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หนา้แรก   Highlight   Siri Ventures เดนิหนา้ลงทนุสตารต์อพั พัฒนาเทคโนโลย ีสรา้งรายไดเ้พิ�ม

Highlight Interview Startup

Siri Ventures เดินหน้าลงทุนสตาร์ตอัพ พัฒนาเทคโนโลยี
สร้างรายได้เพิ�ม

By Songklod Sae-Ngow 23 มถินุายน 2020

ผลกระทบที�เกดิจากโควดิ-19 สง่ผลใหอ้สงัหารมิทรัพยต์อ้งปรับตวัในทนัท ีทั �งเรื�องความปลอดภยั และเรื�องสภาพจติใจของ
ลกูบา้น ในชว่ง 2-3 เดอืน Siri Ventures นําเทคโนโลยไีรส้มัผัสเขา้มาแกปั้ญหาเพื�อเลี�ยงการสมัผัสประต ูกอ๊กนํ�า รวมไปถงึ
เทคโนโลย ีHome Service แอปฯ ที�เขา้มาชว่ยลกูบา้นที�ไมต่อ้งการสมัผัสอะไรที�ไมจํ่าเป็น เชน่ การประทบัตราแขกที�เขา้มา
หาลกูบา้น (e-Stamp) รวมถงึการรับสง่พัสดรุะหวา่งลกูบา้นกบันติบิคุคล แบบไรส้มัผัส

จริพฒัน ์จนัทรเ์จดิศกัดิ� ประธานเจา้หนา้ที�เทคโนโลย ีบรษิทั สริ ิเวนเจอรส์ จาํกดั (Siri Ventures) กลา่วกบั The
Story Thailand วา่ การพัฒนาระบบที�เกดิจากวกิฤตโิควดิ-19 เป็น การปรับในระยะสั �น แตใ่นระยะยาวไมม่ใีครรูว้า่จะเกดิ
อะไรขึ�น พฤตกิรรมบางอยา่งที�เปลี�ยนไปแลว้ เชน่ การสั�งของออนไลน ์การไมส่มัผัสอะไรที�ไมรู่จั้ก การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม
จะยงัอยูห่ลงัจากผา่นวกิฤตริอบนี�ไปแลว้

เทรนดก์ารอยูอ่าศยัในอนาคต หลายคนเริ�มพดูกนัถงึเรื�องการที�คนทํางานจากบา้นได ้หรอืคนไมอ่ยากอยูใ่นสถานที�ที�มคีนมาก
ซึ�งมคีวามเป็นไปไดท้ี�คนจะเปลี�ยนความคดิในการซื�อที�อยูเ่พราะปัจจัยเรื�องการดํารงชวีติ คอื สภาพแวดลอ้ม คนที�อยูใ่นตกึสงู
ในเมอืง อาจจะซื�อเพราะชอบสถานที�ใกลเ้คยีง สว่นคนที�อยูบ่า้นชานเมอืง ซื�อเพราะตอ้งการชวีติความเป็นอยูใ่นหมูบ่า้นที�มี
ความปลอดภยัมทีี�ออกกําลงักาย

Siri Ventures โฟกสัเทคโนโลย ี4 เรื�อง คอื
-เทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง
-เทคโนโลยกีารบรหิาร

“เราจงึคดิวา่ลกูบา้นตอ้งการอะไร เชน่ ทําอยา่งไรใหท้กุจดุมสีญัญาณ WIFI เมื�อ
คนจะตอ้งทํางานอยูบ่า้นมากขึ�น เรื�องความปลอดภยัจะตอ้งมปีระสทิธภิาพและ
ปลอดภยักบัลกูบา้น เราตอ้งปรับตวัเพื�อใหล้กูบา้นที�อยูอ่าศยัในโครงการใน

อนาคตมคีวามสบายใจ”
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-เทคโนโลยกีารชวีติและความเป็นอยูท่ี�ดี
-เทคโนโลยคีวามยั�งยนื

จริพฒัน ์กลา่วตอ่วา่ Siri Ventures ใหค้วามสําคญัทกุเทคโนโลยเีทา่ ๆ กนั เทคโนโลยกีอ่สรา้งบา้นเราทําไดร้วดเร็วขึ�นและ
ตน้ทนุถกูลง เทคโนโลยกีารบรหิาร เพราะถา้สรา้งแลว้ขายไมไ่ด ้บรหิารไมไ่ด ้กไ็มม่ปีระโยชน ์เทคโนโลยเีพื�อการอยูอ่าศยัก็
สําคญั ลกูบา้นตอ้งอยูแ่ละมคีวามสขุ สว่นเทคโนโลยคีวามยั�งยนื กม็กีารลงทนุในหลาย ๆ อยา่ง แตใ่นชว่งครึ�งปีหลงัจะเนน้ให ้
ความสําคญักบัเรื�องของความยั�งยนืในดา้นพลงังาน

ปัจจบุนัมกีารทดลองการแลกเปลี�ยนพลงังานระหวา่งตกึโดยใชบ้ล็อกเชน ซึ�งอยูใ่นระหวา่งศกึษาวา่ถา้นํามาใชก้บัลกูบา้นให ้
สามารถผลติพลงังานใชเ้องเชน่ จากแสงแดด หรอืลม และเพิ�งปิดการลงทนุในการตดิตั �ง EV Charger ใหล้กูบา้นรูไ้ดว้า่ที�
ชารจ์วา่งอยูห่รอืไม ่และสามารถจองชารจ์ได ้

รกุพัฒนาเทคโนโลย ีขายบรกิารสรา้งรายไดเ้พิ�ม
จริพฒัน ์กลา่ววา่ Siri Ventures ยงัเป็น CVC ที�ตั �งมาเพื�อสนับสนุนแสนสริ ิแตจ่ะเริ�มออกไปสรา้งรายไดจ้ากขา้งนอก เชน่
การทําแอปฯ Home Service ทําใหเ้ขา้ใจลกูบา้น และสามารถนําความเขา้ใจออกไปสรา้งรายไดก้บับรษัิทขา้งนอกได ้

ในดา้นระบบนเิวศกบัพารท์เนอร ์ปีที�แลว้ไดเ้ปิดตวั PropTech Sandbox รว่มกบัสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) พัฒนารถยนตข์บัเคลื�อนอตัโนมตั ิรวมถงึโดรนขนสง่ และจะพัฒนาตอ่ในปีที� 2 เพราะสตารต์อพัจะได ้
ประโยชนก์บัการทดสอบในสถานที�จรงิกบัลกูบา้นจรงิ

รวมถงึมนัีกลงทนุจากตา่งประเทศ มาทําเรื�อง Smart City หรอื Home Security

เล็งลงทนุสตารต์อพัเพิ�ม พรอ้มปั�นพนักงานเป็นสตารต์อพั
จริพฒัน ์กลา่ววา่ หลงัจากวกิฤตจิะเห็นสตารต์อพัที�มคีวามยดืหยุน่งา่ยขึ�น ใครที�ปรับตวัได ้CVC จะเลอืกลงทนุไดง้า่ยขึ�น ใน
พอรต์ของ Siri Ventures ไดรั้บผลกระทบแทบจะทกุราย ทั �งที�ลงทนุในไทยและตา่งประเทศ บางบรษัิทมกีารเลื�อนเปิดตวั
ผลติภณัฑ ์ลดพนักงาน

Siri Ventures จะลงทนุสตารต์อพัอกีประมาณ 3-4 ราย สว่นมากจะเขา้มาตอบโจทยเ์ทคโนโลย ี4 เรื�องหลกั แตจ่ะมสีตาร์
ตอพัที�ไมเ่กี�ยวขอ้ง เป็นเทคโนโลยทีี�ตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัในอนาคต

ขณะเดยีวกนัประเทศไทยม ีCVC คอ่นขา้งมาก สตารต์อพัสามารถเขา้มาทดสอบไดจ้รงิในอตุสาหกรรม อยากใหส้ตารต์อพัลอง
เขา้มาคยุ เพราะวกิฤตทํิาใหท้กุคนชะลอการลงทนุ ถา้นํางบประมาณมารวมกนัตอนนี�มมีากมายมหาศาล เพยีงแตว่า่สตารต์อพั
จะตอ้งขายตวัเองใหไ้ด ้

“เราอาจจะสลบัลําดบัความสําคญับางอยา่งที�จําเป็นและตอ้งมากอ่น เชน่ เมื�อเกดิ
วกิฤตโิควดิ-19 กจํ็าเป็นตอ้งพัฒนาระบบ E-STAMP รวมถงึทําอยา่งไรใหค้นสมัผัส

นอ้ยที�สดุ”

“เราเชื�อวา่เป็นสิ�งที�ลกูบา้นไดรั้บผลกระทบคอ่นขา้งมากโดยเฉพาะในชว่งที�ทกุคน
อยูบ่า้นและใชไ้ฟมากขึ�น เราทําเรื�องพลงังานสะอาด เชน่ รถอวี ีกงัหนัลมผลติ
ไฟฟ้า อกีสว่นที�เราเนน้ยํ�าและชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิการใชไ้ดใ้นชว่งครึ�งปีหลงั คอื
เรื�องมเิตอรอ์จัฉรยิะ (SMART METER) เพื�อใหล้กูบา้นไดเ้ห็นวา่ใชไ้ฟกนันํ�าไป
เทา่ไหรแ่ลว้ และเราจะชว่ยใหเ้ขาประหยดัไดอ้ยา่งไรโดยใหร้ะบบเรยีนรู ้และ

แนะนํา”

“วกิฤตคิรั �งนี�ทั �งเหนื�อยและด ีทําให ้CVC ตอ้งกลบัไปดบูรษัิทในพอรต์ของตวัเอง
วา่ใครเป็นอยา่งไร และจะชว่ยอะไรเขาไดบ้า้ง”
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จริพฒัน ์กลา่วตอ่วา่ สว่นโครงการ The Founder ที�ใหพ้นักงานนําปัญหามาสรา้งธรุกจิ เป็นการสรา้งใหพ้นักงานมคีวามคดิ
แบบเถา้แก ่สรา้งนวตักรรมเขา้มาแกปั้ญหา ซึ�ง Siri Ventures เขา้ไปชว่ยตั �งแตก่ารอบรม แกง้าน นําเสนอ ทําตวัตน้แบบ
รวมถงึใหเ้งนิทนุเพื�อนําไปจา้งนักพัฒนาเขา้มาในทมี

คาดวา่ในปลายปีนี�จะสามารถที�จะแยกตวัไปตั �งเป็นบรษัิท หรอืเป็นบรษัิทใหมใ่นเครอืแสนสริไิด ้และลา่สดุกําลงัจะรับรุน่ที� 2

อศนิา พรวศนิ – สมัภาษณ์
ทรงกลด แซโ่งว้ – เรยีบเรยีง

บทสมัภาษณอ์ื�น ๆ ที�นา่สนใจ

-“Ookbee” จากธรุกจิอบีุค๊สูก่ารเป็น Digital Content Ecosystem ที�ใหญท่ี�สดุในไทย
-SCB สง่ Robinhood กระตุน้ตลาด ลดผกูขาด ลยุเกมมาราธอน ตอ่ยอดธรุกจิ
-CVC ไทย เงนิทนุเหลอืแตร่ะวงัการลงทนุ เตรยีมชว่ยปทูางสู ่exit
-บรกิารตา่ง ๆ ของ Google คอื “ผูช้ว่ยสว่นตวั” ที�สําคญั ชว่งโควดิ-19
-โซเชยีลมเีดยี เครื�องมอืการตลาดในภาวะวกิฤติ

“เรามงีบลงทนุ 1,500 ลา้นบาท ที�ใชม้า 2 ปีครึ�งแลว้ เราไมไ่ดม้องวา่สตารต์อพัจะ
ตอ้งอยูใ่น STAGE ไหน แตจ่ะตอ้งมผีลติภณัฑท์ี�สามารถใชไ้ดใ้นระดบัหนึ�ง เริ�มมี

ลกูคา้ และทํางานรว่มกนัได ้และมสีทิธิ�ที�จะเขา้ไปรว่มลงทนุได”้

“การเปลี�ยนมนุษยเ์งนิเดอืนใหม้าเป็นผูป้ระกอบการนั�นมคีวามยาก ซึ�งบางไอเดยีดี
สามารถเขา้มาชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพไดแ้ตไ่มส่ามารถสเกลได ้แตบ่างไอเดยี
สามารถนําไปขายคนขา้งนอกได ้กจ็ะดงึใหม้าอยูใ่นโครงการ THE FOUNDER”

TAGS Siri Ventures สตารต์อพั สริ ิเวนเจอรส์ เทคโนโลยี แสนสริ ิ โควดิ-19
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โควิด-19 ดันยอดใช้จ่ายความปลอดภัยบนคลาวด์โต

ดีป�าเร่งเครื�องหนุนศก.ดิจิทัล ฟ��นประเทศหลังโควิด-19
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หัวเว่ยเป�ด ‘ศูนย์ข้อมูลคลาวด์’ ทุนสร้างหมื�นล้าน ตั�งฐานคุมภาคเหนือของจีน
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Siri Ventures เดิน
หน้าลงทุนสตาร์ตอัพ
พัฒนาเทคโนโลยี
สร้างรายได้เพิ�ม
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