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1. ภาพรวมและปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital and private equity: 
VC/PE) ในต่างประเทศ

2. รูปแบบการร่วมลงทุนของไทย : กรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
3. ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจเงินร่วมลงทุน
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

หัวข้อการน าเสนอ
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Global VCPE Country Attractiveness จัดอันดับให้ไทยมีความน่าสนใจส าหรับการลงทุนในรูป VC/PE 
อยู่ในอันดับที่ 34 ของ จาก 80 ประเทศ ซึ่งลดลดถึง 6 อันดับจากปี 2007 

Source: The Global Venture Capital and Private Equity Attractive Index 2011,  Ernst & Young, IESE  Business School 
           (University of Navarra), Emblyon Business School
Note:    Index ค านวณจากปัจจัยด้าน economic activity, depth of capital market, taxation, investor protection and corporate 

governance, human and social environment, and entrepreneurial culture and deal opportunity
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III. Supportive public policy & 
environment

II. investors & VC/PE firm I. high quality Entrepreneur

• Critical mass of entrepreneur with 
Innovative capabilities

• Entrepreneur with business & 
management skills

• Investors with risk appetite 
• Adequate number of quality 

VC/PE firm
• convenient exit options

• Tax incentive for investors & VC/PE firm
• Government fund / co-investment fund

ปัจจัยส าคัญทีมีผลกระทบต่อการลงทุนของธุรกจิเงินร่วมลงทุน
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เปรียบเทียบปจัจัยทีท่ าให้มีการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนในประเทศต่างๆ

Factors US (1) UK(2) CH (20) IS (21)

I. High quality 
entrepreneur

- Innovative capacity
- Quality of entrepreneur

Y
Y

Y
Y

N
N

Y
N

II. Investor & 
VC/PE firm

-Large supply of capital from 
institutional investor
- Government seeded fund / 
co-investment fund

Y + active 
enterprise

Y 

Y

Y

Y (foreign
Investors)

Y

Y (foreign
Investors)

Y

Exit option - Capital market advancement

- Flexible rules for secondary market

Y

Y

Y

Y

Listed in HKEX

N

Listed in 
Nasdaq

N

III. Supportive
tax policy &
Environment

Tax incentives Y Y N Y (for foreign 
investor)

Other factors Public 
procurement 

scheme

High economic 
growth + sell of 
state enterprise

Close 
connection to 
Silicon Valley

Note: ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึง Global VCPE country attractiveness score 2011



6

Implications

 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความ innovative ของ entrepreneur ที่สามารถน ามาสร้างธุรกิจที่มีศักยภาพในการเตบิโตสูง และ
มีผลตอบแทนในระดบัที่คุ้มค่ากบัความเส่ียงของนักลงทนุ ซึ่งจะท าให้มีปริมาณ potential deal flow เพียงพออย่าง
ต่อเนื่อง

 ประเทศที่มีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง เช่น จีน ที่แม้ในชว่งแรกยังมีจ านวนและคุณภาพ entrepreneur ไม่
สูงมาก แต่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ธุรกิจเงินร่วมลงทนุมาลงทนุ เนื่องจากมีโอกาสสูงในการได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทั้งใน traditional sector และธุรกิจที่มี innovation 

  เกือบทุกประเทศเห็นความส าคัญและมีการใช้นโยบายสนบัสนนุเพือ่เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นการเกิดของ private 
VC/PE  โดยเฉพาะใน US แม้วา่จะมีความพร้อมด้านปัจจัยอืน่อยู่แล้ว โดยอาจเป็นการให้แรงจูงใจในรูปภาษี หรือ
เพิ่มโอกาสในการได้ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ของภาคเอกชน (upside incentive)

  ธุรกิจเงินร่วมลงทนุมแีนวโน้มเพิ่มขึน้ในประเทศที่ตลาดทนุพัฒนาและมีสภาพคล่องสูง หรือมีกฎเกณฑ์ IPO ใน
ตลาดรองที่ยืดหยุน่ท าได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีปัจจัยที่เอื้อต่อ trade sales และ M&A ท าให้การ exit ของ
กองทุนท าได้สะดวก

ปัจจัยที่ส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC/PE) ในต่างประเทศ
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ด้าน Supportive public 
policy & environment

ด้าน investors & VC/PE firm 

ด้าน entrepreneur • Critical mass of entrepreneur with 
Innovative capabilities

• Entrepreneur with business & 
management skills

• Investors with risk appetite 
• Adequate number of quality VC/PE firm
• convenient exit options

• Tax incentive for investors & VC/PE firm
• Government fund / co-investment fund

ปัจจัยส าคัญทีมีผลกระทบต่อการลงทุนของธุรกจิเงินร่วมลงทุนในต่างประเทศ
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• U.S. และ Israel มีปัจจัยสนับสนนุดา้น innovation สูง โดยให้ความส าคัญดา้น R&D ซึ่งมาจากการลงทุนทั้งภาครัฐและ
  เอกชน มีการร่วมมือระหว่างสถานศกึษาและภาคอุตสาหกรรม จ านวนนกัวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรสูง ซึ่งสอดคล้องกบั
  จ านวน deal ที่ธุรกิจเงินร่วมลงทนุลงทุนทีม่ีปริมาณสูง
• ไทยยังขาดการให้ความส าคญัต่อการพัฒนาศักยภาพดา้น innovation โดยมีสัดส่วนการใช้งบประมาณดา้น R&D 
  เพียง 0.25% ของ GDP

การจัดอันดบัด้าน Innovation 

source: Global competitiveness report 2011-2012, World Economic Forum
* data from Global Innovation Index 2012, INSEAD Business School

          ช่องที่ระบายสีแสดงถึงการได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 10 ของโลก   

I. ปัจจัยด้าน entrepreneur ในต่างประเทศ : ความสามารถดา้น innovation

Country 

Capacity 
for 

innovation 

R&D 
expenditure 
(% of GDP)* 

Company 
spending on 

R&D

Availability of 
scientist  and 

engineers

University-industry 
collaboration in 

R&D 

Patent  (patent 
applications per 
mil. Population) 

No. of VC 
deals (% of  
US$ trillion 

GDP)*
IS 6 1 (4.3%) 8 10 8 4 (235.5) 3 (289)
US 7 9 (2.8%) 6 4 3 12 (137.9) 5 (243)
UK 12 19 (1.8%) 12 14 2 18 (93) 8 (147)
TW 15 N.A. 9 5 12 N.A. N.A.
SG 20 11 (2.7%) 10 12 5 13 (123.2) 25 (54)
CH 23 25 (1.5%) 23 33 35 38 (6.5) 35 (32)
TH 79 82 (0.2%) 68 49 46 72 (0.6) 61 (3)
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• entrepreneur ที่ประสบความส าเร็จและมีประสบการณ์มักก่อตั้งศนูย์บ่มเพาะที่ชว่ย coaching ในดา้นตา่งๆ นอกจากเงินทนุ 
เช่น co-working space บริการด้านบัญชี ค าแนะน าดา้นเทคนิค แนวคิดการท าธุรกิจ ตลอดจนการมี connection กับนักลงทุน

• incubator-backed company มีแนวโน้มที่จะอยู่รอดมากกวา่บริษัททั่วไป

Country Incubated enterprise survival rate General enterprise survival rate

New Zealand 87% continue to operate after 2 yrs 69% continue to operate after 2 yrs

United States 87% continue to operate after 5 yrs 44% continue to operate after 5 yrs

Europe 89% continue to operate after 3 yrs N.A.

Brazil 75% continue to operate after 3 yrs 50% continue to operate after 2 yrs

*Incubator – ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เพิ่งตั้ง โดยมีบริการด้าน support & back office รวมถึงให้
                  ค าปรึกษาด้านการท าธุรกิจในด้านต่างๆ
Source: New Zealand Ministry of Economic Development, 2008; National Business Incubator Association (NBIA); European BIC Network, 2008; 

ANPROTEC Brazil 

ตัวอย่าง incubator ภาคเอกชนใน US
: Y combinator (IT incubator)
-   ลงทุนในมูลค่า < US$20,000 ส าหรับหุ้น   
     2-10%
- contribution ส าคัญ คือ ค าแนะน าด้าน
เทคนิค และแผนธุรกิจ

- เปิด program ปีละ 2 รอบ โดยให้บ.ที่ผ่าน
การคัดเลือกย้ายมาที่ศนูย์ใน Silicon Valley 
เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งมีการน าเสนอ
แผนธุรกิจให้นักลงทุน

I. ปัจจัยด้าน entrepreneur ในต่างประเทศ  : หน่วยงานท่ีช่วยยกระดบัผูป้ระกอบการ

US มี incubators* ภาคเอกชน ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพธรุกิจ และช่วยลดต้นทุนในการก่อตั้งบรษิัทท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถ focus  ในการสร้างสินค้าหรือบริการ

เปรียบเทียบอัตราความอยู่รอดระหว่างบริษัทที่มี incubator ให้การสนับสนุนและบริษัททั่วไป
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UK มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้ง Investment Readiness Program 
ซึ่งกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

Project components Description

Information seminar ให้ความรู้ในเร่ืองตา่งๆที่เกี่ยวกบัธุรกิจเงินร่วมลงทุน

Investment ready review จัด session ที่มีแบบทดสอบ / software ที่วิเคราะห์คุณสมบตัิผู้ประกอบการและลักษณะธุรกิจ
เพื่อประเมินความพรอ้มและความเหมาะสมส าหรับการร่วมลงทนุ

Investment ready 
development program

จัด workshop/one-to-one support เพื่อชว่ยพัฒนาแผนธุรกิจ ให้ค าแนะน าและแก้ไข
จุดบกพร่อง เช่น ด้านกลยุทธก์ารตลาด การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ

Investment ready 
presentation review

Mock panel เพื่อฝึกซอ้มการน าเสนอแผนธุรกิจ และให้ feedback เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
(panelist เป็นกลุ่มนกัลงทุน หรือ entrepreneur ที่ประสบความส าเร็จ)

Investment networking แนะน าธุรกิจให้รู้จักเครือข่ายนักลงทนุ หรือ VC/PE fund 

I. ปัจจัยด้าน entrepreneur ในต่างประเทศ  : หน่วยงานท่ีช่วยยกระดบัผูป้ระกอบการ

Source: Mason and Kwok (2010)
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ช่วงธุรกิจที่มีไอเดีย และอยู่ระหว่างการก่อตั้งบริษัท ยัง
ไม่มีการสร้างรายได้ ท าให้หาเงินทุนยาก อีกทั้ง formal 

VC มักไม่สนใจเพราะขนาดการลงทุนเล็กไม่คุ้มค่า

• ประเทศที่มี VC เตบิโตดี พบว่า การลงทุนจากกลุ่ม business angels* นอกเหนือจากการร่วมลงทุนจากภาครัฐ มีส่วนส าคญัในการลงทุน
ในช่วง seed & start-up ของธุรกิจ ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนนิกิจการไปจนสู่ช่วงขยายกิจการ ซึ่งเป็นช่วงที่ VC เข้ามารับชว่งลงทุนต่อ

• นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ business angel โดย
 -  สนับสนุนการสร้าง business angels network เช่น การจัดตั้งสมาคมนักลงทุน หรือ จัด meeting ระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ
 -  ให้สิทธิลดหย่อนทางภาษีเงินได้ส าหรับเงินลงทุนของนักลงทุนบุคคลทีล่งทุนใน SMEs (UK) หรือ รัฐร่วมลงทนกับโครงการที่
    ได้รับการร่วมลงทุนจาก business angel (SG)

II. ปัจจัยด้าน Investor & VC/PE firm : Fill the funding gap

*business angels นักลงทุนบุคคลซึ่ง
ใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุน ส่วนใหญ่
ในธุรกิจช่วงเริ่มต้น ส่วนใหญ่เป็นนัก
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ มีเงินทุน
และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุน
กิจการอื่น
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การศึกษาในตา่งประเทศ*พบวา่กิจการที่ได้รับเงินทนุจากธุรกิจร่วมลงทุน มีแนวโน้มในการเพิ่มจ านวนสิทธิบตัร และสามารถผลิต
สินค้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถถ่ายทอดทักษะในการท าธุรกิจและมีส่วนร่วมในการสร้าง value-added แก่กิจการนัน้ๆ 
ซึ่งนบัเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนท าให้การลงทนุประสบผลส าเร็จ
• ธุรกิจเงินร่วมลงทนุใน US, Taiwan ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ หรือมีความเข้าใจในธุรกิจที่ลงทุน โดยเฉพาะดา้น 

technology & IT เช่น KPCB (IT, Greentech) Rock Port Capital Management (clean technology) 
• มีกลุ่ม corporate VC ที่มิได้พิจารณาแต่เพียงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนทางการเงนิ แต่ยังมุ่งลงทนุในธุรกิจที่มีความเกี่ยว

โยงและสนับสนนุกบัธุรกิจหลักของกิจการเอง ช่วยให้เกิด synergy ในการลงทนุ เช่น Google, BMW, GE, Siemens, Nike

II. ปัจจัยด้าน Investor & VC/PE firm : value added

Divisions Value-added creation

Human resources Recruiting key staffs, negotiating salary

Finance & accounting Budgeting, investment calculations, connection of further 
financing resources

Marketing Distribution channel, pricing, access to international market

Technology IT advice, facilities

Procurement Contact to potential suppliers

ตัวอย่างการสรา้ง value-added ในด้านต่างๆ ของธุรกิจเงินร่วมลงทุน

*ข้อมูลจากงานวิจัยของ Gompers and Lerner (1999), Kortum and Lerner (2000), Ueda and Hirukawa (2006) 
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• การท า IPO เป็นช่องทางการ exit ที่ส าคัญของธุรกิจเงินร่วมลงทนุในจนี ซึ่งมกีาร exit ผ่านการท า IPO ถึง 70%-90%*  
• นอกจากปัจจัยด้านขนาดและสภาพคล่องของตลาดหลักทรพัย์หลกัแลว้ หลายประเทศมีตลาดหลักทรพัย์รองที่มีกฎเกณฑ์
  ยืดหยุ่น ซึ่งมีส่วนชว่ยให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนมีทางเลือก exit ได้สะดวกและรวดเร็วขึน้

II. ปัจจัยด้าน Investor & VC/PE firm : การ exit โดยการท า IPO

Source: World Federation of Exchange

Market capitalization 2011

ตลาดรองในต่างประเทศ เช่น UK: AIM (1,243 บริษัท), SG: Catalist (137 บริษัท), MY: ACE (119 บริษัท) ไม่มีเกณฑ์ด้านขนาด
หรือผลประกอบการส าหรับการ list ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ใช้ระบบ sponsored FA 

ประเทศ VC-backed company ที่ท า IPO ** 
ปี 2011 (มูลค่า US$ million)

US 45 (5,385)

EU 14 (990)

CH 97 (15,328)

IS 2 (24)

source: Globalizing Venture Capital, Ernst & Young
** ข้อมูลเฉพาะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักในประเทศ

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
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Bursa Malaysia
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Taiwan SE
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Shanghai SE

London SE Group
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Billion US$

* ข้อมูลจาก Globalizing venture Capital, Ernst & Young
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• M&A เป็นอีกช่องทางที่ส าคัญในการ exit ของธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยเฉพาะใน U.S. และ E.U. ซึ่งมีการ exit 
โดย M&A ประมาณ 80% - 90%*  

• ตลาดทุนที่พัฒนาแล้วมักมีมูลค่า M&A สูง (M&A ในไทยยังมีมูลค่าน้อย โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 46 ของโลก) 
• ต่างประเทศมีเครื่องมือทางตลาดทุนที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการซื้อขายกิจการ หรือการท า M&A

Source: Financial Development Index, World Economic Forum 

M&A transaction to (% to GDP)

Listing of Special-purpose acquisition company 
(SPAC)

SPAC คือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อ
เข้าซื้อกิจการอืน่ 

ตลาดทนุในตา่งประเทศ เช่น US, UK, SG, MY มี
เกณฑ์อนุญาตการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ของ SPAC ซึ่งเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกแก่ 
PE หรือ บริษัททั่วไป ในการระดมเงนิทุนส าหรับซื้อ
กิจการ

2nd 
3rd

11th 12th

30th 32nd

46th
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UK SG MY US IS CH TH

II. ปัจจัยด้าน Investor & VC/PE firm : การ exit โดยการท า M&A

M&A Activity (ranking) 

* ข้อมูลจาก Globalizing venture Capital, Ernst & Young
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• เป็นจุดเร่ิมต้นท าให้มีธุรกิจเงินร่วมลงทนุเกิด
ใหม่เพิ่มขึน้เปน็จ านวนมาก รวมถึงการพัฒนา 
ecosystem และบคุลากรในอุตสาหกรรม

• Efficiency เนื่องจากเอกชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
และบริหารจัดการการลงทุนเอง

• เอกชนมีแรงจูงใจในการร่วมลงทุน โดยมีรูปแบบ
ท าให้เอกชนใช้เงินลงทุนน้อยลงขณะที่มีโอกาส
ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้าง
ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ

• U.S. และ Israel มีการใช้นโยบายรัฐโดยมีโครงการร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน รวมถึงการให้แรงจูงใจ เช่น ต้นทุนการลงทนุที่
ต่ าลง หรือ ให้ภาคเอกชนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้โดยซื้อหุ้นคนืจากรัฐในราคาต่ า (cap ผลตอบแทนภาครัฐ)
ซึ่งเป็นตัวกระตุน้ส าคญัที่ท าให้อตุสาหกรรมร่วมลงทนุเพิ่มขึน้อยา่งมากและรวดเร็ว

• Israel มีเงื่อนไขให้มกีารร่วมลงทนุกบั VC ต่างประเทศ เนื่องจาก VC ในประเทศอยู่ในขั้นเร่ิมตน้และยังขาดความเชี่ยวชาญ 
    ซึ่งสามารถน ามาใชเ้ป็น role model ส าหรับประเทศที่ VC อยู่ในชว่งเร่ิมต้น

III. ปัจจัยดา้น supportive policy ในต่างประเทศ : co-investment fund จากภาครฐั

• ดึงธุรกิจเงินร่วมลงทนุต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
US เพื่อเพิ่มเงนิลงทนุ  ท าให้มี knowledge 
spillover และช่วยการท า IPO ใน US

U.S. : (1958) SBICs 
(Small Business Investment Corporations) 

• รัฐให้เงินกู้ยืมหรือการนัตีเงนิกู้ในอตัราดอกเบี้ยต่ า แก่ธุรกิจ
เงินร่วมลงทนุในจ านวนเงิน 2 เท่าของเงินลงทุนของเอกชน

Israel :  (1993) Yozma
• รัฐร่วมลงทุนกบัเอกชนในสัดส่วน รัฐ 40 : เอกชน 60
• Upside incentive เอกชนได้รบัสิทธิ์ซื้อหุน้จากรัฐบาล 

โดยจ ากัดเวลาภายใน 5 ปี (คิดราคาที่มลูคา่เร่ิมต้นรวม
อัตราดอกเบีย้ + 7% ของผลก าไรของบริษทัที่ลงทุน)

•         มีเงื่อนไขให้ต้องมีการร่วมทนุกับ VC ต่างประเทศ



16

1. ภาพรวมและปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital and private equity: 
VC/PE) ในต่างประเทศ

2. รูปแบบการร่วมลงทุนของไทย : กรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
3. ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจเงินร่วมลงทุน
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

หัวข้อการน าเสนอ
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Sector Company VC/PE

IT/Software Humanica ข้าวกล้า

Gamed Software V-net Capital

Cyber Planet SMEs Venture Capital

Retail Copperwired V-net Capital

Central Pattana Lombard

Restaurant S&P Lombard

Hot Pot Aureos Capital

Dunkin donut & 
Au Bon Pain

Navis Capital

Manufacturing SNC Former Lombard

Somboon Advance 
Technology 

กองทุนเพื่อการร่วม
ลงทุน

Sector Company VC/PE

Real Estate Pruksa กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน

Others บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

กองทุนไทยทวีทุน

S Pack Lombard

Distri-Thai Navis Capital

B-Quik Thai Strategic Holdings

Environmental Care 
Management 

Aureos Capital

Kantana Lombard

Asia Book Lombard

Jubilee ข้าวกล้า

ตัวอย่างบริษัทที่มีการร่วมทุนกับ VCPE ในไทย
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ลักษณะการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนในไทย  

• การลงทุนในไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงขยายกิจการ เนื่องจากธุรกิจมักมีแผนขยายกิจการและรายได้ที่
แน่นอน และมีแนวโน้มที่กองทุนจะ exit ได้ชัดเจนในเวลาไม่นาน ขณะที่การร่วมลงทุนในช่วงเริ่มต้นของ
กิจการมีน้อยมาก

• การร่วมลงทุนในไทยส่วนใหญ่เป็นลักษณะ passive financial investor  ขณะทีก่ารลงทุนในลักษณะ active 
ที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง value-added  ยังมีอยู่น้อย

• ธุรกิจเงินร่วมลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่มีขนาดกองทุนใหญ่ต้องการลงทุนในบริษัทขนาด กลาง-ใหญ่
เท่านั้น ขณะที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนไทย สามารถลงทุนในบริษัทขนาดย่อมที่ต้องการเงินลงทุนไม่สูงมากได้

  Venture capital ในชว่งเร่ิมต้นของกิจการทีต่้องการเงนิทนุในชว่งทดสอบหรือทดลอง
สินค้าและตลาด 

 ต้องการขยายธุรกิจ โดยท า M&A หรือขยายตลาดในและตา่งประเทศ 

  Distressed Company : ประสบปัญหาทางการเงิน/ ต้องการปรบัโครงสร้างหนี้
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• การร่วมลงทนุของ VC/PE มีทั้งก่อนและหลังที่ธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ VC/PE มีส่วนชว่ยให้บริษัทที่ได้รับ
การร่วมลงทนุ (investee company) มีผลก าไรเพิ่มขึ้นอยา่งชัดเจน ขณะที่ VC/PE ก็ได้รับผลตอบแทนในระดบัสูง 

• ขณะเดียวกันรัฐมีโอกาสได้รับรายได้จากภาษีนิตบิุคคลจากบริษัทเพิ่มขึ้น (มาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ และความโปร่งใส)

Source : SETSmart
Note: I = ปีที่ VCPE ร่วมลงทุน, L = ปีที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
          Ranch (Navis capital), SAT (Thailand Equity Fund), CPN (Lombard), TICON (Lombard – 2nd PE)    

ผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ได้รับเงินร่วมลงทุน และ ผลก าไรของธุรกจิเงินร่วมลงทุน

ตัวอย่างผลตอบแทนของกองทุน (เท่า)
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ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของ investee company 

(ล้านบาท)
RANCH (I 2000, L 1993)

CPN (I 2003/L 1995)

SAT (I 2004/ L 2005)

TICON (I 2004/ L 2002)

ปีที่ PE เข้าร่วมลงทุน

VC/PE fund Investee co. Return
(เท่า)

Lombard CPN
S Pack
S&P

7.1x
3.5x
2.5x

Navis Distri-Thai 3.4x

Thailand 
Equity Fund

Pruksa
SAT

7x
3.5x

source : Asia Venture Capital Journal, 
www.lombardinvestments.com 
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A B C D

VC/PE E (2006) F (2008) G (2012) H (2007)

ช่องทางติดต่อกับ
VC

การแนะน าของคนรู้จัก ร่วมฟังสัมมนาของหน่วยงานด้าน 
SMEs ของธนาคารแห่งหนึ่ง

กองทุนเป็นผู้เข้ามาติดต่อ ติดต่อกองทุนโดยทราบข่าวจาก
เครือข่าย

ภาคธุรกิจ restaurant chain software packaging computer retail

ขนาดการลงทุน 90 ล้านบาท เงินร่วมลงทุน 8.97 ล้านบาท เงินร่วมลงทุน 450 ล้านบาท n.a.

ลักษณะการลงทุน passive passive passive active

Stage of business Growth/expansion Growth/expansion ช่วงก่อน growth ช่วงก่อน growth

จุดเด่นของธุรกิจ เติบโตพร้อม middle 
income group

Software ที่สามารถแข่งกับ บ.
ต่างประเทศ ปรับให้เข้ากับเกณฑ์
และระบบของไทย และราคาถูกกว่า

คู่แข่งในโลกมีไม่ถึง 5 ราย 
เกาะกระแสสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ขยายตลาดได้ทั้งใน
และต่างประเทศ

เป็น specialty store ให้
ความส าคัญกับการสร้าง
บรรยากาศและสินค้า IT แปลก
ใหม่ ที่สะท้อน lifestyle คนรุ่นใหม่

เจ้าของกิจการ Open-minded และมี
ความต้องการจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

เคยท างานในบริษัทใหญ่ มีความ
พร้อมด้านระบบบัญชีและระบบ
บริหาร เข้าใจตลาดทุน และ
ต้องการจดทะเบียนในตลาดฯและ
ตั้งใจจะใช้ ESOP เพื่อจูงใจ
พนักงาน

เคยท างานในภาคการเงิน มี
ความเข้าใจตลาดทุน ต้องการ
ทุนเพื่อสร้างโรงงานขยาย
กิจการ

Mindset ไม่กังวลกับสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่น้อยลง เพราะได้รับ
เงินทุนเพื่อขยายกิจการ

Exit IPO in MAI (2012) IPO in MAI (tentative) IPO in SET (tentative 2013) IPO in SET (tentative 2013)

เปรียบเทียบลักษณะของผู้ประกอบการไทยที่ประสบความส าเร็จในการร่วมทุนในมิติต่างๆ

Source: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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Common characteristics of successful case

1. High potential business model & in growth stage : 
- เริ่มกิจการแล้ว ≥ 3 ปี และอยู่ในชว่งขยายกิจการ (growth / expansion) หรือช่วง pre-IPO
- ธุรกิจมีจุดเด่นในดา้นใดดา้นหนึ่ง (มีแนวโน้มในการสร้างรายได้สูง มีศักยภาพในการขยายกิจการ) เช่น 
  กลุ่มที่มี technological innovation และ กลุม่ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี โดยมีการสร้างมูลค่าเพิ่มดา้นกลยุทธ์การตลาด 
  หรืออาศัยการเติบโตของเศรษฐกิจและชนชัน้กลาง

2. Mindset & qualification ของผู้ประกอบการ
- เจ้าของกิจการมีประสบการณ์การท างาน เข้าใจระบบธุรกิจ มีระบบบัญชีโปร่งใสหรือ มีความมุ่งมัน่ที่จะยกระดับ
ระบบตา่งๆให้ มีมาตรฐาน

- ผู้ประกอบการที่เคยมีประสบการณ์ในธุรกจิใหญ่มาก่อน หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ มักมี  open-minded ยอมเสียหุ้น
บางส่วน หรือ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ได้เงินมาขยายกิจการให้เตบิโต 

3.      ปัจจัยที่ช่วยใหก้ารเจรจาตกลงบรรลผุล
     -  ความเช่ือถือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ร่วมลงทนุ และการมีความสัมพนัธ์ที่ดี
     - Third party เช่น FA ที่เข้าใจ SMEs ในการชว่ยเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมทุน 
     - การเล็งเห็นถึง synergy หรือ value added จากการร่วมลงทุนเป็นปัจจัยที่ท าให้ผูป้ระกอบการเต็มใจร่วมทุนดว้ย

เช่น VC/PE ที่มีทักษะความเช่ียวชาญในธุรกิจที่ลงทุน ช่วยเพิม่ทักษะการท าธุรกิจ การท าตลาด รวมถึงมีเครือข่าย
ในการให้ทนุเพิ่มเติมได้
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1. ภาพรวมและปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital and private equity: 
VC/PE) ในต่างประเทศ

2. รูปแบบการร่วมลงทุนของไทย : กรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
3. ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจเงินร่วมลงทุน
4. ข้อเสนอแนะ

หัวข้อการน าเสนอ



Source: Asian Venture Capital Journal, McKinsey analysis
หมายเหต:ุ 2 – มูลคา่การลงทุนต่ ากว่า $150 ล้านเหรียญสหรัฐส าหรับ MY ปี 2009, 2010; TH ปี 2005, 2008, 2009; PH ปี 2005, 2006, 2009

การลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนในไทยมมีูลค่าน้อยกวา่ประเทศเพื่อนบ้านและมแีนวโน้มลดลง

Number of 

investments

Value of investments,

$ million
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ด้าน entrepreneur 
• ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับธุรกิจ
• ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดระบบการบริหารและหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพียงพอ
• ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องแหล่งทุนหรือช่องทางในการเข้าถึงนักลงทุน โดยเฉพาะความเข้าใจ
ในธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ด้าน investor & VC/PE firm
• ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการลงทุนมีจ านวนไม่มาก
• ทางเลือกในการ exit มีอยู่จ ากัด  (เมื่อเทียบกับตลาดทุนที่พัฒนาที่มีเครื่องมือที่หลากหลาย) 

ด้าน supportive public policy & environment
• ขาดมาตรการสนับสนุนอย่างเป็นองค์รวม และนโยบายที่ด าเนินการไม่มีความต่อเนื่อง
• ขาดกลไกและช่องทางท่ีเชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ
* ข้อจ ากัดด้านมาตรการสนับสนุนทางภาษี (อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข)

ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจเงินร่วมลงทุนในไทยโดยสรุป
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แนวทางแก้ไขด้านมาตรการทางภาษีที่ทาง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างด าเนินการ

ที่มา: ค ากล่าวปาฐกถางานสัมมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต”  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. 
หมายเหตุ: 
- ธุรกิจที่รัฐต้องการส่งเสริม ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ท าให้เกิดการยกระดับ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ และเป็นธุรกิจ
ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

- โดยมีธุรกิจ 10 ประเภทที่ส่งเสริม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 2)อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงาน
สะอาด 3) อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการและ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6) อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า 7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ 8) อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
ชิ้นส่วน 9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และบริการสารสนเทศ และ 10) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ
อุตสาหกรรมใหม่ 

1. ปรับเกณฑ์ให้ผู้บริหารกิจการเงินร่วมลงทุน ไม่จ าเป็นต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถหาผู้บริหาร ได้สะดวกและคล่องตัวมากข้ึน 

2. ก าหนดให้กิจการเงินร่วมลงทุน สามารถตั้งในรูปแบบของบริษัท หรือทรัสต์ ก็ได้ 
3. ก.ล.ต. ประสานงานเพื่อยกเว้นภาษี capital gain และภาษีเงินปันผล แก่ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกิจการ

เงินร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุนที่ลงทุน ในสัดส่วนที่ลงทุนในธุรกิจที่รัฐต้องการส่งเสริม
4. ก.ล.ต. ประสานงานไปยังกรมสรรพากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแกก่ิจการ เงินร่วมลงทุน 

โดยไม่ก าหนดระยะเวลาที่กิจการร่วมลงทุนต้องลงทุนในธุรกิจเป้าหมาย 
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1. ภาพรวมและปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital and private equity: 
VC/PE) ในต่างประเทศ

2. รูปแบบการร่วมลงทุนของไทย : กรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
3. ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจเงินร่วมลงทุน
4. ข้อเสนอแนะ

หัวข้อการน าเสนอ
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บทสรปุ

การระดมทนุโดยใช้ธุรกิจเงินร่วมลงทนุเป็นทางเลือกที่มีส่วนส าคญัส าหรับธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจที่มีนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต
ต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีประเด็นส าคญัที่ควรด าเนนิการในไทย ได้แก่

 การสนบัสนนุ entrepreneur ทั้งในเร่ือง innovation และทักษะการบริหารจัดการ ตลอดจนความเข้าใจเร่ืองแหล่งทุน ผ่าน
หนว่ยงานหรือโครงการต่างๆ เช่น ศนุยบ์่มเพาะ การจัดสัมมนาที่ให้ความรู้ การจัด networking/platform เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีโอกาสพบผู้ลงทนุ

 การร่วมลงทนุในไทยส่วนใหญ่เปน็การลงทนุในกิจการที่อยูใ่นชว่ง growth stage จึงควรมีการสนบัสนนุการลงทุนเพิ่มเติม
ในช่วง seed และ start-up จากทั้งกลุ่ม business angel, VC, หรือภาครัฐ 

 ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ นอกจากให้เงนิทนุแลว้ การมีส่วนร่วมโดยใช้ทกัษะและประสบการณท์ี่มีในการให้ค าปรึกษาดา้นแผน
ธุรกิจ การบริหารจัดการ การท าตลาด และการแนะน าเครือขา่ยนักลงทุน มีส่วนชว่ยสร้างผลผลิตและเพิ่มประสิทธภาพแก่
กิจการ ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญที่มีส่วนท าใหก้ารร่วมลงทนุประสบผลส าเร็จ  ซึ่งการสนบัสนุนการร่วมทนุระหวา่งธุรกิจเงิน
ร่วมลงทนุไทยและตา่งชาติที่มีทักษะและความช านาญ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ knowledge transfer ได้

 การลงทนุของธุรกิจเงินร่วมลงทนุนบัวา่มคีวามเส่ียงค่อนขา้งสูง จึงควรมีมาตรการเพื่อสนบัสนนุการพัฒนาอุตสาหกรรม
ธุรกิจเงินร่วมลงทนุในรูปแบบตา่งๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทนุ หรือการร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน
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แผนระยะสั้น : เพิ่มโอกาสในการ matching ส าหรับ quick-win project
 ผลักดันธุรกิจกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้สูง ฝึกอบรมทักษะที่

จ าเป็นและ ให้ความรู้เรื่องแหล่งทุน 
 สร้างช่องทาง matching ระหว่างผู้ประกอบการ และธุรกิจเงินร่วมลงทุน รวมถึงธุรกิจ

เงินร่วมทุนต่างชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ข้อเสนอแนะ

แผนระยะยาว: นโยบายสนับสนุนอย่างจริงจังและครบวงจร
 การให้ความส าคัญกับการสร้าง entrepreneur ที่มี innovation & capabilities 
 การร่วมลงทุนโดยภาครัฐที่มุ่งเน้นไปที่ financing gap (ธุรกิจที่มีความเส่ียงสูง หรือ อยู่

ในระยะเริ่มต้น) และธุรกิจที่มี high impact ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยใช้ role 
model จากต่างประเทศ

 พัฒนาตลาดทุนในเชิงลึกเพื่ออ านวยความสะดวกต่อช่องทาง exit
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ธุรกิจท่ีมีความเส่ียงหรือไม่สามารถหาเงินทุนจากแหลง่อื่น : 
• ไม่สามารถขอสินเชื่อ เนื่องจากไม่ม ีcollateral หรือ ทรัพย์สินที่มีเป็น intangible asset ยากแก่การประเมินมูลค่า
• ธุรกิจท่ีเพิง่เริ่มก่อตัง้ ยังไม่มีรายได้ หรือธุรกิจที่ใช้เวลาลงทุนนานก่อนสร้างรายได้
•  ธุรกิจท่ีมีรูปแบบหรือการสร้างสินค้าใหม่ ยงัไม่มีการทดลองขายในตลาด
•  ธุรกิจท่ีต้องการยกระดับหรือขยายกิจการแต่ขาดประสบการณ์ในการท าธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ : มีจุดขาย มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลา 3-5 ปี
• Innovation: มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่แตกต่าง
•  growth/niche Market: สร้างตลาดใหม่ที่สามารถเติบโตได้ด ีม ีcreative marketing หรือเป็น niche market ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

หรือกลุ่มที่มอี านาจซ้ือสูง
•  Competitive advantage: ใช้ความได้เปรียบด้าน local resources / ภมูปิัญญาท้องถิ่น/ ทกัษะเฉพาะ / ความได้เปรียบเชิง

  ภูมศิาสตร์ หรือ supply chain

ลักษณะของธุรกิจกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้สูง 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ผลตอบแทนอาจไม่คุ้มทุน มีแนวโน้มขอสินเชื่อได้ และมีประสบการณ์
และความสามารถด้านธุรกิจอยู่แล้ว

เกิด impact และคุม้ทุน 
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 จัดสัมมนาที่ช่วยสร้างทักษะต่างๆและ สร้างความเข้าใจเรื่อง
แหล่งทุนรวมถึงธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 จัด pitching event / roadshow เพื่อสร้างโอกาสแก่
ผู้ประกอบการในการแสดงศักยภาพ รวมถึงการสร้าง 
electronic platform ระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน 
 นโยบายสนับสนุนการลงทุนของเอกชนในและต่างประเทศ
ใน SMEs
 ประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็ในการร่วมทุนกับ 

VC/PE

- มุ่งไปที่ target sector (ให้เกิด quick-win)
- ดึงผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จ
ในการระดมทุนจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนมาเป็น mentor เพื่อ
แบ่งปันความรู้

- เปิดโอกาสให้มีการน าเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

แผนระยะสั้น : เพิ่มโอกาสในการ matching ส าหรับ quick-win project

 เตรียมความพร้อมแก่
ผู้ประกอบการที่มี  potential 
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

 สร้างช่องทางและโอกาสในการ
ติดต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่าง
ผู้ประกอบการและนักลงทุน

  เปิดโอกาสแก่ธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนต่างชาติ
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1. สร้างผู้ประกอบการทีม่ีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน

 การพัฒนาความรู้ความสามารถของการสร้างผู้ประกอบการ
- สนับสนนุเงินทนุดา้นวจิัยและพฒันา
- สนับสนนุ incubators ให้ครอบคลุม และโครงการที่เตรียมความ
พร้อมและพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ

 ปัจจัยเสริม
- พัฒนาตลาดทนุตลาดทุนในเชิงลึก และแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรค (กฎเกณฑ์ M&A,  กฎเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นในการจดทะเบียน
ในตลาดฯ) เพื่ออ านวยความสะดวกในการ exit ของธุรกิจเงินร่วม
ลงทุน พร้อมกบัการให้ความรู้ผู้ลงทนุเพื่อให้ปกป้องตนเองได้

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคบัใชก้ฎหมาย เช่น การคุ้มครอง
สิทธิผู้ลงทุนและ การคุม้ครองทรัพย์สินทางปญัญา

 มีมาตรการสนบัสนนุธุรกิจเงินร่วมลงทนุ 
- ต้ัง matching fund ระหว่างหนว่ยงานรัฐและภาคเอกชน ที่ให้
แรงจูงใจในการเพิ่มผลตอบแทนแก่ภาคเอกชน โดยมีเงื่อนไข
ลงทุนในธุรกิจที่มี funding gap และร่วมทนุกับธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ต่างชาติที่มีความเช่ียวชาญ

- สนับสนนุการ่วมลงทนุจากบุคคลและนิตบิุคคลโดยให้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีส าหรับเงินลงทนุ

แผนระยะยาว : นโยบายสนับสนุนอย่างจรงิจังและครบวงจร

3. สร้างภาวะแวดลอ้มที่มีความ
สะดวกในการ exit

2. กระตุ้นการลงทนุจากภาคเอกชน
ทั้งในและตา่งประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี funding 
gap
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ตัวอย่างประเภทธุรกิจ

1. ICT sector – ธุรกิจที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ าประกัน เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในรูป software หรือ programmer 
อีกท้ังมักอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มการก่อตั้งซึ่งยังไม่มีรายได้

2. Retail sector – มักไม่มีสินทรัพย์ค้ าประกัน เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่เป็นการท าสัญญาเช่าร้าน แต่อาจมี
โอกาสเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในต่างจังหวัด หรือจังหวัดชายแดน รวมถึงมีศักยภาพ
ในการรุกตลาดกลุ่มประเทศ GMS

3. Franchising – ส่วนใหญ่เป็น franchise ด้านอาหาร ซึ่งวิธี franchise ท าให้สามารถขยายกิจการได้
อย่างรวดเร็วโดยใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนไม่สูงมาก

4. Manufacturing – ธุรกิจอาจอยู่ในช่วงขยายกิจการและต้องการเงินลงทุนเพิ่มในการซื้อเครื่องจักรเพื่อ
ขยายการผลิต

5. Agriculture & food – สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการสูง 
สามารถขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกในต่างประเทศ โดยเฉพาะมีปัจจัยเรือ่งการขาดแคลนอาหาร
เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ


