
 

Benson Hill ระดมทุนได ้150 ลา้นดอลลารใ์นรอบซรีสี ์D เรง่ผลกัดนันวตักรรมอาหารบนเวทโีลก 

- การระดมทุนรอบนีน้ าโดย Wheatsheaf และ GV 

พรอ้มการมส่ีวนรว่มในวงกวา้งจากกลุ่มนักลงทุนทีเ่นน้ลงทุนในธรุกจิทีใ่หค้วามส าคญักบักลยุทธ ์และสิง่แวดลอ้ม สงัคม 

และธรรมาภบิาล (ESG) ในห่วงโซค่ณุค่าดา้นอาหารและการเกษตร 

- Benson Hill จะน าเงนิทีไ่ดไ้ปใชข้ยายการด าเนินงานเชงิพาณิชยแ์ละระบบนวตักรรมอาหารอย่าง CropOS™ 

ใหค้รอบคลมุตลาดอาหารและส่วนประกอบอาหาร 

เซนตห์ลยุส ์- 29 ต.ค. 2020 / พอีารนิ์วสไ์วร/์ -- Benson Hill บรษิทัดา้นเทคโนโลยอีาหาร ประกาศปิดรอบระดมทุนซรีสี ์D 

วงเงนิ 150 ลา้นดอลลาร ์น าโดย Wheatsheaf Group และ GV (ชือ่เดมิ Google Ventures) 

โดย CropOS™ ระบบนวตักรรมอาหารช ัน้น าของบรษิทัไดใ้ชจ้ากความหลากหลายทางพนัธกุรรมของธรรมชาตเิพือ่พฒันาและ

จ าหน่ายอาหารและส่วนประกอบทีด่ต่ีอสขุภาพและยัง่ยนืมากขึน้ ซึง่มอบประโยชนแ์กเ่กษตรกร บรษิทัอาหารทุกประเภท 

และสดุทา้ยคอืผูบ้รโิภค การระดมทุนรอบนีจ้ะชว่ยเรง่ความพยายามของ Benson Hill 

ในการผลกัดนัการใชง้านเทคโนโลยฐีานของบรษิทั ขยายการพฒันาพนัธมติรทัว่ซพัพลายเชน และเพิม่การวางตลาดผลติภณัฑ ์

การระดมทุนรอบนีด้งึดดูนักลงทุนจากหลากหลายวงการทีต่่างยอมรบัในโมเดลธรุกจิเชงิกลยุทธข์องบรษิทั 

รวมถงึศกัยภาพในการส่งเสรมิสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองผูค้นและโลกผา่นความกา้วหนา้ในระบบอาหาร 

โดยนักลงทุนใหม่และนักลงทุนเดมิ ประกอบดว้ย Argonautic Ventures, Caisse de dépôt et placement du Québec 

(CDPQ), Emart, GS Group, Louis Dreyfus Company, iSelect Fund, Fall Line Capital, Mercury Fund, 

Prelude Ventures, Prolog Ventures, S2G Ventures ตลอดจนนักลงทุนเชงิกลยุทธแ์ละส านักงานครอบครวั 

Benson Hill ใชป้ระโยชนจ์าก Cloud Biology® ซึง่เป็นสาขาวชิาทีผ่สานพลงัแห่งวทิยาศาสตรข์อ้มูล การเรยีนรูข้องเคร ือ่งจกัร 

และ AI เขา้กบัชวีวทิยาของพชืและจโีนมกิส ์ขณะที ่CropOS™ เป็นแพลตฟอรม์ทีช่ว่ยน าสาขาวชิานีไ้ปสู่การปฏบิตัจิรงิ 

โดยชว่ยเรง่การพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างรวดเรว็และแม่นย า แพลตฟอรม์เทคโนโลยขีอง Benson Hill และความรว่มมอืต่างๆ 

ชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการสรา้งสรรคท์างเลอืกอาหารและส่วนประกอบอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพและยัง่ยนืยิง่ขึน้ตามทีผู่บ้รโิภคม

องหา ขณะเดยีวกนัก็ใหผ้ลผลติทีด่ตีามทีเ่กษตรกรตอ้งการ 

"ในฐานะบรษิทั 

เราใหค้วามส าคญักบัการลงทุนในนวตักรรมทีใ่หแ้คลอรแีละการบ ารงุสขุภาพทีเ่หมาะสมส าหรบัประชากรโลกทีก่ าลงัเตบิโตในระบบ

อาหารทีข่าดแคลนสนิคา้โภคภณัฑ"์ Stephan Dolezalek กรรมการบรหิารของ Wheatsheaf Group กล่าว 

"เราเชือ่ว่าวฒันธรรมและพนัธมติรทีข่บัเคลือ่น Benson Hill ใหก้า้วไปขา้งหนา้น้ัน 

จะสรา้งอมิแพคทีส่ าคญัต่อความทา้ทายดา้นสขุภาพและความยัง่ยนืในระบบอาหารของเราในปัจจบุนั 

ซึง่จะเป็นประโยชนต่์อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของเรา" 

"เรารูส้กึตืน่เตน้ทีม่ส่ีวนรว่มในการขยายงานของ Benson Hill เพือ่ขบัเคลือ่นอนาคตทีย่ ัง่ยนืของอาหาร 

ดว้ยการผลกัดนัใหน้วตักรรมเทคโนโลยสีรา้งคณุค่าเป็นทีป่ระจกัษ"์ Max Clegg หวัหนา้ LDC 

Innovations ซึง่เป็นโครงการรว่มทุนขององคก์รของ Louis Dreyfus Company กล่าว 

"พลงัของจโีนมกิสแ์ละความหลากหลายทางพนัธกุรรมยงัมอีกีมากใหใ้ชป้ระโยชน ์

และเราเชือ่ว่าเทคโนโลยขีองบรษิทัและโมเดลความรว่มมอืจะปลดล็อกประสทิธภิาพและความหลากหลายของผลติภณัฑใ์หม่ๆ 

ส าหรบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในซพัพลายเชน ตัง้แต่เกษตรกรถงึผูบ้รโิภคปลายทาง" 

"การเคลือ่นไหวดา้นโปรตนีจากพชืกระจายอยู่ทัว่โลก" Hewie Kang ซอีโีอ Emart, Shinsegae Group กลา่ว 

"นวตักรรมผลติภณัฑข์อง Benson Hill โดยเฉพาะดา้นโปรตนีและความเขม้ชน้ของสารอาหาร 

จะชว่ยเรง่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนจ์ากทางเลอืกตา่งๆ ทีม่าจากพชื 

การลงทุนของเราสะทอ้นความตัง้ใจเชงิกลยุทธใ์นการท าใหว้สิยัทศันเ์ป็นจรงิ 

ดว้ยการน าเสนอทางเลอืกอาหารทีย่ ัง่ยนืและดต่ีอสขุภาพมากขึน้แกผู่บ้รโิภคทัว่โลก" 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2963733-1&h=3700062811&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2963733-2%26h%3D2306551743%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbensonhill.com%252F%26a%3DBenson%2BHill&a=Benson+Hill
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2963733-1&h=257637343&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2963733-2%26h%3D3544174317%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbensonhill.com%252F%2523inspiring-science%26a%3DCropOS%25E2%2584%25A2&a=CropOS%E2%84%A2


จากการระดมทุนรอบใหม่นี ้Benson Hill จะพฒันา Cloud Biology® และเคร ือ่งมอืสรา้งนวตักรรมอย่าง CropOS™ 

อย่างต่อเน่ือง, ยกระดบัการพฒันาพนัธมติร, เดนิหนา้สรรหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถระดบัแถวหนา้ 

ตลอดจนเรง่วางจ าหน่ายถัว่เหลอืงสายพนัธุ ์Ultra-High Protein ในเชงิพาณิชยภ์ายในปี 2021 รวมไปถงึผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 

บรษิทัมสีายพนัธุถ์ ัว่เหลอืงคณุภาพสงูทีจ่ะมอบคณุค่าระดบัพรเีมยีมซึง่เป็นทีต่อ้งการ รวมถงึการย่อยทีด่ขีึน้, 

กรดไขมนัโอเมกาทีด่ต่ีอหวัใจ และโปรตนีสงูขึน้ ส าหรบัป้อนตลาดอาหารทีท่ าจากพชื, น ้ามนัเพือ่สุขภาพ อาหารสตัว ์

และตลาดเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 

"ในสงัคม เรายนือยู่บนทางแยกทีช่ดัเจนขึน้ 

ในขณะทีโ่รคระบาดเผยใหเ้ห็นความเขม้แข็งและความเปราะบางในระบบอาหารของเรา" Matt Crisp ซอีโีอ Benson Hill กล่าว 

"ทางเลอืกอาหารทีส่รา้งความเพลดิเพลนิ ท าใหเ้ราแข็งแรงขึน้ และชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้มน้ัน จ าเป็นตอ้งเขา้ถงึไดส้ าหรบัทกุคน 

และพลงัของความหลากหลายของพชืและนวตักรรมทางเทคโนโลยจีะชว่ยขบัเคลือ่นการปฏริปู 

เรารูส้กึขอบคณุส าหรบัความรว่มมอืทีเ่พิม่ขึน้จากนักลงทุน ผูถ้อืผลประโยชน ์เกษตรกร และพนัธมติร 

ทีต่ระหนักถงึความจ าเป็นเรง่ด่วนและโอกาสทีจ่ะรว่มกนัคดิและพฒันาการผลติอาหารใหท้นัสมยั" 

เกีย่วกบั Benson Hill 

Benson Hill ขบัเคลือ่นอาหารไปขา้งหนา้ดว้ย Cloud Biology® และแพลตฟอรม์ CropOS™ 

เคร ือ่งมอืสรา้งนวตักรรมอาหารระดบัช ัน้น าทีผ่สานวทิยาศาสตรข์อ้มูลและการเรยีนรูข้องเคร ือ่งจกัรกบัชวีวทิยาและพนัธศุาสตร ์

Benson Hill มอบพลงัแกนั่กนวตักรรมในการปลดล็อกความหลากหลายทางพนัธกุรรมในธรรมชาต ิจากพชืไปสู่จาน 

ดว้ยเป้าหมายทีจ่ะสรา้งทางเลอืกอาหารและส่วนประกอบอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ อรอ่ย อกีทัง้เขา้ถงึไดใ้นวงกวา้งและยัง่ยนื 

อ่านขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่bensonhill.com หรอืบนทวติเตอรท์ี ่@bensonhillinc 

เกีย่วกบั Wheatsheaf Group 

Wheatsheaf Group ลงทุนในธรุกจิอาหารและการเกษตรโดยใชเ้งนิทุนและความเชีย่วชาญ 

ดว้ยมุมมองทีก่วา้งไกลเพือ่ส่งมอบผลประโยชนท์างการคา้และสงัคมทีย่ ัง่ยนื 

ดว้ยหน่ึงในทมีลงทุนทีใ่หญท่ีส่ดุและกอ่ตัง้ยาวนานทีส่ดุในภาคส่วนอตุสาหกรรม Wheatsheaf จบัมอืกบัธรุกจิต่างๆ 

ทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ลงทุน เพือ่สรา้งประสทิธภิาพในการผลติและจดัจ าหน่ายอาหาร 

พฒันาโมเดลธรุกจิและเทคโนโลยรีะดบันวตักรรมเพือ่มอบอาหารทีค่นเขา้ถงึได ้มคีณุค่าทางโภชนาการสงู และปลอดภยั 

ซึง่ดต่ีอทัง้สขุภาพของมนุษยแ์ละสขุภาพของโลก จากการใชโ้มเดลธรุกจิและเทคโนโลยเีหล่านีใ้นเชงิพาณิชย ์Wheatsheaf 

ท างานเพือ่น าเสนอโซลชู ัน่ทีค่งทนในการแกปั้ญหาทีท่า้ทายทีส่ดุเป็นอนัดบัตน้ๆ ในสงัคมสมยัใหม่ 

น่ันคอืการจดัหาอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพและมคีณุค่าทางโภชนาการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชากรโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

โดย Wheatsheaf Group เป็นส่วนหน่ึงของ Grosvenor Estate 

เกีย่วกบั Louis Dreyfus Company (LDC) 

LDC คอืผูค้า้และผูแ้ปรรปูสนิคา้เกษตรช ัน้น า 

บรษิทัใชป้ระโยชนจ์ากเครอืข่ายสนิทรพัยท์ีก่วา้งขวางและเขา้ถงึไดท้ัว่โลกในการใหบ้รกิารลกูคา้และผูบ้รโิภคทัว่โลก 

บรษิทัจดัส่งผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมไปยงัสถานทีท่ีใ่ชใ้นเวลาทีเ่หมาะเจาะ ทัง้ปลอดภยั รบัผดิชอบ และเชือ่ถอืได ้

กจิกรรมของบรษิทัครอบคลมุห่วงโซค่ณุค่าทัง้หมดตัง้แต่ฟารม์ถงึสอ้ม ครอบคลมุไลนธ์รุกจิ (แพลตฟอรม์) ต่างๆ โดยนับตัง้แต่ปี 

1851 พอรต์โฟลโิอของบรษิทัขยายไปยงัธญัพชืและเมล็ดพชืน ้ามนั, กาแฟ, ฝ้าย, น ้าผลไม,้ ขา้ว, น ้าตาล, การขนส่งสนิคา้ 

และตลาดทัว่โลก LDC ชว่ยหล่อเลีย้งอาหารและเสือ้ผา้ใหก้บัประชากรราว 500 ลา้นคนทุกๆ ปี โดยเป็นทัง้แหล่งทีม่า, การผลติ 

และขนสง่สนิคา้ประมาณ 80 ลา้นตนั บรษิทัจดัโครงสรา้งเป็นองคก์รเมตรกิซ ์6 ภมูภิาคตามภมูศิาสตร ์และ 8 แพลตฟอรม์ 

มกีารด าเนินงานในกว่า 100 ประเทศ และจา้งพนักงานราว 18,000 คนทัว่โลก 

เกีย่วกบั Emart 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2963733-1&h=3741647568&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2963733-2%26h%3D1039805701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbensonhill.com%252Fleadership%252Fmatthew-crisp%252F%26a%3DMatt%2BCrisp&a=Matt+Crisp
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2963733-1&h=3106279400&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2963733-2%26h%3D4043421890%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bensonhill.com%252F%26a%3Dbensonhill.com&a=bensonhill.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2963733-1&h=3195753378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2963733-2%26h%3D2539670340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fbensonhillinc%26a%3D%2540bensonhillinc.&a=%40bensonhillinc


Emart บรษิทัในเกาหล ีเป็นผูค้า้ปลกีหลากรปูแบบ ประกอบดว้ย Emart Hypermarkets, Emart Traders, โมเดลคลงัสนิคา้, 

Shinsegae Food ซึง่เป็นเจา้ของโรงงานผลติหลายแห่ง, ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายอาหาร, 

แฟรนไชสร์า้นอาหารและเคร ือ่งดืม่นานาชาต,ิ รา้นสะดวกซือ้ Emart24, รา้นขายของช าขนาดเล็ก Emart Everyday, 

คอมเพลกซห์า้งสรรพสนิคา้หรู, Starbucks Korea และ SSG.COM (หา้งออนไลน)์ 

พอรต์โฟลโิอของบรษิทัสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคในวงกวา้ง 

โดยมาจากการเขา้รา้นคดิเป็นคร ึง่หน่ึงของประชากรเกาหลใีตทุ้กเดอืน และผูบ้รโิภค 20 ลา้นคนทีถ่อืบตัรสมาชกิ 

นอกจากเกาหลแีลว้ Emart ยงัมธีรุกจิคา้ปลกีในเอเชยี ไดแ้ก ่เวยีดนาม, มองโกเลยี, ฟิลปิปินส ์และจนี Emart 

ด าเนินงานส านักงานในต่างประเทศหลายแห่งผ่านทางแผนก Global Sourcing ซึง่รวมถงึ Emart America Inc. 

บรษิทัลกูในสหรฐั ทีน่ าเสนอผลติภณัฑส์ าหรบัส่งออก/น าเขา้ในนามของ Emart Affiliates ทัง้หมด โดยในสหรฐัน้ัน Emart 

มรีา้นขายของช าระดบัพรเีมยีมในชือ่ Bristol Farms, Metropolitan Market, New Seasons Market และอืน่ๆ 

ผ่านทางบรษิทัย่อย Good Food Holdings อ่านขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่emartcompany.com 

 

ตดิต่อ: Benson Hill, Melanie Bernds, อเีมล: mbernds@bensonhill.com 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2963733-1&h=1529222213&u=http%3A%2F%2Fssg.com%2F&a=SSG.COM
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2963733-1&h=1086193869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2963733-2%26h%3D2015123921%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.emartcompany.com%252Fen%252Fmain.do%26a%3Demartcompany.com&a=emartcompany.com

