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ค�านิยม
เงินทุน เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างมากส�าหรับการสร้างความเข้มแข็ง และการเติบโตของกิจการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึง่ เป็นธุรกิจทีน่ า� ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลือ่ นธุรกิจ ตัง้ แต่การแปลงไอเดียเป็นสินค้าบริการ การขยายตลาด การเร่งขยาย
ธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว แหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมส�าหรับสตาร์ทอัพในการขับเคลือ่ นธุรกิจนัน้
จึงเป็นรูปแบบเงินทุนทีแ่ ตกต่างไปจากแหล่งเงินทุนของธุรกิจทัว่ ไปในแบบเดิม เนือ่ งจากธุรกิจ
สตาร์ทอัพระยะเริม่ ต้นมักมีขอ้ จ�ากัด อาทิ ไม่มหี ลักทรัพย์คา�้ ประกัน ยังไม่มรี ายได้ ฯลฯ จึงท�าให้
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติผา่ นสถาบันการเงินได้ ดังนัน้ สตาร์ทอัพจึงจ�าเป็นทีจ่ ะต้องรูจ้ กั
นักลงทุนหรือแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ ทีเ่ ข้าใจโครงสร้างการท�าธุรกิจและสามารถเข้ามาช่วย
ทัง้ การให้คา� ปรึกษาแนะน�า และการระดมทุนให้กบั สตาร์ทอัพตลอดทุกช่วงการเติบโต
หนังสือ “Startup Fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนือ้ หาและ
หยิบยกตัวอย่างต่างๆ เพือ่ บอกเล่าถึงภาพรวมการระดมทุนจากนักลงทุนประเภทต่างๆ ผ่านความ
หลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต ขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงวิธกี ารท�างาน
กับนักลงทุน แนวทางการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง ตลอดจน
ความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละประเภท อาทิ Angel Investor Venture Capital หรือ Corporate
Venture Capital อีกทัง้ รูปแบบการระดมทุนทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้ามาสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจ หรือทีเ่ รียกว่า Crowdfunding ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะเป็นศูนย์กลางการ
ระดมทุนในตลาดทุน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย เห็นความ
ส�าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้พัฒนา “LiVE” (Launchpad and Investment Vehicle for
Enterprises) ซึง่ เป็น Equity Crowdfunding และ Electronics Trading Platform เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ยขึน้ รวมถึงการเพิม่ สภาพคล่องในการลงทุนผ่าน
ระบบการลงทุนทีม่ กี ารเปิดเผยข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ซึง่ จะท�าให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจวิธกี ารระดมทุนแบบ
Crowdfunding ได้ลกึ ซึง้ มากขึน้ ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้
ผมเชือ่ มัน่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นจุดเริม่ ต้นในการเปิดโลกการระดมทุนของสตาร์ทอัพ โดย
เนื้อหาทั้งหมดในเล่มยังคงความกระชับ เข้าใจง่ายและน่าอ่าน ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
ประโยชน์ตอ่ สตาร์ทอัพไทย นักลงทุน และผูส้ นใจในการน�าไปต่อยอดสร้างความแข็งแรงและ
การเติบโตอย่างมัน่ คง ยกระดับสูก่ ารเป็นกิจการชัน้ น�าในระดับภูมภิ าคและระดับโลกต่อไป

นายภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�าทักทาย
ธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นประเภทธุรกิจทีถ่ กู นิยามขึน้ ใหม่ในยุค Digital Economy โดยธุรกิจ
ประเภทนีต้ อ้ งการเงินทุน ซึง่ เป็นทรัพยากรส�าคัญอย่างหนึง่ มาช่วยขับเคลือ่ นการด�าเนินงานเช่น
เดียวกับธุรกิจอืน่ ๆ แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างก็คอื ในช่วงเริม่ ต้นธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีความเสีย่ งสูงมาก
จนกว่าจะค้นหาแบบจ�าลองธุรกิจทีเ่ หมาะสม จึงจะขยายขนาดได้ รูปแบบการระดมทุนในช่วงแรก
จึงมักใช้เงินทุนส่วนตัว (Family and Friends) รวมทัง้ เงินสนับสนุนตัง้ ต้น (Seed Funds) จาก
ทางการ เมือ่ เติบโตขึน้ ต่อไปจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนสนับสนุนมากขึน้ จากนักลงทุนประเภท Angel
Investors และ Venture Capitalists เพือ่ ลงทุนในขนาดทีใ่ หญ่ขนึ้ การท�าความเข้าใจวิธรี ะดมทุน
ในขั้นต่างๆ จึงมีความจ�าเป็นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ และนักลงทุนที่สนใจ
เกิดขึน้ ใน Ecosystem นีม้ ากขึน้ ในอนาคต
ดังนัน้ ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาความรูต้ ลาดทุนและพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่า การรวบรวมองค์ความรูด้ า้ นการระดมทุนของธุรกิจ
สตาร์ทอัพทีม่ อี ยูม่ ากมาย มาร้อยเรียงให้เป็นระบบ เป็นขัน้ ตอนทีอ่ า่ นง่ายเข้าใจได้ไม่ยาก
จะเป็นประโยชน์ตอ่ วงการสตาร์ทอัพไทยอย่างมาก ซึง่ ดร. ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จนิ ดา หรือ
อาจารย์แนน ผูเ้ ขียนหนังสือ “Startup Fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ ” สามารถ
ถ่ายทอดเนือ้ หาความรูข้ นั้ ต้นทีส่ า� คัญ รวมถึงการหยิบยกกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจของการระดมทุน
จากสตาร์ทอัพทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนีท้ า้ ยเล่มยังมีการรวบรวมค�าศัพท์
ด้านการระดมทุนและค�าอธิบายเพือ่ ช่วยให้ผอู้ า่ นเข้าใจเนือ้ หาได้ดขี นึ้ หนังสือเล่มนีจ้ งึ มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านตามความตัง้ ใจและความทุม่ เทของผูเ้ ขียน ในการศึกษาค้นหาข้อมูล
การเข้าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงมากมายหลายคน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประโยชน์
กับผูอ้ า่ นมากทีส่ ดุ
หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ า� ให้ผปู้ ระกอบการสตาร์ทอัพน�าไปใช้เพือ่ สร้างการ
เติบโตให้กบั ธุรกิจ นักลงทุนทีส่ นใจสนับสนุนและช่วยเหลือสตาร์ทอัพ สามารถตัดสินใจร่วมเป็น
คูค่ ดิ ทางธุรกิจกับสตาร์ทอัพได้อย่างมัน่ ใจ รวมถึงผูอ้ า่ นทัว่ ไปก็จะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้
เพราะโดยรวมแล้ว พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยกันสร้าง และพัฒนาระบบนิเวศ
ของสตาร์ทอัพในประเทศไทย ให้เข้มแข็งเติบโตเป็นอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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แหล่งเงินทุน
สตาร์ทอัพ
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของสตาร์ ท อั พ คื อ การเปลี่ ย นไอเดี ย ให้ เ ป็ น ธุ ร กิ จ
และเริ่มลงมือท�าโดยส�ารวจตลาด ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อน�ามาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ลูกค้าทดลองใช้ (Pilot) และเก็บ
ข้อมูลไปปรับรูปแบบการใช้งานก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนต่างๆ
เหล่านี้ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้

สตาร์ทอัพควรใช้เงินทุนจากแหล่งไหนดี
แหล่ ง เงิ น ทุ น สตาร์ ท อั พ จะแตกต่ า งจากแหล่ ง เงิ น ทุ น ทั่ ว ไป เนื่ อ งจาก
สตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นมีข้อจ�ากัดบางอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีรายได้
ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน จึงท�าให้สตาร์ทอัพไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
บางประเภทผ่านสถาบันการเงินได้ อาทิ วงเงินสินเชื่อธุรกิจจากธนาคาร
หรือเสนอขายหุ้นผ่านตลาดทุน
ดังนั้น แหล่งเงินทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพจึงขึ้นอยู่กับระยะการด�าเนินงาน
ของสตาร์ทอัพ (Stage) และประเภทของนักลงทุนที่ร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพ
แต่ ล ะช่ ว งการเติ บ โตของธุ ร กิ จ เพื่ อ ท� า ให้ ส ตาร์ ท อั พ สามารถบรรลุ
เป้ า หมายการเติ บ โตแบบ High Growth หรือการสร้างอัตรา
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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ท�ำไมสตาร์ทอัพ
ถึงต้องเติบโตแบบ High Growth
เป้าหมายหลักของสตาร์ทอัพ คือ สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะธุรกิจ
สตาร์ทอัพมีการแข่งขันสูง มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งท�ำให้เกิดคู่แข่งและรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ที่สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรม หรือสามารถตอบสนองพฤติกรรมของ
ลูกค้าได้ดีกว่า
ดั ง นั้ น เป้ า หมายหลั ก ของสตาร์ ท อั พ คื อ การระดมทุ น ให้ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ
ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพให้เป็นผู้น�ำในด้านบริการ หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ภายในระยะ
เวลา 3 ถึง 5 ปี การขยายตัวอย่างรวดเร็วจะช่วยให้สตาร์ทอัพมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ไม่เช่นนั้นสตาร์ทอัพอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกคู่แข่งตีตลาด
แย่งฐานลูกค้า และท�ำให้ธุรกิจไม่สามารถด�ำเนินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ที่มา:		J effrey Bussgang(2010) Mastering the VC Game – A Venture Capital Insider Reveals
		How to Get from Start up to IPO on Your term. Penguin Publishing.

ในหนังสือเล่มนี้ จะขอแบ่งช่วงการเติบโตของธุรกิจของสตาร์ทอัพเป็น 5 ช่วง
HOW STARTUP FUNDING WORKS
money
raised

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

IPO

(Inital Public Offering)

at $ 2.6 billion valuation

$235,000,000

IS A LOT LESS THAN

17% OF A
BIG COMPANY...
at $ 4 million valuation

$2,000,000

at $ 1 million valuation

$200,000

SERIES A

SEED ROUND

FAMILY AND FRIENDS

$15,000

IDEA CO-FOUNDER STAGE
STAGE

some more series of funding

100% OF
NOTHING

ช่วงเติบโตอย่างมั่นคง (Maturity)

ช่วงขยายตัว (Expansion)

ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth)

ช่วงบ่มเพาะ (Seed)

ช่วงทดสอบไอเดีย (Pre-Seed)

ที่มา: “Funders & Founders” https://blog.adioma.com/how-funding-works-splitting-equity-infographic/
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ช่วงทดสอบไอเดีย (Pre-Seed)
จะเป็นช่วงที่ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งวิจัยตลาด ศึกษา
ความเป็นไปได้ของสินค้าและบริการ โดยอาจจะผลิตสินค้า
ต้นแบบ ทดลองใช้ในกลุ่มลูกค้าและขอฟีดแบคจากลูกค้า
เพื่อเอามาปรับปรุงก่อนเปิดท�ำการตลาดจริงจัง

การระดมทุน: ในช่วงนีส้ ตาร์ทอัพจะใช้เงินทุนของตัวเองเป็นหลัก (Own Money

หรือ OM) ซึ่งอาจจะมาจากเงินเก็บของตัวเอง ใช้วงเงินจากบัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคล อาจจะขอยืมจาก พ่อแม่ เพือ่ นๆ หรือทีเ่ รามักได้ยนิ ว่า FFF (Friends
Family & Fools) และอาจจะทดลอง Pre-sale สินค้าผ่าน Crowdfunding
เป็นต้น

ช่วงบ่มเพาะ (Seed) หรือช่วง Early Stage
เมื่อสตาร์ทอัพผ่านช่วงทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จนสามารถน�ำสินค้าบริการออกสูต่ ลาด เริม่ มีจำ� นวนลูกค้า
หรือผูใ้ ช้บริการเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง รวมถึงเห็นโอกาสขยายตัว
ทางธุรกิจ ในช่วงนี้เงินทุนส่วนตัวของผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ
และเงินสนับสนุนจาก FFF (Friends Family & Fools)
อาจจะไม่พอส�ำหรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การระดมทุน: สตาร์ทอัพในช่วง Seed จึงต้องเริ่มระดมทุนจากภายนอก ผ่าน
องค์กร หน่วยงานกลุ่มนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุน เช่น Incubator Accelerator
Early Stage VC และ Angel Investor ซึง่ อาจจะหมายถึงนักลงทุนบุคคลรายใหญ่
หรือการรวมกลุ่มนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ รวมถึง Family Office หรือบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์ส�ำหรับครอบครัวใหญ่และ Early Stage VC

ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth)
เป็นช่วงที่สตาร์ทอัพมีฐานลูกค้าแล้ว เริ่มมีรายได้
ชัดเจน ต้องการระดมทุนเพิม่ เติมเพือ่ ขยายฐานลูกค้า และ
เร่งการเติบโตของธุรกิจมากขึน้ โดยการเพิม่ ช่องทางเข้าถึง
ลูกค้าและช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ ทดลอง
น�ำบริการรุกตลาดใหม่
การระดมทุน: การระดมทุนรอบนี้เรามักเรียกว่า Growth
Capital โดยการระดมทุนแต่ละรอบจะตั้งชื่อเป็น Series
ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น Series A Series B ซึ่งอาจจะเรียงตามตัวอักษร
หรือไม่เรียงก็ได้ กลุ่มนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในรอบนี้คือ นักลงทุน Venture
Capital (VC) Corporate Venture Capital (CVC) หรืออาจจะเป็นการรวมตัว
ของกลุ่มนักลงทุน Angel ที่เรียกว่า Angel Syndicate เป็นต้น

ช่วงขยายตัว (Expansion)
คือ ช่วงที่สตาร์ทอัพสามารถผ่านช่วงเร่งอัตราการ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีผลการด�ำเนินงานที่เติบโต
อย่างมั่นคง สามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับธุรกิจใน
ประเทศของตัวเอง ซึ่งสตาร์ทอัพอาจเริ่มพิจารณาการ
ขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ

การระดมทุน: มั ก จะได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น

ประเภท VC CVC กองทุนเฮดจ์ฟัน นักลงทุนสถาบัน
ประเภทอื่นๆ เช่น Private Equity Firms หรือ Strategic
Investor ซึง่ อาจจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทอี่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมองเห็น
Synergy ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Investment) หรือการควบรวม
กิจการ (Mergers & Acquisitions) เป็นต้น  
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ช่วงเติบโตอย่างมั่นคง (Maturity)
เป็นช่วงที่สตาร์ทอัพเริ่มเป็นบริษัทขนาดใหญ่และ
ยังมีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจ และอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีย่ งั
คงมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง ในช่วงนี้บริษัทจะมีทาง
เลือกการระดมทุนในหลายรูปแบบ

การระดมทุน: สามารถท�าได้ทั้งการควบรวมกิจการ

(Mergers & Acquisitions) การเสนอขายหุ้นสู่สาธารณะ
(Initial Public Offering หรือ IPO) เป็นต้น

นอกจากแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากกลุม่ นักลงทุนตามทีก่ ล่าวมาแล้ว โครงการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐถือเป็นอีกแหล่งเงินทุนส�าคัญ ส�าหรับสตาร์ทอัพ
อีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีมาตรการสนับสนุนสตาร์ทอัพในรูปแบบ
การสนับสนุนที่แตกต่างกันไป เช่น การให้เงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม การงดเว้น
ภาษีส�าหรับนักลงทุนที่ร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าส�าหรับ
สตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น เป็นต้น

โครงการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ
เป็นแหล่งเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจส�ำหรับสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ที่ ต ้ อ งการเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ซึ่ ง มี
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
• ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ สนช. เป็นหนึ่งในองค์กร
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมผ่ า นโครงการและการด� ำ เนิ น งานรู ป แบบต่ า งๆ
เช่น โครงการ Open Innovation โครงการนวัตกรรมเมือง โครงการแข่งขันข้อเสนอ
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และ Start-up Thailand ซึ่งให้เงินทุนสนับสนุน
ในรู ป แบบทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย โครงการ incubation ผ่ า น Software Park
และ NECTEC เป็นต้น
• ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มี
เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ รู ป แบบดิ จิ ตั ล และการน� ำ เทคโนโลยี ม าพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ดิจิตัลทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพ
ก�ำลังคนและบุคลากร รวมถึงการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
• สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ ส� ำ หรั บ สตาร์ ท อั พ โดยความร่ ว มมื อ ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและธนาคาร SMEs เพื่อให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 1 มีระยะเวลาปลอดภาษีถึง 3 ปี สามารถผ่อนช�ำระคืนภายใน 7 ปี
• กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นเงินทุนให้เปล่าครอบคลุมค่าใช้
จ่ายร้อยละ 90
ที่มา:		http://www.tedfund.most.go.th/
		http://www.theeleader.com/news-enterprise/nia-startup-open-innovation-project/
		https://www.startupthailand.org/
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ทั้งนี้ ยังมีโครงการต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนช่วยเหลือสตาร์ทอัพในด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านระดมทุน อาทิ
		Incubator หน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ
หรือความร่วมมือระหว่างหลายๆ สถาบันที่ช่วยบ่มเพาะสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้น
โครงการ Incubator ให้สิทธิสตาร์ทอัพเช่า หรือใช้พื้นที่ Co-working space
ช่วงระยะเวลาประมาณ 6-9 เดือน และอาจมีการจัดอบรม หรือท�ำงานร่วมกับทีมงาน
ขององค์กรทีส่ นับสนุนโครงการบ่มเพาะเป็นต้น เช่น โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพของ
PayPal ทีจ่ ะให้สทิ ธิสตาร์ทอัพใช้พนื้ ทีแ่ ละอุปกรณ์ Co-working space ของ PayPal
ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 9 เดือน และเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพได้ท�ำงาน
ร่วมกับทีม PayPal Partners อื่นๆ รวมถึง Mentors ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
PayPal ด้วยส�ำหรับในประเทศไทย AIS D.C. หรือ AIS Designed For Creation
คือ ศูนย์สนับสนุนที่มีลักษณะเป็น Incubator ที่ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพโดยที่
ไม่ได้เข้ามาร่วมลงทุน
		Accelerator เป็ น โครงการอบรมสตาร์ ท อั พ ระยะสั้ น เพื่ อ เตรี ย มให้
สตาร์ทอัพพร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยจะมีสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการต่างๆ มากมาย เช่น การสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในรุ่นเดียวกัน โอกาสในการอบรมความรู้ด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และรับค�ำแนะน�ำสนับสนุนจากเครือข่าย Partners นักลงทุน โดยหน่วยงานที่จัด
โครงการ Accelerator จะร่วมลงทุนและถือหุ้นในสตาร์ทอัพในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 5-8

Accelerator
ในต่างประเทศ
Y Combinators และ TechStars โครงการ Accelerator แถวหน้าของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ เป็ น อย่ า งสู ง ในการเชื่ อ มเครื อ ข่ า ยสตาร์ ท อั พ
นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านเครือข่าย partner และโครงการอบรมอย่าง
เข้มข้น ซึ่งช่วยให้สตาร์ทอัพที่จบจากโครงการ สามารถสร้างอัตราการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด สตาร์ทอัพที่ประสบความส�ำเร็จ เช่น airbnb และ Dropbox คือ ส่วนหนึ่ง
ของสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ Y Combinators ในขณะที่ Techstars ได้สนับสนุน
สตาร์ทอัพมากกว่า 1,351 บริษัทซึ่งสามารถระดมทุนได้ทั้งหมด US$ 5.7 พันล้าน
และกว่าร้อยละ 75 เป็นบริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา:		Brian S. Cohen and John Kador (2013) What every angel investor wants you to know McGraw Hills.
		http://www.ycombinator.com/ , https://www.techstars.com/
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อุ่นเครื่อง

Accelerator
ในประเทศไทย
โครงการ Accelerator ส�ำหรับสตาร์ทอัพไทยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้พร้อมเติบโต โดยมีโครงการ Accelerator ที่ ได้รับ
การสนุบสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น
•
•
•
•
•
•

AIS the Startup (ปีที่เริ่มโครงการ 2554)
Bangkok Bank Innohub (ปีที่เริ่มโครงการ 2559)
depa Accelerator Program x Techsauce (ปีที่เริ่มโครงการ 2561)
DTAC Accelerate (ปีที่เริ่มโครงการ 2556)
Krungsri Rise (ปีที่เริ่มโครงการ 2559)
True Incube (ปีที่เริ่มโครงการ 2556)

ซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดอบรมตั้งแต่ 6-12 สัปดาห์ เพื่อให้สตาร์ทอัพมีโอกาส
ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากผู้ ให้การสนับสนุนโครงการ พร้อมโอกาส
อื่ น ๆ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยสตาร์ ท อั พ และนั ก ลงทุ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
บางโครงการอาจร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 6-8 ในขณะที่
บางโครงการอาจมีการท�ำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรเป็นต้น

นอกจากการระดมทุนจากนักลงทุนประเภทต่างๆ ตามทีอ่ ธิบายมาแล้ว สตาร์ทอัพ
ในยุ ค ดิ จิ ตั ล 4.0 ยั ง มี ท างเลื อ กในการระดมทุ น ผ่ า นระบบออนไลน์ ที่ เ รี ย กว่ า
Crowdfunding หรือการระดมทุนจากมวลชนซึ่งเป็นทางเลือกการระดมทุนที่มีการ
พัฒนาหลายรูปแบบและถือเป็นหนึ่งในทางเลือกการระดมทุนรูปแบบใหม่ในกลุ่ม
สตาร์ทอัพประเทศไทย หรือการระดมทุนโดยการเสนอขายเหรียญดิจิตัล (Token)
หรือที่เรียกว่า Initial Coin Offering (ICO)* ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ก็มีข้อได้เปรียบและ
ข้อเสียเปรียบรูปแบบและขั้นตอนการระดมทุนที่แตกต่างจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าการระดมทุนในโลกสตาร์ทอัพมีหลายรูปแบบซึ่งไม่ได้มี
สูตรตายตัวว่าสตาร์ทอัพจะต้องได้รับเงินทุนสนับสนุนตามขั้นตอนที่อธิบายข้างต้น
สตาร์ทอัพบางรายอาจจะไม่ได้พงึ่ แหล่งเงินลงทุนอืน่ ๆ เลย จนกระทัง่ เข้าสูช่ ว่ งขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว สตาร์ทอัพบางบริษัทอาจจะได้เงินสนับสนุนจากกลุ่มผู้สนับสนุน
หรือมวลชนผ่าน Crowdfunding ในขณะที่บางบริษัทอาจจะได้รับเงินทุนสนับสนุน
จากนักลงทุน Angel VC หรือ Strategic Investor ไม่ว่าจะเลือกระดมทุนแบบไหน
เส้นทางสู่ความส�ำเร็จของสตาร์ทอัพมีได้หลายเส้นทางและแหล่งเงินทุนเป็นเพียง
หนึ่งในปัจจัยสนับสนุนให้สตาร์ทอัพสามารถ
ด�ำเนินงานตามแผนงานที่ตัวเองตั้งเป้าหมาย
ไว้ได้ และหัวใจส�ำคัญคือ การเลือกแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมกับองค์ประกอบต่างๆ
ของสตาร์ทอัพในช่วงเวลานั้นๆ เช่น
ความพร้อมของสตาร์ทอัพ ระดับเงินทุน
สนับสนุนที่ต้องการค�ำแนะน�ำทางธุรกิจหรือ
ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตาม Stage ของสตาร์ทอัพ

* ในช่ ว งปี 2560 กลุ ่ ม สนั บ สนุ น การลงทุ น ด้ ว ยสกุ ล เงิ น ดิ จิ ตั ล ได้ ริ เ ริ่ ม แนวคิ ด การระดมทุ น แบบ Securities Token
Offering หรือ STO เพื่อลดความเสี่ยงด้านการลงทุนในกรณีของ ICO โดยมีรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมใน Chapter 4
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สรุปภาพรวมรอบการระดมทุน แหล่งเงินทุน
และระยะการเติบโตของสตาร์ทอัพ

ระยะการเติบโต
ของธุรกิจ

Pre-seed

แหล่งเงินทุน

OM
FF&F

Seed
FF&F
Incubators
Corporations
Governments
Early Stage
Angels

Accelerators
Early Stage VCs

Crowdfunding

ทางเลือกอื่น
รอบการระดมทุน

Founders’
Capital

Preliminary Round
Micro Seed
Pre-Seed

Seed

เงินทุนที่ต้องการ
โดยประมาณ

$25k

$25k-$100k

Up to $500k

วัตถุประสงค์
การใช้เงิน

R&D

Establishment
Enablement

GTM/Roll
Out

Growth
VCs Super
Angel

VCs
Late Stage
VCs

Expansion
Expansion VCs
Private Equity
Firm Hedge
Fund Bank

Corporates
Private Equity

Series C+

Mezzanine PreIPO

Maturity

Coin Offering
Series A

Series B

$1.5m - $6m $10m- $40m $50m

Traction & Accelerated
Growth

IPO

$ 50m - $100m

Expansion
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อุ่นเครื่อง

หนังสือเล่มนี้ จึงขอน�ำเสนอภาพรวมของการระดมทุนจากนักลงทุนประเภท
ต่างๆ ขั้นตอนการระดมทุน และการท�ำงานกับนักลงทุน ความคาดหวังและข้อ
ก�ำหนดต่างๆ ข้อดีและข้อควรพิจารณาของแหล่งเงินทุนในแต่ละรูปแบบทีส่ ตาร์ทอัพ
ควรรู ้ ซึ่ ง ผู ้ เ ขี ย นได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากผลงานเขี ย นของนั ก ลงทุ น VC และ
Angel Serial Entrepreneur ในต่างประเทศ บทสัมภาษณ์นักลงทุน VC CVC และ
ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ รวมถึงเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้เป็น
ประโยชน์ต่อสตาร์ทอัพไทย นักลงทุนมือใหม่ที่สนใจร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพ และ
บุคคลที่สนใจทั่วไปผ่านทั้ง 5 Chapter ดังนี้

อุ่นเครื่อง
แหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพ

ท�ำความเข้าใจเรื่องแหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพเบื้องต้น

Chapter 1
นักลงทุนในโลกสตาร์ทอัพ

เจาะลึกความแตกต่างระหว่าง Angel Investor Venture Capital
และ Corporate Venture Capital ท�ำความเข้าใจลักษณะของ
นักลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และรูปแบบการลงทุนแต่ละ
ประเภท

Chapter 2
แนวคิดนักลงทุนและขั้นตอนการท�ำงาน

ท� ำ ความเข้ า ใจแนวคิ ด และขั้ น ตอนการท� ำ งานของนั ก ลงทุ น
Venture Capital รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและปัจจัย
ที่ใช้พิจารณาการลงทุนในสตาร์ทอัพ

Chapter 3
เมื่อสตาร์ทอัพต้องการระดมทุน

ถอดบทเรียนสตาร์ทอัพที่ระดมทุนส�ำเร็จ ท�ำความเข้าใจขั้นตอน
การเตรียมตัวระดมทุน และเข้าใจข้อก�ำหนดต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
เจรจาข้อเสนอการร่วมลงทุน
Reward
Based
Crowdfunding
DebtBased

Crowdfunding

Donation
Based
Crowdfunding
Equity

Crowdfunding

Chapter 4
ภาพรวมการระดมทุนทางเลือกอื่น

เปิดโลกทางเลือกการระดมทุนรูปแบบอื่นๆ เช่น Crowdfunding
Coin Offering เพือ่ เรียนรูว้ า่ รูปแบบการระดมทุนทัง้ สองรูปแบบนี้
มีขั้นตอนการระดมทุน จุดเด่น และข้อจ�ำกัดอย่างไรบ้าง

Chapter 5
LiVE: Equity Crowdfunding Platform

เจาะลึกความเป็นมา และขัน้ ตอนการท�ำงานของ Equity CrowdFunding สัญชาติไทยที่ชื่อ LiVE

บทส่งท้าย และค�ำศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในกองทุน VC ในเรื่องหลักเกณฑ์
การเลือกกองทุน ปัญหาและอุปสรรคที่นักลงทุนมักพบในการลงทุนในกองทุน VC
และปิดท้ายด้วย ค�ำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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