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 Venture Deals Online..หลกัสตูร 7 วีค ท่ีเปิดโลก VC อย่างลึกซ้ึง  

 

HIGHLIGHT : 

• ประสบการณ์การเรยีน Venture Deals หลกัสตูรออนไลน์ ทีม่วีตัถุประสงคห์ลกัในการสรา้งความเขา้ใจ ในขัน้ตอนต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบักระบวนการระดมทุนจากนกัลงทุน VC ซึง่จดัโดย Techstars และ Koeffman Fellows* ทีต่อ้งการใหค้วามรูต้่อ

ระบบนิเวศสตารท์อพัทัว่โลกแบบฟร ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 

เวลาในการอ่าน 5.5  นาท ี

 
 ผูเ้ขยีน มกัแสวงหาโอกาสการเรยีนรูเ้พือ่ทาํความเขา้ใจแนวโน้มการพฒันาของเทคโนโลยทีีน่่าจบัตามอง รวมถงึการทาํ

ความเขา้ใจการลงทุนในสตาร์ทอพัแบบเชงิลกึ ซึ่งผู้เขยีนมกัจะได้รบัมุมมองใหม่ๆ เสมอถงึแมว้่าจะเป็นหวัขอ้ที่ดูเผนิๆ แล้ว

อาจจะไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนกั ในปีน้ี มโีอกาสไดเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสตูร Venture Deals Summer 2020 หลกัสตูรออนไลน์

ที่จดัขึ้นโดย Techstars และ Koeffman Fellows เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จึงขอแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วม

โครงการเพือ่เป็นขอ้มลูสาํหรบัผูป้ระกอบการและทา่นทีส่นใจการระดมทุนในโลกสตารท์อพั ซึง่มหีลายเรือ่งทีน่่าสนใจดงัน้ี  

หลกัสตูร Venture Deals คืออะไร 

• หลกัสูตร Venture Deals เป็นหลกัสูตรออนไลน์ที่มีวตัถุประสงค์หลกัในการสร้างความเข้าใจในขัน้ตอนต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบักระบวนการระดมทุนจากนกัลงทุน VC ซึง่เน้ือหาทัง้หมดอา้งองิตามหนงัสอื Venture Deals ทีม่คีุณ Brad Feld และ 

คุณ Jason เป็นผูแ้ต่ง 

• วทิยากร คุณ Brad Feld  คุณ Jason Madelson ผูเ้ขยีนหนงัสอื Venture Deals โดย คุณ Clint Korver เป็นผูต้ ัง้คาํถาม

ระหวา่งการบรรยาย   

• ระยะเวลาเรยีน 7 สปัดาห ์

• ค่าใชจ้่าย ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ (ตามเจตนารมณ์ของ Koeffman Fellows และ Techstars ที่

ตอ้งการใหค้วามรูต้่อระบบนิเวศสตารท์อพัทัว่โลก)  
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แนวทางการเรียนในแต่ละสปัดาห ์

สปัดาหท่ี์ 1 Introduction – Form or Join a Team  

• บทเรยีนในสปัดาห์น้ีมแีค่ 3 บทเรยีนสัน้ๆ ที่ทําให้เราเขา้ใจวตัถุประสงค์การจดัอบรม ภาพรวมโลกสตาร์ทอพั และ 

วธิกีารทํางานของกองทุน VC  เน่ืองจากหลกัสูตรต้องการให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตัง้กลุ่ม หรอืเขา้ร่วมกลุ่ม ซึ่งในช่วงสปัดาห์น้ี 

ผูเ้รยีนต่างทยอยตัง้กระทูส้นทนาเพื่อเชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมทมี หรอืเพื่อขอเขา้ร่วมทมีกบัคนอื่นๆ ซึ่งทางหลกัสตูรแนะนําใหเ้ลอืก

ทมีทีอ่ยูใ่นประเทศในเขตเวลาเดยีวกนั เน่ืองจากจะมคีวามสะดวกมากขึน้เวลาทาํงานกลุม่ เมือ่เราสนใจเขา้รว่มทมีไหนกต็าม เรา

ตอ้งสง่คาํขอ (อธบิายเกีย่วกบัตวัเอง) ไปใหห้วัหน้าทมีนัน้ๆ พจิารณา สาํหรบัคนทีไ่มม่เีวลาทาํงานกลุ่ม สามารถเลอืกเรยีนแบบ 

Audit ซึง่เป็นอกีทางเลอืกหน่ึง ทีเ่รยีนเน้ือหาโดยไมต่อ้งรว่มสง่รายงานได ้ 

สปัดาหท่ี์ 2 Fund Raising & Finding the Right VC  

• เราได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบักระบวนการระดมทุน ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้ผดิพลาดที่มกัเกดิขึน้ในกระบวนการระดมทุน โดยที่

หวัใจสาํคญัของสปัดาห์น้ี คือ “การหานักลงทุนท่ีใช่” (Finding the Right VC) ที่ทางหลกัสตูรไดอ้อกแบบ รายงานกลุ่มให้

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรยีนรูข้องสปัดาห์น้ี โดยกําหนดให้แต่ละทมี จดัทําแผนนําเสนอธุรกจิสตาร์ทอพั พรอ้มศกึษา

ขอ้มูลนักลงทุน ที่คาดว่าจะมคีวามสนใจลงทุนในธุรกจิสตาร์ทอพัของกลุ่ม เพื่อเปรยีบเทยีบ คุณลกัษณะต่างๆ ของนักลงทุน 

พรอ้มระบุกลยทุธท์ีจ่ะใชเ้พือ่ไดร้บัคาํแนะนําใหรู้จ้กันกัลงทุนกองทุนนัน้ๆ ไดอ้ยา่งไร  

สปัดาหท่ี์ 3 Cap Tables & Convertible Debts  

• ในสปัดาห์น้ี เน้นเรียนเร่ือง Cap Table การระดมทุนโดยใช้ตราสารหน้ีแปลงสภาพ (Convertible Debt) กลไก 

(mechanics) ข้อกําหนดและข้อควรระวงัต่างๆ เกี่ยวกับตราสารหน้ีแปลงสภาพ รวมถึงวิธีการระดมทุนอื่นๆ เช่น Crowd 

Funding และ Warrants ซึ่งในสปัดาหน้ี์ ทางหลกัสตูรกําหนดใหท้ํารายงานเดีย่ว โดยใชโ้ปรแกรม Capital I/O เพื่อดูผลกระทบ

ของขอ้กาํหนดต่างๆ ทีม่ตี่อสดัสว่นการถอืหุน้ของผูป้ระกอบการ เชน่ Option Pool หรอื Valuation Cap 

สปัดาหท่ี์ 4 Term Sheet: Economics & Control  

• บทเรียนสปัดาห์น้ี เน้นภาพรวมและข้อกําหนดต่างๆ ใน Term Sheet เช่น Liquidation Preference, Employee 

Stock Option Pool, Anti-Dilutions, Boards of Directors, Protective Provisions, Drag-Along, Conversion ซึง่ผูเ้ขยีนขอแนะนํา

ใหอ่้านรายละเอยีดในหนังสอื Venture Deals ประกอบเพื่อทําความเขา้ใจพืน้ฐาน ก่อนเรยีนบทเรยีนออนไลน์ สาํหรบัรายงาน

ประจาํสปัดาหน้ี์ เป็นรายงานเดีย่ว และเกีย่วขอ้งกบัผลกระทบของ Liquidation Preference ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการขายกจิการ 

(Exit) ซึง่รายงานน้ีมสีองสว่น สว่นแรกกาํหนดใหค้าํนวณผลตอบแทนสาํหรบัผูป้ระกอบการ และนกัลงทุน สาํหรบัการขายกจิการ

ที่มูลค่าต่างกนั และมขีอ้กําหนด Liquidation Preference ที่แตกต่างกนั (Participating & Non-Participating) และในส่วนที่สอง 

กําหนดให้คํานวณผลตอบแทนเหมอืนในส่วนแรก โดยกําหนดให้มนีักลงทุนสนับสนุนการลงทุนใน Series A จงึต้องพจิารณา 

Liquidation Preference ของนักลงทุน Series A และ Seed ในการคํานวณผลตอบแทน ซึ่งทําให้เห็นภาพชัดๆว่า หาก

ผูป้ระกอบการขาดความระมดัระวงัในการเจรจา Liquidation Preference อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ทีน่ักลงทุนไดร้บัส่วนแบ่ง

จากการขายกจิการทัง้หมด โดยทีผู่ป้ระกอบการอาจจะไมไ่ดร้บัสว่นแบง่ใดๆ 
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สปัดาหท่ี์ 5 Term Sheet – Part Two 

• เขา้สูส่ปัดาหน้ี์ บทเรยีนยงัคงความหนกัหน่วงทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กําหนดต่างๆ ใน Term Sheet เช่น Assigning Shares, 

Registration Rights, Voting Rights, Co-Sales Agreement, No Shop Agreement ซึ่งเราจะได้ทําความเข้าใจรายละเอียด

ต่างๆ เก่ียวกบั Term Sheet จากบทเรยีนสปัดาห์ที่ 4 และบทเรยีนในสปัดาห์ที่ 5 ระหว่างขัน้ตอนการทํารายงานกลุ่มประจํา

สปัดาหน้ี์ ซึง่กาํหนดใหแ้ต่ละทมี รา่ง Term Sheet จากมมุมองของผูป้ระกอบการ หรอืมมุมองของนกัลงทุน  

สปัดาหท่ี์ 6 Negotiations 

• หลงัจากที่เรยีนเน้ือหาเกี่ยวกบั Term Sheet เรยีบรอ้ย ในสปัดาห์ที่ 6 เราไดท้ําความเขา้ใจหลกัการเจรจาทัง้ในส่วน

องคป์ระกอบทีส่าํคญั ขอ้ควรระวงั การทําความเขา้ใจบุคลกิลกัษณะของนักลงทุน ทศันคตแิละขอ้จํากดัของอกีฝ่าย เพื่อใหก้าร

เจรจาดําเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย รวมถงึขอ้สงัเกตเมื่อการเจรจามาถงึทางตนั (When to 

walk away) ซึ่งรายงานกลุ่มในสปัดาหน้ี์ กําหนดใหเ้ราจดัทํา Negotiation Prep Sheet โดยองิจาก Term Sheet ที่เราทําขึน้ใน

สปัดาห์ที่ 5 และกําหนดให้เราสลบัมุมมองเป็นอกีฝ่าย โดยให้พจิารณาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความต้องการ ทางเลอืก และ

ขอ้จํากดัของแต่ละฝ่าย การกําหนด Scenario และขอ้กําหนดทีแ่ต่ละฝ่ายสามารถรบัได ้โดยจะตอ้งอา้งองิขอ้มลูแหล่งอื่นๆ เพื่อ

ประกอบการกาํหนดรายละเอยีดต่างๆเหลา่นัน้  

สปัดาหท่ี์ 7 Acquisitions & LOI 

• บทเรยีนในสปัดาหส์ุดทา้ยของหลกัสตูร Venture Deals Summers 2020 ครอบคลุมประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อ

กิ จ ก า ร  ( Acquisition) เ ช่ น  Structure of LOI (Letter of Intent), Asset Deals vs Stock Deals, Form of Consideration, 

Assumptions of Stock Options, Escrow, Employees/ Acquisitions & Condition to Close สําหรับงานกลุ่มประจําสัปดาห์ 

กําหนดใหแ้ต่ละกลุ่ม คน้หาบรษิทัทีม่ศีกัยภาพและความเป็นไปไดใ้นการเขา้ซื้อธุรกจิของแต่ละกลุ่ม รวมถงึนําเสนอทมีงานที่มี

ความเหมาะสมในการรบัผดิชอบธุรกจิหลงัจาการเขา้ซื้อกจิการ โดยกระบวนการทํารายงานครัง้น้ี ทําใหเ้หน็ถงึการวเิคราะห์ 

Synergy และมลูค่าเพิม่ที ่Acquirer จะไดร้บั ซึง่ถอืเป็นพืน้ฐานการวเิคราะหโ์อกาสและความเป็นไปไดท้ีก่ารเขา้ซื้อกจิการนัน้จะ

ประสบความสาํเรจ็  

กิจกรรมเสริมพิเศษ AMA (Ask Me Anything)  

นอกจากบทเรยีนและการเรยีนรูผ้่านการทาํรายงานกลุ่มแลว้ ทางทมี Techstars และ Koeffman Fellows ยงัไดจ้ดักจิกรรม Ask 

Me Anything ซึ่งเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เขา้ร่วมโครงการทุกคนสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วม Webinars และสามารถตัง้

คําถามผ่าน Live Chat โดยกจิกรรม AMA สาํหรบั Venture Deals Summers 2020 จดัขึน้ทัง้หมดสามครัง้ โดยเรามโีอกาสได้

ฟังมุมมองจาก คุณ David Cohen ผู้ก่อตัง้ Techstars คุณ Jeff Harback, CEO Koeffman Fellows และ คุณ Brad Feld, Co-

Founder TechStars และผู้ก่อตัง้ Foundry Group ที่เป็น Idol ของหลายๆ คน ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวจดัขึ้นตามเวลาท้องถิ่น

ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลายๆ นทีอ่ยูใ่นประเทศแถบเอเชยีกไ็มต่อ้งกงัวลวา่จะตอ้งอดหลบัอดนอน เพราะเราสามารถชมยอ้นหลงั

ระบบผา่น Crowd Cast ซึง่เป็นระบบเดยีวกบัทีใ่ชล้งทะเบยีนในการเขา้รว่มกจิกรรม AMA นัน่เอง 
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ได้อะไรจาก Venture Deals Summer 2020 

• ผูเ้ขยีนไดเ้หน็ความซบัซอ้นของ Term Sheet ขึน้มาอกีระดบัหน่ึง ผ่านการทาํรายงานเดีย่ว โดยเฉพาะเครื่องมอืต่างๆ

ที่สามารถลองกําหนด ขอ้ต่อรองต่างๆ เช่น Valuation Cap, Option Pool และการคํานวณ Liquidation Preference เมื่อมนีัก

ลงทุนทีร่่วมสนับสนุนการลงทุนทัง้ Seed และ Series A ซึ่งทําใหเ้หน็ว่าการเจรจาต่อรองขอ้กําหนดในการลงทุนนัน้เป็นเรื่องที่

ต้องใช้ความระมัดระวังและที่สําคัญควรพึ่งพาที่ปรึกษากฎหมายที่เชี่ยวชาญ รวมถึงขอคําแนะนําจากพี่ๆเพื่อนๆ ที่มี

ประสบการณ์ระดมทุนมาก่อน 

• ได้เจอเพื่อนใหม่ในทมี และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของเพื่อนๆ ที่มคีวามรบัผดิชอบและพรอ้มที่จะสละเวลาประชุม

รว่มกนัและสามารถสรปุงานกลุม่ไดภ้ายในเวลาทีก่าํหนด ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารเรยีน Venture Deal ผา่นไปดว้ยด ี 

• ได้เห็นศักยภาพของ Virtual World ที่สามารถดึงดูดผู้คนที่กระจายตัวอยู่ทัว่ทุกมุมโลกให้เข้ามารวมตัวกัน เพื่อ

แลกเปลีย่นมุมมอง และความคดิเหน็ ผ่านกระบวนการ Peer Review ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการสามารถใหค้ะแนนและ

ใหค้วามคดิเหน็ต่อรายงานต่างๆ ทีท่มีอื่นๆ สง่เขา้ระบบ 

องคป์ระกอบต่างๆ น้ีเอง คงเป็นเสน่หข์อง Venture Deals ทีท่าํใหห้ลายๆ คนทีเ่คยเรยีนแลว้ กเ็ขา้ไปลงทะเบยีนเรยีนอกีนบัครัง้

ไม่ถว้นเพราะนอกจากจะไดร้อลุน้ว่าจะมโีอกาสไดฟั้งนักลงทุนคนไหนในกจิกรรม AMA กย็งัมโีอกาสลุน้ว่าจะไดเ้จอเพื่อนใหม่ๆ  

บนโลกผูป้ระกอบการและการลงทุนในสตารท์อพัต่อไป…..แลว้พบกบัใหม ่Venture Deals Spring 2021!! 

 

อา้งองิ https://kftechstars.novoed.com/#!/courses/venture-deals-summer20/flyer 

*Koeffman Fellows (www.kauffmanfellows.org/program) คอืโครงการอบรมนกัลงทุน Venture Capital ระดบัสงู  

สรปุโดย ดร.ธนรรภรณ์ เศรษฐจ์นิดา (อ.แนน)  

สงิหาคม  2563 

 

  


