
“บทบาทและทิศทางธุรกิจ VC ภาคเอกชน ป ๒๕๔๙”
สําหรับการสัมมนา “เงินรวมลงทุนเกื้อหนุน SMEs”

โดย
นายกสมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน

นายคุณากร เมฆใจดี
ณ หองอิมพีเรยีล ควีนปารค 3 โรงแรมอิมพีเรยีล ควีนสปารค กรุงเทพฯ

วันจันทรที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ 



สมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน2

หัวขอนําเสนอ
- การพัฒนาที่ผานมา

- ทิศทางการลงทุนของ VC ในป ๒๕๔๙
- ทศวรรษที่ 2020 (๒๕๖๓)
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การพัฒนาที่ผานมา
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สูดวยปญญา
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1515  สิ่งประดิษฐในรอบสิ่งประดิษฐในรอบ  5050  ปป  
1. ตูเอทีเอ็ม  เครื่องแรกของโลกธนาคารบาเคลยส พ.ศ. 2510 (UK)
2. บารโคด  นายนอรแมน โจเซฟ วูดแลนด พ.ศ.2515 (USA)
3. แผนซดีี  นักวิทยาศาสตรชาวดัตช นายคลาสส คอมพานน  

พ.ศ.2512 สูตลาด พ.ศ.2525 (ฟลลิปส + โซนี)่
4. แกะโคลนนิ่ง “ดอลลี”่ เอียน วิลมตุ พ.ศ.2540 สก็อตแลนด
5. โครงการถอดรหัสพันธกุรรมมนษุย  ความรวมมือนกัวิทยาศาสตร

หลายรอยคนใน USA, UK, จนี, ฝรั่งเศส, เยอรมนั และญี่ปุน 
ถอดรหัสจดัเรียงดเีอน็เอ (3 พันลานตัวอกัษร) ใน เม.ย. 2546 ทําให   
เขาใจการทํางานของมนุษย
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1515  สิ่งประดิษฐในรอบสิ่งประดิษฐในรอบ  5050  ปป  

6. โทรศัพทมือถือ มีแนวคดิตั้งแต พ.ศ.2483 มารติน คูเปอร/โมโตโรลา 
ประดษิฐเครื่องแรกเมื่อพ.ศ.2516

7. PC สตีส จอบ “แอปเปล II” 2520 … window o/s ของ microsoft
ออกสูตลาด PC เมื่อ 2526 ก็แพรระบาดไปทั่วโลก 

8. ดาวเทียม สหภาพโซเวียต พ.ศ.2500 ทําให US เหยียบพระจนัทร 
2510

9. เด็กหลอดแกว  เกดิหนนูอย หลุยส บราวน ในอังกฤษ เมื่อ 2521 โดย 
แพทริก สเต็ปโท-โรเบิรต เอ็ดเวิรดส
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1515  สิ่งประดิษฐในรอบสิ่งประดิษฐในรอบ  5050  ปป  
10. ยานวอยเอเจอร นาซา/USA พ.ศ.2520
11. WWW ทิม เบอรเนอรส ลี  โปรแกรมเมอรชาวอังกฤษ ผูคนคดิ

โปรแกรม WWW  มาใชเชิงพาณชิยใน พ.ศ.2534 โครงขาย
อนิเตอรเน็ตมีมาตั้งแต 2500

12. นาโนเทคโนโลยี  นักวิทยาศาสตรอเมริกัน  เอริก เดร็กซเลอร 
บัญญัติศัพทเมื่อป 2529 เพื่ออธบิายวิสัยทัศนของ ศ.ริชารด ฟายน
แมน เจาของรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส ผูวางรากฐานคนแรก

13. พลังงานนิวเคลียร  พบปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชั่น พ.ศ.2473 อังกฤษ
สรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเมื่อ พ.ศ.2499
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1515  สิ่งประดิษฐในรอบสิ่งประดิษฐในรอบ  5050  ปป  

14. เลเซอร  นักวิทยาศาสตรของบจ.ฮิวส USA นายธโีอดอร ไมแมน 
สรางเลเซอรเครื่องแรกของโลกเมือ่ พ.ศ.2503  อัลเบิรต ไอนสไตน 
เจาของทฤษฎีทางฟสิกส ซึ่งเปนหลกัการของเลเซอรโดยทั่วไป

15. หัวใจเทียม  นกัประดิษฐเครื่องมือผาตดั  นายโรเบิรต ยารวิก สราง
หัวใจเทียมใหคณะแพทยใน ม.ยูทาธ USA ใสใหกับนายบารนีย 
คลารก เมื่อ พ.ศ.2525 และอยูได 112 วัน 



สมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน9

Factor Driven         
(Natural Resource)

Investment Driven

Wealth Driven

Innovation Driven

การพัฒนาที่ผานมาการพัฒนาที่ผานมา  ((ตอตอ))

สูดวย
ราคา
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ค.ศ. 2020 Bio-economy
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อุตสาหกรรมเปาหมายอุตสาหกรรมเปาหมาย
ดานการลงทุนในกรอบดานการลงทุนในกรอบ  WTOWTO

1. ประมง
2. ปาไม
3. เหมืองแร
4. เกษตรกรรม
5. เกษตรอุตสาหกรรม
6. บริการที่เกี่ยวของกับ 1-5

หมายเหตุ : กลุมประเทศเอเชียใต
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ตองทํางานรวมกัน
เปลี่ยนวธิีคิด วิธีจัดการ

ปรับทศันคติ

แนวทางแกไขแนวทางแกไข
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การปรับทัศนคติการปรับทัศนคติ

ผูประกอบการ หนวยงานราชการ

G 8G 8
VSVS
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ความเสี่ยงของธุรกิจความเสี่ยงของธุรกิจ
1. ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑ ( Product Risks )
2. ความเสี่ยงดานการผลิต ( Manufacturing Risks )
3. ความเสี่ยงดานการจัดการ ( Management Risks )
4. ความเสี่ยงดานการตลาด  ( Marketing  Risks )
5. ความเสี่ยงดานการเติบโต  ( Growth  Risks )
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6. ความนาเชือ่ถอืของผูประกอบการ

ความเสี่ยงของธุรกิจความเสี่ยงของธุรกิจ  ((ตอตอ))
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ทิศทางการลงทุนของ VC  ในป ๒๕๔๙

- กองทุนรวมทุนจะจัดตั้งภายใตพระราชกฤษฎีกาฉบบัที่ ๓๙๖ 
รวมประมาณ ๑,๖๐๐ ลานบาท
- กองทุนรวมทนุจะจัดตั้งในรูปแบบอื่นรวมประมาณ ๖๕ ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ ๒,๖๐๐ ลานบาท

จะจัดตั้งกองทุนรวมทุนรวมประมาณ ๔,๒๐๐ ลานบาท

รวมมีเงนิรวมทุนพรอมลงทุนประมาณ ๕,๔๔๐ ลานบาท
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ทิศทางการลงทุนของ VC  ในป ๒๕๔๙ 
(ตอ)

ธุรกิจที่กองทุนรวมทุนสนใจที่จะลงทุนในอนาคต
1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
2. อุตสาหกรรมดานพลังงาน
3. ธุรกิจสถาบนัการเงินที่ไมใชธนาคาร
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ทิศทางการลงทุนของ VC  ในป ๒๕๔๙ 
(ตอ)

อุตสาหกรรมดานพลงังาน
• ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงสาํหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรมและโรงไฟฟา
• โรงไฟฟาชีวมวล
• Energy Service Company (ESCO)
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ทิศทางการลงทุนของ VC  ในป ๒๕๔๙ 
(ตอ)

ธุรกจิสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
แฟคตอริ่ง ชวยจัดการลูกหนี้การคาเพื่อเพิ่มเงินทนุ              
หมุนเวยีนของกิจการ 

ลีสซิ่ง ชวยใหการเพิ่มเครือ่งจักร
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ขอมูลเพิ่มเตมิโปรดตดิตอ

สมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน
www.venturecapital.or.th
๑๑๙๓ ชั้น ๑๑ อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร ๐๒-๖๑๗-๒๑๐๑
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ติดตอ
นายกสมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน

คุณคุณากร  เมฆใจดี
C/O บรษิทัหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน บ ีว ีพ ีจํากัด

1126/2 อาคารวานชิ 2 ชั้น 11 ถ.เพชรบุรีตดัใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 02-655-2052-4 โทรสาร 02-655-2055
www.bvp.co.th

E-mail address : kunakorn@bvp.co.th
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