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“เทคซอส” เผยปั จจัยองค์ กรยักษ์ ใหญ่ เข้ าสนับสนุนสตาร์ ทอัพ
เตรี ยมจัด Techsauce Global Summit 2017 ปลาย ก.ค.นี ้
รวมผู้นาเทคโนโลยีท่ วั โลก
เทคซอส เผยปั จจัยองค์ กรยักษ์ ใหญ่ ร่วมสนับสนุนสตาร์ ทอัพ คาดปี 2560 ปี ทองที่องค์ กรในไทย
หันมาตัง้ บริ ษั ทในรู ปแบบ CVC พร้ อมลุ ยจั ดงาน Techsauce Global Summit 2017 งานสัม มนา
รวบรวมองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ระดั บ โลกที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในอาเซี ย น 28-29 ก.ค.นี ้ หวั ง สนั บ สนุ น
Technology Ecosystem ในไทยให้ แข็ ง แรง หนุ น ประเทศให้ เป็ นศู น ย์ กลางการลงทุ น ด้ าน
เทคโนโลยีของอาเซียน
น.ส.อรนุ ช เลิ ศ สุ วรรณกิจ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารและผู้ ร่วมก่ อตั ง้ บริ ษั ท เทคซอส มี เดี ย จากั ด
ผู้พฒ
ั นาเว็บไซต์สื่อธุรกิจด้ านเทคโนโลยี Techsauce.co เปิ ดเผยว่า เทคโนโลยีและสตาร์ ทอัพกาลังมีบทบาทและ
อิทธิพลมากในเวทีระดับโลก หลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างก้ าวกระโดด จนทาให้
บริ ษั ท ยัก ษ์ ใหญ่ ห ลายแห่ ง ทั่วโลกหัน มาปรั บ กลยุท ธ์ สร้ างโครงการสนับ สนุ น สตาร์ ท อัพ อาทิ Accelerator
Program, Corporate Venture Capital (CVC) ซึง่ มีทงการลงทุ
ั้
นเองโดยตรง และการลงทุนในกองทุนที่สนับสนุน
สตาร์ ทอัพอีกทีด้วย
“ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญคือ องค์กรขนาดใหญ่เองมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจนันๆ
้ โดยตรง มีเงินทุน และ
ฐานลูกค้ าขนาดใหญ่อยู่แล้ ว แต่แน่นอนว่าเมื่อเป็ นองค์กรขนาดใหญ่การขับเคลื่อนเพื่อสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ นัน้
ไม่ใช่ เรื่ องที่ ท าได้ อย่ างรวดเร็ ว ในขณะที่ สตาร์ ท อัพ เองมีความคล่องตัวมุ่งเน้ น ค้ น หาโซลูชั่น เพื่ อแก้ ปั ญ หาใน
ภาคอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งก่อให้ เกิ ดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึน้ มา แต่อาจขาดเงินทุนสนั บสนุนเพื่ อให้ เติบโต การผนึก
กาลังนาเอาจุดเด่นของทัง้ 2 ฝ่ ายเข้ ามาจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ อีกมาก” น.ส.อรนุช กล่าว
ขณะที่สถานการณ์ ในประเทศไทย พบว่า มี Corporate Venture Capital เกิดขึ ้นมากมายจากหลายอุตสาหกรรม
จากเดิมที่เราเห็นกันมากในกลุ่มธุรกิจสื่อสาร และสถาบันการเงิน ปั จจุบันเริ่ มมีองค์กรอื่นๆ เข้ ามาร่ วมสนับสนุน
ไม่วา่ จะเป็ นสายการผลิต อสังหาริ มทรัพย์ พลังงาน เป็ นต้ น
โดยเฉพาะในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 มีการเปิ ดตัว CVC ไปแล้ วถึง 6 ราย และเชื่อว่าช่วง 8 เดือนที่เหลือยังมี
บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ บางรายเตรี ยมเปิ ดตัว CVC ของตัวเองเพิ่มเติมด้ วยเช่นกัน ปั จจุบันทังกองทุ
้
นและ CVC ในไทย
ระดมทุนไปแล้ วนับตังแต่
้ ปี 2012 จนกระทัง่ ถึงปี 2017 ไม่ต่ากว่า 261.128 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินไทย
ที่ 9050.7 ล้ านบาท ในขณะที่ ย อดระดมทุนในช่วงปลายปี 2016 ของสตาร์ ทอัพ ไทยเองไม่ต่ากว่า 86.02 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นเงินไทยที่ 2,981.45 ล้ านบาท (คิด 1 เหรี ยญสหรัฐ = 35 บาท)

น.ส.อรนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้ าง Technology Ecosystem ในไทยให้ แข็งแกร่ งมาก
ขึ ้น เพิ่มโอกาสให้ ทุกภาคส่วนทังองค์
้ กรขนาดใหญ่ และ ธุรกิจสตาร์ ทอัพได้ เชื่อมโยงกับนักลงทุนในต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีจากทั่วโลกในภาคธุรกิจต่างๆ ทัง้ สหรัฐฯ ยุโรป จีน และญี่ ปุ่น บริ ษัทจึงเตรี ยมจัดงาน
Techsauce Global Summit 2017 งานสัมมนาด้ านเทคโนโลยีระดับโลกที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ซึง่ รองรั บผู้เข้ าร่ วมได้ กว่า 6,000 คนขึ ้นใจกลางกรุ งเทพฯ ในวันที่ 28-29 ก.ค.นี ้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์
ที่ผ่านมา ไทยมีความเชี่ยวชาญด้ านการผลิต เป็ นฐานการผลิตสาคัญ ของหลายภาคธุรกิ จ แต่ยังขาดการเพิ่ ม
คุณ ค่า (Value-Added) โดยการน าเอาเทคโนโลยี แ ละดิจิทัล มาประยุก ต์ ใช้ เพื่ อสร้ างสิ น ค้ าที่ ตอบโจทย์ ตลาด
ขณะนี ้ บริ ษัทเห็นแนวโน้ มหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น มีเงินทุนไหลเข้ าสู่ระบบมากขึ ้นจากทังภาครั
้
ฐ
และภาคเอกชน สิ่งที่ยงั ต้ องเพิ่มเติมนอกเหนือจากองค์ความรู้ ก็คือการสร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการ
เข้ าถึงแหล่งทุน และการร่ วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ ธุรกิจเติบโตต่อไปได้
“Techsauce Global Summit 2017 จึงเป็ นงานที่จะมาช่วยเติมเต็ม ทังในส่
้ วนขององค์ความรู้ และสร้ างเครื อข่าย
ทางธุรกิ จ เราเชิ ญ ทัง้ ผู้ก่อตัง้ สตาร์ ทอัพ ชื่อดัง นักลงทุน แอคเซอเลอเรเตอร์ จากทั่วโลกมาร่ วมงาน ด้ วยความ
มุง่ หวังว่าเวทีของเราจะเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน และทุกภาคส่วนเข้ าด้ วยกัน ทาให้
ไทยกลายเป็ นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของอาเซียนได้ อย่างแท้ จริ ง” น.ส.อรนุช กล่าว
สาหรับการจัดงานในปี นี ้สามารถรองรับผู้เข้ าร่ วมงานได้ มากกว่าปี ที่ผ่านมาถึง 2 เท่า และมีการตระเวนโรดโชว์ใน
ประเทศต่างๆ อีกกว่า 10 ประเทศ
ภายในงาน Techsauce Global Summit 2017 จะมีซีอีโอ นักลงทุน และวิทยากรด้ านเทคโนโลยีจากทั่วโลกรวม
กว่า 250 คน มาร่ วมแบ่งปั นองค์ความรู้ ประสบการณ์ วิธีคิด อาทิ Dave McClure จาก 500 Startups, Vitaly M.
Golomb จาก HP Tech Ventures ซึ่งเคยพูดในเวที ใหญ่ ๆ ทั่วโลกมาแล้ วอาทิ World Economic Forum, Mike
Peng จาก IDEO Tokyo, Kei Shimada Global Director of Innovation and Business Development บริ ษั ท
Dentsu ประเทศญี่ ปุ่ น, Hiroshi Saijo จาก Yamaha Motor Ventures & Laboratory ที่ บิ น ตรงมาจาก Silicon
Valley, Roy Teo Roy Teo ผู้เชี่ยวชาญด้ าน FinTech และ Innovation จากธนาคารกลางแห่งประเทศสิงคโปร์ ,
Alvin Ng จากบริ ษัทยักษ์ ใหญ่อย่าง GE Digital เป็ นต้ น
ด้ านนายอมฤต เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่ อตัง้ บริ ษัท เทคซอส มีเดีย จากัด กล่าวว่า ในงานจะมีเวทีทงหมด
ั้
8 เวที
โดยเน้ นเนื ้อหาไปที่เรื่ องของ Global Trend ในฟากโลกตะวันตกว่าเกิดอะไรขึ ้น และในภูมิภาคเอเชียนันเกิ
้ ดอะไร
ขึ น้ ในแต่ ล ะภาคอุ ต สาหกรรม และควรรั บ มื อ อย่ า งไร ครอบคลุ ม เนื อ้ หาทั ง้ ด้ าน Digital Manufacturing,
UrbanTech, FinTech, InsurTech, EnergyTech, EdTech, Automotive, FoodTech, BioTech, การท าธุ ร กิ จ
สตาร์ ทอัพ, การลงทุน และอื่นๆ อีกมากมายกว่า 100 หัวข้ อด้ วยกัน ที่พลาดไม่ได้ ครัง้ แรกในไทยกับ Technlogy

Show case ที่นากรณี ศึกษาจริ งของการนาเทคโนโลยีอย่าง Blockchain, Artificial Intelligence (AI), Machine
Learning, IoT, Biometric มาถ่ายทอดให้ เข้ าใจง่าย จับต้ องได้
“คอนเซ็ปท์หลักของทัง้ 8 เวทีและการสัมมนาอีกกว่า 100 หัวข้ อ มาจากสถานการณ์ เทคโนโลยีโลกที่กาลังเกิดขึ ้น
ในขณะนี ้ ผู้เข้ าร่ วมงานจะได้ รับองค์ความรู้ ที่ทนั สมัย รวมถึงสามารถเลือกเข้ าฟั งหัวข้ อสัมมนาได้ หลากหลาย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในการนาไปต่อยอดกับธุรกิจ เทคโนโลยี และสตาร์ ทอัพของตัวเอง” นายอมฤต กล่าว
การจัดงานครัง้ นี ้ ยังได้ รับความร่ วมมือและการสนับสนุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ในหลายอุตสาหกรรมที่กาลัง
ให้ ความสาคัญ กับ การพัฒ นาเทคโนโลยี และการลงทุนในสตาร์ ท อัพ อาทิ AddVentures, Corporate Venture
Capital of SCG บริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) ดีแทค แอคเซอเลอเรท บริ ษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ ส
จากัด ในเครื อธนาคารไทยพาณิชย์ และอีกหลายองค์กรชันน
้ าทังไทยและต่
้
างประเทศ
งาน Techsauce Global Summit 2017 ถือเป็ นงานที่เหมาะกับองค์กรที่กาลังค้ นหานวัตกรรมใหม่ๆ และแบรนด์ที่
กาลังเตรี ยมการด้ าน Digital Transformation ผู้ประกอบการที่มองหาเทคโนโลยีมาใช้ ในองค์กร ตลอดจนสตาร์ ท
อัพ และผู้ที่สนใจเรื่ องราวของเทคโนโลยี องค์ความรู้ ใหม่ๆ ผู้สนใจเข้ าร่ วมงานสามารถดูรายละเอียดและจองตัว๋
เข้ าร่ วมงานได้ ที่ https://summit.techsauce.co
เกี่ยวกับเทคซอส มีเดีย
บริษัท เทคซอส มีเดีย จากัด ผู้พฒ
ั นาเว็บไซต์ techsauce.co ถือเป็ นสื่อชันน
้ าด้ านธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยที่บุกเบิกวงการสตาร์ ทอัพใน
ภูมิภาค มีประสบการณ์ในการจัดงานด้ านเทคโนโลยีมากว่า 6 ปี มุ่งให้ ความรู้ สร้ างแรงบันดาลใจและเครื อข่ายที่เ อื ้อต่อการเติบโตของธุรกิจ
สตาร์ ทอัพและผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ พฒ
ั นาทัดเทียมระดับโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
คุณตะวัน หวังเจริญวงศ์ (ปุ๊ ย) 083 074 2230, คุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึ ้ง) 081 259 8889
Email : agate_pr@hotmail.com, tawan@agatethai.com

