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2 บิกแบงก์ร่วมลงทุน‘Ricult’สตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีเกษตร
มันใจช่
& วยเกษตรกรเพิม& ประสิทธิภาพ-ยกระดับคุณภาพชีวิต-ขยายโอกาสเข้าถึงสินเชื&อ
Ricult Inc. (“รีคัลท์”) ธุรกิจสตาร์ทอัพด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) ได้ เปิ ดระดม
เงิน ทุ นในช่ วง Pre-Series A และได้ รับความสนใจจาก 2 บริ ษัทซึ@ งเป็ นธุรกิจเงิน ร่ วมลงทุ น (Venture
Capital) คื อ บริ ษั ท บั ว หลวงเวนเจอร์ ส จํา กั ด ซึ@ ง เป็ นบริ ษั ท ในเครื อ ของธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด
(มหาชน) และ บริ ษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด ธุรกิจในเครือธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที@มุ่งเน้ นการร่ วมลงทุนในสตาร์ทอัพประเภทฟิ นเทค โดยเงินลงทุนที@ได้ รับเข้ ามานีM ทาง Ricult จะนําไป
ลงทุนเพื@อขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ สามารถตอบโจทย์ได้ หลากหลายยิ@งขึMน
นายอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-Founder และ CEO Ricult (Thailand) เปิ ดเผยว่า บริษัทได้ เปิ ดระดมทุน
เพื@ อนําเงินมาลงทุ นขยายตลาดและพั ฒ นาศักยภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ให้ สามารถตอบโจทย์การใช้ งานใน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า งๆ ได้ ห ลากหลายมากขึM น ซึ@ งปั จ จุ บั น “รี คั ล ท์ ” นั บ เป็ นผู้ บุ ก เบิ ก ด้ า นการพั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านการเกษตรในประเทศไทย และปากีสถาน โดยผสมผสานระหว่างความเชี@ยวชาญเชิงลึก
ด้ านการวิเคราะห์สภาพอากาศกับเทคโนโลยีดาวเทียม เพื@ อพั ฒนาแพลตฟอร์มที@ช่วยให้ เกษตรกรและ
ธุรกิจด้ านการเกษตรสามารถบริ หารจั ดการฟาร์ มได้ อย่ างมี ป ระสิทธิภาพ เพิ@ มผลตอบแทนจากการ
เพาะปลูก ตลอดจนเชื@อมต่อไปถึงการขายสินค้ าเกษตรในตลาดออนไลน์อกี ด้ วย
“รี คัลท์” ใช้ เทคโนโลยีขMันสูง (Deep Tech) รวมถึงใช้ AI และ Machine Learning มาช่ วยประมวลผล
และจัดการด้ านการเกษตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํา เพื@ อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ไทยที@ มี จํา นวนราว 1 ใน 3 ของคนทัMง ประเทศ รวมทัM งเพิ@ ม ความสามารถในการแข่ งขั น ของธุ ร กิ จ
การเกษตร ซึ@งเป็ นอีกหนึ@งอุตสาหกรรมหลักของไทยที@มีมูลค่าหลายแสนล้ านบาท ให้ สามารถแข่งขันกับ
ต่ า งประเทศ รวมทัM ง สร้ างโมเดลธุ ร กิ จ ที@ ส ามารถขยายการเติ บ โตไปต่ า งประเทศได้ ในอนาคต
โดย “รีคัลท์” ยังได้ รับการยอมรับว่าเป็ นธุรกิจสตาร์ทอัพที@ช่วยสร้ างประโยชน์แก่สังคม ช่วยเพิ@มรายได้
ให้ แก่เกษตรกรและเพิ@มประสิทธิผลของการทําการเกษตรไม่น้อยกว่า 15%
“นอกเหนื อ จากธุ ร กิ จ เราต้ อ งการสร้ า งแพลตฟอร์ ม ที@ส ามารถนํา เทคโนโลยี ม าช่ ว ยเหลื อ สั งคมได้
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที@เปรียบได้ กับกระดูกสันหลังของประเทศ แต่ส่วนใหญ่ ยังมีฐานะยากจน และ
ทําการเกษตรแบบธรรมชาติ ทําให้ ไม่สามารถประเมินผลผลิตหรือปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ได้ แต่ด้วยการ
ประมวลผลอย่างละเอียดและเชิงลึกของ “รี คัลท์” เกษตรกรจะสามารถประเมินความเสี@ยงต่างๆ และ
รับมือได้ อย่ างแม่ นยํามากขึMน เนื@ องจากสามารถพยากรณ์ล่วงหน้ าได้ สูงสุดถึง 9 เดือน มีการวิเคราะห์
ธนาคารกร ุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (662) 353-5348-50 โทรสาร (662) 231-4692

-2-

ข้ อมูลผ่านภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบรายแปลง รวมทัMงแจ้ งราคาผลผลิต และบริการแชทถามตอบด้ าน
การเพาะปลูกจากผู้เชี@ยวชาญ ทําให้ ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในการทําเกษตรของประเทศในภาพรวมได้ ”
เป้ าหมายสําคั ญ ของ “รี คั ลท์” คื อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื@ อ ใช้ ในการขั บ เคลื@ อ นและเปลี@ ยนแปลง
ประเทศไทยให้ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ดังนัMน นอกจากการช่ วยเหลือกลุ่มเกษตรกรแล้ ว ยัง
เป็ นประโยชน์ กับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดทัMงซั พพลายเชน ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ ม
ธนาคารที@สามารถนําข้ อมูลพิจารณาเพื@อให้ สินเชื@อแก่เกษตรกรและธุรกิจการเกษตรได้ ดีย@ิงขึMน กลุ่มธุรกิจ
ประกันพื ชผลหรื อประกันชี วิต รวมทัMงในกลุ่ มธุรกิจร้ านค้ าที@ขายผลิตผลทางการเกษตรต่ างๆ เพื@ อให้
ธุรกิจเหล่ านีM สามารถเข้ าถึงกลุ่ มเกษตรกรที@อยู่ บนแพลตฟอร์ ม ผ่ านบริ ก ารด้ าน Data Solutions เป็ น
ประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจที@เกี@ยวเนื@อง เพื@ อสร้ างการเติบโตร่ วมกันแบบองค์รวม และสร้ างความแข็งแกร่ ง
ให้ กบั ภาคการเกษตรของไทย
ปั จจุ บัน “รี คัลท์” รวบรวมข้ อมูลเกษตรกรชาวไทยไว้ บนแพลตฟอร์มประมาณ 2 แสนราย และทั@วโลก
อีกกว่า 1 แสนราย โดยคาดว่าจํานวนเกษตรกรในประเทศไทยจะเติบโตได้ แตะหลักล้ านราย ในอีก 3 ปี
ข้ างหน้ า ส่วนทั@วโลกคาดว่ าจะเติบโตได้ เพิ@ มขึMนรวมแล้ วกว่า 4 ล้ าน ราย รวมทัMงการสร้ างโมเดลธุรกิจที@
สามารถขยายสเกลให้ ไปเติ บ โตได้ ในประเทศโดยรอบ อาทิ ลาว เวี ย ดนาม อิ น โดนี เซี ย เป็ นต้ น
นอกจากนีM ธุรกิจชัMนนําด้ านการเกษตรหลายแห่งโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ด้านการเกษตร ได้
ตกลงทําสั ญ ญาใช้ บ ริ ก ารกับ “รี คั ลท์” เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ซึ@ งล้ วนได้ ผ ลลั พ ธ์เบืM องต้ น ไปในทิศ ทางที@ดี
เนื@องจากช่วยให้ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของธุรกิจลดลงได้
ความสําเร็จของ “รีคัลท์” มีส่วนสําคัญมาจากการรวบรวมผู้เชี@ยวชาญด้ านเทคโนโลยี (Tech Talent) ทัMง
ไทยและทั@วโลกมาไว้ ด้วยกัน เพื@อสร้ างและบริหารแพลตฟอร์มที@ทนั สมัยและอาศัยการวิเคราะห์ท@ซี ับซ้ อน
ได้ ซึ@ งจะนําไปสู่ก ารถ่ ายทอดแลกเปลี@ ยนความรู้ ร ะหว่ างกั น และเป็ นหนึ@ งในปั จ จั ยสําคั ญ ที@ช่ วยเพิ@ ม
ศักยภาพทางการแข่งขันให้ กบั ประเทศไทยในอนาคตอีกด้ วย
“รี คัลท์” ก่ อ ตัM งขึM น ในปี 2558 โดยผู้ ป ระกอบการ 4 คนซึ@ งจบการศึ กษาจาก MIT โดยได้ รับ เงิน ทุ น
สนับสนุ นในช่ วงเริ@ มต้ นธุรกิจ (Seed Round) จากนักลงทุ นอิสระ (Angel Investor) และธุรกิจเงินร่ วม
ลงทุ น หลายราย รวมถึ ง ได้ รั บ เงิ น ทุ น จากมู ล นิ ธิ บิ ล และเมลิ น ดาเกตส์ (Bill and Melinda Gates
Foundation) ปั จจุ บัน Ricult เป็ นสตาร์ ทอัพ ที@กาํ ลั งเติบโตและขยายตลาด (อยู่ ในช่ วง Pre-Series A)
และคาดว่าจะระดมทุนเพิ@มเติมอีกใน ในปี 2564 (Series A)
นายกฤษณ์ พันธ์รตั นมาลา กรรมการผูจ้ ัดการ บริษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จํ ากัด กล่ าวว่ า บริ ษัทได้
เริ@มรู้จัก “รีคัลท์” ในปี 2562 ที@งาน Techsauce ซึ@งถือเป็ นหนึ@งในสตาร์ทอัพชัMนนําที@ได้ นาํ เทคโนโลยีเข้ า
มาช่ วยแก้ ปัญหาเชิ งโครงสร้ างของอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ทัMงยังได้ รับรางวัลด้ านการพั ฒ นา
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นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื@อง จึงทําให้ บริษัทมีความมั@นใจว่ า “รี คัลท์” จะสามารถสร้ างสรรค์ประโยชน์ ท@ี
ยิ@งใหญ่ให้ กบั สังคมไทย ไม่เพียงแต่ในด้ านการเกษตรเท่านัMน แต่จะสามารถขยายไปถึงอุตสาหกรรมอื@นๆ
ที@เกี@ยวข้ อง เช่น อุตสาหกรรมประกันภัย อุตสาหกรรมการเงิน เป็ นต้ น
นอกจากนีMการลงทุนใน “รีคัลท์” ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตรใน
ประเทศไทย และประเทศปากีสถาน แต่ยังนําไปสู่การลดช่องว่างการเข้ าถึงสินเชื@อของเกษตรรายย่อยซึ@ง
เป็ นฐานหลักที@สาํ คัญของเศรษฐกิจ ในอนาคตฐานข้ อมู ล Big Data ที@ “รี คัลท์” เก็บสามารถนําไปต่ อ
ยอดสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ@ ื น ๆได้ อี ก มาก ซึ@ งจะช่ ว ยให้ การทํา การเกษตรและอุ ต สาหกรรมที@ เกี@ ย วข้ อ งให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ@งขึMน
นายแซม ตันสกุล กรรมการผูจ้ ัดการ บริษทั กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํ ากัด กล่าวว่า เทคโนโลยีการเกษตร
หรือ AgriTech กําลังมีบทบาทสําคัญในการช่วยขับเคลื@อนความก้ าวหน้ าของภาคการเกษตรในประเทศ
ไทยสู่การเป็ นเกษตรวิถีใหม่ สร้ างความเติบโตและรักษาตําแหน่ งผู้นาํ ภาคเกษตรกรรมของไทยในเวที
โลก จากการที@เกษตรกรสามารถใช้ เทคโนโลยีในการคํานวณผลผลิตอย่างแม่นยํา มีระบบฐานข้ อมูลที@ดีท@ี
ช่วยคาดการณ์ผลผลิตและสภาพดินฟ้ าอากาศอันเป็ นปั จจัยสําคัญในการพั ฒนาและเพิ@ มประสิทธิภาพ
การเพาะปลู ก และเป็ นโอกาสที@ช่ วยสร้ างความเติ บ โตให้ กั บ เกษตรไทยทัMงรายเล็ก และรายใหญ่ ซึ@ ง
“รีคัลท์” มีเทคโนโลยีและความเชี@ยวชาญในเรื@องเหล่านีM
ขณะเดียวกัน “รี คัลท์” มีวิสัยทัศน์ และเป้ าหมายชัดเจนในการยกระดับและพั ฒ นาบริ การไปยังธุรกิจ
สินเชื@อ การสนับสนุ นซัพพลายเชน และการประกันภัยพื ชผล ด้ วยเทคโนโลยี AI/ Machine Learning
และ อัลกอริทมึ อันเป็ นจุ ดแข็งของ “รีคัลท์” จะสามารถช่วยในเรื@องการจัดทําข้ อมูลเครดิต และการทํา
Credit Scoring ในภาคการเกษตรของไทยในอนาคต ซึ@งนํามาสู่การเชื@ อมโยงให้ เกษตรกรไทยสามารถ
เข้ าถึงระบบการเงินและแหล่งเงินทุนต่างๆ เป็ นการขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทางการเงิน (Financial
Inclusion) ซึ@งสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์การธนาคารอย่างยั@งยืนของกรุงศรี ดังนัMนการลงทุนในครัMงนีMจึงเป็ น
เหมือนจิiกซอว์ท@ผี สานกันอย่างลงตัวระหว่างกรุงศรี และ “รีคัลท์” นอกจากนีM กรุงศรียังมุ่งสนับสนุ นใน
เรื@ อ งของการขยายตลาดไปยั งต่ างประเทศ เช่ น เวี ยดนาม อิน โดนี เซี ย และกัมพู ชา ผ่ านเครื อข่ ายที@
แข็งแกร่ งของ MUFG โดยหากพิ จารณาในมุ มของการบริ หารจั ดการภายในองค์ กร “รี คัลท์” มี ทีมที@
แข็งแกร่งและมีความศักยภาพเป็ นที@ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย
เกีย& วกับ Ricult Inc.
“รีคัลท์” เป็ นบริ ษัทเทคโนโลยีด้านการเกษตรที@อยู่ในช่วง Early Stage ซึ@งมีฐานอยู่ในประเทศไทยและ
ปากีสถาน ห้ บริการแพลตฟอร์มที@ช่วยเหลือเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรในการปรับปรุงผลผลิต และ
ช่ วยจั ดการฟาร์ ม โดยใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลภาพถ่ ายดาวเทียมและการวิ เคราะห์ สภาพอากาศ ทําให้
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเชิงลึกแบบครบวงจร ตัMงแต่การเริ@มต้ นจัดหาพันธุ์พืช ไปจนถึงการชลประทานและ
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วางแผนการเก็บเกี@ยว นอกจากนีM “รีคัลท์” ยังได้ เริ@มขยายไปสู่บริการทางการเงิน เนื@องจากมีศักยภาพที@
ช่วยสร้ างและเก็บข้ อมูลเครดิต อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อธนาคารในการพิ จารณาสินเชื@อให้ แก่ธุรกิจภาค
การเกษตร
เกีย& วกับ บัวหลวงเวนเจอร์ส
บัวหลวงเวนเจอร์ส เป็ นบริ ษัทเงินร่ วมลงทุนของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ@งปั จจุ บันได้ ลงทุน
ธุรกิจสตาร์ ทอัพ รวมถึงธุรกิจเอสเอ็มอีท@ีมีศัก ยภาพในการเติ บ โต บริ ษัทสนใจในธุรกิจ ที@มีศั กยภาพ
เติบโตสูง เช่ น E-Commerce, Automation & AI, Agritech, Fintech, Health Tech และ Smart Living
โดยมุ่งเน้ นที@จะให้ คาํ ปรึกษาด้ านธุรกิจและพัฒนาโครงสร้ างเงินทุน รวมทัMงการยกระดับธรรมาภิบาลของ
บริษัท ทัMงนีM ไม่เพียงแต่บริษัทได้ มุ่งเน้ นขยายความร่วมมือเพื@อเติบโตร่วมกับธนาคารกรุงเทพและบริษัท
ในเครือ บริ ษัทยังมีความมุ่งมั@นที@จะเป็ นพั นธมิตรในระยะยาวร่ วมกับบริ ษัทที@มีศักยภาพในการแข่งขัน
และสามารถเติบโตได้ อย่างยั@งยืน ภายใต้ สโลแกน “Your Life Long Partner”
เกีย& วกับ กรุงศรี ฟิ นโนเวต
บริษัท กรุงศรี ฟิ นโนเวต จํากัด เป็ นบริษัทร่ วมลงทุน (Corporate Venture Capital : CVC) ในเครือกรุง
ศรี ซึ@งมีพันธกิจสําคัญในการสนับสนุ นธุรกิจสตาร์ ทอัพด้ านฟิ นเทคและเทคโนโลยีท@ีเกี@ยวข้ องด้ านการ
ธนาคารทัMงในประเทศไทยและประเทศอื@น ๆ ในภูมิภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ เพื@ อ เติ บ โตไปยั ง
เป้ าหมายที@วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้ แก่ การลงทุนเพื@ อสร้ างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ และโครงการ
บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ความร่ วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่ วมลงทุน โดยได้ รับการสนับสนุ นและความ
ร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี
17 สิงหาคม 2563
สอบถามรายละเอียดและข้อมู ลเพิม& เติมได้ที& :
ฝ่ ายการประชาสัม พั น ธ์ ธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน) - อภิ วั ฒ น์ ปุ ณ โณปกรณ์ (หมี ) Vice
President โทร. 0-2353-5351 / 089-449-8383 ปริ ศ นา หงษ์ ไกรเลิ ศ (หนิ ง) โทร. 0-23535350 หรือ พัชรินทร์ ภิญโญทรัพย์ (ตู่) โทร. 0-2353-5349
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 4023 อีเมล: Krungsri.PR@krungsri.com

