ส่องบทเรียนผูป้ ระกอบการผ่าน Series ดัง Start-up
HIGHLIGHT :
• สรุปบทเรียนและข้อควรระวัง 4 เรื่องสำคัญ สำหรับผูป้ ระกอบกำรสตำร์ทอัพ ผ่ำน Series ดัง Start-up
• 1. ทีม งำนคือ หัว ใจหลัก ในกำรเริ่ม ต้ น ธุ ร กิจ 2. รู ป แบบธุ ร กิจ (Business Model) คือ หัว ใจหลัก ในกำรหำเงิน ทุ น
3. แบ่ ง หุ้น ไม่ ดีพ ำธุร กิจพัง 4. CEO ต้อ งรอบรู้ ไม่ ใ ช่ รู้เ พีย งธุ ร กิจ ทัง้ 4 เรื่อ งสำคัญ สำมำรถเรีย นรู้ร่ วมกัน ได้จำก
บทควำมนี้
เวลาในการอ่าน 4 นาที

ช่วงเดือนทีผ่ ่ำนมำชำวสตำร์ทอัพและแฟนซีร่ยี เ์ กำหลีคงได้มโี อกำสรับชมซีร่ยี ์ Start-up ที่ได้ทงั ้ ควำมสนุ กสนำนและ
สำระควำมรู้ บทควำมนี้จะสรุปบทเรียนและข้อควรระวังสำหรับผูป้ ระกอบกำรทีม่ คี วำมฝั นต้องกำรสร้ำงธุรกิจของตนเอง

1. ทีมงานคือหัวใจหลักในการเริ่มธุรกิ จ
ธุรกิจสตำร์ทอัพเป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรนำเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ มำใช้เพื่อให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในทำงทีด่ ขี น้ึ ไอเดียใน
กำรทำธุรกิจจะเกิดได้ 2 ทำงคือ จำกควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technical Driven) และจำกกำรสังเกต Pain-Point
(Business Driven)
ในกำรเริม่ ต้นทำธุรกิจสำหรับสำยเทคนิค ที่นำผลงำนวิจยั หรือควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำต่อยอด อำจจะมีทมี งำนกลุ่มผูก้ ่อตัง้ ที่
เชีย่ วชำญเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยี เช่นเดียวกับซัมซำนเทค ซึง่ ไม่สำมำรถเข้ำใจแนวโน้มธุรกิจเพื่อสร้ำง Solution ทีต่ อบโจทย์
คนใช้งำนได้ จึงต้องหำคนทีม่ คี วำมสำมำรถในกำรมองกระแสกำรเปลีย่ นแปลงเพื่อแปลงเป็ นธุรกิจเข้ำมำร่วมทีม
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ในทำงตรงกันข้ำมผูท้ เ่ี ข้ำใจธุรกิจ มองเห็นแนวโน้มกำรเปลีย่ นแปลงและต้องกำรสร้ำงธุรกิจเพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลง ย่อมต้อง
มองหำทีมงำนทีเ่ ก่งกำจเหมำะทีจ่ ะร่วมสร้ำงฝ้ น เช่นเดียวกับอินแจคอมพำนี ทีต่ อ้ งกำรนักพัฒนำซอฟแวร์เข้ำมำช่วยสร้ำงงำนให้
บริษทั
ทีมงำนทีส่ ำคัญควรประกอบไปด้วย ผูท้ เ่ี ข้ำใจธุรกิจและมีเครือข่ำยในกำรต่อยอด ผูท้ เ่ี ข้ำใจเทคโนโลยี และสำมำรถสร้ำงผลงำน
ตอบสนองรูปแบบธุรกิจ และผูท้ เ่ี ข้ำใจกำรเงิน สำมำรถหำแหล่งเงินทุนและคุมกระแสเงินเพื่อหล่อเลีย้ งทีมงำนได้
2. รูปแบบธุรกิ จ (Business Model) คือหัวใจหลักในการหาเงิ นทุน
สตำร์ทอัพส่วนใหญ่จะพบปั ญหำเช่นเดียวกับซัมซำนเทค โดยเน้นไปทีก่ ำรพัฒนำเทคโนโลยีและส่งผลงำนเข้ำประกวด แต่ยงั ไม่มี
รูปแบบกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็ นธุรกิจจริง
เมื่อนักลงทุนถำมว่ำ Business Model คืออะไร สตำร์ทอัพสำยเทคนิคจึงมักอธิบำยตัว Product ด้วยควำมภำคภูมใิ จ มำกกว่ำ
Solution ในกำรนำไปใช้งำน
สตำร์ทอัพส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจว่ำ Business Model คืออะไร
Business Model คือวิธกี ำรหำรำยได้จำก Product ทีส่ ร้ำงขึน้ มำ ซึง่ มีได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ กำร
สร้ำงเป็ น Subscription service, กำรขำย License ให้คนอื่นไปพัฒนำต่อ เป็ นต้น
แต่ สิ่ง ส ำคัญ ในกำรเลือ ก Business Model ที่ดีเ พื่อ ดึง ดู ด นั ก ลงทุ น คือ กำรสร้ ำ ง Impact ในวงกว้ ำ ง ซึ่ง หมำยถึ ง กำรหำ
กลุ่มเป้ ำหมำยหรือตลำดทีม่ ขี นำดใหญ่เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้แก่ธุรกิจ
ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลชุดเดียวกันสร้ำงธุรกิจทีม่ ูลค่ำไม่เท่ำกันหำกไม่มองถึงขนำดของตลำด ซัมซำนเทคใช้ขอ้ มูลลำยเซ็นต์ผสมกับ
เทคโนโลยี AI Imaging เพื่อทำเรื่องกำรตรวจสอบลำยเซ็นต์ปลอมซึง่ จำกัดวงกำรใช้งำนในกลุ่มธนำคำร ขณะทีอ่ นิ แจคอมพำนีใช้
เทคโนโลยี OCR ในกำรสร้ำง Customized Font ที่เป็ น Identity เฉพำะบุคคลซึ่งมีกำรใช้งำนทีก่ ว้ำงมำกกว่ำ จึงทำให้ผู้ลงทุน
สนใจในกำรลงทุนมำกกว่ำ
3. แบ่งหุ้นไม่ดีพาธุรกิ จพัง
ปั ญหำทีเ่ ป็ น Classic Case ทัวโลกคื
่
อกำรแบ่งปั นผลประโยชน์ในกลุ่มผูร้ ่วมก่อตัง้ บริษทั
สตำร์ทอัพส่วนใหญ่จะแก้ปัญหำด้วยกำรแบ่งสัดส่วนกำรถือหุน้ ให้เท่ำกันเพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียม แต่ในควำมเป็ นจริงแล้วไม่ได้
สะท้อนกำรเสียสละทีแ่ ท้จริงให้แก่บริษทั (contribution)
กำรทำงำนให้บริษทั มีได้หลำยรูปแบบทัง้ กำรลงเงิน ลงแรง กำรสร้ำง connection กำรหำเงินทุน ซึง่ สำมำรถหำได้ในบทควำมทีม่ ี
อยู่ ดังนัน้ จึงควรตกลงในกลุ่มผูก้ ่อตัง้ ให้ชดั เจน และต้องไม่ลมื ระบุเงื่อนไขกำรขำยหุน้ ออก เพื่อไม่ให้มปี ั ญหำเมื่อเกิดควำมขัดแย้ง
ในภำยหลัง
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นอกจำกนี้สตำร์ทอัพต้องศึกษำรูป แบบกำรจัดกำรบริหำรพนักงำนทีม่ คี วำมสำมำรถเช่น กำรให้หุน้ พนักงำน (Employee Stock
Option : ESOP) กำรให้หนุ้ ตำมระยะเวลำทำงำน (Vesting Share) เป็ นต้น
4. CEO ต้องรอบรู้ ไม่ใช่รเู้ พียงธุรกิ จ
ส่วนใหญ่แล้วคนทีร่ บั หน้ำทีเ่ ป็ น CEO มักมุ่งเน้นไปทีก่ ำรสร้ำงกำรเติบโตให้แ ก่ธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรหำไอดียพัฒนำผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรใหม่ๆ กำรขยำยตลำด หำพันธมิตร หำเงินทุนให้แก่บริษทั
แต่สงิ่ ที่ CEO มักละเลย แต่กลับมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ คือ งำนทำงด้ำนบัญชี ภำษี กฎหมำย กำรบริหำรงำนบุคคล
เมื่อซัมซำนเทคได้เงินทุนก้อนแรกจำกกำรชนะ Hackathon สิง่ แรกที่ CEO ต้องคิดคือ จะจัดสรรกำรใช้เงินอย่ำงไร เช่น กำรให้
เงินเดือนพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด อัตรำ Burn Cash เพื่อคำนวณดูระยะเวลำที่บริษัทสำมำรถดำเนินงำนได้ภำยใต้
เงินทุนทีไ่ ด้รบั
ดังนัน้ CEO ต้องเข้ำใจระบบบัญชีของบริษทั และหมันตรวจสอบกำรไหลเข้
่
ำออกของเงิน (Cash Flow) นอกจำกนี้ยงั ต้องวำง
แผนกำรบริหำรภำษี เพรำะสตำร์ทอัพเป็ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ จึงมักได้สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษี
สิง่ ที่ CEO มักพลำดคือกำรอ่ำนสัญญำไม่รอบคอบ กรณีของซัมซำนเทคถึงขนำดถูกกลืนจนต้องปิ ดบริษทั ควำมรูท้ ำงกฎหมำย
จึงเป็ นสิง่ สำคัญ สตำร์ทอัพสำมำรถหำอ่ำนตัวอย่ำงของสัญญำสำคัญต่ำงๆ เช่น Term sheet, Shareholders Agreement, NDA,
สัญญำซือ้ ขำยต่ำงๆ
บทสรุป
กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรทีป่ ระสบควำมสำเร็จ จำเป็ นต้องหมันฝึ
่ กฝนทักษะในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงเก่งแต่ทกั ษะ
ด้ำนเทคโนโลยีหรือทักษะกำรทำธุรกิจ และไม่ควรละเลยทักษะพืน้ ฐำนทีจ่ ำเป็ น
ผู้ท่ีสนใจกำรฝึ ก ฝนทัก ษะต่ ำ งๆ สำมำรถเริ่ม ต้น ด้ว ยกำรเรีย นผ่ ำ น e-Learning ของห้อ งเรีย นผู้ป ระกอบกำรซึ่ง มีเ นื้ อหำที่
หลำกหลำย ทันสมัย ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรเริม่ ต้นทำธุรกิจ
นอกจำกนี้ยงั มีโอกำสได้เรียนรูจ้ ำกกูรูชนั ้ นำในไทย เช่น ควำมรูด้ ำ้ นกฎหมำยจำก Baker and McKenzie, ควำมรูด้ ำ้ นบัญชีจำก
PricewaterhouseCoopers, ควำมรูด้ ำ้ นกำรบริกำรบุคคลจำก Slingshot เป็ นต้น
ผูส้ นใจสำมำรถสมัครเข้ำเรียนได้ท่ี www.set.or.th/enterprise หรือ www.live-platforms.com

เขียนโดย : พงศ์ปิติ เอกเธียรชัย
ผูจ้ ดั กำร
บริษทั ไลฟ์ ฟิ นคอร์ป จำกัด (LiVE)
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