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Siri Ventures เดินหน ้าลงทุนสตาร์ตอัพ พัฒนาเทคโนโลยี สร ้างรายได ้เพิม
Startup

Siri Ventures เดินหน้าลงทุนสตาร์ตอัพ พั ฒนาเทคโนโลยี
สร้างรายได้เพิ ม
By Songklod Sae-Ngow 23 มิถน
ุ ายน 2020

ผลกระทบทีเกิดจากโควิด-19 ส่งผลให ้อสังหาริมทรัพย์ต ้องปรับตัวในทันที ทังเรืองความปลอดภัย และเรืองสภาพจิตใจของ
ลูกบ ้าน ในช่วง 2-3 เดือน Siri Ventures นํ าเทคโนโลยีไร ้สัมผัสเข ้ามาแก ้ปั ญหาเพือเลียงการสัมผัสประตู ก๊อกนํ า รวมไปถึง
เทคโนโลยี Home Service แอปฯ ทีเข ้ามาช่วยลูกบ ้านทีไม่ต ้องการสัมผัสอะไรทีไม่จําเป็ น เช่น การประทับตราแขกทีเข ้ามา
หาลูกบ ้าน (e-Stamp) รวมถึงการรับส่งพัสดุระหว่างลูกบ ้านกับนิตบ
ิ ค
ุ คล แบบไร ้สัมผัส
ั
จิรพ ัฒน์ จ ันทร์เจิดศกดิ
ประธานเจ้าหน้าทีเทคโนโลยี บริษ ัท สิร ิ เวนเจอร์ส จําก ัด (Siri Ventures) กล่าวกับ The
Story Thailand ว่า การพัฒนาระบบทีเกิดจากวิกฤติโควิด-19 เป็ น การปรับในระยะสัน แต่ในระยะยาวไม่มใี ครรู ้ว่าจะเกิด
ั ผัสอะไรทีไม่รู ้จัก การเว ้นระยะห่างทางสังคม
อะไรขึน พฤติกรรมบางอย่างทีเปลียนไปแล ้ว เช่น การสังของออนไลน์ การไม่สม
จะยังอยูห
่ ลังจากผ่านวิกฤติรอบนีไปแล ้ว
เทรนด์การอยูอ
่ าศัยในอนาคต หลายคนเริมพูดกันถึงเรืองการทีคนทํางานจากบ ้านได ้ หรือคนไม่อยากอยูใ่ นสถานทีทีมีคนมาก
ซึงมีความเป็ นไปได ้ทีคนจะเปลียนความคิดในการซือทีอยูเ่ พราะปั จจัยเรืองการดํารงชีวต
ิ คือ สภาพแวดล ้อม คนทีอยูใ่ นตึกสูง
ในเมือง อาจจะซือเพราะชอบสถานทีใกล ้เคียง ส่วนคนทีอยูบ
่ ้านชานเมือง ซือเพราะต ้องการชีวต
ิ ความเป็ นอยูใ่ นหมูบ
่ ้านทีมี
ความปลอดภัยมีทออกกํ
ี
าลังกาย

เราจึงคิดว่าลูกบ้านต้องการอะไร เชน่ ทําอย่างไรให้ทกุ จุดมีสญั ญาณ WIFI เมือ
คนจะต้องทํางานอยูบ่ า้ นมากขึน เรืองความปลอดภัยจะต้องมีประสทิ ธิภาพและ
ปลอดภัยกับลูกบ้าน เราต้องปรับตัวเพือให้ลกู บ้านทีอยูอ่ าศยั ในโครงการใน
อนาคตมีความสบายใจ”

“

Siri Ventures โฟกัสเทคโนโลยี 4 เรือง คือ
-เทคโนโลยีการก่อสร ้าง
-เทคโนโลยีการบริหาร
/

-เทคโนโลยีการชีวต
ิ และความเป็ นอยูท
่ ดี
ี
-เทคโนโลยีความยังยืน

เราอาจจะสลับลําดับความสําคัญบางอย่างทีจําเป็ นและต้องมาก่อน เชน่ เมือเกิด
วิกฤติโควิด-19 ก็จําเป็ นต้องพัฒนาระบบ E-STAMP รวมถึงทําอย่างไรให้คนสมั ผัส
น้อยทีสุด”
“

จิรพ ัฒน์ กล่าวต่อว่า Siri Ventures ให ้ความสําคัญทุกเทคโนโลยีเท่า ๆ กัน เทคโนโลยีกอ
่ สร ้างบ ้านเราทําได ้รวดเร็วขึนและ
ต ้นทุนถูกลง เทคโนโลยีการบริหาร เพราะถ ้าสร ้างแล ้วขายไม่ได ้ บริหารไม่ได ้ ก็ไม่มป
ี ระโยชน์ เทคโนโลยีเพือการอยูอ
่ าศัยก็
สําคัญ ลูกบ ้านต ้องอยูแ
่ ละมีความสุข ส่วนเทคโนโลยีความยังยืน ก็มก
ี ารลงทุนในหลาย ๆ อย่าง แต่ในช่วงครึงปี หลังจะเน ้นให ้
ความสําคัญกับเรืองของความยังยืนในด ้านพลังงาน

ื าเป็ นสงที
ิ ลูกบ้านได้รับผลกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะในชว่ งทีทุกคน
เราเชอว่
อยูบ่ า้ นและใชไ้ ฟมากขึน เราทําเรืองพลังงานสะอาด เชน่ รถอีวี กังหันลมผลิต
ไฟฟ้ า อีกสว่ นทีเราเน้นยําและชว่ ยผลักดันให้เกิดการใชไ้ ด้ในชว่ งครึงปี หลัง คือ
เรืองมิเตอร์อจั ฉริยะ (SMART METER) เพือให้ลกู บ้านได้เห็นว่าใชไ้ ฟกันนําไป
เท่าไหร่แล้ว และเราจะชว่ ยให้เขาประหยัดได้อย่างไรโดยให้ระบบเรียนรู ้ และ
แนะนํา”

“

ปั จจุบน
ั มีการทดลองการแลกเปลียนพลังงานระหว่างตึกโดยใช ้บล็อกเชน ซึงอยูใ่ นระหว่างศึกษาว่าถ ้านํ ามาใช ้กับลูกบ ้านให ้
สามารถผลิตพลังงานใช ้เองเช่น จากแสงแดด หรือลม และเพิงปิ ดการลงทุนในการติดตัง EV Charger ให ้ลูกบ ้านรู ้ได ้ว่าที
ชาร์จว่างอยูห
่ รือไม่ และสามารถจองชาร์จได ้

รุกพัฒนาเทคโนโลยี ขายบริการสร ้างรายได ้เพิม
จิรพ ัฒน์ กล่าวว่า Siri Ventures ยังเป็ น CVC ทีตังมาเพือสนับสนุนแสนสิร ิ แต่จะเริมออกไปสร ้างรายได ้จากข ้างนอก เช่น
การทําแอปฯ Home Service ทําให ้เข ้าใจลูกบ ้าน และสามารถนํ าความเข ้าใจออกไปสร ้างรายได ้กับบริษัทข ้างนอกได ้
ในด ้านระบบนิเวศกับพาร์ทเนอร์ ปี ทแล
ี ้วได ้เปิ ดตัว PropTech Sandbox ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) พัฒนารถยนต์ขบ
ั เคลือนอัตโนมัต ิ รวมถึงโดรนขนส่ง และจะพัฒนาต่อในปี ท ี 2 เพราะสตาร์ตอัพจะได ้
ประโยชน์กบ
ั การทดสอบในสถานทีจริงกับลูกบ ้านจริง
รวมถึงมีนักลงทุนจากต่างประเทศ มาทําเรือง Smart City หรือ Home Security

เล็งลงทุนสตาร์ตอัพเพิม พร ้อมปั นพนักงานเป็ นสตาร์ตอัพ
จิรพ ัฒน์ กล่าวว่า หลังจากวิกฤติจะเห็นสตาร์ตอัพทีมีความยืดหยุน
่ ง่ายขึน ใครทีปรับตัวได ้ CVC จะเลือกลงทุนได ้ง่ายขึน ใน
พอร์ตของ Siri Ventures ได ้รับผลกระทบแทบจะทุกราย ทังทีลงทุนในไทยและต่างประเทศ บางบริษัทมีการเลือนเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ ลดพนักงาน

วิกฤติครังนีทังเหนือยและดี ทําให้ CVC ต้องกลับไปดูบริษัทในพอร์ตของตัวเอง
ว่าใครเป็ นอย่างไร และจะชว่ ยอะไรเขาได้บา้ ง”

“

Siri Ventures จะลงทุนสตาร์ตอัพอีกประมาณ 3-4 ราย ส่วนมากจะเข ้ามาตอบโจทย์เทคโนโลยี 4 เรืองหลัก แต่จะมีสตาร์
ตอัพทีไม่เกียวข ้อง เป็ นเทคโนโลยีทตอบโจทย์
ี
การอยูอ
่ าศัยในอนาคต
ขณะเดียวกันประเทศไทยมี CVC ค่อนข ้างมาก สตาร์ตอัพสามารถเข ้ามาทดสอบได ้จริงในอุตสาหกรรม อยากให ้สตาร์ตอัพลอง
เข ้ามาคุย เพราะวิกฤติทําให ้ทุกคนชะลอการลงทุน ถ ้านํ างบประมาณมารวมกันตอนนีมีมากมายมหาศาล เพียงแต่วา่ สตาร์ตอัพ
จะต ้องขายตัวเองให ้ได ้
/

เรามีงบลงทุน 1,500 ล้านบาท ทีใชม้ า 2 ปี ครึงแล้ว เราไม่ได้มองว่าสตาร์ตอัพจะ
ต้องอยูใ่ น STAGE ไหน แต่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ทสามารถใช
ี
ไ้ ด้ในระดับหนึง เริมมี
ลูกค้า และทํางานร่วมกันได้ และมีสทิ ธิทีจะเข้าไปร่วมลงทุนได้”

“

จิรพ ัฒน์ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการ The Founder ทีให ้พนักงานนํ าปั ญหามาสร ้างธุรกิจ เป็ นการสร ้างให ้พนักงานมีความคิด
แบบเถ ้าแก่ สร ้างนวัตกรรมเข ้ามาแก ้ปั ญหา ซึง Siri Ventures เข ้าไปช่วยตังแต่การอบรม แก ้งาน นํ าเสนอ ทําตัวต ้นแบบ
รวมถึงให ้เงินทุนเพือนํ าไปจ ้างนักพัฒนาเข ้ามาในทีม
คาดว่าในปลายปี นจะสามารถที
ี
จะแยกตัวไปตังเป็ นบริษัท หรือเป็ นบริษัทใหม่ในเครือแสนสิรไิ ด ้ และล่าสุดกําลังจะรับรุน
่ ที 2

ึ
การเปลียนมนุษย์เงินเดือนให้มาเป็ นผูป้ ระกอบการนันมีความยาก ซงบางไอเดี
ยดี
สามารถเข้ามาชว่ ยเพิมประสทิ ธิภาพได้แต่ไม่สามารถสเกลได้ แต่บางไอเดีย
สามารถนําไปขายคนข้างนอกได้ ก็จะดึงให้มาอยูใ่ นโครงการ THE FOUNDER”

“

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
ทรงกลด แซ่โง้ว – เรียบเรียง
ั
บทสมภาษณ์
อน
ื ๆ ทีน่าสนใจ
่ ารเป็ น Digital Content Ecosystem ทีใหญ่ทสุ
-“Ookbee” จากธุรกิจอีบค
ุ๊ สูก
ี ดในไทย
-SCB ส่ง Robinhood กระตุ ้นตลาด ลดผูกขาด ลุยเกมมาราธอน ต่อยอดธุรกิจ
-CVC ไทย เงินทุนเหลือแต่ระวังการลงทุน เตรียมช่วยปูทางสู่ exit
-บริการต่าง ๆ ของ Google คือ “ผู ้ช่วยส่วนตัว” ทีสําคัญ ช่วงโควิด-19
-โซเชียลมีเดีย เครืองมือการตลาดในภาวะวิกฤติ
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CVC ไทย เงินทุนเหลือแต่ระวังการลงทุน เตรียมช่วยปูทางสู่ exit
/

โควิด-19 ดันยอดใช้จ่ายความปลอดภัยบนคลาวด์โต

ดีปาเร่งเครืองหนุนศก.ดิจิทัล ฟนประเทศหลังโควิด-19

/

หัวเว่ยเปด ‘ศูนย์ข้อมูลคลาวด์’ ทุนสร้างหมืนล้าน ตังฐานคุมภาคเหนือของจีน
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