต็าม 
 
e-commerce ในเวยีดนามใชก้ลยุทธ ์cash-on-delivery (COD) และเจาะกลุ่มคนเล่นเกมทีคุ่น้เคยกบัเทคโนโลยแีละออนไลน์ คน
เวยีดนามกว่า 1 ใน 5 ทีเ่ป็นคนเล่นเกม คนเหล่านี้คุน้เคยกบัระบบการซือ้บตัรเตมิเงนิ สามารถเปลีย่นพฤตกิรรมจากการเตมิเงนิ
ในเกมเป็นการซือ้ของไดไ้ม่ยาก อกีทัง้คนทีเ่ล่นเกมจะเหน็โฆษณาแบรนดต่์างๆ ในเกมจนเกดิความคุน้เคย 
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ตลาดเกมและโฆษณาออนไลน์มีการเติบโตมากกว่า 50% ในหลายปีที่ผ่านมา e-commerce และเกมออนไลน์จึงเป็นแรง        
ขบัเคลื่อนทีส่ าคญัในการเตบิโตดา้นดจิทลัของเวยีดนาม 
 
Hong Minh ไดฝ้ากขอ้คดิใหผู้ป้ระกอบธุรกจิสตารท์อพั 
 
ทุกคนม ีSmartphone สามารถเชื่อมต่อคนได้เป็นร้อยเป็นพนั นัน่เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดา “อย่าท าธุรกิจจากส่ิงท่ีแสน
ธรรมดาเพียงแต่ใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีเหน็ในปัจจบุนั เพราะโลกในอนาคตจะมีอีกหลายส่ิงท่ีแสนวิเศษเกินจินตนาการ
เกิดขึน้อีกมากมาย” นัน่คอืสิง่ทีคุ่ณควรจะคดิและเป็นธุรกจิทีคุ่ณควรท า 
 
สตารท์อพัโดยมากต้องการใชเ้งนิเพื่อสรา้งการเตบิโต แต่ Hong Minh กลบัเหน็ต่างโดยเฉพาะการขอเงนิจาก Venture Fund 
“อย่าคิดเพียงขอให้ได้เงิน จงท าในส่ิงท่ีท าให้ผู้คนเหน็แล้วอยากให้เงินคณุ เพราะถ้าคุณเดนิไปเพยีงเพื่อขอเงนิ มนัจะมี
ภาระทีส่รา้งความเจบ็ปวดตามมา” 
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บทสรปุ 
การเตบิโตของสตารท์อพัในเวยีดนามไดร้บัแรงขบัเคลื่อนจากอตัราการใชอ้นิเตอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอืของประชากรรุ่นใหม่
ของประเทศ ท าใหธุ้รกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ online market place, payment, game ไดร้บัผลตอบรบัทีด่ใีนการขยายธุรกจิ 
 
นอกจากนี้การที่ประชากรรุ่นใหม่ใหค้วามส าคญัต่อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยเีพื่อใช้ส าหรบัการประกอบอาชพีในอนาคต ส่งผลให้
เวยีดนามมปีระชากรดา้นเทคโนโลยเีตมิเขา้ในระบบตลอดเวลา 
 
VNG ไดอ้าศยัการเตบิโตของอนิเตอรเ์น็ตในการสรา้งธุรกจิ โดยเริม่จากธุรกจิเกมทีเ่ป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นเพื่อสรา้งฐานลูกคา้
ขนาดใหญ่ ก่อนต่อยอดขยายมาดา้น e-commerce และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการสรา้ง complete solution เพื่อตอบโจทยล์ูกคา้
ทีม่อียู่  
สตารท์อพัไทยเองสามารถศกึษากรณีตวัอย่างเหล่านี้  เพื่อวางแผนในการขยายธุรกจิใหค้รอบคลุมบรกิารมากขึน้ทัง้ในแนวราบ
และแนวดิง่โดยอาศยัฐานลกูคา้ทีม่ใีนผลติภณัฑห์ลกั นัน่คอื สิง่ทีเ่ราอาจไดเ้หน็สตารท์อพัระดบัยนูิคอรน์จากไทยในเรว็ๆ นี้ 

 
แหล่งขอ้มลูอา้งองิ : 
- https://www.weforum.org/agenda/2018/09/le-hong-minh-ceo-dont-be-normal-startup-advice/ 
- https://www.temasek.com.sg/en/news-and-views/stories/future/generation-v-how-vietnams-youths-are-powering-the-e-
conomy.html 
 
เขยีนโดย : พงศปิ์ต ิเอกเธยีรชยั 
ผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จ ากดั (LiVE) 
 


