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การเมือง เทคโนโลยี และสังคมมากข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จาก 

ในช่วงนี้เริ่มมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ก�าลังผลักดัน และ

ส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเพื่อให้เกิดจ�านวนของผู้ประกอบการ 

หญิงเพิ่มมากข้ึน อย่างงาน Web Summit  ซึ่งเป็นงาน  

Conference ระดับโลก จัดให้มีพื้นที่ส�าหรับให้ผู้ประกอบการ

หญิงได้พูดคุยโดยเฉพาะ หรือแม้แต่ประเทศไทยก็มีกระแส  
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ต่างๆ ที่พูดถึงเร่ืองของผู้หญิงกับการเป็นผู้น�าองค์กรของทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน

 

ซึ่งผู้อ่านทุกท่านจะได้เข้ามาเปิดมุมมองและเข้าใจมุมมองของ

ผู้หญิงกับการท�างานในโลกเทคโนโลยี จากบทสัมภาษณ์และ

บทความต่างๆ ในนิตยสารฉบับนี้ หรือเข้ามาสัมผัส Women 

in Tech ได้ที่งาน Startup Thailand 2019 ที่ก�าลังจะจัดขึ้น 

ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ภายในงานจัดให้มีโซนผู้ประกอบการ 

หญิงมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและธุรกิจ รวมถึง  

Conference จากผู้ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

กุลปรียา อึ้งทรงเกียรติ
WOMAN IN STARTUP THAILAND

The time for women leadership has come. Women have 
more say and play a more important role. They have 
made impressive marks in politics and the business world,  
making their voices heard and breaking the glass ceiling 
of the boardroom, including in the male-dominated tech 
industry.

Many organisations in the past few years have given  
women the spot at centre stage. For example, high- 
profile tech conference like Web Summit provide extra 
space and sessions for women tech entrepreneurs to 
speak. Meanwhile, the trend of female entrepreneurs has 
gained attention in Thailand. Media reports about female 
leadership in government and the corporate sector are 
wider and more frequent.

In this March edition, readers will learn about the  
perspectives and experiences of female entrepreneurs. 
Those who want to hear more about female  
entrepreneurship can attend the Women in Tech  
session at Startup Thailand 2019 in May. The event 
invites top women from leading startups to speak and  
share experiences and ideas about startups in Thailand. 

KULPREEYA AUNGSONGKIAT, 

WOMAN IN STARTUP THAILAND

FEMALE 
ENTREPRENEUR 
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F E A T U R E

Women entrepreneurs have been making 
big headlines since 2016, with the number
of women in the workforce continuing to grow. 

In 2018, TheScoreReport.com, a website that 
tracks corporate performance, released a 
report on the relation between a company’s 
performance and the gender of owners and 
executives. This report, “The Megaphone of 
Main Street: Women’s Entrepreneurship”, 
confirms that women entrepreneurs are in 
no way inferior to men.

อาจกล่าวไดว้า่เราเริม่เห็นผู้หญงิในโลกสตารท์อพั
มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 และจ�านวนผู้หญงิในโลก
สตารท์อพักเ็พ่ิมสูงขึน้อย่างรวดเรว็ในชว่ง 2 ปี
ทีผ่่านมา โดยในปี พ.ศ. 2561 TheScoreReport.com 
เวบ็ไซตจ์ดัอนัดบัรายงานคะแนนและระบบตดิตาม
ซึง่ให้ผลลัพธ์แบบเรยีลไทมส์�าหรบัองคก์ร ไดน้�าเสนอ
ผลสรปุเกีย่วกบัสถานะความเป็นเจา้ของกจิการของ
ผู้หญงิในรายงาน “The Megaphone of Main 
Street: Women’s Entrepreneurship” ระบุวา่ 
ธุรกจิทีผู้่หญงิเป็นเจา้ของกป็ระสบความส�าเรจ็ได้
เชน่เดยีวกบัธุรกจิของผู้ชาย

Female Startups:
ผู้หญิงในโลกสตาร์ทอัพ

THE BUDDING FLOWER
IN TECH STARTUPS
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THE RISE OF FEMALE STARTUPS
A Chinese proverb says “Women hold up half 
the sky.” This ancient maxim on some level 
well reflects the rise of women in tech startups. 
During the past two decades, the number  
of female graduates with science and  
technology degrees has doubled. Twenty- 
five percent of the workforce in computer  
industry is women, according to figures  
published by National Center for Women & 
Information Technology (NCWIT) in 2015. 

การเติบโตของผู้หญิงในวงการเทคโนโลยี
สุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “ผู้หญิงถือครองพื้นที่ครึ่งหนึ่งของท้องฟ้า” สุภาษิตนี้เป็นจริงส�าหรับ

โลกเทคโนโลยีโดยเฉพาะเมื่อนับผู้หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ทั้งหมด ในช่วง 20 ปีมานี้ 

ผู ้หญิงที่จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร ์คอมพิวเตอร ์ในสหรัฐอเมริกามีจ�านวน 

เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า โดยในปี พ.ศ. 2558 ข้อมูลของศูนย์แห่งชาติเพื่อสตรีและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (National Center for Women & Information Technology - NCWIT) 

พบว่า 25% ของแรงงานคอมพิวเตอร์เป็นผู้หญิง สะท้อนถึงความสนใจของผู้หญิงทางด้าน

เทคโนโลยีที่มีมากขึ้น

นอกจากนี้ จากการส�ารวจเมื่อปีที่แล้วของ Booking.com ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอี-คอมเมิร์ซ 

ด้านการเดินทางและผู้น�าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบุว่า ผู้หญิงทั่วโลกกว่า 3 ใน 5 

(ร้อยละ 64) ที่ท�างานด้านเทคโนโลยี รวมถึงนักศึกษาที่สนใจสายงานด้านนี้ กล่าวว่า 

การเป็นผู้หญิงส่งผลดีต่อการท�างานในสายเทคโนโลยี ทั้งนี้ก็เพราะในปัจจุบันยังขาดแคลน

ผู้หญิงที่ท�างานด้านน้ีอย่างเห็นได้ชัด และยังยอมรับว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้ดึงดูด

ผู้หญิงทั่วโลกด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การเป็นนวัตกรรมใหม่ มีการใช้ความคิด

สร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็เป็นงานที่ท้าทายด้วย

จากการส�ารวจ ผู้หญิงหลายคนยังบอกอีกด้วยว่าการได้ท�างานด้านเทคโนโลยีน้ันจัดเป็น 

“งานในฝัน” หรืออาชีพในอุดมคติ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และเป็นงานที่เลือก

เส้นทางได้ด้วยตัวเอง

Booking.com - a leading e-commerce on  
travel and tourism, ran a survey that shows 
the tech industry has become a “dream job” 
for women, and 64% of working women 
work in the tech industry. The same survey  
encourages tech startups to hire women  
because a women’s creativity can contribute 
to the tech industry. Meanwhile, women found 
tech startups to be inspiring and gave them a 
sense of self-determination.

WOMEN HOLD UP 
HALF THE SKY
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ด้วยเหตุนี้เราจึงพบเห็นผู้หญิงที่ก้าวเข้ามาสู่การท�างานในโลกของเทคโนโลยีมากขึ้น และ 

ได้กลายเป็นอกีหน่ึงพลงัส�าคญัในการขับเคลือ่นโลกทัง้ในด้านสงัคมและเศรษฐกจิ ตวัอย่างหน่ึง 

ที่สะท้อนการเติบโตของผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีมากขึ้นก็คือ ในปี พ.ศ. 2560 นิตยสาร 

Forbes ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�าด้านเศรษฐกิจระดับโลก ได้มีการจัดท�าเนียบ Forbes’ World’s 

100 Most Powerful Women ซึ่งพบว่ามีรายชื่อผู้หญิงจากวงการเทคโนโลยีอยู่ถึง 18 คน 

ซึ่งสูงกว่าทุกๆ ปีก่อนหน้านั้น หรืออย่างในประเทศจีนที่ผู้หญิงค่อนข้างมีบทบาทน้อยกว่า

ผู้ชาย และมีสัดส่วนประชากรหญิงประมาณ 45% แต่ข้อมูลจาก Mastercard Index of 

Women Entrepreneurs กลับระบุจ�านวนสตาร์ทอัพที่มีผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งเป็นผู้หญิง 

ว่ามีเพิ่มมากขึ้นจนเป็นสัดส่วนถึง 55% ของสตาร์ทอัพทั้งหมดในจีน

So, more and more women parade into 
tech companies or even become startup  
entrepreneurs, making their mark in this 
male-dominant industry. In Forbes’ World’s 
100 Most Powerful Women in 2017, 18 of 
these “she-bosses” work in the tech industry. 
The rise of women startups is not just in the 
western economy. In China, where women 
are often confined to a submissive back seat 
role, 55% of startups are owned by women, 
according to the 2018’s Mastercard Index of 
Women Entrepreneurs.

THAI WOMEN ENTREPRENEURS
The Thai Venture Capital Association’s survey 
in 2016 found that only 17% of tech startups 
were women-owned. Such a low percentage 
reflects women’s own attitudes. Women tend  
to underestimate themselves. Preferring  
stable careers, many capable women shunned 
the unpredictable life of startup entrepreneurs.
Yet, many organisations have tried to help. 
The Israeli Embassy in Bangkok held “Thailand 
Women Entrepreneurs Startup 2016", while 
DTAC has held an annual startup incubating 
campaign, the DTAC Accelerator. Last year, 
more than half of the 11 finalists were women.
Pornthip Kongchun, chief operating officer  

O
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FEMALE FOUNDER ในไทย 

ในส่วนประเทศไทยน้ัน ได้เคยมีการส�ารวจโดย

สมาคมไทยผู ้ประกอบธุรกิจเงินร่วมทุน (Thai 

Venture Capital Association - TVCA) ในปี พ.ศ. 

2559 พบว่า มีผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่เป็นผู้หญิงเพียง 

17% เท่านั้น ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ยังไม่มากนัก ทั้งนี้ 

ก็ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้หญิงส่วนใหญ่คิดว่า 

ตัวเองไม่เหมาะกับการท�าธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ  

จนเกิดความกังวลในอนาคตที่ต้องรับความเสี่ยงสูง 

โดยประเมินตัวเองต�่าไป ทั้งๆ ที่ผู้หญิงก็มีศักยภาพ

ในการท�าเทคสตาร์ทอัพได้ดี

กระน้ันก็มีความพยายามในการส่งเสริมบทบาท

ของผู ้หญิงในสตาร ์ทอัพมากข้ึน ดังเช ่นที ่

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�าประเทศไทย 

ได้จัดประกวดผลงานการริเร่ิมธุรกิจใหม่ส�าหรับ

ผู้ประกอบการผู้หญิง หรือ "Thailand Women  

Entrepreneurs Startup Competition 2016"  

ข้ึนมา เพือ่มุง่หวังส่งเสริมศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 

หญิงโดยเฉพาะ รวมถึงการจัดกิจกรรมของ 

หน่วยงานและองค์กรเพือ่ส่งเสริมบทบาทของผูห้ญงิ 

ในเวทีต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น การแข่งขันสตาร์ทอัพ 

ประจ�าปีของดีแทคหรือ dtac accelerate ที่ในปี 

ที่แล้วพบว่า ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่เข้ารอบ 11 ทีม 

เป็นผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

พรทิพย์ กองชุน ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายปฏิบัติการ (COO & Co- founder) ของ จิตตะ 

(Jitta) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเงินการลงทุนที่เน้น 

การวิเคราะห์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า กล่าวว่า 

ทั่ ว โลกตระหนักแ ล ะมี ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห ้ เ กิ ด 

ความหลากหลายของผู ้ก ่อตั้งเทคสตาร ์ทอัพ 

โดยเฉพาะผู ้หญิงที่จะสร ้างแรงบันดาลใจและ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงให้โลกได้เช่นกัน โดยบริษัท

ร่วมลงทุน  (Venture Capital)  หลายแห่งประกาศให้ 

การสนับสนุนจัดตั้งกองทุนส�าหรับผู้ก่อตั้งหญิง 

โดยเฉพาะ เช่น BBG Venture, XFactor 

Ventures และ Milinda Gate’s Pivotal 

(COO & Co-founder) of Jitta, a fintech startup for value investors said 
women tech startups have recently received the attention of investors.  
Several investment firms have launched venture capital funds for women startups 
such as BBG Venture, XFactor Ventures, Melinda Gate’s Pivotal Venture and Gobi 
Partners, a regional venture capital for Asian startups. Thailand also has several 
funding projects to give opportunity to women tech startups.

“The successful strategy [for women tech startups] is having more self-confidence. 
We also need to see more women entrepreneurs work together to gain more  
recognition and so far, we start to see positive signs. There are more and more 
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Venture รวมถึง Gobi Partners ที่เปิดกองทุน 

สนับสนุนผู้ก่อตั้งหญิงในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ 

ประเทศไทยก็มีโครงการต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้

สตาร์ทอัพผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมเช่นกัน

“กลยทุธ์หลกัทีท่�าให้ผูห้ญงิประสบความส�าเร็จในการ

เป็นเทคสตาร์ทอพัคอื ‘ความมัน่ใจ’ สิง่ทีอ่ยากเหน็ 

มากข้ึนคือการรวมตัวของผู้หญิงเพื่อผลักดันให้เกิด

การยอมรับมากขึ้น ซึ่งเราก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหว 

บ้างแล้ว เช่น การรวมกลุ่ม Lean in Thailand 

หรือ Women Will (powered by Google) และ 

Furious Female ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อการ

ผลักดันให้ผู้ก่อตั้งหญิงในไทยก้าวไปสู่ความส�าเร็จ

ด้วยกัน”

A health tech platform that 
offers patients the chance 
to talk to psychologists 
and psychiatrists using 
the OOCA online platform.  
Received the 2018 Best 
Performing Startup from 
dtac accelerate 2018. 
Founded by Dr. Kanpassorn 
Suriyasangpetch . 

แพลตฟอร์มที่ปรึกษาทางด้าน 
สุขภาพ ส่ือกลางระหวา่งจติแพทย์ 
นักจิตวิทยา และคนไข้/คนทั่วไปที่
มีปัญหาในใจและต้องการพูดคุย 
กับแพทย์ ได้รับรางวัล Best 
Performing Startup จาก dtac 
accelerate 2018 ก่อตั้งโดย 
ทพญ.กัญจนภ์สัสร สุรยิาแสงเพ็ชร์

A farm tech platform for 
Thai farmers. It acts as  
online platform go-between 
for farmers and buyers. 
Won First Award from dtac 
accelerate 2016. Founded 
by Ponglada Paniangwet

A travel platform assisting  
hardcore cultural tourists. 
Founded by siblings,  
Achiraya and Chayanich 
Thamparipattra.

แพลตฟอร์มส�าหรับวงการเกษตรกร 
ไทย โดยเป็นตลาดจ�าหน่ายสินค้า 
สดออนไลน ์และแหล่งรวมวตัถดุบิ 
ส�าหรบัรา้นอาหาร ทีไ่ดร้บัรางวัล
ชนะเลศิของเวท ีdtac accelerate 
2016 ก่อตั้งโดย พงษ์ลดา 
พะเนียงเวทย์

สตาร์ทอัพเพ่ือการท่องเท่ียว 
ชว่ยเชือ่มตอ่ผู้เดินทางท่ีต้องการ 
สัมผัสวัฒนธรรมอย่างถึงแก่น 
ก่อตั้งโดยสองพ่ีน้อง อชิรญา 
และ ชนานิศ ธรรมปริพัตรา

T H A I  T E C H 
S T A R T U P

tech women supporting groups being  
founded such as ‘Lean in Thailand’,  
‘Womenwill’ (by Google) and "Furious  
Female". These groups are a good start for 
the future of local women startups,” said Ms 
Pornthip.

The number of women startup entrepreneurs 
in Thailand is a fraction compared to those 
of western countries, according to Nattida  
Sanguansin, founder and managing 
director of Buzzbees, a leading startup 
that provides a customer retention  
management (CRM) online platform.

Nattida believes the Thai women mindset 
needs to be adjusted to acquire a “can-do  
attitude”. Women are talented, yet prefer to 
take a back seat, she said.

acquire a
“can-do attitude”



ทางด้านณัฐธิดา สงวนสิน ผู้ก่อตั้งและกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ (Buzzebees) ซึ่งให้

บริการด้าน CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์

กับลูกค้า โดยเฉพาะการสะสมคะแนนหรือรีวอร์ด

เพื่อน�าไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเป็นบริษัทที่

สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถึง 80-90%  

กไ็ด้แสดงความคดิเหน็ในเร่ืองการท�างานของผูห้ญงิ 

ในสตาร์ทอพัว่า จ�านวนผูห้ญงิทีท่�าสตาร์ทอพัในไทย 

ยังมีจ�านวนน้อยอยู ่ เมื่อเทียบกับต ่างประเทศ  

โดยข้อจ�ากัดของผู้หญิงในการท�าสตาร์ทอัพอยู่ที ่

mindset ของผู้หญิงเอง ต้องเปลี่ยน mindset 

ว่า ฉันท�าได้ (Can Do Attitude) และจะท�าให้

“In the startup world, women must remember that there is no recipe of success. 
Most entrepreneurs fail, only few succeed. Women must learn how to fail and pick 
themselves up and start over again,”she said.

Chuencheewan Wongsaeree, founder of Globish, an online English language 
teaching platform said startup entrepreneurs must be resilient because this 
industry is full of ups-and-downs. “Startup life is rather unpredictable. So not many 
women dare to walk down this road, because naturally, women need security,” 
she said.

Startup life is 
rather unpredictable
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MICHELLE ZATLYN

สตาร์ทอพัสาวชาวแคนาดา ผูร่้วมก่อตัง้คลาวด์เน็ตเวร์ิก 

Cloudflare สตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่มีมูลค่าบริษัท 1.8 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เคยท�างานให้ Google กับ 

Toshiba และเคยร่วมงานกับสตาร์ทอัพ 2 แห่งก่อนที่จะ 

มาท�าสตาร์ทอัพของตัวเองจนประสบความส�าเร็จ

ANNE WOJCICKI, LINDA AVEY

ผู้ร่วมก่อต้ังสตาร์ทอพัยนิูคอร์นทีช่ื่อ 23andMe ให้บริการ 

ตรวจดเีอน็เอจากน�า้ลาย    ปัจจบุนับริษัทของเธอมมีลูค่า 

1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 23andMe คือบริษัทแรกๆ 

ทีใ่ห้บริการตรวจดเีอน็เอส่งผลตรงถึงลกูค้าผ่านเวบ็ไซต์

PATRICIA HOUSE

ผู้ร่วมก่อตั้ง C3 IoT สตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่มีมูลค่าบริษัท 

1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้บริการซอฟต์แวร์ด้าน

ปัญญาประดิษฐ์และ IoT (AI and Internet of Things) 

บริษัทสามารถระดมทุนได้ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ในปี พ.ศ. 2559

JULIA HARTZ

ผู ้ร ่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Eventbrite สตาร์ทอัพ 

ยูนิคอร์นที่มีมูลค่าบริษัท 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Eventbrite เติบโตจากระบบขายต๋ัวสู่แพลตฟอร์ม 

การขายตั๋วที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งขายตั๋วปีละนับล้านๆ 

อีเวนต์ต่อปีใน 170 ประเทศ 

SARAH LEARY

ผูร่้วมก่อตัง้และรองประธานฝ่ายการตลาดและปฏบิตักิาร 

ของ Nextdoor เครือข่ายสังคมที่เป็นส่วนตัวส�าหรับ

คนในชุมชนละแวกบ้าน สตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่มีมูลค่า

บริษัท 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เธอเป็นผู้ริเร่ิม 

นวัตกรรมทางการตลาดผ ่านกลยุทธ ์ที่ เ รียกว ่า 

Nextdoor's Public Agency Partnership ที่ท�าให้ 

Nextdoor กลายเป็นเครือข่ายของคนละแวกบ้าน 

คิดเป็นประมาณ 50% ของชุมชนใน 50 รัฐ 

ทั่วสหรัฐอเมริกา

MELISSA YANG

ผู้ร่วมก่อตั้ง Tujia สตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่มีมูลค่าบริษัท 

1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Tujia คือเว็บไซต์ที่ถูกตั้ง

สมญานามว่าเป็น Airbnb แห่งแดนมังกร ปัจจุบัน  

Tujia มีจ�านวนห้องพักในจีนอยู่บนเว็บไซต์มากกว่า 

430,000 รายการ

CINDY MI, JESSIE CHEN

2 สาวผู้ร่วมก่อต้ัง VIPKid สตาร์ทอัพยูนิคอร์น 

แดนมังกรที่มีมูลค่าบริษัท 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ผู ้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการศึกษาระดับโลกที่

เช่ือมต่อเด็กให้เข้าถึงครูที่ดีที่สุดจากทั่วโลกเพื่อการ

เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ VIPKid

RESHMA SHETTY

ผู้ร่วมก่อตั้ง Ginkgo Bioworks สตาร์ทอัพยูนิคอร์น 

ด้านวิทยาศาสตร์แห่งบอสตันที่มีมูลค่าบริษัท  1.4  

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู ้เช่ียวชาญในการท�าการ

สังเคราะห์ทางชีววิทยา

W O R L D ’ S  T E C H  W O M E N  I N  B R I E F

ดีที่สุด ผู้หญิงมีความอดทนสูง เพียงแค่ไม่ได้ 

ออกมาท�า ยิ่งในโลกของสตาร์ทอัพ ไม่มีผิดไม่มีถูก  

และเผชิญความล้มเหลวมากกว่าความส�าเร็จ จงึต้อง 

ใช้ความอดทน ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่จนกว่าจะเป็น

เปอร์เซ็นต์ที่อยู่รอดได้

นอกจากนี้ ชื่นชีวัน วงษ์เสรี ผู้ร่วมก่อตั้ง Globish 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ได้กล่าวว่า วิถี

ของสตาร์ทอัพคือต้องอยู ่กับความผิดหวังและ 

ความล้มเหลวซ�้าๆ ซากๆ ขณะที่ผู้หญิงต้องการ

ความมั่นคง ไม่อยากล้มเหลว ท�าให้ผู้หญิงมาท�า

สตาร์ทอัพน้อยกว่า ความส�าเร็จของสตาร์ทอัพ

ไม่ได้อยู่ที่ความเป็นหญิงหรือชาย แต่อยู่ที่การสร้าง 

ทมีทีก่ลมกล่อม ทีแ่ต่ละคนมคีวามสามารถไม่เหมอืนกนั 

มีแนวคิดไม่เหมือนกัน มารวมกันมากกว่า อย่างไร

ก็ดี ธรรมชาติของผู้หญิงไม่ได้โตข้ึนมาเพื่อเป็น

นักรบ จึงควรมี mentor ที่ดี ซึ่งจะช่วยในเรื่องการ

ตั้งชุดความคิด (mindset) ช่วยดูว่าเราเก่งอะไร  

มีจุดแข็งด้านไหน แล้วจะช่วยพัฒนาต่อยอด 

จุดแข็งนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไร

“อยากให้ผูห้ญิงทกุคนรู้จักตวัเอง และมคีวามกล้าหาญ 

ที่จะลุกข้ึนมาท�าอะไรเพื่อตนเอง” ช่ืนชีวันกล่าว 

ทิ้งท้าย █

Ms. Chuencheewan said the gender of  
startup entrepreneurs has nothing to do 
with how good the company will perform.  
Good startups usually have a good team that 
can combine variety and draw benefits from 
these various talents,” she said.

Ms. Chuencheewan, said women must adjust 
their mindsets. Something they can do is find 
a good mentor.

“I want women to know themselves and have 
the courage to stand up and do things for their 
own,” she said. █

 
 
 

MICHELLE ZATLYN

A Canadian tech entrepreneur, she is the 

co-founder & Head of User Experience of  

CloudFlare, a web performance and security 

company. The business is worth US$1.8 billion. 

She formerly worked at Google and Toshiba and 

founded two startups before making a hit with 

CloudFlare.

ANNE WOJCICKI & LINDA AVEY

Co-founders of 23andMe, the health tech startup 

offers DNA tests from saliva. US$1.8 billion. 

PATRICIA HOUSE

Co-founder of C3 IoT. Software designer for  

artificial intelligence (AI) and internet of things 

(IoT). Corporation valued US$1.5 billion. Received 

US$70 million (2.1 billion baht) funding in 2016.

JULIA HARTZ

Co-founder and CEO of Eventbrite, the world’s 

largest e-ticket selling platform. Services the 

booking and selling of millions of e-ticket in 170 

countries. Corporation valued US$1.5 billion.

 

SARAH LEARY

Co-founder and vice president of marketing and 

operation at Nextdoor, the free and private social 

network for neighbourhoods. Leary pioneered 

a community marketing model by forming  

Nextdoor’s Public Agency Partnership of which 

50% of communities in the US are members.  

Corporation valued at US$1.5 billion.

MELISSA YANG

Co-founder of Tuijia, the famous travel platform. 

Tuijia is called a "Chinese’s style Airbnb" 

Corporation valued at US$1.5 billion. Trulia lists 

430,000 rooms in its booking inventory.

CINDY MI & JESSIE CHEN 

Co-founders of VIPKiD, an educational platform 

that matches English-language teachers from 

countries worldwide with students. Corporation 

valued at US$1.5 billion.

RESHAMA SHETTY

Co-founder of Ginkgo Bioworks, a deep tech 

platform on biological synthesis. Corporation  

valued at US$1.4 billion. 
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TECH WOMEN 
TO WATCH
Women don’t wait for the future. 
When one woman helps another, 
amazing things can happen. Now they 
are innovators and tech warriors in the 
world. And here are women success 
stories in business and technology.
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• Liu won the turf war with 
Uber when she and Didi's 
chairman, Cheng Wei, got 
Uber to sell its China  
operation. Liu has  
ensured that women are 
given opportunities to rise 
to the top at Didi.

JEAN LIU
President, Didi Chuxing

ADI TATARKO
CEO, Houzz

• China’s largest mobile 
transportation platform.

• now in 400 cities across China and 
valued at US$50 billion, making it one of the 
most valuable startups in the world.

• Women occupy 37% of its 
tech positions. The company 
cleared 1.4 billion rides last 
year alone, more than Uber 
has ever done.

•  The leading online  platform 
for home remodelling  and 
design.

• Attracts 40 million unique 
users a month and features 
over US$1.5 million home 
design pros in 15 countries.

• The company’s 
valuation is 
US$4 billion.

HOOI LING TAN
Co-founder, Grab

THE WORLD’S TOP 5 

•  Southeast Asia’s 
leading on-demand 
O2O mobile platform.



Women now hold 
15% of the partner 
roles at accelerators 
a n d  c o r p o r a t e  
venture firms.

5
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FEMALE STARTUPS WITH COMPANY 
VALUATION OVER US$2 BILLION

Nearly 50 funds invest  
primarily or exclusively in 
women-owned companies, 
these funds are capitalised 
at more than US$1 billion.

Investments in companies 
founded or cofounded  
b y  w o m e n  a v e r a g e d 
US$935,000 (29.2 million 
baht), which is less than 
half the average US$2.1  
m i l l i o n  i n v e s t e d  i n  
companies founded by  
male entrepreneurs

US$935,000

US$1 BILLION

55%

15%

8%

55% of Chinese 
technology startups 
a re  fo u n d e d  b y 
women.

Among the top 100 
venture firms, the 
percentage of women 
partners edged up 
to 8%

CRISTINA JUNQUEIRA
Co-founder and VP, Nubank

NICHOLE MUSTARD
Co-founder & Chief Revenue 
Officer, Credit Karma

•  The company’s 
valuation is US$3.5 
billion. 

WOMEN IN THE 
WORLD’S STARTUP

• Company’s valuation is 
US$6 billion.

• Hooi Ling gladly gives 
all the spotlight to 
Anthony Tan as the face 
of Grab. She takes pride 
that she is one of the 
poster girls for women 
in STEM.

• In 2016, she received an 
award from Claudia, the most 
important female-focused 
award in Latin America, 
in the business category.

• Personal finance 
company focused 
on helping everyone 
make financial 
progress.

• Provides its members  
with personalised 
recommendations for 
credit cards and loans, 
while reducing marketing 
inefficiency for banks.

• Brazilian FinTech company acting 
as a digital bank and credit card 
operator.

• Company valuation 
is US$2billion.

2016 
& 2017

• Junqueira was 
nominated one of the 
most powerful women 
in Brazil by Forbes  
Magazine in 2016
and 2017.
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ด้วยสตรีคืออีกหนึ่งพลังที่สร้างสรรค์คุณค่าให้กับโลก  
ในโอกาสเดือนแห่งสตรีสากล Insight Talk ฉบับนี้เราจึงเปิดพ้ืนที่

สนทนากับมนธิดา แมคคูล ซึ่งมีบทบาทหลากหลายทั้งในฐานะ 
Investment Partner, เมนเทอร์ และการ Coaching สตาร์ทอัพ, 

กรรมการตัดสินคัดเลือกสตาร์ทอัพหน้าใหม่ให้กับโครงการ 
เร่งการเติบโตและศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพในหลายองค์กร 

รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านสตาร์ทอัพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้มาพูดคุยถึงบทบาทของผู้หญิงและการสร้างโอกาส 

ให้กับผู้หญิงไทยในการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
 ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

มนธิดา แมคคูล
ส่งเสริมพลังสตรีในเทคสตาร์ทอัพไทยและภูมิภาค

POWER IN
SOUTHEAST ASIA

WOMEN
Monthida McCoole:

S T A R T U P
Investment Partner, Mentor Coaching

I N S I G H T  T A L K



Women are the soft, 
beautiful power that 
can make the world go 
round. As this month 
marks International 
Women's Day, Insight 
Talk spoke with 
Monthida McCoole, 
a leading figure among 
Thailand's tech startups. 
Apart from being a  
trailblazer in this area, 
Ms. McCoole has worked 
as a consultant for several  
startup investment 
projects and helps coach 
and mentor several 
incubating projects.
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คุณมนธิดามีมุมมองต่อศักยภาพของ
ผู้หญิง และกระแส women tech 
startup ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
ดว้ยโครงการรเิริม่ที่ส่งเสรมิการโคด้ดิ้งในคนรุ่นใหม ่

การมชุีมชนองค์กรทีส่นับสนุนผูห้ญงิในอตุสาหกรรม 

เทคโนโลยี และการมีกองทุน VC จ�านวนมากขึ้น

ที่โฟกัสการส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าสู่ตลาด ท�าให้ไม่มี 

ช่วงเวลาไหนทีจ่ะมบีรรยากาศการสนับสนุนส่งเสริม 

ผู้หญิงในโลกเทคโนโลยีเท่านี้อีกแล้ว ความท้าทาย

คือเราสามารถจะเร ่งกระบวนการน้ีได ้หรือไม่  

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่ยังเป็นตลาดที่กระจัดกระจายตัวอยู่

จากการเก็บสถิติของคุณมนธิดา  
มีข้อมูลใดที่มีนัยส�าคัญต่อการเติบโต
ของสตาร์ทอัพที่มีผู้ก่อตั้งหรือ 
ผู้ร่วมก่อตั้งเป็นผู้หญิงบ้าง
ในสหรัฐอเมริกาได้มีการท�ารายงานว่าจ�านวน

สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งน้ัน 

สามารถระดมทุนจาก VC ได้เพียง 2.2% เท่านั้น 

ทั้งในปี พ.ศ. 2660 และ 2661 ดิฉันไม่มีตัวเลขใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ขอคาดเดาว่า 

ตัวเลขน่าจะต�่ากว่าที่สหรัฐฯ

จ�านวนสตาร์ทอัพที่มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิงน้ันมีจ�านวน

น้อยกว่าสตาร์ทอัพที่มีผู ้ก ่อตั้งเป็นผู ้ชายอย่าง 

มีนัยส�าคัญ และสัดส่วนของบริษัทที่มีผู้หญิงอยู่ใน

ต�าแหน่งส�าคัญจ�านวนน้อยกว่า 10% ซึ่งไม่แปลกใจ 

เลยที่ตัวเลขออกมาแบบนี้ VC จ�านวนมากไม่มี 

แม้กระทั่งนักลงทุนที่เป็นผู้หญิง หรือมีพันธมิตร

หรือทีมที่เป็นผู้หญิง ดังน้ันพวกเรายังมีหนทาง 

อีกยาวไกลที่จะต้องเดินไป

จุดเด่นของผู้หญิงในการท�าสตาร์ทอัพ
คืออะไร
ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเก่งเร่ืองการเป็นคนท�างาน 

ได้หลายงาน แต่บางครั้งก็ล้มเหลว ดังนั้นตัวผู้หญิง 

เองน่ันแหละที่ต้องเอาใจใส่ระวังกับปริมาณงาน 

ที่เหมาะสมถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะท�างานมากเกินไป

โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีกว่า 

ซึ่งตรงน้ีเป็นจุดส�าคัญส�าหรับการท�างานร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งการศึกษา

โดย First Round Capital ในปี พ.ศ. 2558 และ

โดย Boston Consulting Group ในปี พ.ศ. 2661  

ยงัแสดงให้เหน็ว่าสตาร์ทอพัทีม่ผีูห้ญงิเป็นผูก่้อตัง้น้ัน 

มีเปอร์เซ็นต์ส�าเร็จมากกว่าบริษัทที่บริหารงาน 

โดยผู้ชาย

การสนับสนุนสตาร์ทอัพผู้หญิง
ในสายงานของคุณมนธิดา
เป็นไปในลักษณะใดบ้าง
ต ้องให ้การสนับสนุนเชิงบวกอย ่างมากมาย 

ประเด็นหลักร่วมกันของผู้หญิงที่ดิฉันสังเกตเห็นได ้

ก็คือการขาดความมั่นใจ การวิตกกังวลตลอดเวลา 

กลัวความล้มเหลวและผิดหวังในคนอื่น หรือ

การเสียหน้า จึงมีความท้าทายที่ต้องจัดการกับ

ระบบความคิดเชิงลบเสียใหม่ มันเป็นเรื่องส�าคัญที่ 

ผู ้ก ่อต้ังซึ่งเป ็นผู ้หญิงต ้องเปลี่ยนชุดความคิด  

ต้องเร่ิมคดิ และท�าเชิงบวกเพือ่ทีจ่ะสร้างความมัน่ใจ 

ต้องรู้ว่าคุณควรจะท�าสิ่งที่อยู่นอกคอมฟอร์ตโซน

WHAT DO YOU SEE AS THE POTENTIAL 
CAPABILITIES OF WOMEN IN  
TECHNOLOGY GLOBALLY AND  
REGIONALLY?
With initiatives promoting coding among 
younger generations, community organisations 
supporting women in tech, and more VC funds 
focused on supporting women entering the 
market, today’s environment has never been 
more encouraging for women in this space.  
The challenge is whether or not we can  
accelerate the pace of this progress,  
particularly in Southeast Asia where markets 
remain fragmented.

MOST VCS DON’T EVEN 
HAVE A FEMALE INVESTOR

OR PARTNER ON THEIR TEAM.

WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON 
THE SIGNIFICANT STATISTICS ON 
FEMALE STARTUPS? 
It was reported that US female founders 
raised just 2.2% of VC capital both in 2017 
and 2018. I do not have the figures for  
Southeast Asia, but I would guess that it is 
lower than that US statistic. The number of 
female founders is significantly lower than 
that of male founders, and with less than 10% 
of female decision-makers in VCs, it is no  
surprise that these figures are so jarring. Most 
VCs don’t even have a female investor or partner 
on their team, so we still have a long way to go. 

ของคุณ น่ันท�าให้คุณอาจรู้สึกอึดอัดซึ่งเป็นเร่ือง 

ธรรมดาและมันจะผ่านไป อย่างไรก็ตาม ก็ต้อง

ตระหนักว่าความผดิพลาดเกดิข้ึนเสมอตลอดเส้นทาง 

แต่มันคือส่วนที่ส�าคัญของการเติบโตและเรียนรู้

ประสบการณ์ในการเป็นเมนเทอร์  
ท�าให้คุณมนธิดาได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง
ดิฉันมีประสบการณ์เชิงบวกเกือบจะตลอดเวลา

เมื่อท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ก่อต้ังสตาร์ทอัพ 

ที่เป็นผู้หญิง ผู้ก่อต้ังผู้หญิงเหล่าน้ีล้วนมีส่วนร่วม 

พวกเขามีความเช่ียวชาญในด้านของตน และมี

ความกระหายที่จะเรียนรู้ การเป็นผู้ประกอบการ

อาจต้องเดินไปในเส้นทางที่โดดเดี่ยว ดังน้ันจึง

เป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับที่ปรึกษาที่จะต้องแสดง



Women
Power

ให้เห็นว่าผู้ประกอบการสามารถมีความมั่นใจและ

ยอมรับฟังการช้ีแนะ ในฐานะที่ปรึกษา ดิฉันก็ได้ 

เรียนรู้มากข้ึนจากการท�างานร่วมกับพวกเขาซึ่ง 

น่ันคอืประสบการณ์ทีนั่บเป็นรางวลัทีแ่ท้จริงของดฉินั

ภาพรวมของสตาร์ทอัพผู้หญิงไทย
เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
ดิฉันคาดหวังสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้หญิงในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยใีนประเทศไทย ประการแรก จ�านวนผูห้ญงิ 

ที่กระโดดเข้ามาในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ 

กระหายความส�าเร็จมีเพิ่มมากขึ้น พวกเขามองว่า 

การท�างานในฐานะผู้ประกอบการน้ัน เป็นรางวัล 

ในชีวิตมากกว่าการท�างานในองค์กรรูปแบบเดิมๆ

ประการที่ 2 ในประเทศไทยเรามีชุมชนของ 

นักลงทุนผู้หญิงที่มีความสมาร์ท มีการต้อนรับ

ที่อบอุ่น และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งดิฉัน

ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในน้ัน โดยเครือข่ายนี ้

ไม่ได้ช่วยเหลือกันในด้านการสร้างผลประโยชน ์

เชิงพาณิชย์เท่าน้ัน แต่ยังเป็นชุมชนของผู้หญิง 

ที่ให้การสนับสนุนและเกื้อกูลกันในอุตสาหกรรม 

ที่ส ่วนใหญ่จะมีผู ้ชายเป ็นผู ้ประกอบการหลัก  

ซึ่งนับเป็นความท้าทายส�าหรับผู้หญิงอย่างยิ่ง

ประการที่ 3 พวกเรามีองค์กรใหญ่ที่ให้การสนับสนุน

ผู้หญิงในกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างแข็งขัน เช่น 

True Digital Park ที่สนับสนุนกิจกรรม “Fortius 

Females - Investor Event” ที่ดิฉันเป็นคนจัด 

เมื่อปีที่แล้ว หรือภาครัฐอย่างส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ก็ให้การ 

สนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างเต็มที่ทั้งในรูปแบบของ

เงินทุนให้เปล่ากับสตาร์ทอัพ การจัดงาน Startup 

Thailand ในแต่ละปี และยังให้การสนับสนุน 

ในหลากหลายโครงการ รวมทั้งโครงการ “Fortius  

Females - Startup Event” ในปีที่แล้ว

ทกุประเทศต้องการทีจ่ะเป็นศนูย์กลางของนวตักรรม 

ในภูมิภาค โดยมีสิงคโปร์เป็นหัวหอกของการเริ่มต้น 

ที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ อินโดนีเซียเองก็สามารถดึง

ความสนใจและการลงทุนไปได้มากในช่วง 2-3 ปีที่

ผ่านมาโดยมีการขับเคลื่อนในตลาดขนาดใหญ่ และ

WHAT ARE THE STRENGTHS AND 
ADVANTAGES OF FEMALE-FOUNDED 
COMPANIES?
Women tend to be great multitaskers -  
sometimes to a fault - so it’s up to you to 
be mindful of your workload if you have a  
tendency to take on too much. Women are 
generally better communicators, which is 
key for engaging positively with different  
stakeholders. Studies conducted by First 
Round Capital in 2015 and by Boston  
Consulting Group in 2018 also show that 
startups with female founders outperform the 
companies run by their male peers.

HOW DO YOU PERSONALLY SHOW 
SUPPORT FOR FEMALE STARTUPS? 
A lot of positive encouragement! Common 
themes I notice include lack of confidence, 
constant worry, fear of failure and disappointing 
others, or “losing face". It can be challenging 
to reprogram these negative thought 
processes, but it’s crucial that female  
founders shift their mindset and start taking  
positive actions to boost their confidence. 
Know that you should be doing things outside 
your comfort zone - and that uncomfortable 
feelings are normal and it will pass. Mistakes 
will always happen along the way, but that’s an 
important part of growing and learning.

COULD YOU SHARE AN ANECDOTE 
FROM YOUR PERSONAL EXPERIENCE  
MENTORING A FEMALE-FOUNDED 
STARTUP?
I almost always have a positive experience 
when I mentor female-founded startups. 
These founders are engaging, hungry and 
keen to learn. Entrepreneurship can be a  
lonely journey, so it’s important for mentors 
to act as someone that entrepreneurs can  
confide in and receive advice from. As a  
mentor, I also learn a lot through working with 
them, which makes for a really rewarding  
experience.
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Every country wants to be a hub of  
innovation within its region: Singapore  
certainly had a good head start before the 
rest of the SEA countries, and Indonesia has 
gained a lot of attention and investment in the 
past few years driven by its sheer market size 
and successful startup stories like Gojek and 
Tokopedia. Vietnam is also gaining a lot of  
momentum as well. Thailand’s concerted  
efforts to raise the profile of its entrepreneurial 
ecosystem should not be underestimated: 
as long as we continue to put resources and 
energy toward this common goal, we’ll be 
on track to establish ourselves as a regional  
leader in innovation.

WHAT ARE THE MOST IMPORTANT 
COMPONENTS OF THE STARTUP 
ECOSYSTEM THAT AID THE  
DEVELOPMENT AND GROWTH OF 
FEMALE-FOUNDED STARTUPS?
In Singapore, there are plenty of tech meetups, 
events, and conferences that provide  
fantastic opportunities for networking, brand  
awareness and business development. While 
it’s good to seek support from your friends,  
family, and community, it’s important to look  
within yourself and do what you can to get 
closer to your dreams and goals. It’s hard to 
get someone to be your cheerleader if you 
are not cheering yourself on and believing in  
yourself. Stay in your own lane and focus 
on your business. Comparing yourself to  
other people’s perfect lives on social media 
is a complete time-suck and nothing but a 
distraction from your personal goals. 

DO YOU HAVE ANY ADVICE FOR WOMEN 
WHO ARE THINKING OF STARTING 
THEIR OWN TECH VENTURE?
Female entrepreneurship can be a long uphill 
battle. Know that it’ll be tough and be  
prepared to play the long game with potentially 
challenging times ahead. That being said, take 
heart in the fact that there are several  
supportive communities to cheer you on.  
Surround yourself with positive people who lift 
you up instead of talk you down. Give it your 
all and go change the world! █

SURROUND
YOURSELF

WITH POSITIVE 
PEOPLE WHO
LIFT YOU UP.

มีสตาร์ทอัพที่ประสบความส�าเร็จอย่าง Go-Jek 

และ Tokopedia ขณะที่เวียดนามก็ได้รับแรง 

ผลักดันอย่างมากเช่นกัน ส่วนประเทศไทยน้ัน 

ความพยายามร่วมกันในการยกระดับระบบนิเวศ

ของผู้ประกอบการก็ไม่ควรถูกมองข้าม ตราบเท่าที่

เรายังคงทุ่มเททรัพยากรและพลังต่างๆ เพื่อมุ่งไป

สู่เป้าหมาย พวกเราก�าลังอยู่บนเส้นทางที่จะสร้าง

ให้ประเทศไทยเป็นผู ้น�าด้านนวัตกรรมในระดับ

ภูมิภาค

ระบบนิเวศที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
สตาร์ทอัพผู้หญิงควรประกอบด้วย 
อะไรบ้าง
ในสิงคโปร์จะมีกิจกรรม tech meetups จ�านวนมาก 

ทั้งยังมีกิจกรรมและการประชุมเก่ียวกับสตาร์ทอัพ 

จ�านวนมากที่ เป ิดโอกาสให ้สตาร ์ทอัพได ้ท�า 

ความรู้จักกัน ได้สร้างการรับรู้ในแบรนด์และการ

พัฒนาธุรกิจ ในขณะที่สตาร์ทอัพเองเขาก็สามารถ

หาและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน ครอบครัว 

และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะส�ารวจตัวเองและ

ลงมือท�าด้วยตัวเอง พวกเขามีความสามารถที่จะ

ขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมายและความฝัน เพราะ

มันเป็นการยากที่จะให้ใครสักคนมาเป็นผู้น�าเชียร์ 

ถ้าคุณไม่เป็นผู้น�าเชียร์ให้ตัวคุณเองและไม่เช่ือใน 

ตัวเอง ดังนั้นจึงขอให้คุณอยู่กับช่องทางของตัวคุณ

และโฟกัสธุรกิจของตัวเอง อย่าไปเปรียบเทียบตัวเอง 

กับชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนอื่นบนโลกโซเชียล 

เพราะมันคือการเสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์อะไร 

มีแต่ท�าให้เสียสมาธิไปจากเป้าหมาย

อยากจะให้คุณมนธิดาทิ้งท้ายค�าแนะน�า
ส�าหรับผู้หญิงที่ต้องการเข้าสู่วงการ 
tech startup
ความเป็นผู้ประกอบการผู้หญิงเป็นการต่อสู้ดิ้นรน

ที่ต้องใช้ความพยายามสูงเป็นเวลานาน ขอให้ 

ตระหนักว่ามันหินและเตรียมให้พร้อมที่จะเล่นกัน

ยาวๆ ไปกับเกมน้ี รวมถึงโอกาสที่ท ้าทายที่ 

รออยู่ในอนาคตข้างหน้า สิ่งที่อยากให้รับรู้คือเรา 

มีชุมชนที่คอยให้การสนับสนุนคุณอยู่อย่างมากมาย

หลากหลาย และผลักดันตัวเองให้อยู่ในกลุ่มคน 

ที่มีความคิดเชิงบวกซึ่งพวกเขาจะช่วยผลักดันคุณ

ไปข้างหน้า พร้อมความมุง่มัน่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงโลก █

HOW DO YOU THINK THE FEMALE- 
FOUNDED STARTUP SCENE IN  
THAILAND COMPARES TO THE 
GLOBAL LANDSCAPE OF FEMALE 
FOUNDERS?
I am really optimistic about females in tech 
in Thailand. First, the number of females  
entering the tech space hungry for success 
continues to rise. They view working in  
entrepreneurship as more rewarding than 
committing to traditional corporate jobs. 
Second, we have a smart, welcoming and 
well-connected community of female  
investors in Thailand, which I’m really proud 
to be a part of. This network not only serves 
to help advance commercial interests of  

startups, but also provides a supportive  
community of women navigating the same 
challenging, male-dominated industry. Third, 
we have large corporate players who actively 
support women in tech events such as 
True Digital Park, who kindly sponsored  
the inaugural “Fortius Females - Investor 
Event” I organised last year. Government  
organisations like the NIA actively contribute 
to Thailand’s startup scene - providing grants 
to startups, organising the annual Startup 
Thailand event, and supporting various  
other initiatives including the “Fortius  
Females - Startup Event” last year.
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กรณีศึกษา : การหา Early 
Adopter หาคนทีใ่ชไ่ด้อย่างไร

M A R K E T I N G

CASE STUDY: 
FINDING  
THE “RIGHT” 
EARLY 
ADOPTERS

Text : Oranuch Lerdsuwankij 

CEO & Co - founder of Techsauce Media Co.,Ltd.

ในบทความก่อนหน้า เราได้น�าเสนอเทคนิคการค้นหา 

Early Adopter มาเริ่มใช้บริการเรา โดยเน้นที่ 

การตรวจสอบว่าคนเหล่าน้ีใช่กลุม่เป้าหมายเราจริงๆ 

หรือไม่ พวกเขามีคุณลักษณะอย่างไร และขั้นตอน

การระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อออกไปสัมภาษณ์ต้องท�า

อย่างไร ในบทความนี้ เราจะพาไปดูตัวอย่างกรณี

ศึกษาของสตาร์ทอัพช่ือดังที่ปัจจุบันธุรกิจเติบโตไป

อย่างมาก ว่าช่วงเริ่มแรกนั้นพวกเขาระบุกลุ่ม Early 

Adopter อย่างไรบ้าง ก่อนขยายฐานลูกค้าออกไป

สู่คนกลุ่มใหญ่

Uber คือหน่ึงในกรณีที่ เราก�าลังจะกล่าวถึง 

แม้ทุกวันน้ีไม่ได้มีบริการอยู ่ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้แล้ว แต่ในฟากของสหรัฐฯ และยุโรป Uber  

ยงัคงได้รับความนิยม แล้วในช่วงแรกตอนทีเ่ขาเร่ิมต้น 

น�าเสนอบริการน้ัน พวกเขาเร่ิมต้นหา Early 

Adopter อย่างไร? Davide Turi หนึ่งในโค้ช

และเป็นเทรนเนอร์ให้กับผู้ประกอบการหลายราย 

ในยุโรปน�า Pitch Deck เวอร์ชั่นแรกของ Uber  

มาวิ เคราะห์ถึงกรณีศึกษาน้ีได ้อย ่างน ่าสนใจ  

โดยผู้ร่วมก่อตั้ง Uber เล็งเห็นปัญหาที่เกิดข้ึน 

ในตลาดว่า บริการแท็กซี่ที่มีอยู่นั้นไม่ได้การันตีว่า

จะรับลูกค้า บางครั้งก็รอนานถึง 45 นาทีเลยทีเดียว  

ถัดมาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสะอาดและปลอดภัย 

และถ้าต้องการรถทีม่คีณุภาพดแีบบมคีวามเป็นส่วนตวั 

In my previous article, we discussed how to help startups find the “early  
adopter", how to interview these potential clients and how to ascertain that the 
early adopters that startups are wooing are the “right” ones.

In this column we will study the successful case of Uber, a taxi ride-hailing  
service. Uber once tried to compete in Southeast Asia's car-hailing service 
market but failed to make a big splash. Uber has still remained popular with 
European and North American consumers.

Uber is a case study for startup business analysts. Among them is Davide Turi, 
consultant and mentor for startups in Europe. Turi revisited the pitch deck that 
the co-founders of Uber presented in order to find out how the phenomenal 
startup found its early adopter.

In its pitch, the young co-founders of Uber presented the problems passengers 
faced with taxis in the US.

Waiting for a taxi had become a pain and waste of time. Some passengers 
would wait for taxis for up to 45 minutes.

Passengers also complained about safety and the cleanliness of the cabs. The 
industry itself has been mostly a monopoly without competition. If passengers 
want a safe and clean car with a trustworthy driver who will pick them up  
on time, they needed to dig deep in their pockets to pay for a pricey limousine 
service. The challenge for Uber was how to locate the early adopter.

Uber co-founders did a lot of research on profiling taxi riders, compiling data  
on the reasons cabs were used, purchasing power and riders' real needs.
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What Uber found is that the corporate sector was likely to be an early adopter for 
its product.

Early adopters were likely to be corporate employees, especially those without 
company cars. Corporate employees tend to use smartphones that can access the 
Uber app and their companies might even pay for their travel expenses.

After finding the early adopters, Uber tailored a marketing campaign to seduce 
these potential customers.

The company's message was clear: Uber's service is faster and cheaper than  
limousines, and better and safer than taxis. The service hit its mark and reached 
its first early adopters - corporate employees in San Francisco, where Uber's  
headquarters are located.

The next challenge was developing a product that is responsive and makes a 
deep impression on early adopters. Uber is a true believer in the user experience.  
First impressions can be career-making-or-breaking. 

Despite branding itself as peer-to-peer ride sharing, the company in its early days 
skipped the lower-priced “Uber Pool” or “Uber X,” preferring to target corporate 
customers.

Its marketing strategy was crystal clear. By differentiating an Uber vehicle from 
mainstream taxis, Uber created a first impression and brand image that it was  
faster, safer and a cleaner cab-riding service with reasonable prices for corporate 
users. Uber is a super-smart company. Its ingenuity shows that this startup truly  
understands its customers and tailored an appropriate marketing strategy to early 
adopters.

As it grew, Uber's data research showed that taxi riders experienced long waiting 
periods during holiday weekends, and special events like concerts and major sport 
events. In response, the company began promoting special discounts during these 
events in order to attract a mainstream audience. This marketing tactic won Uber 
even more clients (and more hatred from taxi drivers who saw more of their clients 
choosing Uber cars over their taxis). █

"UBER IS A TRUE BELIEVER
IN THE USER EXPERIENCE"

นอกจากนี้พวกเขายังฉลาดในการดึง Early Adopter มาใช้อีก ยกตัวอย่างเช่น พวกเขารู้ว่า 

คู่แข่งโดยตรงของพวกเขาคือแท็กซี่ตามสไตล์คนสหรัฐฯ  ที่มักชอบมีกิจกรรมช่วงวันหยุดด้วย 

เช่น ดูคอนเสิร์ต หรือการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ และมักต้องปวดหัวที่ต้องออกมาแย่งรถในเวลา

พร้อมๆ กันตอนงานอีเวนต์จบ ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว Uber ก็จะปล่อยโปรโมชั่นราคา

พิเศษออกมาให้คนได้ลอง นอกจากแย่งลูกค้าจากคู่แข่งต รงอย่างแท็กซี่ได้แล้ว ยังได้กลุ่ม

ลูกค้า Early Adopter ที่ตรงจุดเพื่อน�าพฤติกรรมมาใช้วิเคราะห์ต่ออีกด้วย █ 

กต้็องใช้เวลาการจองก่อนล่วงหน้า แถมราคากแ็พงด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในรูปแบบน้ีดเูหมอืนจะเกดิข้ึนกบั 

ใครหลายคน แต่พวกเขาต้องเลอืกให้ความส�าคญัก่อน 

ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายแรก เพื่อทดสอบตลาด  

สิ่งที่พวกเขาถามตัวเองก็เริ่มเกิดขึ้น

ใครกันที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่บ่อยๆ ในช่วงที่

จ�าเป็น แล้วก็พบกับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคือเรียก 

แท็กซี่แล้วก็ใช่ว่าพวกเขาจะไป ใครกันที่มีก�าลังจ่าย  

ซึ่งดูเหมือนเป็นคนวัยท�างาน คนที่ท�างานออฟฟิศที่ 

ก�าลังต้องไปประชุมอีกที่ ผู้บริหารที่อาจไม่ได้มีรถ

ประจ�าต�าแหน่ง ซึ่งก็อาจมีบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ 

และคนเหล่านี้สะดวกใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วย  

ดังนั้นใน pitch deck เวอร์ชั่นแรกของทาง Uber 

จึงเน้นว ่าประโยชน์ของบริการของพวกเขาคือ  

“UberCab นั้นเร็วกว่าและถูกกว่ารถลีมูซีน แต่ 

ดกีว่าและปลอดภัยกว่ารถแทก็ซี”่ กลุม่เป้าหมายแรก 

ที่พวกเขามุ่งไปจึงเป็นคนที่ท�างาน หรือมีฐานะ 

ระดบัหน่ึงทีต้่องการการเดนิทางทีส่ะดวก และพวกเขา 

หาคนกลุ ่มน้ีได้ที่ใจกลางซานฟรานซิสโกน่ีเอง  

ซึ่งตรงกับคุณสมบัติที่กล่าวไว้ข้างต้น

เรื่องราวของ Uber มีความน่าสนใจมากกว่านั้น 

หลังจากที่พวกเขาหากลุ่ม Early Adopter ได้ 

และเร่ิมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อหาผู้มาใช้บริการน้ัน  

พวกเขามีความเช่ือว่าการจะท�าให้คนติดใจได้นั้น 

มันต้องน�าเสนอประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ากลุ่ม 

Early Edopter น้ีด้วยแบบทีค่นต้องพูดกันปากต่อปาก 

เพราะถ้าความประทับใจแรกไม่ดีก็จบเช ่นกัน  

ดังนั้น Uber ไม่ได้เริ่มต้นให้บริการประเภท Uber 

Pool หรือ Uber X ที่เป็นกลุ่มราคาถูกตั้งแต่วันแรก 

เพราะต้องการน�าเสนอบริการทีท่�าให้เหน็ความแตกต่าง 

กับแท็กซี่อย่างสิ้นเชิง พวกเขาเริ่มต้นจากคนขับ 

มืออาชีพก่อน ที่สามารถเรียกได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

สะอาด ปลอดภัย และราคาที่สมเหตุสมผล
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ในบทความนี้ เราจะมาดูหัวข้อหลักๆ ที่นักลงทุน 

มกัพจิารณาในการตรวจสอบด้านการเงนิ (Financial 

Due Diligence) และให้ค�าแนะน�าส่งท้ายส�าหรับ

ผู ้ประกอบการในการท�างานร่วมกับนักลงทุนใน

กระบวนการตรวจสอบสุดท้ายนี้ครับ

สถานะทางการเงิน
วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบเร่ืองน้ีเพือ่ให้นักลงทนุ 

สามารถมีความเข ้าใจในสินทรัพย ์และภาระ 

ความรับผิดชอบหรือหนี้สินต่างๆ ของบริษัท  

ตลอดจนรับทราบถึงประเด็นความเสี่ยงหรือ

รายการผิดปกติใดๆ ทางการเงินในบริษัท เช่น 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (related party transaction) 

หรือการเว้นไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ต่อนักลงทุนและ 

ผูถ้อืหุน้ของบริษทั  เป็นต้น   รายการทีม่กัถูกตรวจสอบ 

รวมถึงยอดเงินสดในบัญชีธนาคาร บัญชีลูกหนี้ (AR) 

และบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ของบริษัท และเงินกู้ต่างๆ 

ของบริษัท

ผลการด�าเนินงานด้านการเงินของบริษัท
ในขณะที่การมีก�าไรอาจไม่ใช่สิ่งที่พบได้บ่อยนัก 

ในกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่ท�าการระดมทุน นักลงทุน 

ยงัคงอยากรู้และเข้าใจปัจจยัส�าคญัต่างๆ ของรายได้ 

และผลก�าไรขาดทุนของบริษัท ตัวอย่างเช่น  

รายละเอียดธรรมชาติของรายได้ รายการบัญชี

ลูกค้าหลักของบริษัท และวิธีการบันทึกรายได้  

รวมถงึรายละเอยีดธรรมชาตขิองรายจ่าย หมวดรายจ่าย 

ส�าคัญ และความเคลื่อนไหวของรายจ่ายที่สูง 

ผิดปกติ เป็นต้น

นักลงทุนดูอะไรบ้างก่อนการลงทุน: 
การตรวจสอบด้านการเงิน

Text: Vitavin Ittipanuvat

Head of Investment, Beacon VC

F U N D S  A N D  F I N A N C E

WHAT INVESTORS LOOK 
AT BEFORE THE ACTUAL 
FUNDING: FINANCIAL 
DUE DILIGENCE
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In this post we will have a look at financial 
due diligence, while also providing some 
friendly suggestions for entrepreneurs 
on working with investors on the final due  
diligence.

FINANCIAL POSITION
The objective is to understand the assets 
and liabilities of the company and identify 
any potential exposures or unusual items in 
the financial part of the company, such as  
related party transactions or unusual  
disclosures or omissions from disclosure to 
investors and shareholders. Items generally 

การท�าบัญชีและภาษี
นักลงทุนมักอยากทราบถึงหลักการและนโยบาย

การท�ารายงานผู้บริหาร งบการเงิน และระบบบัญชี 

ซึ่ งสามารถแตกต ่างกันได ้จากธรรมชาติของ 

ธุรกิจหรือภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

การบันทึกรายได้ด้วยเกณฑ์เงินสด (cash basis) 

กับเกณฑ์คงค้าง (accrual basis) ก็สามารถให้

ตัวเลขผลประกอบการที่แตกต่างกันได้อย่างมาก 

ในธุรกิจเดียวกัน ส�าหรับบริษัทที่มีการเติบโตมา 

ระดับหน่ึงแล้วพร้อมเข้าใกล้สถานะการมีก�าไร  

นักลงทุนอาจอยากทราบถึงวิธีการจัดการภาษีและ

ความเสี่ยงต่างๆ ในแง่ภาษีของบริษัทด้วย

ส่งท้าย
หน่ึงในสาเหตุของการท�าให้การระดมทุนล่าช้า 

ที่พบบ่อยที่สุดนอกจากการเจรจาสัญญา คือห้อง

ข้อมูลที่ไม่เรียบร้อยและการตอบค�าถามต่างๆ ที่ช้า 

โดยตัวผู้ประกอบการเอง โดยมักพบในบริษัทที่ 

ท�าการระดมทนุเป็นคร้ังแรก ในขณะทีส่ิง่ส�าคญัทีส่ดุ 

คือการท�าธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต   ผู้ประกอบการ 

ที่คาดหวังจะท�าการระดมทุนจากบุคคลภายนอก

ในอนาคตควรเก็บและเตรียมข้อมูลและเอกสาร 

ทีส่�าคัญทัง้หมดให้เป็นระเบยีบตัง้แต่แรกเร่ิม     เพือ่ให้ 

การระดมทุนเป ็นช ่วงเวลาแห ่งความตื่นเต ้น 

ของบริษัทมากกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องกังวลใจของ 

ผู้ประกอบการ █

INVESTORS STILL NEED TO UNDERSTAND 
THE KEY DRIVERS OF A BUSINESS’S REVENUE 

AND PROFITABILITY

covered include cash in bank accounts, accounts receivable (AR) and accounts 
payable (AP) and the company’s major debts.

FINANCIAL PERFORMANCE
While profitability is not common in startups operating with venture capital  
money, investors still need to understand the key drivers of a business’s  
revenue and profitability. Items covered can include the nature, key accounts and  
recognition policy for revenue and the nature, major cost components and  
unusual fluctuations for expenses.

ACCOUNTING AND TAX
It’s also important for investors to have an understanding of the company’s  
rationale and policies of management reporting, financial statements and  

accounting systems, which can vary depending on the nature of business and 
geography. For instance, revenue recognition can differ greatly between cash 
basis and accrual basis. For more mature companies with signs of upcoming 
profit, investors may want to have a quick look into their tax practices and any 
potential exposure.

WRAP UP
One of the most common reasons for the delay in funding round, apart from 
terms negotiatied is insufficient data and late responses by the founders, 
particularly in a first-time fundraising company. While the most important 
thing is to survive and grow the business, entrepreneurs expecting to raise  
capital along the journey should keep important documents and data in place 
from the beginning so fundraising can be an exciting time instead of a painful 
period. █



D E E P  T E C H

For homebuyers and sellers, finding good business information is a painful task.  
Despite an ocean of data available from various sources, few are truly good  
enough.

Anchana Vanlipakorn saw a pain point and opportunities. She cofounded Baania, 
an up-and-coming real estate tech firm, offering an integrated online market and 
big data for real estate buyers and sellers. Baania became a success story among 
real estate tech firms for its use of machine learning and artificial intelligence to 
create big data.
 
WHY DOES THE REAL ESTATE SECTOR AND CONSUMERS NEED BAANIA?
Homebuyers and sellers are smart. They have been trying to acquire more  
information from various sources. The problem is that the information is not  
thorough. Baania saw this pain point and created a solution in the form of an online 
big data platform with the needs of consumers in minds. Currently, 1.5 million 
customers access our big data at baania.com.
 
WHAT DOES BAANIA OFFER CUSTOMERS? WHAT IS THE PRODUCT'S 
HIGHLIGHT?
Baania is first and foremost a big data platform. But what makes us stand out is 
that our big data is not just ‘big’ but in-depth, analytical and above all, responsive 
to the needs of consumers. The highlight is our Bestimate system, an AI that offers 
an appraisal of property value.  

S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 1 80 2 4

ปริมาณข้อมูลมหาศาลของภาค “อสังหาริมทรัพย์” 

ทีม่าจากหลายช่องทาง     อาจยงัไม่ตอบโจทย์ผูบ้ริโภค 

ที่หวังข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจซ้ือบ้านหรือลงทุน 

อัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ “Baania” 

สตาร์ทอัพสายแข็งในกลุ่ม Property Tech ที่ก�าลัง

ไต่ระดับสู่ Series B เห็นโอกาสและ Pain Point 

ของผู้บริโภค จึงพัฒนา Big Data และ Market-

place อัจฉริยะ กวาดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่มี

มหาศาลมาวิเคราะห์เชิงลึก ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง

อย่าง “Machine Learning” และ “AI” ตอบโจทย์

ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

ท�าไม Baania ถึงมีความส�าคัญ
กับคนที่ต้องการซื้อบ้านหรือธุรกิจ
อสังหาฯ โดยภาพรวม
ผู้บริโภคยุคใหม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็น Smart 

Buyer มากข้ึน มักหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตและโซเชียล เพื่อเป็น

ข้อมูลตัดสินใจ แต่ข้อมูลไม่ลึกพอที่จะตอบโจทย์ 

เราเห็น   Pain  Point  ตรงนี้  จึงรวบรวมข้อมูลอสังหาฯ 

ทัง้หมดน�ามาวิเคราะห์เจาะลกึในด้านต่างๆ เพ่ือเป็น 

ข้อมูลอินไซด์ให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้เร็วขึ้น ขณะที่ 

ฝั ่งผู ้ประกอบการก็มีข้อมูลผู ้บริโภคในเชิงลึกว่า  

สิ่งที่ผู ้บริโภคต้องการจริงๆ คืออะไร ทั้งหมดน้ี

อยู่บนเว็บไซต์ www.baania.com ปัจจุบันมีคน 

เข้ามาใช้บริการต่อเดือนมากกว่า 1.5 ล้านราย

Baania ป้ัน Big Data 
อัจฉริยะ ตอบโจทย์ 
อสังหาฯ ยุคดิจิทัล

BAANIA: 
MAKING BIG 
DATA INTELLIGENT.
LESSENING THE 
PAIN POINT FOR 
HOMEBUYERS



 

BAANIA IS FIRST 
AND FOREMOST 

A BIG DATA PLATFORM

 This AI can predict the price of property 
in the future, including how much it will rise  
(or drop), how many percentages the price will 
change and what demand and supply will be 
in future years. The beauty of Bestimate is that 
its analysis and rating of property have been 
based on various parameters including brand 
value of property and land price at different  
locations such as those along mass transit 
routes and infrastructures. On top of that,  
we also offers Baania Decor, which provides  
a home decoration service. Our home decor 
platform offers visual graphic images and  
animations to help customers choose 
products better and easier. We uses AI to 
provide home decoration consultations for  
to our customers.

Currently, Baania 
has  i n -dep th  
information of the 
real estate market 
in 26 provinces. 
We also have 3.5  
billion consumers, 
data points, and  
i n - d e p t h  

information on over 15,000 real estate 
projects, 30,000 houses and 2,500,000  
condominium units. If not enough, our AI and 
machine learning tool can trace real estate 
data back 5-10 years.
 
WHAT IS THE LONG-TERM GOAL 
FOR BAANIA?
We see Baania as a tool for consumers 
who want to invest in property. We want to 
give them good business intelligence for  
making the right decision. For this year,  
we set targets for 20 million consumers and 
we will expand our service in Asean over the 
next three years. █

บริการ Baania ครอบคลุมอะไรบ้าง 
และจุดเด่นของ Machine Learning 
ที่น�ามาใช้คืออะไร
Baania คือแพลตฟอร์มในรูปแบบ Big Data  

จุดเด่นคือการเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเข้าไป เช่น บริการ 

ที่เรียกว่า Bestimate หรือประเมินราคาสินทรัพย์

ด้านอสังหาฯ รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกในระดับที่ว่า 

บ้านหลังน้ีซื้อแล้วในอนาคตอีกกี่ปีราคาขึ้น ขึ้นใน 

ระดับไหน กี่เปอร์เซ็นต์, วิเคราะห์ซัพพลาย ดีมานด์ 

ซื้อมาแล้วควรซื้อหรือปล่อยเช่า, วิเคราะห์มูลค่า

ของแบรนด์ ราคาเฉลี่ยของบ้านในแต่ละท�าเล  

ราคาเฉลีย่ต่อตารางเมตรของคอนโดฯ, ความเคลือ่นไหว 

ของราคาบ้าน ราคาที่ดินในแต่ละย่าน ลึกในระดับ

แนวถนน รถไฟฟ้า มีการให้คะแนนแต่ละย่าน

หรือท�าเล โดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ความสะดวก การเดินทาง ระบบสาธารณูปโภค  

และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ    รวมถงึบริการใหม่ 

Baania Decor มาร์เก็ตเพลสด้านการตกแต่งบ้าน 

โดยการน�า Big Data ที่เป็นภาพโครงการ แบบบ้าน 

เฟอร์นิเจอร์รวบรวมไว้ และใช้ AI ท�าหน้าที่ให ้

ค�าแนะน�า

ปัจจุบัน Baania 

มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด

โครงการอสั งหาฯ 

ครอบคลมุ  26 จังหวดั 

AI และ Machine 

Learning จะสามารถ 

Track ข้อมูลทั้งหมด

และ วิ เ ค ร า ะห ์ ใ น 

เชิงลึกให ้ผู ้บริโภค

เป็นรายบุคคล Big Data ของ Baania วันนี้ 

มีข้อมูลพฤติกรรมผู ้บริโภคที่รวบรวมไว้มากถึง 

3,500 ล้าน Consumer data point ข้อมูลอสังหาฯ 

เชิงลึกครอบคลุมมากกว่า 15,000 โครงการ 30,000 

แบบบ้าน และมากกว่า 2,500,000 ยูนิต ที่ส�าคัญ 

การใช้ AI และ Machine Learning ท�าให้ Baania 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ไกลถึง 5-10 ปี 

และสามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ราคาในอนาคต

ได้อีกด้วย

เป้าหมายระยะยาวของ Baania คืออะไร
อยากให้ Baania เป็นเครื่องมือส�าหรับผู้บริโภคใน

เร่ืองของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่จะช่วย

ผู้บริโภคตัดสินใจได้เร็วข้ึน ขณะที่ผู้ประกอบการ 

จะได้ข้อมูลในเชิงลึกของผู ้บริโภคน�าไปพัฒนา 

โครงการอสงัหาฯ เพือ่ตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการ 

มากขึ้น Baania ตั้งเป้าผู้ใช้งานถึงสิ้นปีนี้ไม่ต�่ากว่า 

20 ล้านราย และอีก 2-3 ปีก็ตั้งเป้าขยายบริการไป

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย █
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Baania ได้รางวัล Fintech 
Innovation Award โครงการ 
Krungsri RISE 2X เมื่อปี 2560

ป ีพ.ศ. 2561 ไตร่ะดบัเปน็สตารท์อพั 
Series A ได้รับการระดมทุนจาก 
4 บริษัท คือ กรุงศรี ฟนิโนเวต, 
ปตท., แอดเวนเจอร์ ในเครือเอส
ซีจี และ 500 TukTuks

Baania won the 2017  
Fintech Innovation Award 
from Krungsri RISE 2X.

อัญชนาเคยเป็นอดีตส่ือทางด้าน 
อสังหาฯ มานานกว่า 25 ปี 
กอ่นกา้วสู่โลกดิจิทลัอย่างเตม็ตวั

Anchana Vanlipakorn, 
co-founder and CEO, has 
worked in media covering 
the property sector for 25 
years.

It became a Series A startup, 
receiving  funding  from 
four venture capital firms; 
Krungsri Finnovate, PTT, 
AddVentures by SCG and 
500 TuksTuks.
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G L O B A L  U P D A T E

ตามติดข่าวสาร อัปเดตความเคลื่อนไหว
ในวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพทั่วโลก

EVERYTHING 
YOU NEED 
TO KNOW 

Aurora Innovative Inc. หนึ่งใน  Top 5 ของบริษัท

ยานยนต์อิสระชั้นน�าในแคลิฟอร์เนีย ระดมทุน 

รอบ 2 ได้จ�านวน 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

จาก Sequoia Capital, Amazon.com Inc. และ 

Uber Technologies Inc. เตรียมแผนระดมทุน 

จากสาธารณชน (IPO) รอบใหม่ในปีนี้  

โดยวางเดิมพันกับธุรกิจจักรยานไฟฟ้าและ

สกู๊ตเตอร์ บริษัทมีแผนเพิ่ม Jump bikes 

และสกู๊ตเตอร์นับหมื่นคันในสหรัฐอเมริกา 

ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม หลังพบว่า 

ลูกค ้าที่ใช ้สกู ๊ตเตอร ์และจักรยานไฟฟ้า 

มีการเช่ารถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันน้อยลง 

10% และที่ Sacramento แคลิฟอร์เนีย 

ก็มีผู้คนใช้จักรยานไฟฟ้าของ Uber มากกว่า

การใช้รถยนต์

Uber เตรยีมเสนอขายหุน้รอบใหม่
เพ่ือใช้ดสิรปัตต์วัเองในระยะยาว

The self-driving startup Aurora Innovation 
has raised US$530 million from a group of 
investors led by Sequoia Capital, Amazon.
com and T. Rowe Price. This second round 
of funding might invite outside shareholders  
to have a say in this deep tech startup 
yet new investors have been known to  
let Aurora Innovation remain fiercely 
independent. The startup vows to keep 
its partnership and co-create AI solutions 
with major automakers such as Hyundai,  
Volkswagen and Byton.

SELF-DRIVING CAR STARTUP RAISE 
US$530 MILLION 

Uber, the powerhouse taxi-hailing startup, 
is prepared to sell shares in an initial public 
offering this year. After seeing its car- 
sharing and taxi-hailing plateau in the face 
of more competition, Uber has decided to 
go public as it needs more cash to invest in 
electric scooters and electric bicycles. Past 
statistics show commuters in the US pay 
more attention to electronic scooters and 
bicycles. 

UBER IPO SEEKS FUNDS FOR 
ELECTRIC BICYCLES AND 
SCOOTER SERVICES

T.Rowe Price Group Inc. โดยการระดมทุน 

รอบนี้แม้ว่า Sequoia จะส่ง Carl Eschenbach  

เข้ามาเป็นกรรมการ แต่บริษทักย็งัมอีสิระสงูในการ 

ร่วมมือกับ Hyundai Motors Co., Volkswagen 

AG และ Byton Ltd. ในการออกแบบซอฟต์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์ และบริการข้อมูลเพื่อรองรับผู้ผลิต

รถยนต์และเครือข่ายการขนส่งต่างๆ

นวัตกรรมรถยนต์ไร้คนขับรับเงิน 
530 ลา้นดอลลารส์หรฐั จากนกัลงทนุ
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Major banks in Thailand are upgrading their 
businesses to cope with digital disruption. 
Last month, Kasikorn Bank appointed  
Ruangroj “Krating” Poonpol, tech guru and 
founder of the renown startup 500 TukTuks, 
to be president of the Kasikorn Business 

AI is next frontier for top tech  
companies. Microsoft recently joined 
a US$250 million funding round for 
Databricks. The San Francisco- 
based startup develops and sells 
AI tools that can locate and derive 
“meaningful information” for  
companies in within pools of  
databases. Meanwhile, Facebook 
splurged an undisclosed amount to 
take over GrokStyle, a startup that 
created an AI tool to help shoppers 
buy furniture and home decor. █

MICROSOFT AND FACEBOOK 
SPLURGE ON ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE (AI) STARTUPS

นับเป็นช่วงเวลาที่น ่าจับตาใน

ช่วงเดือนที่ผ่านมา เมื่อ 2 แบงก์

ใหญ่ได้ประกาศปรับโครงสร้าง

คร้ังใหญ่เพื่อรองรับการท�าธุรกิจ

และการแข่งขันในอนาคต โดย

ธนาคารไทยพาณิชย์ได ้มีการ

แต ่งตั้ งผู ้จัดการใหญ่จ�านวน 

4 ท่าน ตามแผน SCB Trans-

formation ที่มีความคืบหน้า

อย่างต่อเน่ือง ขณะที่ธนาคาร

กสิกรไทยก็ ได ้ประกาศปรับ

โครงสร ้างสายงานธุรกิจใหม่

ตามยุทธศาสตร์ “Customer’s 

Life Platform of Choice” ซึ่ง

ก่อนหน้าน้ีก็เพิ่งประกาศแต่งตั้ง 

กระทงิ พนูผล กรููด้านสตาร์ทอพั 

และผู้ก่อต้ังกองทุน 500TukTuks 

น่ังเก้าอี้ประธานบริษัท กสิกร 

บซิเินส เทคโนโลย ีกรุ๊ป (KBTG) 

แบงก์ใหญ่ปรับทัพ
รับการแข่งขัน
ในยุคดิสรัปชั่น

THAI MAJOR BANKS ADJUST 
BEFORE DISRUPTION

Technology Group and then announced 
“Customer’s Life Platform of Choice, the 
bank’s latest service restructuring to fortify 
its fintech service. 

Meanwhile, Siam Commercial Bank (SCB) 
last month appointed four new executives 
to propel the bank’s new digital upgrade 
mission, called “SCB Transformation". 

การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังเป็นการ

ลงทุนที่น่าสนใจส�าหรับบริษัทระดับโลก ล่าสุด 

Microsoft Corp. ร่วมลงทุน 250 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ในการเปิดระดมทุนรอบใหม่ของบริษัท 

Databricks Inc. ผู้จ�าหน่ายเครื่องมือที่รวบรวม

ฐานข้อมูลของบริษัทและใช้ AI เพื่อค้นหาข้อมูล

ที่มีความหมาย (ที่เรียกว่า “Boring AI”) ขณะที่ 

Facebook ก็ไม่น้อยหน้า ซื้อ GrokStyle  

สตาร์ทอัพผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ส�าหรับผู้ซื้อ 

สินค้าเฟอร ์นิเจอร ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ ้าน 

ในมูลค่าที่ไม่เปิดเผย █

Microsoft และ Facebook 
ลงทุนในสตาร์ทอัพ AI
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D I S R U P T

Text: Pahrada Sapprasert

Director, 500 Startups

การเจ็บไข้ได้ป่วยอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส�าหรับคนเราทุกคน แต่ด้วยเทคโนโลยีและ

วิวัฒนาการทางการแพทย์ในสมัยนี้ ท�าให้เราสามารถรักษาโรคร้ายแรงหรืออาการไม่สบาย

ให้หายขาดได้ ส่งผลให้ชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ยืนยาวขึ้นมาก

แต่ถ้าให้เลือกได้ พวกเราก็คงไม่อยากที่จะเจ็บป่วยเป็นอะไรร้ายแรงจริงไหมคะ เพราะถึง

เราจะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ล�้าสมัยก็จริง แต่การเจ็บป่วยมันทรมานทั้งตัวผู้ป่วยเอง 

รวมไปถึงจิตใจของญาติๆ ที่ส�าคัญ ค่ารักษาโรคร้ายแรงส่วนใหญ่ก็หนักใช่เล่น และหมอที่

มีความรู้เฉพาะทางและสามารถรักษาได้ก็มีจ�านวนและเวลาที่จ�ากัด เพราะฉะนั้นการดูแล

รักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วยคือทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ความเป็นจริงเราต่างก็รู้ดีว่าอาจท�าได้ไม่ง่าย

ขนาดนั้น ท�าให้เกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาส�าหรับคน Gen Y นั่นคือการตรวจเช็กสุขภาพตนเอง

อย่างสม�่าเสมอโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เผื่อว่าเป็นอะไรไป จะได้รับมือได้ทันท่วงทีตั้งแต่

อาการยังไม่รุนแรงนั่นเอง

ดูแลสุขภาพ แบบ Gen Y ด้วย Healthtech
SMART HEALTH CARE

Being sick may be inevitable but with current 
technology and medical advances, we are 
able to cure many serious diseases and  
illnesses and can extend human life 
significantly as a result.

However, if we had a choice, we wouldn’t 
want to catch any serious diseases, right? 
Even though medical technology has  
advanced tremendously, sickness is still a  
torture for patients as well as their families. 

Most importantly, the cost of treating serious 
diseases is usually expensive, and there are a 
limited numbers of doctors with an expertise 
in a specific field; therefore, trying not to get 
sick is the best way to go. We know this is 
impossible, which is why the new trend for 
Gen Y is to frequently check up their health, 
and with the help of technology, they can  
detect diseases early on and get a handle on it 
before it becomes serious.

Deloitte has published a report on the  
health care industry that revealed that globally, 
the health care industry will have income 
circulating around US$8.7 trillion by 2020, 
and that the old traditional ways of treating  
patients will shift into something called  
“smart health care”. 

Smart health care is trying to put patients in 
the centre by delivering health care services to  
patients at the right place, right time, and  using 
the right methods. Technology will offer a better  
diagnosis and more effective treatment, 
by utilising augmented reality (AR) technology 
during the surgery process or storing and  
organising patient data safely and accurately. 
This concept goes along with Gen Y’s  
intention to use technology for health  
check-ups at their own convenience. In this 
brave new world, opportunities abound for 
healthtech startups to develop new products 
and services to serve those needs. 



can tell your body’s ability to digest, your  
appetite, weight change, moods, or your 
body’s ability to absorb medicine. By knowing 
the bacteria in our gut means we can 
then tailor food to best fit our bodies, and  
therefore keep us healthier. However, this 
startup doesn’t stop at only gut health.  
uBiome has a few other products, and the 
product that may be able to save many 
women’s lives is Smart Jane, a health  
screening test that allows to check for female 
diseases such as HPV, STIs and many more. 
Now the problem of women not wanting to 
go to the doctor because of shyness can be 
solved with this toolkit!

Another interesting IoT startup here is Clinicai, 
which invented a device that can help detect 
early signs of colon cancer, and it’s super easy 
to use. Just stick it in the toilet bowl and this 
device will use the wavelength hyperspectral 
imaging technology that is usually used in 
space, to detect and analyse your stool 
each morning. Since colon cancer usually 
doesn’t show any signs or symptoms until 
stage three or four, detecting it earlier is the 
best way to prevent this disease.

You can see that healthtech startups have 
integrated technologies like AI, machine 
learning, hyperspectral imaging, AR, VR 
and many more in order to advance smart  
health care and replace the old inefficient 
traditional health care that is difficult to  
access, time-consuming, and costly.  
The people who benefit from these 
awesome healthtech advances are all of us 
who wish to have a happy and healthy life. █
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Deloitte ได้มีสรุปรายงานเกี่ยวกับ Health Care 

Industry ว่าส�าหรับทั่วโลกแล้วในปี พ.ศ. 2563 

อุตสาหกรรมนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงถึง 8.7 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และการรักษาแบบเดิมๆ 

จะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Smart Health Care 

นั่นก็คือการท�าให้คนไข้เป็นศูนย์กลาง โดยการส่ง

บริการทางด้านสุขภาพไปยังผู ้ป่วยได้อย่างถูกที่  

ถูกเวลา การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้วินิจฉัย

และรักษาได้อย่างแม่นย�าขึ้น เช่น การใช้ AR ใน 

การวางแผนการผ่าตัด และการจัดเก็บและส่งต่อ

ข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างแม่นย�า ปลอดภัย รวดเร็ว 

และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง Smart  Health Care นี้ 

ตอบโจทย์เทรนด์ที่คน Gen Y ต้องการเครื่องมือ 

หรือตัวช ่วยในการตรวจเช็กสุขภาพตนเองได ้ 

อย่างแม่นย�า  ในสถานที่ที่พวกเขาสะดวกและ 

ในช่วงเวลาที่พวกเขาเลือกได้เองอีกด้วย ท�าให้มี

สตาร์ทอัพทางด้าน Health หรือ Healthtech เกิด

ขึ้นมาอีกมากมายเพื่อรองรับความต้องการนี้

สตาร์ทอัพตัวแรกที่มา Disrupt ทั้งโรงพยาบาลและ

คลินิกในเรื่องการตรวจร่างกายก็คือ ubiome 

uBiome เป็นสตาร์ทอัพจาก Silicon Valley ด้าน 

Healthtech และ Biotech ที่ให้บริการตรวจสุขภาพ

เบื้องต้นโดยใช้กล ่องอุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษ

เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเก็บตัวอย่างเน้ือเยื่อ 

หรือสารคัดหลั่งได้ด้วยตัวเองที่บ้าน (หรือที่ไหนก็ได้ 

ที่คุณสะดวก) พวกเขาเริ่มต้นธุรกิจจากการตรวจ 

แบคทีเรียในล�าไส้โดยใช้ Artificial Intelligence 

(AI) และ Machine Learning เข้ามาช่วย บวกกับ 

การใช้ฐานข้อมูลของแบคทีเรียในล�าไส้ที่พวกเขา

เก็บตัวอย่างมาเกิน 5 ปี  ซึ่งทางการแพทย์ได้มี 

ผลวิจัยออกมายืนยันว่าแบคทีเรียเหล่าน้ีสามารถ

บอกถึงความสามารถในการย่อยอาหาร ความอยาก 

อาหาร การขึ้น-ลงของน�า้หนักและอารมณ์ของเรา 

หรือความสามารถในการดดูซมึยา  เป็นต้น   และการที่ 

เรารู้ว่าแบคทีเรียในล�าไส้ของเราเป็นประเภทไหน 

ถูกกับอะไร จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น 

แต่สตาร์ทอัพน้ีไม่ได้หยุดอยู่แค่การตรวจแบคทีเรีย

ในล�าไส้เท่านั้น uBiome ยังมีโปรดักต์อีกหลายอย่าง 

และโปรดักต ์ของเขาที่อาจช ่วยชีวิตผู ้หญิงได ้

เป็นจ�านวนมากคือ Smart Jane ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์

ที่สาวๆ สามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง เพื่อส่ง

ต่อให้ uBiome ตรวจว่ามีสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้

เกิด HPV, STIS และอาการอื่นๆ ของผู้หญิงอีกด้วย 

ทีนี้ปัญหาที่ว่าสาวๆ หลายคนที่ไม่ยอมตรวจภายใน 

เพราะเขินอายคณุหมอกจ็ะถกูแก้ไขด้วย   Smart Jane 

นั่นเอง

อีกสตาร์ทอัพ IoT ที่น่าสนใจคือ Clinicai ซึ่งได้

สร้างเคร่ืองมือที่ช ่วยตรวจจับสัญญาณเบื้องต้น

ของมะเร็งล�าไส้ใหญ่ โดยวิธีใช้ก็ง่ายมาก แค่ติด

เคร่ืองมือน้ีไว้ในโถส้วมเท่าน้ัน เคร่ืองมือน้ีจะใช้

เทคโนโลยีความยาวคลื่นและภาพช่วงคลื่นละเอียด

สูง (wavelength hyperspectral imaging) 

ซึง่ปกตแิล้วเป็นเทคโนโลยทีีใ่ช้ในอวกาศ เพือ่วเิคราะห์ 

อุจจาระของผู้ใช้ในทุกๆ เช้า เพราะมะเร็งล�าไส้ใหญ่ 

มักจะไม่แสดงอาการจนถึงระดับ 3 หรือ 4 เพราะ

ฉะน้ันการตรวจจับสัญญาณเบื้องต้นเป็นประจ�าคือ

การป้องกันที่ดีที่สุด

จะเห็นว่าสตาร์ทอัพทางด้านสุขภาพต่างๆ ได้งัด 

เทคโนโลยีทั้ ง  A I ,  Mach ine Lea rn ing ,  

Hyperspectral Imaging, AR, VR และอื่นๆ อีก

มากมายเข้ามาช่วยท�าให้ Smart Health Care  

เกิดขึ้นมาแทนที่ Health Care ในรูปแบบเก่าๆ  

ที่ยากต่อการเข้าถึง ใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง 

ซึ่งคนที่ได้รับประโยชน์จาก Healthtech เหล่านี้ 

ก็คือพวกเราทุกคนที่หวังว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรง

และอายุที่ยืนยาวนั่นเองค่ะ █

The first disruptive startup that I’d like to  
mention today is uBiome, a healthtech and 
biotech company based in Silicon Valley.  
They offer a health checkup and analysis  
service by using their specially designed  
toolkit allowing anyone to collect their 
own samples at their own time and place.  
They started off the company by analysing  
gut health and microbiomes - using AI and 
machine learning combined with the data that 
they’ve been collecting for over five years.  

There are a large number of research papers 
confirming that the microbiomes in your gut 

OPPORTUNITIES ABOUND FOR HEALTHTECH 
STARTUPS TO DEVELOP NEW PRODUCTS AND 
SERVICES
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ลอนดอน...เพยีงเอ่ยช่ือกรู้็สกึถงึความเก๋ ความทนัสมยั 

หน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต้องไปเยือน 

ปัจจบุนัลอนดอนยงันับเป็นมหานครของนักครีเอทฟี 

ที่เต็มไปด้วยนักคิดและนวัตกรที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความมีชีวิตชีวา

ของชุมชนสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะสตาร์ทอัพสาย

ฟินเทคที่เกิดข้ึนมากมาย ทั้งน้ีก็เน่ืองจากรัฐบาล

อังกฤษให้การสนับสนุนในเรื่อง Open Banking ที่

ก�าหนดให้สถาบันการเงินของอังกฤษเปิดช่องทาง 

การเช่ือมต่อของข้อมูลที่เรียกว่า Automated 

Programming Interface หรือ API ท�าให้ 

บรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายสามารถเช่ือมต่อและ 

ขอข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากธนาคารไปใช้พัฒนา

นวัตกรรมและบริการต่างๆ ให้หลากหลาย สะดวก

สบาย และสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค 

ได้ดียิ่งขึ้น

LONDON: EUROPE’S 
CREATIVITY HOTBED

G L O B A L  H U B

ลอนดอน เมืองสร้างสรรค์สตาร์ทอัพของยุโรป 

ลอนดอนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองสตาร์ทอัพที่โดดเด่นของยุโรป และเป็นเมือง
ชั้นน�าของโลกที่เหมาะสมส�าหรับการท�ากิจการและการขยายธุรกิจสตาร์ทอัพ

The name London brings to mind modernity as well as stylishness 
and elegance.

Known for a smooth blend between tradition and modernity, 
the city is also known as a good place for startups to do business.
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I N  N U M B E R S

The city is de facto hub of fintech startups.  
The key that makes fintech startups thrive 
is owed to the British Government’s open 
banking policy. Under the policy, financial  
institutions are ordered to open their  
automated programming interface (API), 
which permits startups to access a part of 
consumers' information, using it for creating 
fintech solutions.

A strong point of London is that the city is 
the magnet that draws talent. It is similar to 
New York in terms of diversity of talented  
people and Los Angeles in terms of a robust 
creative economy.

London has a large and vibrant startup  
community. Startup entrepreneurs and  
freelancers can work in London without 
bothering about office space. There are more 
than 150 co-working spaces. A popular one is 
Huckletree, which has over 2,000 members, 
or Central Co-working of which all of its seven 
branches are open 24 hours a day, seven days 
a week. The city also has large spaces such as 
Campus London and Plexal for entrepreneurs 
to conduct business activities. Plexal is a large 
innovation centre with a gigantic 1.2 million 
square feet of available space.

Startups have become one of major sources 
of the country’s revenue. Most of 1.84 trillion 
pounds of revenue from the creative economy 
in England comes from tech startups.   

The birth of startups in London began in 2010, 
when London hosted the Summer Olympics. 
Former UK prime minister, David Cameron 
built Silicon Roundabout, a space for tech 
startups near Olympic Park. After the Olympic 
Games ended, the area transformed into a 
business area for startup entrepreneurs. 

จ�านวนสตาร์ทอัพในลอนดอน

Numbe r  o f  s ta r tu p s  i n  
London

205,325+นอกจากน้ี ลอนดอนยงัมจี�านวนผูม้คีวามสามารถสงู 

(talent) ระดับโลกจ�านวนมาก มีโครงการบ่มเพาะ

และกิจกรรมด้านเทคโนโลยีไม่เคยขาด มหานคร

แห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนความหลากหลายของผู้คน

เหมือนนิวยอร์ก มีความเข้มข้นของสื่อทั้งสื่อ 

ภาพยนตร์ ทีวี และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เหมือน 

ลอสแอนเจลิส โดยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ

ฟรีแลนซ์ในลอนดอนสามารถท�างานหรือท�าธุรกิจ

ได้โดยปราศจากข้อจ�ากัดว่าจะต้องมีออฟฟิศหรือ

มีส�านักงานของบริษัท เพราะพวกเขาสามารถ

ที่จะใช ้สถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกได ้

จาก co-working space ที่มีกว่า 150 แห่งใน

ลอนดอน ตัวอย่างเช่น Huckletree ที่มีสมาชิก 

ผู้ใช้งาน 2,000 ราย หรือ Central co-working 

ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน และมีมากถึง  

7 สาขา รวมถึง Campus London สถานที่ส�าหรับ

ผู้ประกอบการ และ Plexal ศูนย์กลางนวัตกรรม

ที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอน ที่มีพื้นที่มากถึง 1.2 ล้าน

ตารางฟุต นอกจากนี้ มูลค่าของธุรกิจดิจิทัลใน 

สหราชอาณาจกัรมมีลูค่าใกล้เคยีง 1,840 ล้านปอนด์ 

(ประมาณ 75,313 ล้านบาท) ซึ่งสตาร์ทอัพเป็น 

กลุ่มธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่านี้มากที่สุด

ลอนดอนได้รับแรงผลักดันให้กลายเป็นศูนย์กลาง

เทคโนโลยมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ทีอ่งักฤษเป็นเจ้าภาพ 

โอลิมปิก โดย David Cameron นายกรัฐมนตรี

ประกาศความร่วมมือกันของรัฐบาลที่ต้องการร่วม 

Olympic Park แห่ง Stratford กับ Shoreditch 

สร้าง Silicon Roundabout ขึ้นในอังกฤษ (ต่อมา

เปลี่ยนชื่อเป็น East London Tech City) ตั้งแต่ 

น้ันมา ต้นทุนการท�าธุรกิจในลอนดอนก็เพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ก็เพิ่มสูงขึ้น

โดยตลอด

แม้ลอนดอนจะเป็นเมืองที่มีค่าเช่าสูง แต่สตาร์ทอัพ 

กส็ามารถอยูท่ีล่อนดอนได้ เพราะพวกเขาได้ประโยชน์ 

จากความได้เปรียบของลอนดอน ได้แก่ คนที่มี 

ความสามารถและความเช่ียวชาญ เงินระดมทุน 

เครือข่าย ผู้ให้ค�าปรึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

ในเมืองแห่งนี้ และการที่ลอนดอนเป็นศูนย์กลาง 

ทางการเงินของโลกได้ส่งเสริมให้สตาร์ทอพัสามารถ 

เข้าถึงกองทุนส�าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ นักลงทุน 

ธนาคาร และแพลตฟอร์มการระดมทุนแบบ Cloud 

Funding

ต�าแหน่งงานด้านดิจิทัล

Number of jobs for digital 
startups

Number of startup  incubators 
and accelerators in London

Number of  co-working 
spaces

จ�านวน co-working Space

156+

70+
จ�านวนศูนย์บ่มเพาะและเร่งการ
เติบโตของสตาร์ทอัพ
ในลอนดอน

300,169+

ที่มา: https://www.kandidate.
com/blog/london-startup-
guide-2018/



 

ทั้งนี้ปัจจัยที่ท�าให้ลอนดอนเป็นสตาร์ทอัพคลัสเตอร์

ที่ใหญ่รองจากซานฟรานซิสโกและนิวยอร์ก ได้แก่

1. รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่มี

ความเสี่ยงสูง ภายใต้ 2 โครงการ คือ Enterprise 

Investment Scheme (EIS) และ Seed Enterprise 

Investment Scheme (SEIS) โดยนักลงทุนที่ลงทุน

ในหุ้นออกใหม่ (new shares) ของสตาร์ทอัพหรือ

บริษัทขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

โครงการ EIS ให้การลดหย่อนภาษี 30% ส�าหรับ

การลงทุนที่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์ในช่วงเวลา 

อย่างน้อย 3 ปี ส่วน SEIS ซึ่งเริ่มในเดือนเมษายน 

พ.ศ.2555 นั้น นักลงทุนรวมถึงกรรมการจะได้รับ

การลดหย่อนภาษีคร้ังแรก 50% ของการลงทุน

สูงถึง 100,000 ปอนด์ และได้รับการยกเว้นภาษี 

Capital Gains Tax (CGT) ส�าหรับผลก�าไรใดๆ 

จากหุ้นใน SEIS ทั้งน้ี บริษัทที่ผ่านการรับรอง

สามารถออกหุ้นที่มีสิทธิ SEIS ได้สูงสุด 150,000 

ปอนด์ในช่วงชีวิตของกิจการ ลอนดอนจึงคลาคล�า่

ไปด้วยนักลงทุน VC และ Angel investor ที่

กระตือรือร้น พร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน 

แก่สตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงบ่มเพาะ (Seed stage) 

และซีรีส์ A เพื่อก้าวสู่การเติบโตในขั้นถัดไป

2. ลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าที่ส�าคัญ 

ของโลก เป็นสะพานเช่ือมต่อเศรษฐกิจและ 

วัฒนธรรมระหว่างชาวอเมริกาและยุโรป กิจกรรม

เครือข่ายและการประชุมนานาชาติที่มากมาย 

ท�าให ้ลอนดอนมีพลังดึ งดูดผู ้คนจากทั่ ว โลก 

หลอมละลายประสบการณ์ความคิด สร้างไอเดีย

แปลกใหม่ซึ่งไอเดียเหล่าน้ีคือพื้นฐานที่จ�าเป็น

ส�าหรับสตาร์ทอัพในทุกช่วงการพัฒนา อีกทั้งช่วย

สร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง 

ให้การยกย่องผู้ที่กล้ารับความเสี่ยง

3. การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งระดับโลก 

มีระบบเช่ือมต่อการขนส่งที่ยอดเยี่ยมทั้งคมนาคม

ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ไปยังทุกที่ส�าคัญ

ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงและการเคลื่อนย้าย 

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง (Talent)  

เป็นไปอย่างง่ายดาย
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The price of land rose and the title of Silicon 
Roundabout changed into East London Tech 
City.

London has never been an affordable 
place to stay. The surprise is that startup  
entrepreneurs still prefer to live in London.  
The key is that London has always been good 
at talent management. The city has expertise 
on fund raising, networking and consulting.  
 
ENABLING FACTORS
London comes after only San Francisco 
and New York City in terms of easy-to-do- 
business. These achievements come from  
enabling factors:

1 London is a financial centre
The British government uses its financial  

policy to help startups by creating two  
programs. Both schemes support young and 
small startup companies to raise funds or even 
sell shares in capital markets.

The first scheme is the Enterprise Investment 
Scheme (EIS). Under the EIS, investors will get 
a 30% tax deduction when they invests up to 
1 million pounds (40 million baht) for over three 
years in companies.

Second is the Seed Enterprise Investment 
Scheme (SEIS). The company’s executives 
and investors can get 50% tax deductions 
when they invest more than 100,000 pounds 
(4 million baht). Startups under the SEIS can 
issue shares to sell in capital markets as high 
as 150,000 pounds (6 million baht). The SEIS  
scheme also offers tax breaks, such as  

photo: https://carocommunications.com

ทีม่า :
1. www.theguardian.com
2. www.nesta.org.uk
3. www.alphr.com
4. www.eu-startups.com
5. www.zdnet.com
6. www.venturebeat.com
7. www.netguru.com



 

บริการยืนยันตัวตนออนไลน์ 
ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ
เอกสาร อาทิ หนังสือเดินทาง 
หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งยืนยัน
ด้ วย เทค โน โลยี ตั้ ง แต่ ก า รรู ้
จ�าใบหน้าไปจนถึง AI (Artificial 
Intelligent) 

L O N D O N  F I L E S
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exemptions from paying capital gains taxes  
on profits from selling shares in SEIS listed 
companies.

Both schemes considerably help startups 
opening and developing businesses. London 
is full of venture capitalists and angle investors 
looking for startups with potential.

Compared to startups in other European  
cities, London-based entrepreneurs can 
raise more investment funds for companies,  
especially those in Seed and Series A levels. 
Startups in London also pay high salaries to 
their employees.

2 London is a business centre
London has always been the world’s business 
centre. What makes the city exceptional is that 
it serves as connector between North America 
and Europe.   London has a magnet-like  
power for top talent. The city has never been 
dry of business activities and high-profile  
business conferences. This conducive 
business environment helps groom startup 
entrepreneurs to grow into strong and  
competitive companies.

3 Location, location, location
London has always been hub of global  
logistics and airborne and maritime  
transportation. Good location and 
transportation are keys to good trade flow. 

Moreover, talents 
always prefer  
London for its  
locat ion and  
better transpor- 
tation connectivity.

4 Global culture
London has always been on the forefront 
of culture and education and that helps its  
startups have a better understanding and  
access to consumers worldwide. 

China and other cities are working hard 
to draw startups, but London remains an  
attractive city for new businesses. █  
 

LONDON IS FULL OF 
VENTURE CAPITALISTS

This background check startup 
offers software solutions to 
help businesses worldwide 
manage risk and prevent 
fraud. Its solutions cover 
verification of passports, 
driving licenses and even 
used artificial intelligence 
(AI) for face recognition.

This fintech offers “intelligent” 
cash flow management for 
SMEs. Its platform allows 
companies to trace orders 
and predict business cash 
flow.

4.  ด้วยความเป็นศูนย์กลางของโลกในหลายด้าน ทั้ง 

การศึกษา วัฒนธรรม ยังช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัพ 

เข้าถึงผู ้บริโภค เข้าถึงกิจการขนาดใหญ่และ 

แหล่งทุนได้อย่างง่ายดาย นอกจากน้ี การเป็น

ศูนย์กลางทางการเงินของโลก ท�าให้ลอนดอนจ่าย

ค่าแรงให้คนงานได้มากกว่า และมีการลงทุนใน 

Seed และ Series A 

ทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของ 

ยุโรปอีกด้วย

แม ้จีนและสหรัฐ- 

อเมริกาต่างเดนิหน้า 

ท�างานอย ่างหนัก

เพือ่ดงึดดูสตาร์ทอพั 

จากทั่วโลก แต่ลอนดอนก็ยังคงเป็นเมืองในยุโรป

ที่น่าดึงดูดส�าหรับผู ้ประกอบการด้านสตาร์ทอัพ

เทคโนโลยี และยังมีโอกาสเติบโตก้าวกระโดดต่อไป

ในอนาคต █

สตาร์ทอัพทีเ่รียกตวัเองวา่ “anti- 
Amazon” ที่สามารถน�าพาธุรกิจ 
บูติกดั้งเดิมที่เรียกกันว่า bricks- 
and-mortar เข้าสู่โลกการคา้ขาย 
ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Trouva 
ซึ่งบริหารจัดการการขาย รวมถึง 
ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้ เ จ้าของสินค้า 
สามารถเช็กสต๊อกและรายได้จาก
ยอดส่ังซื้อได้แบบง่ายๆ

This retail tech startup  
created an online marketing 
platform catered to "brick-
and-mortar style", helping 
these independent and 
traditional stores access 
customers across the world.

ออกแบบมาเพ่ือช่วยผู้ประกอบ 
เอสเอ็มอีในการบริหารจัดการ 
กระแสเงินสด ผ่านแพลตฟอร์ม 
software-as-a-service ให ้
ผู้ประกอบการสามารถติดตาม
ใบก�ากับสินค้า และใช้ machine 
learning เพ่ือช่วยคาดการณ์
กระแสเงนิสดจากยอดส่ังซือ้สินคา้



ROOF 409 BAR & BISTRO
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The area is perfect because it is part of 
Pathumwan district and its plethora of notable 
mixed-use buildings that makes the area well  
responsive to the modern urban lifestyle.  
Vibrant and lively activities can inspire and  
energise young entrepreneurs, while its 
existing infrastructure and conveniences are 
conducive to business. 

In terms of transportation, Ratchaprasong is 
blessed with the BTS Skytrain, helping people 
hop from one place to another and able  
to complete business in a single day. 
Ratchaprasong Walk (R-Walk) - the 1,150m 
skywalk, which was built through the  
collaboration of 18 private companies, helps 
people travel by foot easily.

The glitzy high-end Gaysorn Village is the 
latest shopping centre. Redeveloped from 
Gaysorn Plaza, the complex is teeming with 
brand-name and lifestyle shops. Numerous 
luxurious brand names as well as concept 
stores call Gaysorn Village home to their  
flagship stores. Shoppers also can relax by 
getting a spa treatment, or by wining and  
dining at the restaurants and bars.   

The redevelopment of Gaysorn Village is 
not only about redressing and rebranding.  
The developer created a new shopping  
landmark by combining three buildings - 
Gaysorn Village, Gaysorn Tower and Amarin 
Plaza (former the IT centre in the 1990s).  
The outcome is a mix-use complex that fits 
the needs of businesses and tourists, and also 
startup entrepreneurs.

The Gaysorn Urban Resort, a "co-sharing 
space", is located on the 19th and 20th floors. 
Blessed with magnificent views of Bangkok's 
skyline, the space has no problem keeping 
workers stimulated and focused on the tasks 
at hand. Decorated to create an ambience of 
luxury yet still seem casual, the Gaysorn Urban  
Resort is a co-working space in a class of  
its own. 

พันธกิจของภาครัฐและภาคเอกชนได้ขับเคลื่อนให้ย่านธุรกิจใจกลางเมือง
อย่างราชประสงค์กลายเป็นย่านนวัตกรรมปทุมวันที่ตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจ 
นักท่องเที่ยว และสตาร์ทอัพทุกแขนง

URBAN LIFESTYLE 
@PATHUMWAN 
INNOVATION HUB

O N  S I T E

Text: Melada Tongsalee

Photo: Kittidech Charoenporn

ไลฟส์ไตล์คล่องตัวของคนเมือง
@ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน 

The Thai Government and private sector have worked together 
to make Bangkok's major shopping zone, Ratchaprasong, the most 
exciting and glittering innovation hub for startup entrepreneurs.

ปทมุวนัเป็นหน่ึงในศนูย์กลางธุรกจิส�าคญัแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ ทีม่คีวามพร้อมต่อการพฒันา 

ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม เน่ืองด้วยมีโครงการ Mixed-use complex ที่ตอบโจทย์ 

ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้ครบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนักธุรกิจ 

และเหล่าสตาร์ทอพัไฟแรง อกีทัง้ผูป้ระกอบการกว่า 18 แห่งทีอ่ยูใ่นย่านกร่็วมมอืกันสร้างสรรค์ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู้คนที่สัญจรภายในบริเวณน้ันด้วยการสร้าง ราชประสงค์  

วอล์ก - Ratchaprasong Walk (R-Walk) หรือทางเดินลอยฟ้าความยาว 1,150 เมตร  

เชื่อมโยงกับ 18 อาคารทั่วย่าน ส่งผลให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ มีความสะดวกสบาย 

และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะมีรถไฟฟ้าให้บริการตลอดเส้นทาง ท�าให้มีเวลาเหลือพอที่จะ

ท�าภารกิจให้เสร็จครบภายในวันเดียว

เกษรวิลเลจ หรือช่ือเดิมคือเกษรพลาซ่าปรับคอนเซ็ปต์ให้มีความสดใหม่และเป็นมิตร 

มากข้ึน แล้วเปลี่ยนจากพลาซ่าเป็นวิลเลจที่มีสินค้า ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ สปา 

แฟลก็ชิปสโตร์ของแบรนด์ช้ันน�าและไลฟ์สไตล์ช็อปในราคาทีจ่บัต้องได้ การปรับเปลีย่นคร้ังน้ี 

ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ประจ�าย่านด้วยการรวม 3 ตึก 

ได้แก่ เกษรวิลเลจ เกษรทาวเวอร์ และอัมรินทร์พลาซ่า เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของ 

คนเมืองได้ทุกล�าดับช้ัน โดยเฉพาะช่วงเวลาน้ีหากต้องการพื้นที่ท�างานที่จะช่วยให้คุณ 

คิดงานหรือคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ได้เงียบสงบ มีวิวเมืองให้พักสายตา และอยู่ใจกลางเมือง 

เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท เป็นค�าตอบเดียวที่ใช่ เพราะตั้งอยู่บนชั้น 19-20 ของเกษรทาวเวอร์ 

และเป็น Co-sharing space โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์รีสอร์ทหรู โปร่งสบาย และ 

ไม่พลุกพล่าน นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ หรือฟรีแลนซ์สามารถเลือกพื้นที่ท�างานได้ตามต้องการ 

เช่น บริเวณ Public Area ใน Tree Pods ซึ่งเป็นห้องประชุมส่วนตัวกรุกระจกใส 
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The space is divided to serve various needs. 
Public space provides a common area.   “Tree 
pods” are causal small meeting rooms with 
trees and a skyline view. “Cocoon offices” 
are private work stations for business people  
and entrepreneurs who need privacy and  
quietness to work. 

The place also provides snack and beverages 
for startups to enjoy during work or meetings. 
The tidbits and teas are fresh supply from the 
1823 Tea Lounge by Ronnefeldt, a renown 
premium tea shop from Germany that opened 
its high-end tea lounge at Gaysorn Village. 
There is a “Grooming room” for entrepreneurs 
to take showers before travelling. For those 
who want to just sit and relax, there is a  
garden, the Sky Terrace, offering a bird's-eyes 
view of Bangkok. 

Walking on R-Walk to the Maneeya Center, 
there is new learning centre so called WeLearn, 

ที่อยู่ : 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330, เปิด-ปิด : อังคาร-วันอาทิตย์ 

(หยุดวันจันทร์) 10.00-21.00 น. 

โทร. 0-2214-6630-8, bacc.or.th

Address : 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, 

Bangkok 10330, Hours : Tuesday to Sunday 

(closed Monday), 10.00 am-9.00 pm

Tel : Tel. 0-2214-6630-8, bacc.or.th

BANGKOK ART AND 
CULTURE CENTRE

ที่อยู่ : ชั้น 2 มณียา เซ็นเตอร์ 518/5 ถนนเพลินจิต 

ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330, เปิด-ปิด : ทุกวัน 8.00-17.00 น.

โทร. 0-2117-3279, welearn.org

Address : 2nd Floor, Maneeya Center. 518/5 

Ploenchit Road, Lumpini, Bangkok 10330,

Hours : Everyday 8.00 am-5.00 pm,

Tel 0-2117-3279, welearn.org

WELEARN

GAYSORN URBAN RESORT

มองเห็นวิวด้านนอกไกลสุดตา หรือแบบ Cocoon 

Office ออฟฟิศส่วนตัวที่เงียบสงบ เป็นต้น ระหว่าง

ประชุมสามารถสั่งชา กาแฟ และเบเกอรี่มาทานได้ 

โดยทั้งหมดมาจากร้านชาพรีเมียมระดับโลก 1823 

Tea Lounge by Ronnefeldt ที่อยู่ในเกษรวิลเลจ 

ห้อง Grooming Room มีไว้บริการนักธุรกิจที่ 

ต้องมีแผนการเดินทางไปงานหรือไปสนามบินต่อ 

หรือต้องการรีเฟรชให้สดช่ืนก่อนจะท�างานต่อ 

ก็สามารถเข้ามาใช้บริการอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ 

หากอยากพักสายตาและชมวิวแบบเบิร์ดอายวิว 

ก็ต้องเดินออกมายัง Sky Terrace สวนหย่อม

ลอยฟ้าโล่งกว้าง 

ข้ามไปฝั่งมณียา เซ็นเตอร์ จะพบกับ WeLearn  

ศูนย์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความสนใจ 

ทัง้รายบคุคลและแบบกลุ่มอย่างครบวงจร สตาร์ทอัพ 

สามารถเข้ามาน่ังท�างานเพื่อออกแบบธุรกิจหรือ 

หากลยทุธ์ใหม่ๆ ให้กบัธุรกจิของตวัเองได้อย่างสบาย 

ถ้ามากันเป็นกลุ ่มสามารถจองห้องประชุมแบบ 

เป ็นส ่ วนตั ว เพื่ อการวางแผนงานได ้อย ่ างมี

ประสิทธิภาพ 

บ่อยคร้ังทีก่ารหาแรงบนัดาลใจได้มาจากการเยีย่มชม 

งานศิลปะ และโชคดีที่ย่านนี้มี หอศิลป์วัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพฯ อยู่ในบริเวณนี้ด้วย การเดินทางไปยัง 

หอศลิป์ฯ   กแ็สนง่ายแค่ข้ึนรถไฟฟ้ามาไม่ไกลมากนัก 

ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเดินย้อนกลับมา 

หรืออยากออกก�าลงักายกเ็ดนิเร่ือยๆ   บนสกายวอร์ก 

เพียงไม่กี่อึดใจก็ถึง พื้นที่ด้านในมีด้วยกัน 10 ชั้น 

ทั้งโซนนิทรรศการศิลปะของไทยและต่างประเทศ 

ที่หมุนเวียนกันเข้ามาจัดแสดง โซนห้องสมุดศิลปะ

มีหนังสือและแหล่งความรู้ด้านศิลปะไว้ให้อ่านเสริม

ความรู้เติมแรงบันดาลใจมากกว่า 6,000 รายการ 

พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต มีร้านค้าขายผลงาน 

ศลิปะให้ซือ้ติดมอืกลบับ้าน     ส่วนคอกาแฟห้ามพลาด 

ร้าน Gallery กาแฟดริป ร้านกะทัดรัดแต่อบอุ่น 

ทีม่เีมลด็กาแฟจากทกุมมุโลกรวมทัง้กาแฟไทยพนัธ์ุดี 

ไว้ให้ชิม แนะน�าเมนูกาแฟดริปที่ขึ้นชื่อของทางร้าน
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ที่อยู่ : 127 เกษรทาวเวอร์ ชั้น 19-20 ถนนราชด�าริ ลุมพินี  

ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330, เปิด-ปิด : จนัทร์-ศกุร์ 9.00 -22.00 น.

โทร. 0-2253-3999, gaysornurbanresort.com

Address : 127 Gaysorn Tower, 19th-20th Floor. 

Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 

10330, Hours : Monday-Friday 9.00 am-10.00 pm

Tel : 0-2253-3999, gaysornurbanresort.com

ที่อยู่ : 999 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330,

เปิด-ปิด : ทุกวัน 10.00-20.00 น., โทร. 0-2253-3999,

gaysornurbanresort.com

Address : 999 Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, 

Bangkok 10330, Hours : Everyday 10.00 am-8.00 pm,

Tel : 0-2253-3999, gaysornurbanresort.com

ที่อยู่ : ชั้น 4 เดอะ เมอร์คิวรี วิลล์ แอด ชิดลม ถ.เพลินจิต 

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, เปิด-ปิด : ทุกวัน 11.00-

24.00 น., โทร. 0-2658-5655, themercuryville.com

Address : 4th Floor, The Mercury Ville@Chidlom 

Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330,

Hours : Everyday 11.00 am-12.00 pm, Tel 0-2658-5655, 

themercuryville.com

ROOF 409 BAR 
& BISTRO

GAYSORN 
URBAN RESORT GAYSORN VILLAGE

which caters to the needs of modern  
people who constantly want to up-skill 
by learning new things. Startups also use 
co-working space services in that area to 
work or host meetings.

The Pathumwan area, while famous world-
wide for its shopping, offers so much more. 
The Bangkok Art & Culture Centre, or 
BACC, is where visitors seek and find  
inspiration and is only two BTS stops from 
Gaysorn. Or switch trains at Siam station to 
reach the BTS National Stadium station.

The BACC is a 10-storey building that  
includes exhibition spaces at the underground 
level and parking lots, a library, auditoriums, 
as well as commercial shops, an art gallery, 
decent book shops and good coffee bar.  

The BACC provides year-round exhibitions for 
local and international artists and designers. 
Its 6,000 art installations on display should 
help inject creative juices into startup workers 
in need of inspiration.

For the coffee lover the "Coffee Gallery," 
a small yet always jammed-packed coffee 
bar on the ground floor, is a must visit. This  
famous coffee bar has an unlimited amount of 
exotic roasted beans from local villages and  
foreign sources to keep its customers  
delighted. Noteworthy is the coffee drip menu.

After work, young people want to relax,  
indulge and party. For this purpose,  

Pathumwan offers more than its share 
of restaurants and bars to choose from.  
Perhaps the most popular one is Roof 409 
Bar & Bistro, the rooftop bar in Mercury Ville, 
opposite Central Chidlom. Open for both 
lunch and dinner, reservations are needed 
at night as the rooftop is fully packed with  
workers seeking a good meal and a place 
to relax. Among the dishes to try is the  
tender and succulent spinach chicken breast,  
which comes with one side dish - either 
french fries, mashed potatoes or even  
ratatouille. The meal can be even merrier by 
ordering the bar's signature drink, a Caribbean 
Old Fashioned. █ 

BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE

Roof 409 Bar & Bistro รูฟท็อปบาร์บนชั้น 4 ของ 

เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ด้วยความที่ร้านอยู่

ใจกลางย่านธุรกิจจึงเปิดให้บริการทั้งมื้อกลางวัน 

และมื้อเย็น แน่นอนว่ามื้อเย็นเป็นช่วงเวลาของ 

การพักผ ่อนจึง เต็มไปด ้วยหนุ ่มสาวออฟฟ ิศ 

นักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติจับจองนั่งบริเวณ 

ด้านนอกเพื่อสังสรรค์นอกเวลางาน ส่วนอาหาร

แนะน�าให้ลอง ได้แก่ Spinach Chicken Breast 

อกไก่อบพันด้วยผักโขมอร่อยนุ่มก�าลังดี จานน้ี

สามารถเลือกเคร่ืองเคียงมาทานคู่กันได้ 1 อย่าง 

อาทิ เฟรนช์ฟรายส์ มันบด สลัด หรือราตาตุย 

ระหว่างมื้อจะสั่งค็อกเทล Caribbean Old  

Fashioned มาจิบก็จะช่วยให้คล่องคอและ 

เพิ่มดีกรีความสนุกมากยิ่งขึ้น █
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เมื่อวันที่ 22-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ได้ไปเยอืนประเทศเบลเยยีมและประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับ KU 

Leuven และ Ghent University โดยมหาวิทยาลัย 

KU Leuven เน้นเร่ืองงานวจิยัเป็นโครงการแลกเปลีย่น 

ระหว่างนักเรียนและนักวจิยั หน่ึงในน้ันคอืประเทศไทย 

โดยมีนักเรียนไทยประมาณ 60,000 คน ที่ผ่าน

โครงการ Startup Thailand League ซึ่ง NIA  

เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับที่นี่ ทั้งนี้

ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง NIA 

กับมหาวิทยาลัย KU Leuven ด้วย

ส�าหรับ Ghent University มีความเชี่ยวชาญเรื่อง

การเป็น Entrepreneurial University จากการ

ใช้โมเดล Triple Helix ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างเมือง สังคม และหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือ (MoU) 

ระหว่าง NIA และมหาวิทยาลัยเกนต์ ด้วยเช่นกัน █

NIA SIGNS 
MOU 
WITH TWO 
RENOWN UNIS 
FROM EUROPE

During an official trip to the Netherlands 

and Belgium from Jan 22-27, the NIA signed 

a MoU with two Belgian universities - The 

Katholieke Universiteit Leuven, and Ghent 

University. With KU Leuven, the NIA will 

launch an exchange program for researchers 

and students. Participants in the exchange 

program with KU Leuven will be selected 

from 60,000 students in the Startup Thailand 

League. For Ghent University, the NIA will 

cooperate and work with the university's  

famous Triple Helix Model, a cooperation 

platform among community, government 

and the private sector. Ghent University is 

known as the "Entrepreneurial University". █

W H A T ' S  O N

NIA ลงนาม MoU กับ 
2 มหาวิทยาลัยระดับโลก

Text: Melada Tongsalee
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ใกล้รู ้ผลแล้วว่ามีใครบ้างที่จะได้เข้าฝึกงานใน

โครงการ The Internship 2019 ซึ่งเป็นโปรแกรม

ฝึกงานแห่งแรกที่จะได้เข้าไปสร้างประสบการณ์

กับบริษัทสตาร์ทอัพชั้นน�าของประเทศ โดยจะเริ่ม 

ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เป็นต้นไป การฝึกงานครั้งนี้รับรองว่าไม่สามารถ 

หาได้จากในห้องเรียน เพราะเมือ่ได้เข้าไปฝึกงานแล้ว 

ผูส้มคัรจะได้ท�าการออกแบบจริง เขียนโปรแกรมจริง 

ผ่านการท�างานตามต�าแหน่งงานที่ถนัด ทั้ง  

Developer, Designer หรือ Business รวมทั้งได้

ฝึกภาษาในการติดต่อสื่อสาร มากไปกว่าน้ันคือ

เป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้งานประจ�าอีกด้วย 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ theinternship.io █

THE INTERN
SHIP 2019

Thailand's first internship project announced 

the lists of those chosen to intern at leading 

startups on Feb 20. The Internship 2019 was 

created through the collaboration of the 

NIA, the Ministry of Science and Technology, 

Startup Thailand and Big Co-Working.  

Internships will start on May 14. The project 

expects to provide interns new experiences 

beyond classrooms. Interns will be trained 

to develop solutions, design products and  

handle startup businesses as wel l as  

developing communication skills. Internship 

will increase chances for job applications.    

For more information of the project go to: 

theinternship.io █

The Internship 2019 
ฝึกงานให้ได้งาน



S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 1 80 4 0

จบลงอย่างประทบัใจชาวเทคกบังานยกัษ์ Chiangmai 

Tech Fest 2019  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

งานน้ีถือว่าเป็นงานยักษ์ของเหล่า Local Tech 

Community ที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่

แตกต่างไปจากที่เคย ซึ่งงานนี้มี Chiangmai&Co 

เป็นผู้จัดหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากหลาย 

ภาคส่วน ทั้ง ARISTO Group, ส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน), Startup Thailand, 

PUNSPACE และ Chiang MICE local tech 

สนับสนุนหลักโดย Aware, QueQ ร่วมด้วย  

Bigbears.io, IGearGeek, Swaple.io, APITEL.

Co, Nextzy Technologies, Marker Club และ

พันธมิตรอีกมากมายที่มีส่วนร่วมในการจัดอีเวนต์ 

ต่างๆ ให้คอมมูนิต้ีมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด 

อาทิ Open Tech House หรืองานสัมมนาตลอด  

7 วันที่จัดข้ึนโดย Tech คอมมูนิตี้ในเชียงใหม่ 

เป็นต้น █

CHIANG 
MAI TECH 
EVENT

Chiang Mai Tech Fest 2019, the major tech 

startup event in Chiang Mai, ended with 

success. The seven day event - from Feb 

11-17, was the result of the cooperation 

of the startup community in the province.  

The title of this year's event was "Soul of 

the Tech Community". The event is the  

cooperation of various sectors including 

the NIA, Startup Thailand, ARISTO Group,  

PUNSPACE and Chiang Mai MICE local tech. 

Major sponsors of the event are Aware, 

QueQ and Bigbears.io, IGearGeek, Swaple.

io, APITEL.co, Nextzy Technologies, Maker 

Club and other alliances. █

อีเวนต์ใหญ่ของชาวเทค
เชียงใหม่
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NIA ให้ความส�าคญัในเร่ืองของการพฒันานวตักรรม 

อาหาร และ FoodTech Startup เพื่อมุ่งให้ 

อาหารไทยไปสู ่ครัวโลก จึงร่วมมือกับ บริษัท  

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา “โครงการ 

บ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยี

อาหาร (Foodtech Incubator & Accelerator 

Program; FIAP)” ภายใต้ชื่อ “SPACE-F” ที่ให้ 

ความส�าคัญ 9 ด้าน เช่น ด้านกระบวนการ 

ผลิตอาหารอัจฉริยะ ด้านวัสดุชีวภาพและสารเคมี 

และด้านบริการอัจฉริยะด้านอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ 

NIA ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจ�านวนสตาร์ทอัพด้านธุรกิจ 

นวัตกรรมอาหารในประเทศไทยให้มีไม่ต�่ากว่า   

60 รายภายในระยะเวลา 3 ปีนี้ █

SPACE-F: 
PROPEL THAI 
FOOD TECH 
STARTUPS TO 
GLOBAL STAGE

The National Innovation Agency (NIA)  

cooperates with the Thai Union Group and 

Faculty of Sciences at Mahidol University to 

launch incubating and accelerating projects 

to help food tech startups. The collaboration - 

known as the Foodtech Incubator &  

Accelerator Program: (FIAP) or SPACE-F will 

build capacities in nine areas. Among them 

are artificial intelligence (AI), food processing, 

biochemicals and AI food service. The NIA 

expects SPACE-F to create at least 60 food 

tech startups within three years. █

โครงการ SPACE-F 
เพ่ืออาหารไทยสู่ครัวโลก
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Register Now to Receive Benefits

WWW.STARTUPTHAILAND.ORG

Eligible for government grants 
such as NIA Venture fund , 
Tech Fund and Startup Voucher

Eligible for Smart Visa program

Access to government incubator 
and accelerator programs

Be featured on both online 
and o�line contents of 
Startup Thailand

Receive support to 
expand to global markets




