
CVC 
จุดเปลี่ยนในการพัฒนานวัตกรรม

อุตสาหกรรมอาหารไทย 
Corporate Venture Capital 



Pain point ในการ
พัฒนานวัตกรรม
ของภาคธุรกิจ 
 

เงิน
ทุน

 

องค์ความรู ้

tart-up 

arge 
Company 

Startup มีองค์ความรู้  
แต่ขาดเงินทุน 

บริษัทขนาดใหญ่มีเงินทุน 
แต่ขาดองค์ความรู้ 

Pain point  
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Venture Capital (VC) หรือธุรกิจเงินร่วม
ลงทุน ถือเป็นแหล่งเงินทุนอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
สามารถสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ธุรกิจ 
(Startup)  
 

CVC คือ VC อีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกจัดตัง้ขึ้นมา
โดยองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ (corporate) 
มีหน้าท่ีบริหารเงินลงทุนบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ 
เรียกรูปแบบนี้ว่า “Corporate Venture 
Capital (CVC)” 

การลงทุนวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ในกิจการของตนเอง
เพี ย งอย่ า ง เ ดี ย วอาจ ไม่
เพียงพอให้บริษัท เข้ าถึ ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ทันและ
ธุรกิจอาจถึงทางตัน 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ขององค์กรนวัตกรรมขนาดใหญ่   

จัดตั้ง CVC 

ลงทุนผ่าน 
Start-up 

นวัตกรรม 

จัดตั้ง CVC เพื่อเข้าไปลงทุน
สนับสนุนกิจการ/ธุรกิจเพื่อให้
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ซึ่งก็คือกลุ่ม Startup นั่นเอง 
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เ งิ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุ นจาก  CVC 
ทั่ ว โ ล ก มี แ น ว โ น้ ม
เพิ่มขึ้น และท าสถิติ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในปี 2019 

บริษัทที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก CVC สูง
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

บริษัทด้านการดูแล
สุขภาพดิจิทัล  

(Digital health) 

บริษัท AI 
Artificial Intelligence   

(AI companies) 

Source: The 
2019 Global 
CVC Report, 
ICB Insight 
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CVC ของบริษัทอาหาร
ชั้นน าระดับโลก 

Source: Corporate VC in the Food System 

             Who’s who and what are startups saying, Sarah Nolet 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(ธนาคาร) 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 
(วัสดุก่อสร้าง)  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

(พลังงาน) 

สินค้าอุปโภคบริโภค 

บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (AIS) 
(สื่อสารโทรคมนาคม) 

บมจ. แสนสิริ 
(อสังหาริมทรัพย)์ 

CVC ของบริษัท 
ชั้นน าในประเทศไทย 

มองหาธุรกิจ
ใหม่ให้ ปตท. 

การได้เทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจ 
ไม่ให้ถูก Disrupt เน้นลงทุนใน 

• สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer 
products) ทั้งกลุ่มอาหารและ
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  

• เทคโนโลยี Supply chain 
• ลงทุนในระบบหรือโปรแกรมต่างๆ 

เพ่ือช่วยในการท างานขององค์กร 
(Enterprise solutions)  

เน้นลงทุนใน 
• เทคโนโลยี Blockchain  
• การบริการทางการเงินแบบไร้

ศูนย์กลาง (Decentralized 
Finance: DeFi)  

• สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) 
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บริษัทผู้ผลิตเนื้อสังเคราะห์ นวัตกรรมกุ้งทางเลือก (New wave shrimp)  
• ผลิตมาจากสาหร่ายทะเลและส่วนผสมจากธรรมชาติ 
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• ปราศจากสารก่อภูมิแพ้  
• รสชาติหวานคล้ายกุ้ง ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู 

เทคโนโลยีเห็ด (Mushroom technology)  
บริษัทผู้น าเทคโนโลยีเพ่ือแปรรูปเห็ดไปสู่
ส่วนประกอบอาหารที่หลากหลาย (Ingredient) 
เช่น  
• เห็ดลดน้ าตาล 
• เห็ดโปรตีนทางเลือก 
• เห็นปรับรสชาติอาหาร 

ตัวอย่างการลงทุนในกิจการ 
Startup ของบริษัทอาหาร
รายใหญ่ของสหรัฐฯ Tyson 
Foods, Inc. FoodLogiQ คือ Platform ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอาหารโลก 

เน้นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารครอบคลุม 
• การจัดการซัพพลายเออร์  
• การปฏิบัติตามข้ันตอนความปลอดภัยอาหาร  
• การเรียกคืนสินค้า (Recall Management) 
• การตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต (Whole Chain 

Traceability) 

จากเตาอบสู่โมเดลธุรกจิสร้างสรรค์ของการท าอาหาร
ทานเองที่บ้านแบบประหยัดเวลา เพียงแค่ 
• เลือก Package (3, 6, 12 เดือน และจ านวนมื้อ

อาหารต่อสัปดาห)์ และช าระค่าบริการ 
• บริษัทก็จะส่ง Set box อาหารต่อมื้อที่ประกอบไป

ด้วยวัตถุดิบตา่งๆ ทุกๆ สัปดาห์ 
• เมื่อจะรับประทานกเ็พียงแคน่ าวัตถดุิบเขา้เตาอบ

อัจฉริยะ แล้วสแกนวิธกีารปรุง เครื่องก็จะปรุง
เมนูอาหารให้เราอัตโนมตัิ 

• ขั้นตอนการเตรียมวัตถดุบิไมถ่งึ 1 นาที และมีอาหาร
พร้อมเสิร์ฟภายใน 20 นาที 

บริษัทเทคโนโลยีการ
พัฒนาเนื้อสังเคราะห ์
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ทรพัยากร 
Resource 

แนวทางที่ CVC 
ควรสนับสนุน 

STARTUP เพื่อ
ผลักดันการสร้าง

นวัตกรรม 

เงินทุนคือพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
การเร่ิมต้นต้องมีเงินเป็น

องค์ประกอบส าคัญ 

เครือข่ายทั้งลูกค้าและพันธมิตร  
เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพได้เข้าถึงตลาด 
และปูทางไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

พันธมิตรอื่นๆ ในอนาคต 

เครอืขา่ย 
Network 

เงนิทนุ 
Money 

CVC เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีทรัพยากร 
(resource) เป็นจ านวนมากที่จะช่วย

สตาร์ทอัพได้ 

ความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมาย 
บัญชี ภาษี และการพัฒนาธุรกิจ  

เป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการ 

ความเชีย่วชาญ 
Expertise 
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ผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์กร
ธุรกิจจะได้รับจากการ
จัดตั้ง CVC เพื่อลงทุน
ในธุรกิจ Startup 

กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจระยะ

ยาว 
ผู้เชี่ยวชาญ 

การสร้าง
เครือข่ายที่
กว้างขวาง 

ลูกค้ามี
ศักยภาพใน

ตลาด 

เกิดเป็นนวัตกรรม 
ที่ท าให้องค์กรธุรกิจ
สามารถเข้าถึง ... 
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