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ส่องบทเรียนผูป้ระกอบการผ่าน Series ดงั Start-up 

HIGHLIGHT : 

• สรุปบทเรยีนและขอ้ควรระวงั 4 เรื่องส ำคญั ส ำหรบัผูป้ระกอบกำรสตำรท์อพั ผ่ำน Series ดงั Start-up  
• 1. ทีมงำนคือหัวใจหลักในกำรเริ่มต้นธุรกิจ 2. รูปแบบธุรกิจ (Business Model) คือหัวใจหลักในกำรหำเงินทุน             

3. แบ่งหุ้นไม่ดีพำธุรกิจพัง 4. CEO ต้องรอบรู้ ไม่ใช่รู้เพียงธุรกิจ ทัง้ 4 เรื่องส ำคัญสำมำรถเรียนรู้ร่วมกันได้จำก
บทควำมนี้ 

เวลาในการอ่าน 4 นาที

 
  

ช่วงเดอืนทีผ่่ำนมำชำวสตำร์ทอพัและแฟนซรีี่ยเ์กำหลคีงได้มโีอกำสรบัชมซรีี่ย ์Start-up ที่ได้ทัง้ควำมสนุกสนำนและ
สำระควำมรู ้บทควำมนี้จะสรุปบทเรยีนและขอ้ควรระวงัส ำหรบัผูป้ระกอบกำรทีม่คีวำมฝันตอ้งกำรสรำ้งธุรกจิของตนเอง 

 

 
 
1. ทีมงานคือหวัใจหลกัในการเร่ิมธรุกิจ 
 
ธุรกจิสตำรท์อพัเป็นธุรกจิทีม่กีำรน ำเทคโนโลยหีรอืรูปแบบธุรกจิใหม่ๆ มำใชเ้พื่อใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในทำงทีด่ขี ึน้ ไอเดยีใน
กำรท ำธุรกจิจะเกดิได้ 2 ทำงคอื จำกควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยแีละนวตักรรม (Technical Driven) และจำกกำรสงัเกต Pain-Point 
(Business Driven) 
 
ในกำรเริม่ต้นท ำธุรกจิส ำหรบัสำยเทคนิค ที่น ำผลงำนวจิยัหรอืควำมรู้ทำงเทคโนโลยมีำต่อยอด อำจจะมทีมีงำนกลุ่มผูก้่อตัง้ที่
เชีย่วชำญเฉพำะทำงดำ้นเทคโนโลย ีเช่นเดยีวกบัซมัซำนเทค ซึง่ไม่สำมำรถเขำ้ใจแนวโน้มธุรกจิเพื่อสรำ้ง Solution ทีต่อบโจทย์
คนใชง้ำนได ้จงึตอ้งหำคนทีม่คีวำมสำมำรถในกำรมองกระแสกำรเปลีย่นแปลงเพื่อแปลงเป็นธุรกจิเขำ้มำร่วมทมี 
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ในทำงตรงกนัขำ้มผูท้ีเ่ขำ้ใจธุรกจิ มองเหน็แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงและตอ้งกำรสรำ้งธุรกจิเพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลง ย่อมตอ้ง
มองหำทมีงำนทีเ่ก่งกำจเหมำะทีจ่ะร่วมสรำ้งฝ้น เช่นเดยีวกบัอนิแจคอมพำนี ทีต่อ้งกำรนกัพฒันำซอฟแวรเ์ขำ้มำช่วยสรำ้งงำนให้
บรษิทั 
 
ทมีงำนทีส่ ำคญัควรประกอบไปดว้ย ผูท้ีเ่ขำ้ใจธุรกจิและมเีครอืข่ำยในกำรต่อยอด ผูท้ีเ่ขำ้ใจเทคโนโลยีและสำมำรถสรำ้งผลงำน
ตอบสนองรปูแบบธุรกจิ และผูท้ีเ่ขำ้ใจกำรเงนิ สำมำรถหำแหล่งเงนิทุนและคุมกระแสเงนิเพื่อหล่อเลีย้งทมีงำนได ้
 
2. รปูแบบธรุกิจ (Business Model) คือหวัใจหลกัในการหาเงินทุน 
 
สตำรท์อพัสว่นใหญ่จะพบปัญหำเช่นเดยีวกบัซมัซำนเทค โดยเน้นไปทีก่ำรพฒันำเทคโนโลยแีละสง่ผลงำนเขำ้ประกวด แต่ยงัไมม่ี
รปูแบบกำรน ำเทคโนโลยมีำประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิเป็นธุรกจิจรงิ  
 
เมื่อนักลงทุนถำมว่ำ Business Model คอือะไร สตำร์ทอพัสำยเทคนิคจงึมกัอธบิำยตวั Product ด้วยควำมภำคภูมใิจ มำกกว่ำ 
Solution ในกำรน ำไปใชง้ำน  
 
สตำรท์อพัสว่นใหญ่ไม่เขำ้ใจว่ำ Business Model คอือะไร 
 
Business Model คอืวธิกีำรหำรำยไดจ้ำก Product ทีส่รำ้งขึน้มำ ซึง่มไีดห้ลำยรูปแบบ เช่น กำรต่อยอดเป็นผลติภณัฑใ์หม่ กำร
สรำ้งเป็น Subscription service, กำรขำย License ใหค้นอื่นไปพฒันำต่อ เป็นตน้ 
 
แต่สิ่งส ำคัญในกำรเลือก Business Model ที่ดีเพื่อดึงดูดนักลงทุนคือกำรสร้ำง Impact ในวงกว้ำง ซึ่งหมำยถึงกำรหำ
กลุ่มเป้ำหมำยหรอืตลำดทีม่ขีนำดใหญ่เพื่อสรำ้งมลูค่ำใหแ้ก่ธุรกจิ 
 
ตวัอย่ำงเช่น ขอ้มลูชุดเดยีวกนัสรำ้งธุรกจิทีมู่ลค่ำไม่เท่ำกนัหำกไม่มองถงึขนำดของตลำด ซมัซำนเทคใชข้อ้มลูลำยเซน็ตผ์สมกบั
เทคโนโลย ีAI Imaging เพื่อท ำเรื่องกำรตรวจสอบลำยเซน็ตป์ลอมซึง่จ ำกดัวงกำรใชง้ำนในกลุ่มธนำคำร ขณะทีอ่นิแจคอมพำนีใช้
เทคโนโลย ีOCR ในกำรสร้ำง Customized Font ที่เป็น Identity เฉพำะบุคคลซึ่งมกีำรใชง้ำนทีก่ว้ำงมำกกว่ำ จงึท ำให้ผู้ลงทุน
สนใจในกำรลงทุนมำกกว่ำ 
 
3. แบ่งหุ้นไม่ดีพาธรุกิจพงั 
 
ปัญหำทีเ่ป็น Classic Case ทัว่โลกคอืกำรแบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่มผูร้่วมก่อตัง้บรษิทั 
 
สตำรท์อพัสว่นใหญ่จะแกปั้ญหำดว้ยกำรแบ่งสดัสว่นกำรถอืหุน้ใหเ้ท่ำกนัเพื่อใหเ้กดิควำมเท่ำเทยีม แต่ในควำมเป็นจรงิแลว้ไม่ได้
สะทอ้นกำรเสยีสละทีแ่ทจ้รงิใหแ้ก่บรษิทั (contribution) 
 
กำรท ำงำนใหบ้รษิทัมไีดห้ลำยรปูแบบทัง้กำรลงเงนิ ลงแรง กำรสรำ้ง connection กำรหำเงนิทุน ซึง่สำมำรถหำไดใ้นบทควำมทีม่ี
อยู่ ดงันัน้จงึควรตกลงในกลุ่มผูก้่อตัง้ใหช้ดัเจน และตอ้งไม่ลมืระบุเงื่อนไขกำรขำยหุน้ออก เพื่อไม่ใหม้ปัีญหำเมื่อเกดิควำมขดัแย้ง
ในภำยหลงั 
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นอกจำกนี้สตำรท์อพัต้องศกึษำรูปแบบกำรจดักำรบรหิำรพนักงำนทีม่คีวำมสำมำรถเช่น กำรใหหุ้น้พนักงำน (Employee Stock 
Option : ESOP) กำรใหหุ้น้ตำมระยะเวลำท ำงำน (Vesting Share) เป็นตน้ 
 
4. CEO ต้องรอบรู ้ไม่ใช่รูเ้พียงธรุกิจ 
 
ส่วนใหญ่แลว้คนทีร่บัหน้ำทีเ่ป็น CEO มกัมุ่งเน้นไปทีก่ำรสรำ้งกำรเตบิโตใหแ้ก่ธุรกจิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรหำไอดยีพฒันำผลติภณัฑ์
หรอืบรกิำรใหม่ๆ กำรขยำยตลำด หำพนัธมติร หำเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทั 
 
แต่สิง่ที ่CEO มกัละเลย แต่กลบัมคีวำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ คอื งำนทำงดำ้นบญัช ีภำษ ีกฎหมำย กำรบรหิำรงำนบุคคล 
 
เมื่อซมัซำนเทคไดเ้งนิทุนกอ้นแรกจำกกำรชนะ Hackathon สิง่แรกที ่CEO ต้องคดิคอื จะจดัสรรกำรใชเ้งนิอย่ำงไร เช่น กำรให้
เงนิเดอืนพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด อตัรำ Burn Cash เพื่อค ำนวณดูระยะเวลำที่บรษิัทสำมำรถด ำเนินงำนได้ภำยใต้
เงนิทุนทีไ่ดร้บั 
 
ดงันัน้ CEO ต้องเขำ้ใจระบบบญัชขีองบรษิทั และหมัน่ตรวจสอบกำรไหลเขำ้ออกของเงนิ (Cash Flow) นอกจำกนี้ยงัต้องวำง
แผนกำรบรหิำรภำษ ีเพรำะสตำรท์อพัเป็นธุรกจิทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุนจำกภำครฐั จงึมกัไดส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษี 
 
สิง่ที ่CEO มกัพลำดคอืกำรอ่ำนสญัญำไม่รอบคอบ กรณีของซมัซำนเทคถงึขนำดถูกกลนืจนต้องปิดบรษิทั ควำมรูท้ำงกฎหมำย
จงึเป็นสิง่ส ำคญั สตำรท์อพัสำมำรถหำอ่ำนตวัอย่ำงของสญัญำส ำคญัต่ำงๆ เช่น Term sheet, Shareholders Agreement, NDA, 
สญัญำซือ้ขำยต่ำงๆ 
 
บทสรปุ 
 
กำรเป็นผูป้ระกอบกำรทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ จ ำเป็นต้องหมัน่ฝึกฝนทกัษะในดำ้นต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ไม่ใช่เพยีงเก่งแต่ทกัษะ
ดำ้นเทคโนโลยหีรอืทกัษะกำรท ำธุรกจิ และไม่ควรละเลยทกัษะพืน้ฐำนทีจ่ ำเป็น 
 
ผู้ที่สนใจกำรฝึกฝนทักษะต่ำงๆ สำมำรถเริ่มต้นด้วยกำรเรียนผ่ำน e-Learning ของห้องเรียนผู้ประกอบกำรซึ่งมีเนื้อหำที่
หลำกหลำย ทนัสมยั ตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรเริม่ตน้ท ำธุรกจิ 
 
นอกจำกนี้ยงัมโีอกำสไดเ้รยีนรูจ้ำกกูรูชัน้น ำในไทย เช่น ควำมรูด้ำ้นกฎหมำยจำก Baker and McKenzie, ควำมรูด้ำ้นบญัชจีำก 
PricewaterhouseCoopers, ควำมรูด้ำ้นกำรบรกิำรบุคคลจำก Slingshot เป็นตน้ 
 
ผูส้นใจสำมำรถสมคัรเขำ้เรยีนไดท้ี ่www.set.or.th/enterprise หรอื www.live-platforms.com 
 

 

เขยีนโดย : พงศปิ์ต ิเอกเธยีรชยั 
ผูจ้ดักำร 
บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จ ำกดั (LiVE) 

 

http://www.live-platforms.com/

