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เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว NIA ได้ร่วมกับ บริษทั ฟังใจ จ�ำกดั (Fungjai) และ 

NYLON Thailand น�ำวงดนตรี 3 วง และสตำร์ทอพัอกี 4 รำย 

ไปร่วมแสดงผลงำนที่งำนเทศกำลดนตรีที่ถือได้ว่ำยิ่งใหญ่ระดับ

โลกงำนหน่ึงคอื “เซำธ์บำยเซำธ์เวสต์” (South by South West - 

SXSW) ณ เมอืงออสตนิ มลรัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกำ

SXSW ถอืก�ำเนิดข้ึนในปีพ.ศ. 2530 จำกเดมิทีม่เีพยีงกำรแสดง

ดนตรีและกำรเสวนำของคนในธุรกิจบันเทิงเก่ียวกับทิศทำงและ 

เทรนด์ทีน่่ำสนใจของวงกำรดนตรี SXSW กข็ยำยงำนใหญ่โตข้ึน 

จนกลำยเป็นงำนเทศกำลและงำนประชุมสัมมนำด้ำนเทคโนโลยี

กำรสือ่สำร ภำพยนตร์ ดนตรี และเทคโนโลยอีนิเตอร์แอก็ทฟี

ระดบัโลก ซึง่ควำมส�ำคญัของเทศกำลนี ้ นอกจำกเป็นเวททีีม่ี

ศลิปินจำกทัว่โลกมำร่วมงำนอย่ำงคบัคัง่และแจ้งเกดิศลิปินดงั เช่น 

John Mayer, Katy Perry, The White Stripes, Amy Winehouse 

และ James Blunt รวมถงึกำรเปิดตวับริกำรของสตำร์ทอพั 

ทีต่่อมำกลำยเป็นบริษัทช้ันน�ำระดบัโลก เช่น Twitter และ Four-

square แล้ว ก็ยงัเป็นงำนทีจ่ะได้อปัเดตเทรนด์และควำมก้ำวหน้ำ

ทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยอีนิเตอร์แอก็ทฟีต่ำงๆ รวมถึงโอกำส

ในกำรสร้ำงเครือข่ำยทีม่ศีกัยภำพด้วย

NIA ได้มุง่เน้นในกำรสนับสนุนธุรกจิสตำร์ทอพัในกลุม่ธรุกจิดนตรี 

ศลิปะ และนันทนำกำร หรือ MAR Tech (Music, Arts &  

Recreation Technology) โดยตัง้เป้ำหมำยเพือ่ช่วยเพิม่ขีด 

ควำมสำมำรถของผู ้ประกอบกำรในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

เทคโนโลยด้ีำนดนตรี ศลิปะ และนันทนำกำร ซึง่หลงัจำกน�ำร่อง

ด้วยกำรน�ำวงดนตรีและสตำร์ทอัพไทยไปร่วมงำน SXSW ที่

สหรัฐอเมริกำแล้ว Startup Thailand ฉบบัน้ีกข็อพำทกุท่ำนไป

ท�ำควำมรู้จกักบั MAR Tech ผ่ำนบทควำมและบทสมัภำษณ์ต่ำงๆ 

แล้วเตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ะพบกบังำน Startup Thailand 2019 ที่

จะจดัข้ึนระหว่ำงวันที ่25-27 กรกฎำคมน้ี โดยจะม ีMAR Tech 

เป็นหน่ึงในไฮไลต์ของงำน ที่จะมีทั้งกำรประชุมสัมมนำและ

นิทรรศกำรภำยในงำนทีน่่ำสนใจมำกมำย จำกน้ันก็ต่อเน่ืองไปที่

งำน Bangkok Music City งำนเทศกำลดนตรีซึง่จะเป็นอกีหน่ึง

เวททีีจ่ะช่วยเติมเตม็ควำมฝันของคนรุ่นใหม่ได้แสดงศกัยภำพและ

ควำมสำมำรถในปลำยปีน้ี

Last month, the National Innovation Agency (NIA), music 
startup Fungjai and NYLON Thailand, brought three Thai 
music groups and four startups to South by South West 
(SXSW), the renowned music festival in Austin, Texas, in the US.

Known as a career-making festival, SXSW was launched 
in 1987 for musicians, fans and critics to discuss new 
trends in the music world. For three decades, SXSW has  
transformed into a global forum on music, movies, and  
interactive communications. 

SXSW has become a high-profile music festival too.  
Celebrated singers and bands including John Mayer, Katy 
Perry, The White Stripes, Amy Winehouse and James Blunt 
have made their careers there. Global internet startups 
such as Twitter and Foursquare used SXSW in their early 
days to showcase their businesses and ideas. Thus, SXSW  
now stands as the global festival for tech companies 
to showcase their latest innovations. Entrepreneurs and  
creators come to network with potential business partners.

The NIA along with Thai startups and musicians went there 
because it is national policy to promote MAR Tech startups 
(or startups in music, arts and recreation technology). The 
trip to SXSW will help local startups and musicians upgrade 
their capacity and cultivate their networks. Thus, Startup  
Thailand this month will introduce readers to the local MAR 
Tech scene. Features and interview pieces on Mar Tech’s 
movers and shakers will give you a picture of this exciting 
and passionate startup world.

MAR Tech startups will be the highlight of Startup Thailand 
2019, the national forum to be held on July 25-27. To create 
an ecosystem for MAR Tech, the NIA will help host a new 
music festival, the Bangkok Music City, later this year. 
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ในอดตีไลฟส์ไตลก์บัเทคโนโลยดูีเหมอืนเรือ่งทีอ่ยู่กนัเป็นคูข่นาน แตด่ว้ยความกา้วหนา้
ของเทคโนโลย ี ท�าใหด้นตร ี ศิลปะ และนนัทนาการ ก�าลังถกูผนวกรวมกนัเป็นรปูแบบ
การใชช้วีติของคนยคุ Digitalization ท่ีเทคโนโลยีไดเ้ข้ามาชว่ยสรา้งประสบการณใ์หม ่
ในการเสพความบนัเทงิบนแพลตฟอรม์ดจิทิลั ไมว่า่จะเป็นการฟงัเพลงผา่นมวิสิกสตรมีมิง่, 
การจองตัว๋คอนเสิรต์ผา่นแอปพลิเคชนัอเีวนต ์ การแข่งขันเล่นเกมออนไลนใ์นรปูแบบ 
อ-ีสปอรต์ ฯลฯ ขณะเดยีวกนัยังชว่ยให้เจา้ของงานหรอืเจา้ของแพลตฟอรม์สามารถ 
ท�าคอนเทนต์ส�าหรับการจัดงานอีเวนต์ งานนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมไลฟส์ไตล์ 
ใหต้อบโจทยผ์ูค้นในปจัจุบนัไดม้ากขึน้ดว้ยเทคโนโลยีตา่งๆ

THE NEW CREATIVE 
ECONOMY

MAR TECH:

MAR Tech เทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่
เพ่ือการดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ

BRAND NEW BREED OF TECHNOLOGY FOR MUSIC, 
ART AND RECREATION 

F E A T U R E

In the past, lifestyle and technology existed in parallel. But the latest  
digital innovations bring them together, which helps create better  
content that caters to a modern lifestyle. Examples of MAR Tech are music 
streaming, online concert ticket purchasing and online gaming, which has 
transformed into the phenomenally famous e-sports.



 

MAR Tech เทคโนโลยีเพ่ือมอบประสบการณ์ใหม่ด้านไลฟส์ไตล์
MAR Tech มำจำกค�ำว่ำ Music (ดนตรี) Art (ศิลปะ) Recreation (นันทนำกำร)  

ที่ผสำนรวมกับ Technology ซึ่งหมำยถึงกำรน�ำเทคโนโลยีล�้ำสมัย โดยเฉพำะเทคโนโลยี 

เชิงลึก (Deep Tech) มำใช้เพื่อมอบบริกำรหรือประสบกำรณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคในดำ้น

ดนตรี ศิลปะ และนันทนำกำร โดยเป็นอินเทอร์เฟซส�ำหรับสตำร์ทอัพทำงด้ำนไลฟ์สไตล์ 

ที่เชื่อมโยงศิลปิน ธุรกิจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และข้อมูลต่ำงๆ มำน�ำเสนอผ่ำนกำรใช้

เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและกำยภำพ

ในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ณ เวที NIA Action Stage ในงำน Creative Talk  

Conference 2019 ตฤณ ทวิธำรำนนท์ ผู้จัดกำรอำวุโส MICE Intelligent and  

Innovation ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร หรือ TCEB ได้อธิบำยว่ำ 

MAR Tech จะเขำ้มำช่วยสร้ำงคอนเทนต์ของกำรจัดงำนด้ำนไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ ให้น่ำสนใจ 

และตอบโจทย์ควำมต้องกำรไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน โดยในต่ำงประเทศจะมีกำรใช้ 

Machine Learning ในกำรจับพฤติกรรมผู้ฟังหรือผู้ชม เพื่อให้บนเวทีสำมำรถน�ำเสนอ

กำรแสดงที่สอดคล้องกับอำรมณ์ ควำมรู้สึก และควำมต้องกำรของผู้ชมผู้ฟัง กำรใช้ Face 

& Motion Detection มำช่วยตรวจจับควำมเคลื่อนไหวเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ 

ผู้เข้ำร่วมงำนมำกขึ้น เช่น ในกำรแข่งขันจักรยำนทำงไกล กำรใช้ Augmented Reality 

(AR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือน มำผสมผสำนกับโลกจริงในงำนคอนเสิร์ต ที่ท�ำให้ศิลปิน 

ผู้ล่วงลับมำแสดงร่วมกับศิลปินบนเวทีในกำรแสดงสดได้

MAR TECH: EXPERIENCE FOR A MODERN 
LIFESTYLE
MAR Tech stands for Music, Art, Recreation 
and Technology. It uses deep tech to improve  
access and enhance the experience for  
consuming creative content. Trin Tawitha-
ranond, senior executive at MICE Intelligent  
and Innovation at the Thailand Convention 
and Exhibition Bureau (TCEB), said at the NIA  
Action Stage in Creative Talk Conference  
2019 that MAR Tech will spice up content in 
the lifestyle industry, and create content that 
can respond better to a modern lifestyle.

In foreign countries, new innovations such as 
machine learning are used to detect emotions 
and behaviours of audiences. That data is  
relayed to performers and artists who can  
understand and respond to their audiences. 
New technology such as face and motion  
detection is used to improve security for  
attendants. Augmented reality (AR) is used  
to create virtual reality holograms allowing a 
deceased singer to sing with live performers.

ตฤณ ทวิธารานนท์
TRIN TAWITHARANOND
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ศรุต วานิชพันธุ์
SARUT VANICHPHAN

เกียรติยศ พำนิชปรีชำ ผู้ก่อตั้งและประธำน 

เจ้ำหนำ้ที่บริหำร Bit Studio ผู้พัฒนำเทคโนโลยี 

อินเตอร์แอ็กทีฟ เจำ้ของสวนสนุกดิจิทัลอินเทอร์

แอ็กทีฟเต็มรูปแบบภำยใต้ชื่อ bit.playground 

กล่ำวในส่วนวงกำรศิลปะว่ำ กำรจัดงำนนิทรรศกำร

ศิลปะจะไม่จ�ำกัดอยู่แต่ในแกลเลอรีอีกต่อไป แต่จะ

ผสำนกลมกลืนสภำพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม 

เช่น กำรจัดงำนมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนำนำชำติ 

จังหวัดกระบี่ (Thailand Biennale Krabi) เมื่อ

ปลำยปีที่ผ่ำนมำ ขณะเดียวกันควำมก้ำวหน้ำ

ของเทคโนโลยีจะท�ำให้เป ็น “สื่อใหม่” หรือ 

นิวมีเดีย ที่จะให้งำนศิลปะเข้ำถึงกลุ่มชนในวงกว้ำง

มำกขึ้น โดยเฉพำะเทคโนโลยีที่จะใช้เป็นเครื่องมือ

สร้ำงสรรค์งำนศลิปะ ซึง่จะเพิม่มำกข้ึนในอกี 3-5 ปี

ทำงด้ำนศรุต วำนิชพันธุ์ ผู ้อ�ำนวยกำร Sea  

(Thailand) ผู ้ให้บริกำรเกมออนไลน์รำยใหญ่

สัญชำติสิงคโปร์ ได้เสริมในส่วนกำรใช้เทคโนโลยี

ด ้ำนนันทนำกำรว ่ำ อี-สปอร ์ตเป ็นกิจกรรม

นันทนำกำรยอดฮิตที่กำรแข่งขันระดับโลก เช่น ใน

สหรัฐฯ ได้ใช้ AR เข้ำมำเพิ่มอรรถรสให้กับผู้เข้ำ

ชมกำรแข่งขัน ท�ำให้ผู้เขำ้ชมในโลกจริงใกล้ชิดกำร

แข่งขันเกมในโลกดิจิทัล และยังน�ำดนตรีมำเสริม

กิจกรรมกันได้ เช่น กำรแสดงคอนเสิร์ตของวง 

Imagine Dragons กำรแข่งขันอี-สปอร์ต League 

of Legends เป็นต้น

เกียรติยศ พานิชปรีชา
KIETTIYODE PANITCHPREECHA

MAR TECH WILL SPICE UP CONTENT 
IN THE LIFESTYLE INDUSTRY

R E C R E A T I O N
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Kiettiyode Panitchpreecha, founder and 
CEO of Bit Studio, developer of interactive  
technology and owner of bit.playground,  
digital theme park, said tech innovations  
enable organisers and curators to run art  
exhibitions outside a gallery. Recent art  
exhibitions such as the Thailand Biennale  
Krabi allowed art to be displayed in a local  
community setting and blend with local  
culture. New media will make art more  
accessible to the public. MAR Tech will boon 
in the next 3-5 years.



ยกระดับ MAR Tech ไทย
ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี Co-Founder และ  

Director of Community Education and  

Partnership ของแพลตฟอร์มดนตรี Fungjai อดีต

นักดนตรีวง Cigarette Launcher ได้กล่ำวถึง 

MAR Tech ว่ำเป็นเทคโนโลยีที่น�ำมำใช้ส่งเสริม

อุตสำหกรรมดนตรี ศิลปะ และนันทนำกำร ถือเป็น 

กำรผสมผสำนกนัระหว่ำงศลิปศำสตร์และวทิยำศำสตร์ 

ที่น�ำวิทยำศำสตร์มำใช้ร่วมกับไลฟ์สไตล์ของผู้คน

ในปัจจุบันได้อยำ่งสร้ำงสรรค์ ซึ่งแม้เมืองไทยยังมี 

แพลตฟอร์ม MAR Tech ให้เห็นอยู่น้อย แต่ก็มี 

สตำร์ทอัพด้ำน MAR Tech ที่น่ำสนใจ เช่น

My Band แพลตฟอร์มบริกำรจองวงดนตรีไปแสดง

แบบถูกลิขสิทธิ์ ส�ำหรับงำนเเต่งงำน ปำร์ตี้ หรือ

งำนอีเวนต์ ที่ฟังใจก็มีแพลตฟอร์มที่คล้ำยกันคือ 

lensod.com

ZipEvent ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริกำรด้ำนอีเวนต์

แบบครบวงจร โดยผู้ใช้สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลเชิงลึก 

ตำ่งๆ เช่น ตำรำงกิจกรรม โปรโมชั่นของร้ำนค้ำ

ภำยในงำน รำยละเอียดของแต่ละบูธ กำรรีวิวหลัง

กิจกรรม ฯลฯ

Happenn สตำร์ทอัพที่ให้บริกำรระบบจัดกำรงำน

อีเวนต์ครบวงจรส�ำหรับลูกค้ำองค์กร ไม่ว่ำจะเป็น 

ระบบลงทะเบียนทั้งออนไลน์และหน้ำงำน กำรสรำ้ง

แอปพลิเคชันที่เป็นชื่องำนนั้นๆ โดยเฉพำะ ระบบ

อินเทอร์แอ็กทีฟที่ช ่วยให้งำนสนุกสนำนมำกข้ึน 

รวมถึงระบบจับคู่ธุรกิจที่ช่วยดึงดูดให้มีผู ้มำร่วม

งำนมำกขึ้น

“ปัจจุบันผู้คนมองเห็นถึงควำมส�ำคัญในด้ำนศิลปะ

และดนตรีมำกข้ึน เพรำะสิ่งเหล่ำน้ีช่วยเยียวยำ

จิตใจให้สุขภำพจิตดี เมื่อมีสุขภำพจิตดี ก็ท�ำให้

เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ปัญหำและกำร

คิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพำะดนตรีที่ถือได้ว่ำ

ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในภูมิภำคอำเซียน หำกได้รับ

กำรส่งเสริมมำกขึ้น วงกำรดนตรีบ้ำนเรำก็สำมำรถ

ก้ำวไปสู่ระดับโลกได้” ปิยะพงษ์กล่ำว

ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี
PIYAPONG MUENPRASERTDEE
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OUR LOCAL MUSIC INDUSTRY CAN 
COMPETE ON THE GLOBAL LEVEL

Sarut Vanichphan, director of Sea (Thailand), a Singapore-based online gaming 
startup, said MAR Tech has elevated the status of online gaming into e-sports, 
now a global sporting event. In the US, game developers have used AR to enhance  
a lifelike gameplay experience.
 
UPGRADE THAI MAR TECH
Piyapong Muenprasertdee, co-founder and director of Community Education and 
Partnership of Fungjai, a well-known local music startup, said MAR Tech is a boon 
for music, art and recreation businesses in Thailand. While still at a nascent stage,  
the industry is full of promise.   

There are a few promising MAR Techs in the local music industry.
My Band is a platform for booking bands to play at an event. Fungjai also offers 
the same service.



และเพื่อเป็นกำรยกระดับอุตสำหกรรม MAR Tech 

ของไทยสู่ระดับนำนำชำติ ส�ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ NIA ในฐำนะ 

ผู้สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและ 

ผูป้ระกอบกำรด้ำนนวตักรรมไทย    กไ็ด้มกีำรก�ำหนด 

เป็นนโยบำยให้กำรสนับสนุนสตำร์ทอัพด้ำน MAR 

Tech โดย ดร.พันธุ์อำจ ชัยรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

กล่ำวว่ำ NIA มุ่งเน้นให้กำรสนับสนุนสตำร์ทอัพ

เพื่อเป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำง Tech Startup เขำ้กับ 

แวดวงศิลปะ ดนตรี และนันทนำกำร หรือ  

MAR Tech และเพิม่ขีดควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร 

ในกลุ่มธุรกิจดังกล่ำว เน่ืองจำกสมัยก่อนคนไทย 

ที่มีควำมสำมำรถ แต่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนที่ดีพอ 

ทำงด้ำนเทคโนโลยีในประเทศ และต้องไปพึ่ง 

เทคโนโลยีของต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ 

มกัเสยีผูท้ีม่คีวำมสำมำรถไป ดงัน้ันหำกประเทศไทย 

มกีำรพฒันำเทคโนโลยทีีด่พีอ และมศีกัยภำพรองรับ 

ก็จะเป็นกำรแก้ปัญหำกำรสูญเสียผู้มีควำมสำมำรถ

ไปให้ต่ำงประเทศ ทั้งยังช่วยเพิ่มควำมรวดเร็ว 

ในกำรพัฒนำขยำยโอกำสให้คนรุ่นใหม่สำมำรถ 

มีงำนท�ำในธุรกิจใหม่ๆ ที่ก�ำลังเติบโต
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ZipEvent is a digital platform that offers total solutions to event organisers. The 
platform uses big data to get insights for creating better activity schedules, event 
promotions and post-event assessments.    

Happenn is a startup offering services on event organization. Products offered 
are on-line and in person registration, an interactive platform to keep attendees  
engaged and fun, to the creation of  an individual app for the event. The company's  
highlight is  the platform that matches business partners at the event.

"People now have more appreciation of art and music because they (art and music) 
can heal our soul and make our mental health stronger. If we are healthy mentally, 
we will be more creative and can develop better innovations. Thailand is a leader in 
the Asean music industry. With more push, our local music industry can compete 
on the global level." said Piyapong.   

To help upgrade MAR Tech to the global stage, Dr Pan-arj Chairatana, director of 
the National Innovation Agency (NIA), is trying to match startups with talents and 
business operators in the MAR industry. In the past, Thai talents needed to depend 
on foreign technology. Many local talents worked overseas, leading to a brain drain 
for Thailand. By developing decent local technology and a market, the NIA hopes 
to keep local talent in Thailand, paving the way for more opportunities and a career 
ladder for startups and talents in the MAR industry.



ดร.พันธุ์อำจ ได้ยกตัวอย่ำงประเทศเกำหลีใต้ซึ่ง 

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำน

เทคโนโลยีและวงกำรบันเทิงจนท�ำให้บริษัทใหญ่ๆ 

ของเกำหลีใต ้สำมำรถท�ำเงินและสร ้ำงรำยได ้

ให้ประเทศหลำยร้อยล้ำนบำท ซึ่งประเทศไทย 

ก็สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จได้เช่นกัน โดย NIA  

มีแนวคิดในกำรเพิ่มศักยภำพวงกำร MAR Tech 

ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงดนตรี (Music 

Tourism) กำรท่องเที่ยวด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

(Creative Tourism) และกำรส่งออกสินค้ำทำง

ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประเทศ

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ด้วยกำรจัด 3 กิจกรรม

หลักร่วมกับ บริษัท ฟังใจ จ�ำกัด (Fungjai) และ  

NYLON Thailand เพื่อส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ MAR 

Tech ตลอดปี พ.ศ. 2562 ได้แก่

1. กำรส่งวงดนตรี 3 วง ประกอบด้วย Yellow 

Fang, Chanudom และ DCNXTR และสตำร์ทอัพ

ไทย 4 รำย คือ MYBAND, Local Alike, Cookly 

และ ZipEvent เข้ำร่วมแสดงผลงำนในเทศกำล

ดนตรี South by South West (SXSW) ซึ่งเป็น

หน่ึงในเทศกำลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในช่วง

เดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

เพื่ อศึกษำและแสดงศักยภำพทำงดนตรีของ

ประเทศไทยภำยในงำน

2. กำรน�ำนวัตกรรม MAR Tech เป็นประเด็นหลัก

ในกำรจัดงำน Startup Thailand 2019 ในช่วง

เดือนกรกฎำคมนี้

 

3. กำรจัดงำน Bangkok Music City ซึ่งจะ

ถือเป็นงำนเทศกำลดนตรีและกำรประชุมระดับ

นำนำชำติด ้ำนธุรกิจบันเทิงและดนตรีแห่งแรก

ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
DR PAN-ARJ CHAIRATANA

C R E A T I V E  T O U R I S M

BANGKOK HAS A UNIQUE 
AND CHARMING CONTEMPORARY 
CULTURE

Dr Pan-arj raises the success story of South Korea, whose MAR industry became 
a catalyst for economic growth, creating huge revenue for the country. The NIA has 
plans to promote Thailand's MAR Tech industry in the same way. To execute these 
goals, the NIA is working with Fungjai and NYLON Thailand to promote MAR Tech 
business activities throughout this year. Some examples:
 
1. Sent three Thai music groups - Yellow Fang, Chanudom and DCNXTR and 
four Thai startups - MYBAND, Local Alike, Cookly and ZipEvent to the major MAR 
Tech and music festival, South by Southwest (SXSW) in Texas in the US, in March.  
The NIA expects Thai talents and startups can learn and gain opportunities to reach 
a global audience and market.
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ศิลปะและดนตรีของกรุงเทพมหำนคร ที่ประกอบด้วย 2 ส่วนส�ำคัญภำยในงำน คือ Music  

Festival และ Conference มีก�ำหนดจัดงำนขึ้นระหว่ำงวันที่ 2-3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 นี ้

และคำดว่ำจะมีผู้เขำ้ร่วมงำนมำกกว่ำ 10,000 คน จำกทั้งไทยและต่ำงประเทศ

“MAR Tech เป็นกำรท�ำงำนร่วมกันของศำสตร์และศิลป์ที่จะตอบรับควำมต้องกำรของ

คนรุ่นใหม่ และเป็นกำรผสมผสำนสร้ำงคุณค่ำใหม่ๆ โดยเฉพำะกรุงเทพมหำนครมีเสน่ห์ 

ด้ำนวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่มำก จึงไม่น่ำจะยำกในกำรดึงดูดชำวต่ำงชำติให้เข้ำมำ

เที่ยวประเทศไทย” ดร.พันธุ์อำจกล่ำว

ทั้งนี้ Bangkok Music City มีต้นแบบมำจำก SXSW ที่เคยแจ้งเกิดศิลปินดังมำกมำย อำทิ 

John Mayer, Katy Perry และ James Blunt ซึ่งคณะผู้จัดกำรเชื่อมั่นวำ่วงดนตรีของไทย

จะสำมำรถเติบโตในระดับโลกได้เช่นกัน โดยผู้สนใจสำมำรถติดตำมข่ำวสำรงำนเทศกำล 

Bangkok Music City ได้ที่ https://bangkokmusiccity.com/ █

Yellow Fang

Chanudom

DCNXTR

 

M U S I C  T O U R I S M

C R E A T I V E  T O U R I S M

2. Make MAR Tech a major theme for the  
upcoming 2019 Startup Thailand in July.
 
3. Organise “Bangkok Music City” - an  
international music festival and forum on  
entertainment and music to be held on  
Nov. 2-3. The NIA expects 10,000 people, 
both local and overseas to attend the event. 

“MAR Tech is the cooperation between art 
and science that can respond better to the 
modern generation. It also can create content 
with higher value. Bangkok has a unique 
and charming contemporary culture, so it 
is not hard to woo tourists to visit the city,”  
Dr Pan-arj said.

Bangkok Music City is modelled after SXSW, 
where renown musicians such as John  
Mayer, Katy Perry and James Blunt made their 
careers. The NIA believes local musicians and 
artists can reach the global stage too and 
Bangkok Music City can be the platform to 
help these local talents grow.

For information on the Bangkok Music City, go 
to bangkokmusiccity.com/ █
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MAR TECH 
IS NOW!
Technology is changing the world and 
impacting our daily life. Successive 
waves of MAR Tech (music, art 
and recreation technology) have 
transformed the way we receive 
entertainment. We can stream music 
through an app on our phone, have 
our own personal gallery with a smart 
frame, while AI and VR technologies 
give us new exiting experiences and 
so on.
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I N F O G R A P H I C
• Fitness and wellness  
apps are among the hottest   
marketing platforms for  
music. (source: forbes.com)

• Blockchain will transform 
the art world. It could 
increase the speed, 
transparency and volume of 
art sales globally. (source: 
wired.co.uk)

• By mid-2019, the 
industry’s top software 
developers will start 
releasing games 
intended for Smart-
watch platforms. 
(source: gamengadgets.
com)

• At present, the MAR  TECH 
industry in Thailand is 
valued at 478 trillion baht 
and is expected to grow 
by 6.5% over the next five 
years (2022).

• Wearable tech is all the 
rage these days,  being 
used with events such 
as concerts, music 
festivals, etc.
 

 MAR TECH IN 2019

• Hologram tours will be big 
movers in 2019 such as the 
planned world tour of an 
Amy Winehouse  hologram.
 
• 2019 will be a strong year 
for streaming in emerging 
markets,  as mature markets 
experience  a slowdown in 
growth, with streaming 
latency becoming an 
afterthought in 2019 
(source: MEDiA Research 
Predictions 2019).

• AR/VR is playing 
a role in replacing 
the standard visitor 
experience. 

•  The art marketplace has changed 
from traditional auction houses 
to an online marketplace and 
crowdfunding platform. 

•  The world’s museums 
and galleries can be located 
on your wall. Meural.com 
is the first smart art frame 
to render images as 
lifelike as museum 
originals on a matte LCD 
display.

• Artists and galleries 
are embracing immersive 
technology to create an 
emotional connection to 
their audiences. 

CUTTING-EDGE 
INNOVATIONS IN ART

1

2
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 • Drone tech-
nology will play 
a major role in 
events in the 
coming future. 

• Streaming is quickly becoming the 
future of entertainment. 

• Experiential marketing is on the rise. 
Event technology such as 3D projection 
mapping, video mapping, etc. that aid 
event planners in developing these 
experiences is the future.

 • Chatbots have become more 
common in the event space and are 
slowly replacing stand-alone info 
booths at meetings, events and trade 
shows.

RECREATION REVOLUTION

THE BIG WAVE 
THAT WILL SHAPE 

OUR LIFESTYLE

• Many innovations are 
being created in music 
wearables.  BodyRocks is 
a company that creates 
wearable technology that 
translates audio signals 
into physical vibrations 
onto the body.

• Festival live streams have 
improved so much over the 
past few years that having  
the party in your own house 
is a real option now, with VR 
live streaming technology  
improving and  becoming 
more commonplace.

• The AI Music experience 
will be more interactive. 
For example, Startup AI 
Music has created an app 
that collaborates with 
users, responding to inputs 
and offering help with 
melodies or structure.

• VR music apps are growing every day. 
AeroDrums integrated a VR element that 
thrusts a full kit in front of players in 
a virtual world. Enhancia has released a 
ring players wear on their fingers that 
allow them to play music by gesturing 
with their fingers.

MUSIC IN NEW EXPERIENCE

4

3



FUNGJAI: MUSIC STARTUP
MAKING INDIE MUSIC GO VIRAL

 ฟงัใจ: มิวสิก สตาร์ทอัพ แพร่พันธุ์ดนตรีนอกกระแส

เสน่ห์ของสตาร์ทอัพท่ีซึมซับจากประสบการณ์การท�างานในสตาร์ทอัพที่
ซิลิคอน วัลเลย์ บวกกับประสบการณ์ใช้มิวสิกสตรีมมิ่งชั้นน�าของโลกอย่าง 
Spotify เป็นแรงผลักดันให้ท้อป-ศรัณย์ ภิญญรัตน์ ผู้ก่อตั้งและ CEO สร้าง
อาณาจักร "ฟงัใจ" (Fungjai) ขึ้น เพ่ือเป็นชุมชนทางดนตรีที่เชื่อมศิลปิน
และแฟนเพลงเข้าด้วยกัน ผ่านแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมี 
พาย-ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี Co-Founder และ Director of Community 
Education and Partnership ซึ่งทั้งคู่ให้เกียรติมาถ่ายทอดมุมมอง 
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวงการ MAR Tech ให้ทราบกัน

In this issue, Insight talk will get to know the founders 
of Fungjai, (Listen to your heart), a hit music startup. 
Co-founder Sarun “Top” Pinyarat serves as CEO while fellow 
co-founder Piyapong “Py” Muenprasertdee serves as  
director of community education and partnership. Both 

share insights and inspiring stories about how to create 
a successful music community platform.
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แรงบันดาลใจในการก่อเกิด Music 
Startup "ฟงัใจ"
ท้อป: ตัวผมชอบฟังเพลงนอกกระแสตั้งแต่สมัย

เรียน ซึ่งเดิมผมเป็นกรำฟิกดีไซเนอร์ แล้วได้ไป

ท�ำงำนที่ซำนฟรำนซิสโกกับบริษัทสตำร์ทอัพที่น่ัน

ประมำณ 1 ปี พอได้ศึกษำโครงสรำ้งก็ประทับใจ 

กับกำรเป ็นสตำร ์ทอัพที่ เป ็นเจ ้ำของธุรกิจเอง  

เป็นเจ้ำของโปรดักส์เองได้ พอกลับมำเมืองไทย 

ช่วงแรกก็ยงัเป็นดไีซเนอร์อยู่ แต่กอ็ยำกท�ำสตำร์ทอพั 

บวกกับตอนอยู่อเมริกำได้ใช้บริกำร Spotify ซึ่งเป็น 

มิวสกิสตรมีมิง่ ซึง่ขณะนัน้ยงัไม่เปิดบริกำรในเมอืงไทย 

ส่วนกำรฟังเพลงทำงวิทยุก็ไม่สำมำรถตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันได้เต็มที่ เรำอยำกให้มีระบบ

เลือกเพลงเองมำกกวำ่รอดีเจเปิด เลยคิดว่ำน่ำจะมี

บริกำรประเภทสตรีมมิ่ง หรือ Music on Demand 

โดยโฟกัสไปที่เพลงนอกกระแสของไทย แล้วน�ำ 

วัฒนธรรมกำรท�ำงำนแบบสตำร์ทอพัมำผสมผสำนกัน 

จนเกิดเป็นไอเดียวำ่เรำอยำกท�ำบรกิำรอย่ำงหนึ่งขึ้น 

คุยกับคนนั้นคนนี้ จนได้เจอทีม 3 คนที่เป็นเพื่อน 

ของเพื่อน คือ บอล-ชุติพงศ์ ขู่วิชัย, แชมป์- 

อรรณพ กอบกิจ และเป้-วัชร์นล นุ่มนำม ต่อมำ 

ได้เจอพี่พำย ซึ่งเป็นนักดนตรีที่เคยพยำยำมท�ำ 

มวิสกิสตำร์ทอพัมำก่อนและมคีวำมเข้ำใจในอนิไซด์ 

ของนักดนตรี เลยมำรวมตัวเกิดเป็น "ฟังใจ" ขึ้นมำ

ผมเริ่มคิดโครงกำรตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2557 โดยน�ำ

โมเดลธุรกิจของ Spotify มำเป็นต้นแบบ เริ่มจำก 

มิวสิกสตรีมมิ่ง พอท�ำไปจุดหน่ึงก็พบว่ำคนไทย 

ไม่นิยมจ่ำยเงินโดยตรงให้กับมิวสิกคอนเทนต์  

แต่จะยอมจำ่ยให้กับกำรเล่นคอนเสิร์ต จนเกิดเป็น 

ไอเดียท�ำคอนเสิร ์ต ช่ือ "เห็ดสด" คร้ังที่  1  

ได้วงดนตรีในต�ำนำนอยำ่ง Death of a Salesman 

ที่ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมำ 10 ปีมำเล่นให้ด้วย  

ท�ำให้เกิดควำมฮือฮำอยำ่งมำก คนซื้อบัตรมำดูถึง 

1,500 คน รำยได้เกิดข้ึนจริงจำกกำรขำยตั๋วและ 

สปอนเซอร์ชิป เลยได้แนวทำงในกำรเปลี่ยน 

โมเดลธุรกิจผันตัวเป็นโปรโมเตอร์ สร้ำงรำยได ้

อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่ขณะเดียวกันก็มีควำมเสี่ยงสูง 

เลยเกิดกำรเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอีกคร้ังเป็นกำร 

ให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนดนตรี เน่ืองด้วยทีมงำน 

ของ "ฟังใจ" ทุกคนเป็นมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทอยู่แล้ว  

เรำเลยสร้ำงทีมเพื่อรับเป็นที่ปรึกษำด้ำนดนตรี 

แก่ผู ้ต ้องกำรท�ำมิวสิกมำร์เก็ตติ้ง ทุกรูปแบบ 

ครบ 360 องศำ ซึ่งเป็นกำรโฟกัสรำยได้ไปที่ 

B2B มำกกว่ำ B2C ส่วนอีกธุรกิจของ "ฟังใจ" 

คือ Lensod.com เป็นมำร์เก็ตเพลส จัดหำวงดนตรี

ไปเล่นสดให้งำนทุกประเภท

พาย: ส่วนงำนที่ผมท�ำจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองชุมชน 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมแข็งแรง ยั่งยืน

มำกขึ้น เช่น กำรศึกษำ กำรสร้ำงพันธมิตร  

ถ ้ำพูดถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบต ่องำนใน 

"ฟังใจ" เทียบกันง่ำยๆ ว่ำ คุณท้อปเป็นนักบริหำร 

ส่วนผมเป็นนักฝัน

ท�าไมเลือกท�าเพลงนอกกระแส
ท้อป: ตอบง่ำยมำกเลย ตอนที่ผมจะเร่ิมท�ำ 

สตำร์ทอัพ  มีหลำยไอเดียมำก  แต่กำรจะตัดสินใจท�ำ 

ต ้องตอบค�ำถำมคือ เรำ รู ้จักอุตสำหกรรมน้ี 

มำกพอไหม กล้ำพอไหม มีควำมอินกับมันหรือเปลำ่ 

มี passion กับมันไหม เรำอยู่กับมันได้อยำ่งน้อย  

HOW DID YOU COME UP WITH 
FUNGJAI?   
TOP: I have been a devout Indie music fan 
since high school. Originally, I was a graphic  
designer. I worked at a startup in Silicon Valley 
in San Francisco for a year and was awed by 
the nature of startup businesses. It allows you 
to become a business owner, even if you do 
not have a fat wallet. I have been a loyal user 
of the music streaming platform Spotify, so I 
wanted to open a similar service in Thailand, 
where there was a void because local radio 
could not cater to our modern lifestyle. So,  
opportunity and market were there.

FUNGJAI IS DIFFERENT FROM OTHER 
COMMERCIAL MUSIC STREAMING SERVICES 

IN THAT WE RUN AS AN OPEN PLATFORM.

My version of music streaming focused on  
local Indie music. I started doing research and 
found my potential teammates from a circle of 
friends. They are Chutipong “Ball” Khuwichai, 
Annop “Champ” Kobkij and Watchanon “Pae” 
Numnam. Subsequently, I was introduced to 
Pie, a musician who had experience running  
a music startup. He really understands 
musicians and the music business side.  
We convinced him to join our team. 

We opened Fungjai in 2014, with Spotify as 
our model. We came to the reality that Thai 
consumers are not willing to pay to listen to 
licensed songs but they are ready to dig in 
their pockets to buy concert tickets. So, we 
launched the first "Hed Sode" Concert, (Fresh 
Mushroom Concert). Luck was on our side 
because legendary local Indie band, Death 
of A Salesman played at our concert. The 
band had disappeared from the local Indie  
music scene for 10 years, so 1,500 fans 
turned up. Our startup first made revenue  

5 ปีหรือเปล่ำ ซึ่งหัวข้อส่วนใหญ่ที่คิดมำได้มีอยู่

อย่ำงเดียวที่ผมไม่มีควำมรู้เลยคืออุตสำหกรรมน้ี 

แต่กับดนตรีนอกกระแสเรำสนใจ เรำมี passion 

กับมัน เรำเป็นผู้ฟัง อำจไม่ได้อยู่กับมันในฐำนะ 

นักดนตรี แต่เรำพอเข้ำใจ เป็นสิ่งที่ commit กับ

โปรเจ็คต์อย่ำงน้อยๆ 5 ปีได้ เพรำะกำรท�ำธุรกิจ 

จะไม่ส�ำเร็จได้เพยีงช่ัวข้ำมคนื     99%   ของควำมส�ำเร็จ 

คือ hard work คือ commitment ต้องท�ำไปเรื่อยๆ 

ซ่ึงต้องเป็นเร่ืองที่เรำสนใจถึงจะอยู่กับมันได้ทุกวัน 

ทุกเวลำ ส�ำหรับผมก็คือดนตรีนอกกระแส และที่ 

"ฟังใจ" จะต่ำงจำกสตรีมมิ่งเจ้ำอื่น ของเรำเป็น 

open platform โดยไม่ต ้องผ่ำนคนกลำง  

ใครต้องกำรจะฝำกเพลง อพัโหลดผลงำนกท็�ำได้เลย 

ด้วยตัวเอง ท�ำให้เรำมีควำมหลำกหลำยของ 

แนวดนตรีของศิลปินในระบบ มีกำรสร้ำงพื้นที่

และชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งในโลกออนไลน ์

และออฟไลน์ รวมไปถึงกำรจัดท�ำกิจกรรมในเชิง 

ให้ควำมรู้ ไม่ว่ำจะเป็นงำนสัมมนำ เวิร์กช็อปหรือ

กำรเป็นวิทยำกรทั้งในและต่ำงประเทศ ถ้ำจะให้ 

นิยำมตัวเองก็เรียกว่ำเป็น Music Community 

Startup ที่ครบวงจรเจำ้แรกของประเทศก็ได้
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ส่วนคุณพาย ในฐานะนักดนตรีได้มีการ 
น�าประสบการณ์จากการร่วมงานกับ
สตาร์ทอัพในต่างประเทศมาปรับใช ้
เพ่ือให้ตอบโจทย์คนฟงัเพลงหรือธุรกิจ
ยุคปัจจุบันอย่างไรบ้าง
พาย: ด้วยควำมที่ชอบฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่น และ

ใฝ่ฝันอยำกเป็นนักดนตรีอำชีพ ได้เล่นเพลงที่ 

ตัวเองแต่ง ระหว่ำงที่เรียนหนังสือ และระหว่ำง

ท�ำงำนได้มีโอกำสท�ำเพลงกับเพื่อนทั้งที่เคยเรียน

มำด้วยกัน และมำเจอกันทีหลัง มีจุดหนึ่งที่ท�ำให้

อยำกท�ำเป็นอำชีพ แต่พอได้ท�ำแล้วส่งเพลงไปตำม

คำ่ยตำ่งๆ กลับได้รับกำรปฏิเสธ เลยตัดสินใจว่ำ

จะท�ำด้วยตัวเอง พอท�ำออกมำแล้วมีเพลงที่ไปดัง

ในวิทยุอินดี้ชื่อแฟตเรดิโอ อยู่พักหนึ่ง ท�ำให้รู้สึกว่ำ 

น่ำจะเป็นไปได้ถ้ำเรำมีแฟนเพลง เรำขำยซีดีได้  

ขำยเสื้อยืดได้ แต่ท�ำแล้วก็พบว่ำ รำยได้ไม่พอจ่ำย

ค่ำสตูดิโอ ไปถำมวงอื่นที่ดังกว่ำก็ประสบปัญหำ 

คล้ำยๆ กัน คือเงินไม่มำกพอ ท�ำให้เข้ำใจ 

ควำมรู้สึกของฝั่งนักดนตรี นี่เป็นส่วนที่ผมต่ำงจำก 

ท้อปที่มีมุมมองฝั ่งผู ้ฟัง ส่วนผมมีมุมมองฝั ่ง 

นักดนตรีด้วย

ผมเรียนจบวศิวอตุสำหกำร ทัง้ปริญญำตรี ปริญญำโท 

แล้วไปเรียน MBA ได้ไปฝึกงำนกับสตำร์ทอัพ 

เกี่ยวกับดนตรี ตอนนั้นมีควำมคิดอยำกสร้ำงโมเดล 

ทำงธุรกิจอะไรให้วงอิสระท�ำเงินจนอยู ่รอดได้ 

แต่หลังฝึกงำนที่นั่นผมพบว่ำ จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่

โมเดลธุรกิจที่ดี แต่คือองค์รวมทั้งหมด ผมเคย 

ท�ำงำนอยู ่บริษัทที่ปรึกษำ เป ็นที่ปรึกษำด ้ำน 

สิ่งแวดล้อม Sustainability and climate change 

ฉะน้ัน พื้นฐำนที่ได้จำกกำรท�ำงำนคือกำรมอง 

ภำพรวม มององค์รวม ซึ่งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

จะมอง 3 สิ่งหลักๆ คือ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ ถำ้ไม่พัฒนำไปพร้อมๆ กัน จะไม่เกิด

ควำมยั่งยืน ผมเลยมำมองว่ำ ศิลปินอิสระ 

ในประเทศไทยยังชีพไม่ได้เพรำะไม่มี ecosystem 

ที่รองรับได้ ยังไม่มีวัฒนธรรมกำรเสพดนตรีและ 

ให้มูลคำ่ คุณค่ำ แก่ดนตรีที่ท�ำให้ศิลปินอยู่รอดได้ 

จนวันหน่ึงได้มำเจอทีม "ฟังใจ" ซึ่งมีควำมคิด 

คล้ำยกนัจงึลองเข้ำไปคยุ บอกท้อปไว้ว่ำ ผมมแีนวคดิ 

ท�ำอะไรหลำยๆ อย่ำงกับดนตรี "ฟังใจ" เร่ิมจำก

ท�ำมิวสิกสตรีมมิ่งกันก่อน โดยผมไปดึงนักดนตรี 

ศิลปินที่รู้จักมำช่วยกันเผยแพร่เพลงในแพลตฟอร์ม 

จำกน้ันก็ขยำยไปสู่งำนต่ำงๆ เช่น สร้ำงดนตรี  

จัดคอนเสิร์ต เพรำะอยำกเติมเต็มภำพฝันว่ำ  

ecosystem ที่ดีต้องส่งเสริมทุกดำ้น "ฟังใจ" จึง

ท�ำงำนร่วมกับทั้งชุมชน จำกรำกหญ้ำ รัฐบำล และ

แบรนด์ต่ำงๆ เพื่อให้สมบูรณ์มำกขึ้น

from selling concert ticets and sponsorships.  
We decided to become music promoters but 
it didn't turn out so well. 

So, we later shifted to becoming music  
consultants, offering 360-degree marketing 
services for music promoters, both on and 
offline, an integrated marketing campaign.  
Our clients were more Business to Business 
(B2B) than Business to Consumers (B2C).  
We also opened lensod.com (Play live).  
Lensod offers services for finding musicians  
to play at parties and weddings. 

Py: In our company, Top plays the executive 
role and I am the dreamer!

I am responsible for the community service 
side. Fungjai also runs a music community 
service platform. We offer community  
education projects and networking with the 
private sector, organisations, the government 
or even with foreign partners.
 
WHY JUST LIMIT YOUR CONTENT 
TO INDIE MUSIC?
Top: Because it is my passion and the subject 
that I know in depth. Inspired entrepreneurs 
often have millions of ideas. But the true call 
is the one that you love and understand.  
To me, if you want to open a business, you 
must be able to commit at least for five years 
because 99% of achievement comes from 
commitment. Opening a new business takes a 
lot of time and money will not flow in overnight 
but many years later, if at all. That is why you 
must love it enough to live with it, doing your 
work day in day out despite not having instant 
financial gratification.  

Fungjai is different from other commercial 
music streaming services in that we run 
as an open platform. Musicians can reach  
audiences and vice versa directly without 
passing through middlemen. Users can up - 
or download songs by themselves and that  
allowed our content to offer more variety 
and truly reflect the tastes of listeners and  
musicians. We try to create a music community 
on and offline. We run activities and  

workshops related to music. We could say 
that we are the first music startup community 
in Thailand.
 
AS A MUSICIAN, HOW DO YOU 
APPLY YOUR EXPERIENCE 
WITH MUSIC STARTUPS?
Py: I wrote music and have played gigs since 
high school. I have been rejected over and 
over by music companies, so I decided to 
be on my own,  I sent my demo to the Fat  
Radio program and some songs became 
popular. I thought I could make enough  
money from selling my music, or band T-shirts, 
but what I learned is Indie musicians cannot 
make enough money from just selling their 
songs.

Apart from being a musician, I received a 
bachelor's and master's degree in engineering 
science. I used to work as an intern at  
a music startup. I hoped working with a  
foreign startup will give me business 
ideas. But the best lesson I learned from  
the foreign startup scene is the importance 
of ecosystem and what we actually needed  
was a music ecosystem. Indie musicians 
in Thailand are marginalised and stagnated  

S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 1 90 1 8



upload your content to YouTube, there is  
little opportunity for your clip to be  
discovered. It is like you throwing a needle  
in the ocean. But when you upload your  
song to our platform, you are in a music 
community … it is like throwing a needle 
in a bowl, which will be discovered easily. 
Fungjai also helps create content in the  
music industry. We created a market and that 
helps encourage the flow of business and  
financial activity in this industry.
 
Py: Fungjai also helps create a network of  
musicians and their partners and that is very 
important. We served as an organiser of  
NYLON Thailand, bringing four local startups 
and three Indie music bands to show at the 
South By South West (SXSW) festival in the  
US in March this year. The event is supported 
by the National Innovation Agency with the  
aim to support local MAR Tech. I believe  
MAR Tech will get stronger if we have a good 
ecosystem.
  
WAHT ARE YOUR IDEAS FOR THE 
FUTURE OF THE LOCAL MUSIC 
INDUSTRY?
The music industry has always been disrupted 
by technology long before the dawn of the 
digital disruption. Medium changes from tape 
cassettes to CD, and then MP3. Revenues 
were greatly affected when a website permits 
people to share and listen to music for free. 
Online music streaming offers people the  
service to access a lot of music while paying 
very little money, so people develop a nature to 
pay for licensed music. But that is not the case 
for every market. In some countries, listeners 
will not pay for music, so it is hard to add  
value to music content in that environment. 
But I expect a better future for the music  
industry in Thailand. Parents attitude to music 
and art is changing for the better. They send 
their kids to music lessons and even schools! 
With the help of the government to push  
creative industries, the music profession will 
grow. █

 

I BELIEVE MAR TECH 
WILL GET STRONGER  
IF WE HAVE A GOOD 

ECOSYSTEM.

"ฟงัใจ" มีส่วนช่วยยกระดับวงการเพลง
อย่างไร
ท้อป: ผมไม่รู ้ "ฟังใจ" จะช่วยได้ถึงระดับไหน  

แต่อย่ำงน้อยก็ช่วยให้ศิลปินมีที่ยืน มีพื้นที่ที่สบำยใจ 

และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนดนตรี ถ้ำอัดคลิปลง 

ยูทูบ ก็เหมือนโยนเข็มลงมหำสมุทร โอกำสหำเจอ

ยำกมำก ส่วนที่ "ฟังใจ" เหมือนทิ้งเข็มลงกะละมัง 

มีโอกำสถูกค้นพบมำกกวำ่กันหลำยเท่ำ เพรำะเป็น

แพลตฟอร์มดนตรี ตัวศิลปินก็มีโอกำสโต รวมไปถึง 

กำรสร้ำงมิวสิกคอนเทนต์ ที่ท�ำให้ศิลปินได้เป็นที่ 

รู้จักนอกเหนือจำกผลงำนเพลง ได้มีโอกำสแชร์ 

เร่ืองรำวต่ำงๆ ทีน่่ำสนใจของพวกเขำ และกำรท�ำมวิสกิ 

มำร์เก็ตติ้ง ก็ท�ำให้เงินไหลเข้ำมำสู่อุตสำหกรรม

ดนตรีได้มำกขึ้น

พาย: ถ้ำมองย้อนกลับไปวันที่เรำเริ่มต้น เป็นช่วงที ่

กระแสของอนิดีอ้ำจซำไปบ้ำง แต่ศลิปินยงัสร้ำงเพลง 

อยู่ตลอดเวลำ กำรสรำ้งพื้นที่ให้เขำได้ปล่อยเพลง 

เหมือนเปิดโอกำสให้เขำ และมีกลุ่มผู้ฟังที่ไม่รู้จะไป 

หำเพลงฟังจำกไหน จะหำจำกยูทูบ ก็ไม่มีระบบ

กำรเสิร์ชที่ง่ำยขนำดน้ัน พอได้รวบรวมไว้ที่เดียว

ท�ำให้เกิดควำมสะดวกแก่กำรฟังเพลงของแฟน

เพลง จำกนั้นค่อยๆ ขยำยจำกมิวสิกสตรีมมิ่ง มำสู่

บล็อกช่วยประชำสัมพันธ์วงที่มีเพลงใหม่ หรือเพลง

น่ำสนใจ และจัดคอนเสิร์ตเพื่อให้มีเวทีออฟไลน์  

จดัสมัมนำเพือ่ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ส่งเสริม 

ให้เกิดเน็ตเวิร์กระหว่ำงกันและกัน นอกเหนือจำก

ในโซเชียลมีเดีย

นอกจำกน้ีเรำยังมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและ

องค์กรต่ำงๆ  ในกำรขยบัขยำยเน็ตเวร์ิก  เช่น ที ่  "ฟังใจ" 

ร่วมกับ NYLON Thailand เป็นออร์แกไนเซอร์ 

พำสตำร์ทอัพไทย 4 รำย และวงดนตรี 3 วง  

ไปงำน South By South West (SXSW) ที่อเมริกำ 

เมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ตำมจุดประสงค์ของ 

สนช. ที่ต้องกำรส่งเสริมและสนับสนุน MAR Tech 

และต้องกำรพำ MAR Tech Startup ไทยไปแสดง

ที่งำนนี้ เพื่อจะได้รับประสบกำรณ์จำกงำน และ

ติดต่อเครือขำ่ยที่เป็น potential partner อื่นๆ  

ซึ่งผมมองว่ำกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม MAR Tech 

จะดข้ึีนมำกหำกส่งเสริมให้ ecosystem แข็งแรงด้วย

ภาพรวมของการเสพเพลง และ
ดนตรีปัจจุบันเป็นอย่างไร จะพัฒนา
ไปในรูปแบบไหน
พาย : อุตสำหกรรมดนตรีถูกดิสรัปต์โดยเทคโนโลยี

ตลอดเวลำ เช่น จำกเทปเป็นซีดี MP3 แต่ยุคนี้กำร

บริโภคเพลงถูกกระทบจำกเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 

ปี พ.ศ. 2542 เว็บแชร์เพลง แชร์ไฟล์ ท�ำให้คนฟัง

เพลงฟรี โดยไม่ต้องจำ่ยเงิน รำคำซื้อเพลงตกลงมำ

because they lack an ecosystem to help them 
grow. There was no community, no culture 
of Indie music consumption and no system 
that can enhance value to the music content. 
So, apart from just offering music content via 
streaming, we also created an ecosystem.  
We run music community activities bringing 
fans, musicians and critics together. 
We also try to include different communities - 
private sector, government and organisations  
to become part of ecosystem as well.

I  once worked as a consultant in an  
environmental engineering firm where  
sustainability in ecosystems is the paragon 
idea. I always believe that a business will 
be sustainable only if it can help society, the  
economy and environment grow together.

HOW DOES FUNGJAI HELP TRANS-
FORM THE LOCAL MUSIC INDUSTRY?
Top: More or less, we can provide space 
for Indie musicians. Our space is rather  
comfortable and friendly. If you (musicians)  

เหลือศูนย์ ท�ำให้อุตสำหกรรมดนตรีฝั่งบันทึกเสียง 

ล�ำบำกมำกพอควร ฉะน้ัน สื่อบันทึกเสียงจะมี 

สตรีมมิ่งที่ท�ำให้สะดวกมำกข้ึน น่ำใช้มำกข้ึน 

รำคำค่ำสมัครสมำชิกค่อนข้ำงถูกมำก และคนฟัง

เริ่มชินกับกำรฟังเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ ยอมจำ่ยเงิน 

ให้กับกำรฟังดนตรีมำกขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกตลำดจะเป็น 

แบบนั้น เพรำะพื้นฐำนของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน 

ท�ำให้กำรเพิ่มมูลค่ำของดนตรีท�ำได้ค่อนข้ำงยำก 

แต่ตอนน้ีพ่อแม่ยอมให้ลูกได้เรียนศิลปะ ดนตรี 

และดำ้นครีเอทีฟมำกขึ้น ยิ่งหำกได้รับกำรส่งเสริม

จำกรัฐบำลมำกขึ้น Creative Industry ก็จะเจริญ

เติบโตมำกขึ้น ศิลปะ ดนตรีก็จะเป็นอำชีพที่ยั่งยืน

ได้มำกขึ้น █
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เทคนคิการสมัภาษณ์กลุม่ Early Adopter 
เพ่ือตรวจสอบไอเดยีทางธรุกจิ

M A R K E T I N G

TIPS FOR GROUP 
INTERVIEWS WITH 
EARLY ADOPTERS

Text : Oranuch Lerdsuwankij 

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

ใน 2 บทควำมที่ผ่ำนมำ เรำเน้นถึงเทคนิคกำรค้นหำ Early Adopter ว่ำพวกเขำมีลักษณะ

เป็นอย่ำงไร เมื่อก�ำหนดคุณลักษณะได้แล้ว เรำจะเร่ิมพอรู้ว่ำควรต้องไปหำคอมมูนิต้ีไหน

เพื่อท�ำกำรสัมภำษณ์ และตรวจสอบไอเดียทำงธุรกิจของคุณ ในบทควำมนี้เรำจะมีเทคนิค

เล็กๆ น้อยๆ ส�ำหรับสตำร์ทอัพที่ก�ำลังเข้ำสู่กระบวนกำรสัมภำษณ์ดังกล่ำวมำฝำกกัน

การหาคนสัมภาษณ์
เมื่อคุณตั้งสมมติฐำนได้แล้วว่ำ คุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มแรกนั้นเป็นใคร ลองดูว่ำ

มีชุมชน กลุ่มคอมมูนิตี้ของคนกลุ่มนี้อยู่ที่ไหน เช่น เป็นกลุ่มนักลงทุนในหุ้น กลุ่มฟรีแลนซ์ 

กลุ่มสำวๆ ที่ชอบซื้อ-ขำยของออนไลน์ เป็นต้น ถ้ำคุณเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้นั้นๆ อยู่แล้ว 

ยิ่งดี เพรำะจะมีควำมเข้ำใจในพฤติกรรมและรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนัดสัมภำษณ์ได้ แต่ถ้ำไม่มี

You have learned tips on how to locate early 
adopters and gain an understanding of their 
behaviour and true character. Next is how  
best to communicate with them. In this issue, 
Marketing will provide a few tips for interviewing 
a group of early adopters.

LOCATE YOUR INTERVIEW SUBJECTS
First of all, you must have your own hypothesis 
and then you can start your mission to find the 
people whom you want to interview. You must 
know who they are and where they are located. 
You also need to label their sub-groups, such 
as investor group, freelancer group, or online 
shopper group. You will have an edge if you 
are already a member of the group that you 
want to interview. If not, then find a person, an 
"ice breaker”, who can hook you up with them.

After completing the interview, always ask your 
subject, “is there anyone I should talk to?”  
because it is one of most effective ways to  
expand your prospects.

You should show your early adopter group 
tokens of appreciation such as a gift card or 
another product. Money is not recommended 
as you might not get honest answers as  
interviewees might change their stances when 
money is involved. 

HOW MANY PEOPLE?
There is no definitive rule on how many people 
should be interviewed. But a rule of thumb 
says the amount should at least 20.  
The best interviews are always face-to-face 
because you can see their facial expressions 
and body language. If you are a startup on 
B2B (business-to-business) sale services,  
always remember that the person you  
interview might be a purchaser. Always try to 
find real consumers.

HOW LONG
The best interviews should last between 30-
45 minutes. Anything longer can make your 
subjects exhausted and uncomfortable. 
The duration of the interview plays a big role 
in the answers you receive. So, you must be 
careful to manage and use your time efficiently.
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Always prepare questions in advance. Always prepare extra time for every question 
because your subject interview might not give you an exact answer, you might need 
more time to probe for more details.

Most interviews usually include product testing and display, so you must prepare 
time for this and never include this session with the interview time.

EXAMPLE OF QUESTIONS
Always keep in mind that a good interview requires good ears. Listen to your  
subject with strong ears and an open heart. Only then you will be able to  
understand their real needs.
• Can you share with us the problem you faced last time?
• How often do you experience these problems?
• How can you solve the problem? Please explain the solution process? (If possible, 
you might ask the person to show you how he or she resolves the problem).
• How often do you use this solution?
• How do you feel with this solution?
• If you need to pay for this solution, how much will you pay?

These questions will allow you to understand behaviours of your interview subjects. 
Yet, always remember that you must always ask open-ended questions by asking 
“how” and “why.” Avoid asking “yes” or “no” questions. With asking the right  
questions, you will get insights and information you need.

After asking the right questions, probing wide and deep and listening with all 
ears, you might learn that your subjects do not have any problems, nor need any  
solutions. If this is the outcome, you must accept the reality that consumers are 
happy with the product and the startup might be wasting time trying to find new 
solutions or create a product that consumers do not need. █ 

YOU SHOULD SHOW YOUR 
EARLY ADOPTER GROUP TOKENS 

OF APPRECIATION

• คุณรู้สึกอย่ำงไรกับกำรแก้ปัญหำแบบที่คุณท�ำอยู่

• (ถ้ำเขำต้องจำ่ยเงินให้กับโซลูชั่นกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว) ทุกวันนี้จ่ำยประมำณเท่ำไหร่ 

นี่เป็นเพียงตัวอยำ่งที่พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมของพวกเขำ ที่ส�ำคัญอย่ำถำมเพื่อให้

เขำตอบเพียงแค่ว่ำ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่พยำยำมให้อธิบำย โดยเน้นตั้งค�ำถำมว่ำ “ท�ำไม 

เพรำะอะไร” เพื่อให้ได้ insight มำกที่สุด

และนี่เป็นเทคนิคที่สำมำรถน�ำไปปรับใช้ได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมำกตั้งแต่แรก อย่ำงที่

เคยกล่ำวไว้ ถ้ำเกิดสัมภำษณ์แล้วปัญหำนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรส�ำหรับพวกเขำ ไม่ได้เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง หรือวิธีกำรแก้ปัญหำที่มีอยู่ทุกวันนี้ถือวำ่ก็ยอมรับได้อยู่แล้ว ไม่ได้รู้สึกล�ำบำกอะไร

กับผู้ใช้มำกมำย แล้วสตำร์ทอัพยังฝืนพัฒนำโซลูชั่นไปก็มีโอกำสเสี่ยงที่จะไม่มีผู้ใช้บริกำร █

คนที่รู้จักเลย ควรหำคนที่แนะน�ำเรำเขำ้ไปพูดคุย

กับคนกลุ่มนั้นให้ได้ เพื่อลดช่องวำ่งของควำมเป็น 

คนแปลกหน้ำให้น้อยลง หลงัจำกสมัภำษณ์เสร็จแล้ว 

อำจให้ผู้ถูกสัมภำษณ์แนะน�ำคนที่เรำควรสัมภำษณ์

ต่อ จะช่วยขยำยวงในกำรค้นหำ  prospect ได้เร็วขึ้น 

และขอบคุณพวกเขำด้วยกำรซื้อของเล็กๆ น้อยๆ 

ตอบแทน เช่น gift card ส่วนตัวไม่ค่อยแนะน�ำ

ให้เป็นเงินตอบแทนเท่ำไหร่ เพรำะอำจมีคนที่มี 

จดุประสงค์ทีต้่องกำรผลตอบแทนโดยตรงและแนะน�ำ 

ต่อๆ กนั ท�ำให้คณุได้ผลกำรสมัภำษณ์ทีค่ลำดเคลือ่นได้

จ�านวนที่ควรสัมภาษณ์ 
จริงๆ แล้วไม่ได้มีสูตรตำยตัว แต่แนะน�ำว่ำไม่ควร 

ต�่ำกว่ำ 20 รำย เพื่อท�ำควำมเข้ำใจปัญหำของ 

พวกเขำทีก่�ำลงัเผชิญอยู ่และพวกเขำใช้วธีิไหนในกำร

แก้ปัญหำ ทีส่�ำคญัควรเป็นกำรสัมภำษณ์แบบเจอตัว 

จะดีที่สุด เพรำะจะได้เห็นทั้งสีหน้ำ กำรแสดง 

ควำมรู้สึก ภำษำกำยโดยตรง สิ่งที่ควรค�ำนึงถึง  

ถ้ำคุณท�ำโปรดักต์สำย B2B ก็ต้องอย่ำลืมว่ำ  

หลำยคร้ังผูซ้ือ้ในบริษทัน้ันๆ อำจไม่ใช่คนทีใ่ช้โปรดกัต์ 

ของคุณ ดังน้ันคุณควรมีโอกำสได้พูดคุยกับคน 

กลุ่มนี้ด้วย 

ระยะเวลาในการสัมภาษณ์
เวลำที่เหมำะสมส�ำหรับกำรสัมภำษณ์เพื่อตรวจสอบ 

ไอเดียและท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ ควรอยู่ที่รำวๆ  

30-45 นำที ไม่สั้นจนเกินไปจนเรำไม่ได้ insight 

อะไร และไม่นำนจนเกินไปจนท�ำให้ผู้ถูกสัมภำษณ์

รู้สึกอึดอัด ซึ่งมีผลให้ค�ำตอบคลำดเคลื่อน แน่นอน

วำ่จะมีค�ำถำมที่เตรียมมำเพื่อถำมอยู่แล้ว และกำร 

ตอบแต่ละคร้ังของผู ้สัมภำษณ์แต ่ละรำยอำจ

ท�ำให้เกิดค�ำถำมใหม่ที่ไม่ได้เตรียมมำก่อนเช่นกัน 

เพื่อเจำะเข้ำไปใน insight มำกขึ้น ดังนั้นควรเผื่อ

เวลำในส่วนนี้เอำไว้ด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม อยำ่สับสนกับช่วงเวลำกำรสัมภำษณ์

ที่สตำร์ทอัพต้องน�ำเสนอโปรดักต์ให้กลุ่ม Early 

Adopter ได้ทดสอบ เพรำะตอนนั้นอำจใช้เวลำที่

นำนกว่ำนั้นได้

ตัวอย่างค�าถามที่ควรถาม
อย่ำลืมว่ำนี่คือช่วงเวลำที่คุณต้องฟังให้มำก ไม่ใช่

ช่วงที่คุณจะมำน�ำเสนอโปรดักต์ของคุณ และนี่คือ 

ตัวอย่ำงค�ำถำมเพื่อตรวจสอบว่ำพวกเขำก�ำลัง

เผชิญปัญหำอยู่จริง อำทิ

• ช่วยอธิบำยถึงปัญหำที่คุณเจอครั้งล่ำสุด 

• คุณเจอปัญหำนี้บ่อยแค่ไหน

•  คุณแก้ปัญหำอย่ำงไร อธิบำยข้ันตอนกำรแก้

ปัญหำนั้นว่ำท�ำอยำ่งไร (อำจให้เขำแสดงให้ดูเลย)

• บ่อยแค่ไหนที่คุณแก้ปัญหำด้วยวิธีนี้
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สรุปภาพรวมวงการ
สตาร์ทอัพประเทศไทยปี 2561 
(ตอนที่ 1/3)

Text: Vitavin Ittipanuvat

Head of Investment, Beacon VC

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

THAILAND 
STARTUP 
ECOSYSTEM 
2018 SUMMARY 
(PART 1/3)

In 2018, local fundraising remained relatively stable while local investors started to 
look beyond domestic prospects and several interesting collaborations between 
traditional corporations and large tech companies took place. In this first post of the 
summary, we will start with a look into funding trends and highlights.

FUNDINGS
The biggest deal of the year turns to the enterprise sector for the first time as  
workplace communication platform Eko secured a US$20 million (622.9 million 
baht) Series B round. The company shared at the time of funding that they have  

already hit over half a million recurring paid users. Although very limited locally 
grown companies were able to raise over $20 million in a single round, this number 
still does not surpass 2017's gigantic $65 million figure set by aCommerce,  
an ecommerce service provider, which could be staying for a while.

Another disclosed eight-figure investment this year was Eatigo’s follow-on 
"pre-series C" investment from existing investor TripAdvisor. The time-based 
restaurant discount provider boasts quite a rare regional presence in seven  
countries, including Thailand, Singapore, Hong Kong and India.

ในปี พ.ศ. 2561 กจิกรรมกำรระดมทนุค่อนข้ำงคงตัว 

ในขณะที่นักลงทุนไทยเร่ิมมองกำรลงทุนในบริษัท

สตำร ์ทอัพต ่ำงประเทศมำกข้ึน และองค ์กร

ธุรกิจตำ่งๆ เริ่มมีควำมร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยี

รำยใหญ่มำกขึ้น ตอนแรกของสรุปภำพรวมนี้จะ

เร่ิมจำกแนวโน้มและไฮไลต์ของกำรระดมทุนของ

สตำร์ทอัพในประเทศไทยในปีที่ผ่ำนมำ

การระดมทุน
กำรระดมทุนคร้ังใหญ่ที่สุดของปีมำจำกกลุ่มธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับธุรกิจ (Enterprise) เป็นครั้งแรก 

จำกกำรระดมทุนรอบซีรีส์ B มูลคำ่ 20 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐของบริษัท Eko บริษัทแพลตฟอร์มกำรสื่อสำร

ภำยในองค์กรได้เปิดเผยในประกำศกำรระดมทุน 
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Apart from Eko and Eatigo, other notable 
fundraising in 2018 includes payment 
company Omise, UGC platform Ookbee,  
freelancing platform Fastwork, real estate  
data company Baania, CRM solutions Choco 
CRM and restaurant POS provider FoodStory.

SOME OF THE HIGHLIGHTS FOR 2018:
• The year saw a stable number of 
disclosed funding transactions but significant 
decline in terms of value with only less than 
$80 million  - barely half of the estimated $160 
million in 2017.

• The concentration pattern where most  
investment amounts come from a few  
growth-stage deals continues, as around  
two-thirds of Thailand’s total announced  
funding this year were still from the top three 
deals alone.

• It’s also interesting to see that while the  
median size of post-series A deals has seen 
a phenomenal 5x growth from $3.5 million in 
2014, the median A-round size has remained 
rather steady at around $3 million.

• Source of capital for local series A rounds 
became more diverse compared to the  
previous year. Only around half had 
participation from Thai investors and we can 
see more coverage from foreign capital.

• In terms of sectors, 2018 was quite a good 
year for B2B startups (those serving SMB 
and enterprise clients) and fintech, which  
enjoyed the highest fundraising amount.  
HR and property tech addressing the more 
laggard sectors also continued to grow with 
strong early-stage rounds. █  

ว่ำมีผู ้จ่ำยค่ำใช้งำนแล้วกว่ำ 500,000 รำย แม้ว่ำประเทศไทยจะยังมีบริษัทที่สำมำรถ 

ระดมทุนในรอบเดียวได้มำกกว่ำ 20 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐเป็นจ�ำนวนน้อยมำก ตัวเลขน้ี 

ยังไม่เทียบเคียงสถิติเดิม (65 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ) ที่ท�ำไว้โดยบริษัท aCommerce ได้  

ซึ่งคำดว่ำจะยังคงเป็นสถิติของประเทศไทยอีกระยะหนึ่ง

กำรระดมทุนมูลค่ำ 8 หลักอีกธุรกรรมที่เกิดข้ึนในปีน้ีคือ กำรระดมทุนรอบพรีซีรีส์ C 

ของบริษัท Eatigo จำก TripAdvisor ซึ่งเป็นนักลงทุนเดิม ปัจจุบันบริษัทผู้ให้บริกำรส่วนลด

ร้ำนอำหำรตำมเวลำให้บริกำรแล้วใน 7 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และ

อินเดีย

นอกจำก Eko และ Eatigo แล้ว กำรระดมทุนอื่นๆ ที่น่ำสนใจในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ บริษัท

เทคโนโลยีกำรช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ Omise บริษัทแพลตฟอร์มคอนเทนต์ออนไลน์  

Ookbee บริษัทแพลตฟอร์มกำรจ้ำงงำนฟรีแลนซ์ Fastwork บริษัทข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ 

Baania บริษัทโซลูชั่นส์ดำ้น CRM Choco CRM และบริษัทเทคโนโลยี POS ส�ำหรับ 

ร้ำนอำหำร FoodStory

ไฮไลต์บางส่วนของปี พ.ศ. 2561:
•       กิจกรรมกำรระดมทุนในปี พ.ศ. 2561 ค่อนขำ้งคงตัวในด้ำนจ�ำนวนธุรกรรม แต่ลดน้อยลง 

อย่ำงมำกหำกมองมุมของมูลค่ำเงินลงทุน โดยมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมดน้อยกว่ำ 80 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ ซึง่น้อยกว่ำคร่ึงหน่ึงของตวัเลขประมำณ 160 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2560

• ลักษณะกำรกระจำยตัวของเงินทุนในรูปแบบที่เงินลงทุนส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในกำร 

ระดมทุนระยะเติบโตเพียงไม่กี่ธุรกรรมยังคงด�ำเนินต่อจำกปีที่แล้ว โดยประมำณ 2 ใน 3 

ของเงินลงทุนในปีนี้ยังคงมำจำกกำรระดมทุน 3 ธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของปีเช่นเดิม

•   สิ่งที่นำ่สนใจอีกอยำ่งคือ ค่ำกลำงของจ�ำนวนเงินลงทุนในรอบหลังซีรีส์ A มีกำรเติบโต 

เป็นอย่ำงมำกถึง 5 เทำ่จำกเพียง 3.5 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2557 ขณะที่ค่ำกลำง 

ของจ�ำนวนเงินลงทุนในรอบซีรีส์ A ยังคงค่อนข้ำงคงตัวที่ประมำณ 3 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

•  แหล่งที่มำของเงินทุนรอบซีรีส์ A เร่ิมมีควำมหลำกหลำยข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน  

โดยนักลงทุนไทยมีส่วนร่วมกับธุรกรรมเพียงประมำณคร่ึงหน่ึงและนักลงทุนต่ำงชำติ 

เริ่มเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นในรอบซีรีส์ A

•       ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ ปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีที่ดีของสตำร์ทอัพในกลุ่ม B2B (ผู้ให้บริกำร

แก่ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือองค์กรใหญ่) และฟินเทค ซึ่งท�ำกำรระดมทุน 

ได้มำกที่สุด กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ (HR) และอสังหำริมทรัพย์  

(Property) ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่ปรับตัวตำมยุคดิจิทัลค่อนข้ำงช้ำ ยังคงเติบโตอยำ่งต่อเนื่อง 

ด้วยกำรระดมทุนระยะแรกเริ่มที่ค่อนข้ำงแข็งแรง █  

2018 WAS QUITE A GOOD YEAR FOR B2B 
STARTUPS AND FINTECH, WHICH ENJOYED 

THE HIGHEST FUNDRAISING AMOUNT.  
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สตาร์ทอพักบัการก�ากบัดูแล
(Startups, Laws and Regulations) (ตอนที ่1)

L E G A L

STARTUPS, LAWS AND 
REGULATIONS (EP.1) 

Text : Nicky Nattanuch 
Managing Partner 2Ext

กำรเริ่มต้นท�ำสิ่งใหม่เป็นธุรกิจขึ้นมำอย่ำงหนึ่ง เรำจ�ำเป็นต้องสนใจเรื่องกฎหมำยด้วยหรือ 

บำงคนคิดว่ำกฎหมำยเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือภำระ หำก “เสียเวลำ” คิดเรื่องกฎหมำย  

ก็ไม่ต้องเริ่มต้นท�ำธุรกิจกันพอดี

จำกประสบกำรณ์ของผู ้เขียนที่เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยให้กับองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่น้ัน 

กฎหมำยเป็นเรื่องแรกๆ  ที่ควรคิดถึงในช่วงแรกของกำรท�ำสินค้ำหรือบริกำร  เพื่อที่สตำร์ทอัพ 

จะสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงของกำรท�ำธุรกิจและหำทำงรับมือหรือหำทำงออกส�ำหรับ

ปัญหำไว้แต่เน่ินๆ หำกเรำปรับทัศนคติท�ำควำมเข้ำใจเสียใหม่ว่ำ ควำมเข้ำใจกฎหมำย 

ในกำรประกอบธุรกจิน้ันคอืควำมได้เปรียบ และท�ำให้สำมำรถประเมนิควำมเสีย่งและวำงแผน 

กลยุทธ์ทำงธุรกิจได้อยำ่งรอบคอบแล้ว กำรท�ำธุรกิจก็จะไม่สะดุดง่ำยๆ สตำร์ทอัพซึ่งอยำก

เติบโตอย่ำงรวดเร็วแต่มั่นคงก็ควรหันมำพิจำรณำมุมมองเร่ืองกฎหมำยและกำรก�ำกับดูแล

ของสตำร์ทอัพเสียตั้งแต่แรก

กฎหมำยทั่วไปที่สตำร์ทอัพส่วนใหญ่ควรรู้เหมือนบริษัทที่ท�ำธุรกิจธรรมดำ ได้แก่ กฎหมำย

หุ้นส่วนบริษัท กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ กฎหมำยภำษี กฎหมำยแรงงำน กฎหมำย

นิติกรรมสัญญำ กฎเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 

When starting a new business, do we need to  
understand the law? Some people perceive the 
law as an obstruction or burden. Some think 
it is a waste of time to ponder and consider, 
or will dissuade people from starting a business.

From my experience as the legal counsel to big 
corporations, the law is one of the first things 
to consider while making a product or offering 
a service. Understanding legal requirements 
will help startups accurately evaluate the risk 
of doing business and be well prepared or 
find solutions to potential problems from the 
beginning. If we change our mindset, we will 
realize that understanding the law in  
doing business is an advantage that will help 
evaluate risk and plan business strategy.  
Startups that want to grow rapidly but strongly 
should consider the aspects of law and  
regulations related to startups from the very 
beginning.

Startups should become familiar with  
corporate law, intellectual property law, tax 
law, labour law, contract and obligation law,  
investment law and foreign business law. 
Some businesses, such as those in fintech 
and healthtech, should keep abreast with  
special regulations related to their fields.

After registering, a company has to comply 
with corporate law, subject to the civil and  
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commercial code. The company has to 
hold a shareholders’ meeting at least 
once a year, which is called the annual 
general meeting (subsequent meetings 
are called an “extraordinary meeting”). 
The law has stipulated that the annual  
general meeting must at least contain the  
agenda required by law. Moreover, the  
invitation and agenda must be sent to the  
shareholders at least 7 days in advance 
(or for special voting at least 14 days in 
advance). The company must send the 
invitation by postal mail and publish the 
announcement in the newspaper too. 
After the shareholders’ meeting, the company 
must make the meeting's minutes public. 
At the end of the financial year, the company 
must submit the audited accounting book  
and financial statements to the Revenue 
Department and the Ministry of Commerce 
within the specified time frame. These  
documents wi l l  be a  par t  o f  the 
documents required for startup due diligence 
by venture capitalist firms. Startups should 
have an updated record-keeping system 
that cane asily organise documents related 

STARTUPS SHOULD BECOME
 FAMILIAR WITH THE LAW

กิจกรรมทำงธุรกิจหลำยอย่ำงอำจจะอยู ่ภำยใต ้

กำรก�ำกับดูแลมำกกว่ำ 1 หน่วยงำนด้วย นอกจำก 

3 หน่วยงำนก�ำกับข้ำงต้นแล้ว ยังต้องปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยฟอกเงินที่ส�ำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และหน่วยงำนก�ำกับดูแล

หลักทั้งสำมช่วยกันก�ำกับดูแลอีกด้วย

ในฉบับหน ้ำจะพูดถึงแนวทำงกำรแก ้ ไขและ

พัฒนำกฎหมำยที่จะส ่ง เส ริมสตำร ์ทอัพและ 

ตอบข้อสงสัยที่หลำยคนมักถำมว่ำถ้ำไม่มีกฎหมำย

มำก�ำกับธุรกิจประเภทนั้นแล้ว จะสำมำรถท�ำ 

สตำร์ทอัพนั้นได้หรือไม่ █ 

เป็นต้น และกฎหมำยพเิศษส�ำหรับธุรกจิทีต้่องมกีำร

ก�ำกับดแูลเพิม่เตมิ เช่น Fintech หรือ Healthtech 

เม่ือจดทะเบยีนเป็นบริษทัแล้ว กม็หีน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

หุ ้นส ่วนบริษัทตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ

พำณิชย์ (ป.พ.พ.) ที่จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เรียกว่ำประชุมสำมัญประจ�ำปี 

(ประชุมครั้งหลังจะเรียกวำ่ประชุมวิสำมัญ) และ 

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปี กฎหมำยยังได้ก�ำหนด

ด้วยว่ำจะต้องประชุมวำระเร่ืองอะไรบ้ำง รวมทั้ง

มีกำรก�ำหนดว่ำต้องแจ้งวำระดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้น 

ทรำบ และต้องส่งเอกสำรเรียกประชุมก่อนล่วงหน้ำ 

ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน (แต่หำกเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ 

มติพิเศษจะต้องเรียกประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน) 

โดยนอกจำกแจ้งทำงไปรษณีย์แล้ว ยังต้องประกำศ 

ลงหนังสือพิมพ์อีกด้วย เมื่อประชุมผู ้ถือหุ ้นแล้ว  

ต้องจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ ้นในคร้ังน้ัน  

สิ้นงวดปีบัญชีก็ต้องน�ำส่งรำยงำนกำรสอบบัญชี 

และงบกำรเงนิให้ทัง้สรรพำกรและกระทรวงพำณิชย์ 

ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดด้วยเช่นกัน เอกสำรเหล่ำน้ี 

เป็นเอกสำรส่วนหน่ึงที่สตำร์ทอัพจะต้องส่งให้ 

นักลงทุนดูเมื่อมีกำรลงทุนจำก Venture Capitalist 

(VC) ในระหว่ำงกำรท�ำ Due Diligence (ซึ่งจะ

กล่ำวโดยละเอียดในตอนต่อๆ ไป) สตำร์ทอัพ 

จึงควรมีระบบจัดเก็บบันทึกเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ 

บริษัทให้ครบถ้วน และง่ำยต่อกำรจัดเตรียมเอกสำร

เพื่อท�ำ Due Diligence ดีกว่ำกำรท�ำเอกสำร 

ข้ึนใหม่ในภำยหลังซึ่งจัดท�ำให้ถูกต้องได้ยำกเมื่อ 

ผ่ำนไปหลำยปี

ส�ำหรับสตำร์ทอัพที่ท�ำธุรกิจบำงด้ำนที่มีกำรก�ำกับ

ดูแลเพิ่มเติม จ�ำเป็นจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับเรื่อง 

ของกำรก�ำกับดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจำกหำกปฏิบัติ 

ไม่ถกูต้องอำจจะมผีลกระทบกบัประชำชนเป็นวงกว้ำง 

สตำร์ทอัพเองอำจจะถูกห้ำมประกอบธุรกิจ และ

ในหลำยๆ กรณี มีโทษทำงอำญำส�ำหรับกรรมกำร 

บริษัทด ้วย ซึ่ งหน ่วยงำนที่ก� ำกับดูแลธุรกิจ 

แต่ละประเภทอำจจะมีหลำยหน่วยงำน เช่น ด้ำน 

Fintech แบ่งเป็น 3 หน่วยงำนหลักตำมธุรกรรม 

ได้แก่ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ 

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เช่น 

กิจกรรมเกี่ยวกับตลำดเงิน Peer to peer lending 

จะท�ำได ้ต ่อเมื่อขออนุญำตประกอบธุรกิจและ 

ได้รับอนุญำตก่อนอยู ่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ 

ธปท. ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ดูแลตลำดทุน เช่น 

Crowdfunding ICO กำรระดมทุน กำรเป็น

นำยหน้ำขำยประกันทำงเว็บไซต์อยู ่ภำยใต้กำร

ก� ำ กับดู แลของ คปภ. บำงสตำร ์ทอัพซึ่ งมี 

to the company and easily prepare  
documents for due diligence, which is  
better than making the documents later,  
which might not be correct as years pass.

Startups, which will be subjected to extra 
regulations, will need to emphasise   
compliance since non-compliance will  
affect their product. Startups can be  
sanctioned by barring them from doing  
business and, in some cases, there could be 
criminal punishment (jail time) for directors too. 
The regulator in a specific type of business 
can have more than one agency. Take fintech 
for example. Fintech has 3 main regulators - 
depending on the activity of the business - 
the Bank of Thailand (BOT), the office of  
Securities and Exchange Commission (SEC) 
and the Office of Insurance Commission (OIC). 
For example, with financial market activity 
such as peer-to-peer lending, the startup must 
obtain the license to operate from BOT; the 
capital market activity such as crowdfunding, 
ICO, and fundraising from the public must be 
regulated by the SEC; online insurance broker/ 
agent is under OIC oversight. Some startups 
have many activities that fall under the  
jurisdiction of more than one regulator. Apart 
from the three aforementioned regulators,  
fintech startups also need to follow the  
anti-money laundering law that is under the 
oversight of still another regulatory body,  
the Anti-Money Laundering Office.

In the next issue, I will write about the 
d i rect ion o f  law deve lopment  and  
amendments to support startups and answer 
the question that if there is no law to regulate 
new businesses, can startups go ahead and 
open their business. █ 
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G L O B A L  U P D A T E

ตามติดข่าวสาร อัปเดตความเคลื่อนไหว
ในวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพทั่วโลก

Text: Dorn Malaitham

กสกิรไทยลงทนุสตารท์อพั 
ในรอบ Seed ครัง้แรก

บริษัทเงินร่วมลงทุน บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล 

ลงทุนรอบ Seed ในบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จ�ำกัด 

(Horganice) สตำร์ทอพัผูพ้ฒันำเทคโนโลยด้ีำน

กำรบริหำรจดักำรพืน้ทีเ่ช่ำ เช่น อพำร์ตเมนต์ 

หอพัก แผงเช่ำในตลำด โดยถือหุ้น 18.03% 

นับเป็นกำรลงทุนโดยตรงครั้งที่ 7 ของกิจกำร 

และเป็นกำรลงทุนในรอบ seed ครั้งแรกของ

บริษัท

KASIKORN INVESTED IN 
HORGANICE  IN THE FIRST SEED 
INVESMTENT ROUND

Beacon Venture Capital, the investment arm 
of K Bank, has bought shares in the space 
rental startup Horganice.

Horganice is a rental space management 
platform for apartments, dormitories and 
commercial space leasing. Beacon Venture 
Capital purchased 18.03% of shares in the 
company.

Earlier, Beacon invested in Jitta, a wealthtech 
and overseas money transferring startup, 
and Grab, the well-known public  
transportation startup.

บลิ เกตส ์ลงทนุในเทคโนโลยวีเิคราะห์ขอ้มลูและส�ารวจ
แหลง่โคบอลต์

Bill Gates และกลุ่มนักลงทุน ได้แก่ Ray Dalio, Jeff Bezos และ Michael 

Bloomberg ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ KoBold Metals สตำร์ทอัพซึ่ง

ใช้เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (big data analytics) และกำร

สร้ำงแบบจ�ำลองที่เทียบเท่ำ Google Map ของเปลือกโลก เพื่อวัตถุประสงค์

ในกำรส�ำรวจแหล่งแร่โคบอลต์ใหม่ทีไ่ม่ขัดจริยธรรมจำกขอบข่ำยทีเ่ช่ือถอืได้

ปัจจุบันแหล่งโคบอลต์ส่วนใหญ่อยู ่ในคองโก ซึ่งใช้แรงงำนผิดหลัก 

จริยธรรม เช่น แรงงำนเด็ก ทำงกลุ่มนักลงทุนเชื่อว่ำปัจจุบันเทคโนโลยี

มีควำมก้ำวหน้ำพอที่จะค้นพบแหล่งโคบอลต์อื่นที่ยังไม่ถูกพบนอกเหนือ

จำกประเทศคองโกได้

BILL GATES BUYS STAKE IN STARTUP TO SURVEY 
COBALT MINERAL RESOURCES 

Luminaries of US tech investors, Bill Gates, Ray Dalio, Jeff 
Bezos and Michael Bloomberg have helped fund KoBold  
Metals, a big data analytic startup. KoBold Metals uses map  
models to survey cobalt. mineral resources. 

The investment aims to solve moral and ethical problems in the 
cobalt mining industry. Using big data, miners can find cobalt 
mineral resources to replace cobalt mining in Congo, where  
child slavery has been reported. 

ก่อนหน้ำนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนใน Jitta ซึ่ง

เป็นสตำร์ทอัพด้ำน WealthTech, InstReM  

สตำร์ทอัพช้ันน�ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ด้ำนบริกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ และ 

Grab ยูนิคอร์นสตำร์ทอัพด้ำนบริกำรกำรขนส่ง
EVERYTHING 
YOU NEED 
TO KNOW 
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3 ยกัษน์กัลงทนุไทยผนกึก�าลังสรา้งสตารท์อพั
ดา้นการศกึษา

ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์, 500 ตุ๊กตุ๊ก และ บีคอน เวนเจอร์ 

แคปิทัล ประกำศโครงกำร Storm Breaker Venture บ่มเพำะสตำร์ทอัพ 

ดำ้น  Edtech เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

มุง่เป้ำปฏิวตักิำรศกึษำไทยด้วยเทคโนโลย ี และพฒันำระบบกำรศกึษำไทย 

ในยุคดิจิทัล โดยมีเป้ำหมำยปฏิวัติกำรเรียนรู้คนไทย 1 ล้ำนคน  

ในปี พ.ศ. 2563 และสร้ำง Edtech Startups ไทยสู่ระดับพันล้ำนภำยใน  

5 ปี เพื่อสรำ้งระบบนิเวศส�ำหรับสตำร์ทอัพดำ้นกำรศึกษำในประเทศไทย

ให้ติดหนึ่งในผู้น�ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A REVOLUTION IS COMING TO THAILAND’S 
EDUCATION SYSTEM

Disrupt Technology Venture, 500tuktuks and Beacon Venture 
Capital will work together on a project called “Storm Breaker  
Venture”, an incubator for education startups. Storm Breaker aims 
to become the major edtech incubator in Southeast Asia. The 
project set goals to help Thai edtech startups to have more than  
1 billion baht value each by 2025, with the goal of making Thailand 
the education leader in the region.

AIRASIA ENTERS
SILICON VALLEY 
STARTUP SCENE

AirAsia has invested US$60 
million (1.9 billion baht) to create 
RedBeat Capital.The company 
will invest in startups in travel,  
lifestyle, logistics and fintech 
in Southeast Asia. RedBeat 
Capital has partnered with 
the San Francisco-based 
venture capital firm 500 
Startups, to get closer to 
Silicon Valley’s ecosystem,  
accelerators, ideas and talents. 

RedBeat Capital however will 
be independent from AirAsia.  
It will have offices in San  
Francisco and Southeast Asia. █

แอร์เอเชีย จับมือ “500 
สตาร์ทอัพ” ตั้งกองทุน
ร่วมลงทุนมูลค่ากว่า 
60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

RedBeat Ventures Capital เป็น 

หน่วยงำนด้ำนกำรลงทุนที่จัดตั้ง 

ข้ึ น เพื่ อลงทุ น ในสตำร ์ ทอัพที ่

สำมำรถเติบโตได้ในอุตสำหกรรม 

ที่ เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงและ 

ไลฟ์สไตล์, Fintech, AI และ

กำร รักษำควำมปลอดภั ยบน 

โลกออนไลน์ โดยเน้นสตำร์ทอัพ 

ที่ ต ้ องกำร เข ้ ำร ่ วมลงทุนห รือ 

ขยำยกิจกำรที่มีอยู ่ ในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ RedBeat Ventures Capital 

จะด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นอิสระจำก 

แอร์เอเชีย โดยมฐีำนกำรด�ำเนินงำน 

อยู ่ในซำนฟรำนซิสโกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ █

รองประธานรว่มของ Pepsi Co 
รบัต�าแหนง่ CEO สตารท์อัพชะลอวยั

Mehmood Khan รองประธำนร่วมและประธำน

เจ้ำหน้ำที่นักวิทยำศำสตร์ของ Pepsi Co., Inc. 

จะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ของ Life Biosciences Inc. ในวันที่ 1 เมษำยนนี้

สตำร ์ทอัพด้ำนชะลอวัยซึ่งมีมูลค่ำระดมทุน

มำกกว่ำ 75 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.

2560 ที่เมืองบอสตัน โดยศำสตรำจำรย์ David 

Sinclair นักวิจัยด้ำนพันธุกรรมศำสตร์จำก  

Harvard Medical School และนักลงทุนชื่อ 

Tristan Edwards และมี Adam Neumann 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของ WeWork เป็นหนึ่ง

ในผู้ให้กำรสนับสนุนด้ำนเงินทุน

PEPSICO VP MOVES TO BECOME 
CEO OF  ANTI-AGEING STARTUP

Mehmood Khan, vice-president at 
PepsiCo, will leave the beverage and 
snack giant to take the reins as CEO at  
Life Biosciences on April 1. Based in  
Boston, Life Biosciences is major life  
science startup, with a US$75 million 
(2.3 billion baht) solicited fund. Founders 
are David Sinclair, genetic scientist and 
researcher at Harvard Medical School 
and financier Tristan Edwards. Main  
investor is Adam Neuman, CEO of  
WeWork, a co-working space startup.
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D I S R U P T

Text: Pahrada Sapprasert

Director, 500 Startups

เชื่อว่ำพวกเรำต้องเคยได้ยินใครหลำยๆ คนพูดไว้ว่ำ 

กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองที่น่ำอยู่มำก ‘ถ้ำรถไม่ติด’

ในปี พ.ศ. 2561 TomTom Traffic Index ได้จัด

อันดับเมืองที่รถติดที่สุดในโลก และผลออกมำว่ำ

อันดับ 1 ได้แก่ เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ตำมมำ 

ติดๆ ด้วยกรุงเทพมหำนครของพวกเรำเอง และ 

ต่อด้วยจำกำร์ต้ำ ประเทศอินโดนีเซีย แต่ที่น่ำสนใจ

กว่ำนั้นคือ ใน 10 อันดับเมืองที่รถติดมำกที่สุดใน

โลกนี้ มีเมืองในประเทศจีนติดอันดับถึง 3 เมือง

ด้วยกัน ได้แก่ ฉงชิ่ง เฉินตู และเซี่ยงไฮ้ ซึ่งนี่อำจ

เป็นเหตุผลที่หลำยฝ่ำยในจีนทั้งเอกชนและรัฐบำล

ได้ร่วมมือกันขจัดปัญหำน้ีด้วยกำรใช้เทคโนโลย ี

เข้ำมำช่วย

ว่ำด้วยบริษัทที่มีข้อมูล ทรัพยำกร และเทคโนโลยี 

ที่ล�้ำสมัยเป็นอันดับต้นๆ ของจีน คงหนีไม่พ้น  

Alibaba Group ซึ่งทำง Alibaba Cloud ได้ปล่อย

โปรเจ็คต์ที่ชื่อว่ำ City Brain เมื่อประมำณปี พ.ศ. 

2559 และ City Brain 2.0 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง

เป็นกำรน�ำปัญญำประดิษฐ์ Artificial Intelligence 

(AI) เข้ำมำช่วยคุมระบบต่ำงๆ ในเมืองน�ำร่อง  

นั่นก็คือหำงโจว โดยกำรน�ำข้อมูลจ�ำนวนมหำศำล

ที่ได้มำจำกกล้องวิดีโอที่ติดอยู ่ทุกสี่แยกในเมือง 

ข้อมูล GPS จำกรถเมล์และรถยนต์ทั่วไป บวกกับ

แอปพลิเคชันแผนที่ตำ่งๆ เช่น Google Map, 

Waze และข้อมูลอื่นๆ จำกส�ำนักงำนขนส่ง น�ำมำ

ประมวลผลด้วย advance algorithms และ super 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ด้วยระบบจราจรอัจฉริยะ

“Bangkok would be the best place to live, except for the traffic” is a common refrain.
In 2018, the TomTom Traffic Index ranked the cities with the worst traffic in the 
world, with Bangkok ranked second, behind Mexico City, while ahead of Jakarta,  
Indonesia's crowded, cacophonous capital in third. However, the more  
interesting fact from this list is that out of these top 10 (worst) cities, three are in  
China - Chongqing, Chengdu, and Shanghai - and this may be why both Chinese 
private and public sectors are working together to help ease the problem by using 
technology.

If we were to name a company that owns a lot of data, resources, and technology 
in China, it would be the Alibaba Group. One of its units, Alibaba Cloud, released a 
project called City Brain in 2016, and City Brain 2.0 in 2018. The project used AI to 
monitor and control the systems in their demo city, Hangzhou. A massive amount 
of data was pulled from video cameras at every junction, from the GPS on public 
buses and private cars, to mapping applications, and the department of  
transportation. Then this data was processed by the project's advance algorithms 
and super computers, allowing the AI to know how it should control the traffic lights 
to enable the best traffic flow.

The AI in City Brain is known to be so smart that it can instantly tell us how many 
cars are on Hangzhou streets at any given time. Other than improving traffic flow, 
AI also can recognise and locate accidents, which can be reported to the police 
instantly, including illegal parking. It also can arrange and clear the streets whenever 
there’s an ambulance or firetruck coming through to improve emergency arrival 

PUTTING 
THE BRAIN 
INTO THE 
CITY 
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times by 50%. This is where we can say 
technology is really able to save lives.

It is obvious to see that technology could 
help manage and uplift the quality of city life.  
Hangzhou used to the fifth most-congested 
city in China but moved to 57th after two 
years of running the City Brain program, which 
required help and collaborations from both 
public and private sectors. Also, the fact that 
Chinese citizens are less serious about their 
data privacy, made data collection and face 
scanning and recognition less problematic 
than other countries. This could be the reason 
why China is so advanced in big data. The 
City Brain itself is expanding outside of China 
for the first time, to Malaysia. The Malaysia 
City Brain would work exactly the same way 
as the one in Hangzhou, but within the near 
future, their government is planning for it to be 
an open platform so organisations, startups, 
and research institutions can co-develop the 
system together.

There are many other departments, 
companies, and countries who wish to solve 
traffic and city life problems. For instance,  
Singapore is launching the Smart City 
Initiatives - which supports not only  
e-payment, but also is pushing for AV 
(Automated Vehicle) and e-scooter rentals and 
electrical shuttle buses to be in real-use in  
order to reduce the use of private cars.

And even though the researchers from Alibaba 
Cloud said that the City Brain is capable 
of adapting to any city if it was allowed to  
access the same type of data, many have  
pointed out that City Brain, which is a  
centralised system, is at risk of being 
hacked or attacked, and by allowing AI to 
report incidents to the police by itself could 
cause chaos if someone is trying to make 
a scene. This is where humans have to  
decide whether the risks or benefits are  
greater for our lives. █   

computers ท�ำให้ตัว AI สำมำรถประมวลผลได้ว่ำควรจะควบคุมสัญญำณไฟจรำจรอย่ำงไร

ให้กำรจรำจรลื่นไหล และท�ำให้ผู้ขับรถเดินทำงได้อย่ำงรวดเร็วที่สุด 

เจำ้ AI ของ City Brain ตัวนี้ฉลำดมำกจนถึงขั้นที่ว่ำมันสำมำรถบอกเรำได้ทันทีว่ำมีรถ 

อยู่บนท้องถนนทั้งหมดก่ีคันในตอนน้ี และนอกจำกจะท�ำให้กำรจรำจรคล่องขึ้นแล้ว AI  

ยังรู้ได้ว่ำเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตรงจุดไหนและสำมำรถแจ้งไปยังต�ำรวจจรำจรได้ในทันที 

รวมถึงกำรจอดรถในที่หำ้มจอดตำ่งๆ ด้วย และถ้ำเจ้ำ AI นี้เห็นรถพยำบำลก�ำลังวิ่งมำ 

มันสำมำรถจัดกำรระบบจรำจรเพื่อท�ำให้รถพยำบำลหรือรถดับเพลิงไปถึงโรงพยำบำลหรือ

สถำนที่เกิดเหตุ โดยเจอรถติดและไฟแดงให้น้อยที่สุด ซึ่งระบบนี้สำมำรถย่นระยะเวลำ 

เดินทำงของรถพยำบำลและรถดับเพลิงได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว แบบนี้เรำก็พูดได้เต็มปำก

ว่ำเทคโนโลยีของ City Brain สำมำรถช่วยชีวิตคนได้จริงๆ

AI ALSO CAN RECOGNISE AND
LOCATE ACCIDENTS PUTTING

THE BRAIN INTO THE CITY

จะเห็นได้ว่ำกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยสำมำรถจัดกำรกำรใช้ชีวิตในเมืองให้น่ำอยู ่ 

ขึ้นได้จริง หำงโจวเองเคยอยู่อันดับ 5 ของเมืองที่รถติดที่สุดในประเทศจีน แต่ลดลงมำ

เหลืออันดับ 57 หลังจำกทดลองใช้ระบบนี้อยู่กว่ำ 2 ปี และด้วยควำมร่วมมือร่วมใจของทั้ง 

ภำครัฐและเอกชน รวมถึงประชำชนชำวจีนที่ไม่ค่อยหวงแหนควำมเป็นส่วนตัวนัก ท�ำให้

กำรเก็บข้อมูลหรือกำรใช้กล้องวิดีโอจับสแกนหน้ำไม่เป็นปัญหำใหญ่เท่ำกับประเทศอื่นๆ 

และนี่อำจเป็นสิ่งที่ท�ำให้ประเทศจีนก้ำวหน้ำสุดๆ ในเร่ืองกำรเก็บข้อมูลขนำดใหญ่หรือ  

big data ก็เป็นได้ และตัว City Brain นี้ก�ำลังค่อยๆ ขยำยออกจำกประเทศจีนไปยัง

มำเลเซียเป็นประเทศแรก โดยใช้ชื่อว่ำ Malaysia City Brain Project และระบบนี้จะท�ำงำน

คล้ำยกับตัวที่หำงโจว แต่ในอนำคตอันใกล้ ทำงรัฐบำลมำเลเซียได้วำงแผนไว้ว่ำจะให้  

Malaysia City Brain Project นี้ เป็นแพลตฟอร์มเปิดส�ำหรับสร้ำงนวัตกรรม และอนุญำต

ให้บริษัทตำ่งๆ รวมถึงสตำร์ทอัพ และศูนย์วิจัยในประเทศมำเลเซียมำพัฒนำร่วมกันเพื่อ

ท�ำให้ระบบท�ำงำนได้อย่ำงชำญฉลำดมำกข้ึน

นอกจำกมำเลเซียที่ก�ำลังพัฒนำโปรเจ็คต์ Malaysia City Brain ร่วมกับ Alibaba อยู่  

ก็ยังมีอีกหลำยหน่วยงำน บริษัท และประเทศที่อยำกจะแก้ไขปัญหำทั้งในเรื่องกำรจรำจร

และกำรใช้ชีวิตสไตล์คนเมือง เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่ก�ำลังด�ำเนินโปรเจ็คต์ Smart City  

Initiatives ซึ่งนอกจำกจะสนับสนุนเรื่อง e-payment แล้ว อีกเรื่องที่เขำก�ำลังผลักดันอยู่คือ

กำรเริ่มน�ำ AV (Automated Vehicle) กับ e-scooter rental และ electrical shuttle bus 

เขำ้มำใช้เพื่อลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัวอย่ำงยั่งยืน

แม้ทำง researcher ของ Alibaba Cloud จะออกมำกล่ำวว่ำ City Brain นี้มีควำมสำมำรถ 

ที่จะใช้ได้กับทุกเมืองถำ้มีกำรยินยอมให้เข้ำถึงข้อมูล แต่หลำยฝ่ำยก็ออกมำชี้ถึงควำมเสี่ยง

ว่ำกำรใช้ระบบที่มีศูนย์กลำงหนึ่งเดียวนี้ เสี่ยงต่อกำรถูกแฮ็กหรือกำรเจำะข้อมูล และกำรที่ 

AI สำมำรถแจ้งเหตฉุกุเฉนิได้ด้วยตัวเองอำจท�ำให้เกดิเหตุกำรณ์โกลำหลหำกมผีูไ้ม่ประสงค์ดี 

พยำยำมสร้ำงสถำนกำรณ์ข้ึนมำ ซึง่เรำอำจต้องใช้วจิำรณญำณว่ำควำมเสีย่งหรือควำมสะดวกสบำย 

ที่เทคโนโลยีน�ำมำ อันไหนมีน�้ำหนักและมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรำมำกกว่ำกัน █  
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ประเทศที่มีชำยแดนยำวเหยียดจำกเหนือจรดใต้ติด

มหำสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้ สำมำรถพลิกภำพลักษณ์

ทำงเศรษฐกิจในสำยตำชำวโลกด้ำนกำรท�ำเหมือง

ทองแดงและกำรผลิตไวน์ มำเป็นศูนย์กลำงด้ำน

นวัตกรรมของทวีปได้ภำยในเวลำไม่ถึงทศวรรษ 

โดยมีทั้ง Chilecon Valley และสตำร์ทอัพที่

ประสบควำมส�ำเร็จในระดับโลกจ�ำนวนไม่น้อย เช่น 

Mercado Libre, Despegar.com และ Arch 

Daily

รัฐบำลชิลีคือผู ้อยู ่ เบื้องหลังควำมส�ำเร็จในกำร

เป็นศูนย์กลำงสตำร์ทอัพอย่ำงแท้จริง เสถียรภำพ

ด้ำนเศรษฐกิจ-กำรเมืองช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อม 

และระบบนิเวศที่เอื้ออ�ำนวยได้ง่ำยขึ้น เริ่มจำกกำร 

ริเริ่มโครงกำร Start-Up Chile Programme (SUP) 

ข้ึนในปี พ.ศ. 2553 ภำยใต้หน่วยงำนเพื่อกำร

LATIN AMERICA'S 
TRAILBLAZER

G L O B A L  H U B

ชิลี ดินแดนนวัตกรรมแห่งลาตินอเมริกา

เมื่อถามถึงประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ค�าตอบจากคนส่วนใหญ่ย่อมหนีไม่พ้น 
บราซลิ อารเ์จนตนิา ด้วยขนาดเศรษฐกจิ จ�านวนประชากรอนัใหญโ่ต อกีทัง้ชือ่เสียง 
ด้านกีฬา แต่ถ้าเปลี่ยนมาถามผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ค�าตอบที่ได้ย่อมหนีไม่พ้น
ชิลี ซึ่งเป็นชุมชนสตาร์ทอัพใหญ่และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของทวีป

When one thinks of  Latin America, countries like Brazil and  
Argentina immediately come to mind. But for startups, Chile 
comes first because the country is a trailblazer for startups  
among the Latin American countries. 

Text: Don Malaitham
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I N  N U M B E R S

Chile, with its long coastal line along the  
Pacific Ocean had created its economy from 
copper mines and wine. Recently, the country 
has made an impressive mark in the global 
startup community. Within a decade, the 
country has created successful Chilean  
startups such as Mercado Libre, Despegar.
com and Arch Daily.

The Chilean government deserves praise for 
the rise of Chilean digital entrepreneurs. 

The government launched the Start-Up Chile 
Programme (SUP) in 2010 but that was just 
the start. To make sure the new agency will 
work, the government put it under its national 
development agency, the Corporación de 
Fomento de la Producción de Chile (CORFO). 

The Chilean government has had a clear goal 
from the start, to become the hub of startups 
and innovation for South America.

It was the first government in the world that 
acted as an "accelerator" by giving support 
to 1,600 startups. Over 50% of these  
startups have survived and thrived,  
subsequently receiving funding of over 
US$998 million (31 billion baht) or 13.8 
times the initial investment fund given by the  
government since they jump started their own 
businesses.

The achievement of the SUP has inspired  
other governments such as Peru, Brazil,  
Colombia and South Korea to follow. 

CORFO subsequently has created other tools 
to make the startup ecology complete and 
well run. 

จ�านวนสตาร์ทอัพในชิลี
Number of startups in Chile

1,616+

พัฒนำชื่อ Corporacio, n de Fomento de la  

Produccio, n de Chile (CORFO) โดยมีเป้ำหมำย

ส�ำคัญประกำรแรกเพื่อเปล่ียนวัฒนธรรมของชำติ

ให้เป็นผู้ประกอบกำร และเพื่อผลักดันประเทศให้

เป็นศูนย์กลำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งลำติน 

อเมริกำ และยังถือได้ว่ำชิลีเป็นรัฐบำลรำยแรก 

ที่ท�ำตัวเป็น accelerator ผู้ให้กำรสนับสนุน

สตำร์ทอัพมำกกว่ำ 1,600 รำย โดยสตำร์ทอัพ

จ�ำนวน 54.5% ที่ได้รับกำรสนับสนุนยังคงด�ำเนิน

กิจกำร กิจกำรสตำร์ทอัพเหล่ำน้ีระดมทุนมูลค่ำ

รวมกว่ำ 998 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (ประมำณ 31,161 

ล้ำนบำท หรือ 13.8  เท่ำของเงินลงทุนเริ่มต้นที่ได้รับ 

จำกรัฐบำล) โครงกำรของชิลียังสร้ำงแรงบันดำลใจ 

ให้ public accelerators กว่ำ 50 แห่งทั่วโลก  

ทั้งเปรู บรำซิล โคลัมเบีย เกำหลีใต้

CORFO ยังพัฒนำเครื่องมืออีกมำกเพื่อสรำ้งระบบ

นิเวศให้สตำร์ทอัพ ทั้ง National Program for  

Business Incubators ซึง่สนับสนุนเงินทนุให้ผูบ่้มเพำะ 

ทำงธุรกิจ (incubators) และ accelerators 

กำร “น�ำเข้ำ” สตำร์ทอัพต่ำงชำติที่มีชื่อเสียง รวมถึง 

บริษัทลงทุนอยำ่ง Magma Partners, Chile 

Global Angels และ Scale Capital ท�ำให้ชิลี 

มีผู ้บ่มเพำะและ accelerators กว่ำ 20 รำย 

ให้กำรสนับสนุนสตำร์ทอัพรำว 450 รำยในแต่ละปี 

และมีกำรสนับสนุนเงินลงทุนผ่ำนนักลงทุนประเภท 

angel investors, venture capital และ private 

funds ในสตำร์ทอัพหลำกหลำยช่วงของกำร 

ขยำยธุรกิจ นอกจำกนี้ ยังมีองค์กรที่สนับสนุน 

นักลงทุนและผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพสตรี เช่น 

Girls in Tech Chile, The S Factory, โครงกำร 

pre-acceleration อีกด้วย

อัตราการอยู่ รอด เฉลี่ ยของ
สตารท์อพัในชลีินบัแตเ่ริม่โครงการ
(สตาร์ทอัพชาวชิลี 59.9%, 
สตาร์ทอัพต่างชาติ 52.5%)

อัตราการด�าเนินกิจการต่อใน
ชิลี (Retention Rate in Chile)

Average survival chance of 
startups (59.9% Chilean 
startups and 52.5% foreign 
startups)

Retention rate of startup 
businesses in Chile

Amount of funds raised for 
startups in Chile

Value of total startup  
businesses in Chile

Number of entrepreneurs
จ�านวนผู้ประกอบการ

4,500+

54.5%

56.4%

US$997+

US$1,427

ที่มา: http://www.startup-
chile.org/es/impact/

มูลค่าระดมทุนของสตาร์ทอัพใน 
Start-Up Chile

มู ล ค่ า กิ จ ก า รสต า ร์ ท อั พ ใ น 
Start-Up Chile



 

 

ด้วยกำรสนับสนุนทั้งในด้ำนกฎหมำยและเงินทุน 

ท�ำให้ปัจจุบันชิลีเป็นประเทศผู้ส่งออกบริกำรอันดับ

ที่ 37 ของโลก โดยกำรส่งออกด้ำน IT อยู่ในอันดับ

ที่ 28 ของกำรส่งออกดำ้นบริกำร และยังได้รับกำร

จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่เขำ้สู่ดิจิทัล 

ซึ่งมีโปรแกรมเมอร์ที่ดีที่สุดของโลก (7th of 

digitisation with best programmers in the world)

นอกเหนือจำกกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ปัจจัยที่

ท�ำให้ชิลีประสบควำมส�ำเร็จในกำรเป็นศูนย์กลำง

สตำร์ทอัพของลำตินอเมริกำ และติดอยู่ในกลุ่ม 10 

ล�ำดับแรกของโลก ได้แก่

1. ช่วงเวลาที่เหมาะสม SUP เปิดตัวในปี พ.ศ. 

2553 ท่ำมกลำงวิกฤตกำรเงินโลก ยุโรปและ

สหรัฐอเมริกำก�ำลังดิ้นรนรับมือกับภำวะเศรษฐกิจ

ถดถอย ผู้ประกอบกำรซึ่งต้องกำรอพยพเข้ำไป

เรียนรู้สร้ำงธุรกิจในสหรัฐฯ เผชิญกับนโยบำยกำร

รับคนเข้ำเมืองที่เป็นอุปสรรค ชิลีคว้ำโอกำสน้ีโดย

เปิดพรมแดนต้อนรับผู้ประกอบกำรทั่วโลก

2.             มุง่เป้าระดบัโลก   กำรโอบอุม้ผูป้ระกอบกำรทัว่โลก 

อย่ำงต่อเนื่อง (ถึง 85 ประเทศนับแต่ปี พ.ศ. 2553) 

และกำรสรำ้งควำมคิดระดับโลก (global mindset) 

ให้ผู ้ประกอบกำร ด้วยกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็น

สื่อกลำงในกำรด�ำเนินงำนที่ Start-up Chile ทั้ง

โครงกำร ไปพร้อมกับกำรชักชวนผู้ประกอบกำรให้

ท�ำธุรกิจในประเทศ นอกจำกนี้ Start-Up Chile 

ยินดีแบ่งปันวิธีคิด วิธีกำร หุ้นส่วนให้กับประเทศ 

อื่นๆ ที่สนใจก่อตั้ง public startup acceleration 

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำรในประเทศ น�ำมำซึ่ง

วิวัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประจ�ำชำติและ

ระบบนิเวศ
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The National Program for Business Incubators 
was created later to provide assistance and  
funds for incubators and accelerators.  
The agency worked to invite foreign startups to 
open businesses 
in the country. 
The agency also 
wooed famous 
venture capitalists 
such as Magma 
Partners, Chile 
Global Angels and 
Scale Capital to  
he lp fund 20  
incubators and 
accelerators.

These 20 incubators and accelerators later 
helped create 450 startups each year. 

Apart from venture capitalists, accelerators 
and incubators, there are institutions such 
as Girls in Tech Chile and The S Factory to  
empower and up-skill startups in the  
pre-acceleration process.

THE CHILEAN 
GOVERNMENT DESERVES 
PRAISE FOR THE RISE 
OF CHILEAN DIGITAL 

ENTREPRENEURS

photo: https://foundersgrid.com/working-chile/

With policy and financial help, Chile is rated  
37th in the world for IT exports and 28th  
in service providers and listed as seventh  
in the Top 10 of countries with the best 
programmers in the world.

LESSONS FROM CHILE
1. RIGHT TIMING
The SUP opened in 2010, when Europe 
and the US were hit by a financial crisis, and 
slowed by a recession. Investors went to  
Chile instead.
 
2. GO INTER
Since 2010, the Chilean government has 
been working and supporting 85 foreign  
startups. Local startups have been instilled 
with a "global mindset" and encouraged 
to use English in doing business. The Chilean 
government has been active in sharing their 
ideas with other governments to create public 
startup accelerators.
 
3. RIGHT STRUCTURE

The SUP plays 
a huge role in 
creating startups. 
The agency can 
do so because 
it has a conducive 
work structure.  
Even though it is 
a government 
agency,  it exists 
i ndependen t l y 
to work with the 
private sector. 

 
4. POWER OF PATIENCE
The SUP set goals right from the start that 
its missions are to create "talents", visionary 
and perceptive entrepreneurs, not just  
financial revenue.

The government has spent money - sometimes 
through free grants  - and provided  mentor 
programs and entrepreneur trainings to help 
these newbies grow.



 

สตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่มีชื่อเสียง
โด่งดังในการสร้างทะเลสาบ
คริสตลัขนาดใหญ่ระดับโลก โดย 
ท�าให้น�้าที่อยู่ในสระเป็นน�้าสะอาด 
ปลอดภยัจากสารเคมี 

C H I L E  F I L E S
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This mission succeeded because 54.5% of 
local startups survived, becoming strong and 
sustainable businesses, and later becoming 
part of a global network of startups.

Being in the loop of a global network means 
access to much larger opportunities.

In the global network, there are 4,500 startups, 
over 60 venture capital funds and over 160 global 
companies, world institutions and government 
agencies from around the world, not to 
mention 260 mentor programs, accelerators 
and partnerships with leading universities. █

Startup at Unicorn grade 
considered the fi rs t  
successful Chilean startup. It 
designs and constructs large 
lagoons that use only clean 
and non-chemical water. 

ที่มา: http://www.economi- 
aynegocios.cl/noticias/
noticias.asp?id=216452

แพลตฟอร์มส�าหรับสถาปนิก
เพ่ือค้นคว้าข้อมูลโครงการด ี
ตั วอ ย่าง โครงการที่ อัพ เดต 
สินค้าทางสถาปัตยกรรม และ
ความ รู้ส� า คัญเ พ่ือสร้ างแรง
บันดาลใจที่ ช่ วย ให้สถาปนิก
สรา้งสรรคส์ถาปตัยกรรมไดด้ขึีน้

Data providing platform for 
architects to search for 
project references on  
designs, related productions  
and other information.

It runs a platform offering 
information about e-com-
merce in Latin American 
countries. It has data on 
60,000 e-commerces, plus 
7 million products on online 
shopping channels, and a 
special price comparison 
program. 

ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
อี-คอมเมร์ิซกว่า 60,000 แหง่ 
ครอบคลุมสินค้าส�าหรับผูซ้ือ้ของ
ออนไลน์กว่า 7 ล้านชนิด รวมถงึ
การค้นหาและเปรียบเทียบราคา
สินค้าในกว่า 16 ประเทศในลาตนิ 
อเมริกา

ทีม่ำ :
1. www.medium.com/@victorleungtw
2. www.forbes.com
3. www.seedstars.com
4. www.startupchile.org
5. www.economist.com
6. www.dipt.go.th

3.  โครงสร้างที่แตกต่าง เพรำะ Start-Up Chile  

ด�ำเนินกำรแยกเป็นหน่วยงำนต่ำงหำก บริหำรจดักำร 

เพื่ อให ้ ได ้สิ่ งที่ ดีที่ สุดจำกภำครัฐและเอกชน 

เพื่อท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร

4. ความอดทน และเป้ำหมำยระยะยำวคือกุญแจ

สร้ำงควำมส�ำเร็จ เป้ำหมำยของ SUP มิได้อยู่ที่ 

มลูค่ำกจิกำรหรือยอดขำย หำกอยูท่ีก่ำรสร้ำงมมุมอง 

ผูป้ระกอบกำร และกำรสร้ำงศนูย์กลำงผูป้ระกอบกำร 

ผู ้มีควำมสำมำรถสูง (talent) และกำรกระตุ ้น 

บุคคลและทีม ช่วยให้สตำร์ทอัพอยู ่รอดได้ถึง  

54.5% นอกจำกกำรให้เงินทุนฟรี ยังมีระบบ  

พี่เลี้ยง (mentorship) กำรอบรมผู้ประกอบกำร 

(entrepreneurship training) และกำรเป็นส่วนหนึ่ง 

ของเครือขำ่ยระดับโลก

เครือข่ำยน้ีประกอบด้วยผู ้ประกอบกำรทั่วโลก

กว่ำ 4,500 รำย นักลงทุนแบบ private investors 

และ venture capital fund มำกกว่ำ 60 รำย 

ทั่วโลก รวมถึงบริษัทในประเทศ   บริษัทระดับโลก 

และองค์กรรัฐมำกกว่ำ 160 แห่ง รวมถึงพันธมิตร 

ที่เป็น accelerators มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนรัฐ 

นอกจำกนี้ยังมีพี่เลี้ยง (mentor) ที่ยังด�ำเนินงำน 

อยู่มำกกว่ำ 260 รำย █ 



SPACES
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The Bangkok Innovation Center is a  
response by the government to upgrade  
the innovation hub on Rama 4 Road. The area  
has become a prime property development 
zone with a total value of over 200 billion baht. 

With its ample access to mass transit, the area 
can easily connect to other innovation projects 
such as the Pathumwan Innovation Zone,  
Kluai Nam Thai Innovation Zone and the  
Punnawithi Innovation Zone.

The Rama 4 area is ideal for startups to  
cluster together and serve as a platform for 
Thailand 4.0. The area has the potential to 
draw foreign investors and be the centrepiece 
of a world-class startup ecosystem.

Rama 4 has more potential about to be  
unleashed. Transportation between Rama 
4 and other areas will improve after the  
opening of several initiatives. The MRT Blue 
Line subway at Hua Lamphong to Tha Phra 
and Bang Khae is expected to come into  
service soon, giving people in Thon Buri 
easy access to Rama 4. Several mixed-use  
buildings can serve well as connecting  
nodes to other business areas. Among them 
are Samyan Mitrtown, One Bangkok, Dusit 
Central Park, The Parq and FYI Center.

อีกหนึ่งยุทธศาสตร์ส�าคัญของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการยกระดับย่านระเบียงนวัตกรรมให้เจริญ
เติบโตไปถึงระดับประเทศ 

RAMA 4 INNOVATION 
CORRIDOR: CONNECTING  
THE COUNTRY'S ECONOMY

O N  S I T E

Text: Melada Tongsalee

Photo: Kittinan Sangkaniyom

พระราม 4 ระเบียงนวัตกรรม
เชื่อมต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ

One of the strategies of the National Innovation Agency (NIA) 
is to promote cooperation between the government and private 
sector to upgrade the "Bangkok Innovation Corridor" into a 
national project. 

Bangkok Innovation Corridor หรือระเบียงนวัตกรรม คือกำรยกระดับนวัตกรรมในพื้นที ่

ที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจ มูลค่ำมำกกว่ำ 2 แสนล้ำนบำท มีระบบคมนำคมขนส่งที่สะดวก 

มีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่จะสร้ำงเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขั้นสูง มีกลุ่มคลัสเตอร์ของ 

ผู้ประกอบกำรและนวัตกรกระจำยตลอดเส้นระเบียง ซึ่งถนนพระรำม 4 นอกจำกจะเป็น 

จุดเชื่อมโยงยำ่นนวัตกรรมส�ำคัญ 3 ย่ำน ได้แก่ ย่ำนนวัตกรรมปทุมวัน, ย่ำนนวัตกรรม 

กล้วยน�้ำไท และย่ำนนวัตกรรมปุณณวิถีแล้ว ยังเป็นโลเคช่ันที่สำมำรถรองรับกลุ ่ม 

ผูป้ระกอบกำรรุ่นใหม่และสตำร์ทอพัให้รวมกลุม่กนัเป็นคลสัเตอร์และไต่ระดบัข้ึนสูก่ำรน�ำพำ 

ประเทศไทยเข้ำสู่ยุค 4.0 ได้โดยง่ำย เพรำะจะเห็นได้ว่ำในปีนี้พื้นที่ดังกล่ำวมีศักยภำพใน

กำรเป็นศูนย์รวมของโครงกำรระดับเวิลด์คลำสและเป็นแหล่งลงทุนของนักธุรกิจ อีกทั้งยัง

มีกำรเดินทำงที่สะดวกมำกขึ้น ดังนั้นพระรำม 4 จึงเป็นระเบียงนวัตกรรมที่ส�ำคัญในกำร

สนับสนุนให้เกิด Ecosystem ของเหลำ่สตำร์ทอัพจำกทั่วโลกและเป็นกำรน�ำไปสู่ควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำของประเทศสู่ระดับโลก 

อีกไม่นำน รถไฟฟ้ำสีน�้ำเงินส่วนต่อขยำยหัวล�ำโพงท่ำพระ-บำงแคก็จะเสร็จสมบูรณ์  

ก็ยิ่งส่งผลให้กำรเดินทำงจำกฝั่งธนบุรีเข้ำมำยังกรุงเทพฯ สะดวกยิ่งข้ึน บนเส้นถนน 

พระรำม 4 มีโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ให้เป็นอำคำรแบบมิกซ์ยูสที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น

หลำยโครงกำรและเป็นพื้นที่เช่ือมโยงไปยังย่ำนเศรษฐกิจส�ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ Samyan  

Mitrtown (สำมย่ำนมิตรทำวน์), One Bangkok (วัน แบงค็อก), Dusit Central Park  

(ดุสิต เซ็นทรัล ปำร์ค), The Parq (เดอะ ปำร์ค) และ FYI Center (เอฟวำยไอ เซ็นเตอร์) 

โดยทุกโครงกำรมีควำมน่ำสนใจและน่ำจับตำมองไม่แพ้กัน 
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ที่อยู่: ถนนพระรำม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330, onebangkok.com

Address: Rama IV Rd, Khwaeng Lumphini, 

Khet Pathum Wan, Bangkok 10330,

onebangkok.com

ที่อยู่: หัวมุมถนนพญำไท-พระรำม 4 เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ (ติด MRT สถำนีสำมย่ำน), 

samyan-mitrtown.com

Address: Corner of Phayathai - Rama IV Road, 

Pathumwan, Bangkok (Connected to MRT Samyan 

Station), samyan-mitrtown.com

ทีอ่ยู:่ หวัมมุถนนพระรำม 4 - รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ 10110, 

fyi-center.com

Address: Corner of Rama IV Road - Ratchadapisek, 

Bangkok 10110, fyi-center.com

ONE BANGKOK SAMYAN MITRTOWN FYI CENTER

The 120 b i l l ion baht  One Bangkok 
development project is the largest  
investment property and when finished,  
will be the largest property in Thailand.  
One Bangkok is comprised of office buildings, 
high-end hotels, ultra-luxurious residences, 
shops and green space with trees that offer 
space to do activities in a forest-like setting. 

Samyan Mitrtown is designed to cater to the 
young generation, providing space for shops, 
a movie theatre, a co-working space along 
with residential space and office space.

Dusit Central Park will be built in the  
compound of the recently demolished 
Dusit Hotel. It will offer hotel and residence  
accommodations as well as retail shops and 
a green area. 

The Parq will offer smart service under the 
theme, "Life Well Balanced". The project will 
use the latest reflexive mirror technology to  
reduce light and heat from outside and install 
an electric sensory system to detect heat.

The FYI Center  is designed with  
environmental conservation in mind, with 
more green space in front of the building and  

BANGKOK SCREENING ROOMBANGKOK SCREENING ROOM

โครงกำร วัน แบงค็อก กับกำรประกำศมูลค่ำกำร

ลงทุนมำกกว่ำ 120,000 ล้ำนบำท ส่งผลให้ขึ้นแท่น

เป็นโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์โดยภำคเอกชน

ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมีมำในประเทศไทย 

ภำยในประกอบด้วยอำคำรส�ำนักงำน โรงแรมหรู 

ที่พักระดับอัลตรำลักชัวรี่ รำ้นค้ำ พื้นที่ท�ำกิจกรรม

ต่ำงๆ รวมทั้งพื้นที่สีเขียวที่จะโอบล้อมให้วัน  

แบงค็อกกลำยเป็นปำ่ในเมืองไปทันที

นับว่ำเป็นกำรปรับเปลี่ยนให้พื้นที่บริเวณสำมย่ำน 

มีชีวิตชีวำมำกกว่ำที่เคยด้วยกำรเนรมิตให้เป็น

โครงกำร สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นมิตรกับ 

คนในชุมชนและต้อนรับผู้มำเยือนอย่ำงเป็นมิตร 

กำรออกแบบเน้นเพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำร

รอบดำ้นของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่ำจะเขำ้มำใช้ทั้งกิน 

ช้อป ดูหนัง นั่งท�ำงำน หรืออ่ำนหนังสือ เพรำะ

ที่นี่มีครบทั้งโซนรำ้นคำ้ ออฟฟิศ และที่พักอำศัย  

เฉกเช่นเดียวกันกับ ดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค ที่ได้

สัญญำเช่ำพื้นที่ เดิมที่ เคยเป็นโรงแรมดุสิตธำนี

ต่ออีก 30 ปี และสร้ำงโรงแรม ที่พัก ส�ำนักงำน  

รำ้นค้ำ และพื้นที่สีเขียว

ยังมีโครงกำร เดอะ ปาร ์ค เน้นบริกำรแบบ 

สมำร์ทเซอร์วิสครบวงจรภำยใต้แนวคิด Life Well 

Balanced เพื่อคนกรุงเทพฯ จะได้ใช้ชีวิตได้อย่ำง

สมดุลและยั่งยืน โดยกำรน�ำเทคโนโลยีกระจก

สะท้อนแสงช่วยลดควำมร้อนจำกภำยนอกและ

ระบบไฟในที่ท�ำงำนเป็นแบบเซนเซอร์ตรวจจับแสง

อำทิตย์ ส่วนที่ตึก เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ก็ออกแบบ

อำคำรโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกำร

เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้ำนหน้ำตึกและบนช้ันเลขคี่ของตึก 

มีร้ำนอำหำรและร้ำนกำแฟ และมีห้องอำบน�้ำ 

บริกำรส�ำหรับผู ้ใช ้จักรยำนเป็นพำหนะในกำร

ท�ำงำนด้วย
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ที่อยู่: ชั้น 24 อำคำรจำมจุรีสแควร์ 319 ถ.พญำไท ปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330, เปิด-เปิด จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. 

(ปิดเสำร์และอำทิตย์), โทร.0-2007-2100,

spacesworks.com

Address: 24th Floor; Chamchuri Square Building, 

319 Phayathai Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, 

Hours: Monday-Friday 8.30 am-6.00 pm,

(Closed Saturday and Sunday), Tel. 0-2007-210, 

spacesworks.com

SPACES.

BANGKOK SCREENING 
ROOM

EUREKA COFFEE TAP

ที่อยู่: ชั้น 2 วูฟ แพ็ค 1/3-9 ศำลำแดง ซ.1 สีลม บำงรัก 

กรุงเทพฯ 10500, เปิด-ปิด (หยดุทกุวนัจนัทร์) องัคำร-ศกุร์ 

15.30-24.00 น. และ เสำร์-อำทิตย์ 11.00-24.00 น.,  

โทร.09-0906-3888, bkksr.com

Address: 1/3-9 Sala Daeng 1 Alley, Silom, Bangrak, 

Bangkok 10500, Hours (Closed Monday) Tuesday-Friday 

3.30 pm-12.00 pm, Saturday-Sunday 11.00 am-12.00 pm, 

Tel. 09-0906-3888, bkksr.com

ที่อยู่: 14/7 ซอยสำทร 2 ถ.สำทร กรุงเทพฯ 10500,

เปิด-ปิดทุกวันเวลำ 8.00-20.00 น., โทร. 09-2449-9895, 

facebook.com/eurekanitrocoffee

ADDRESS: 14/7 Soi Sathorn 2, Sathorn Road Bangkok 

10500, HOURS Everyday : 8am-8pm, 

Tel. 09-2449-9895, facebook.com/eurekanitrocoffee

between floors. There are restaurants, coffee 
shops and shower rooms for startup  
entrepreneurs who ride their bicycles to work.

For leisure time, the hip destination for the 
young generation is Woof Pack on Soi Sala 
Daeng, ideal for those who are looking for a 
creative and inspiring atmosphere.

Inside Woof Pack is the Bangkok Screening 
Room, a 52-seat cinema where movie lovers 
can watch classic and alternative movies.  
For coffee lovers who seek unique flavours, 
Eureka Coffee Tap  offers coffee with  
preserved egg in a western style menu, such 
as Kai Kem Latte and Kai Kem Bubble Tea  
that you cannot miss.

For entrepreneurs looking for working space, 
Spaces. the renown co-working space  
provider from Amsterdam, offers co-working 
spaces at Chamchuri Square and soon to 
be opened space in Siam Square. Inside,  
the co-working space offers food and  
beverages. █

 

EUREKA

ส�ำหรับกำรพักผ่อนยำมว่ำงแนะน�ำ วูฟ แพค  

เดสติเนช่ันฮิปของหนุ ่มสำวที่ถวิลหำกำรใช้ชีวิต

ที่ไม่จ�ำเจ เน่ืองจำกในคอมมูนิตี้แห่งน้ีน้ีมีสิ่งที่ 

จะสำมำรถสร้ำงควำมแปลกใหม่และสร้ำงแรง

บันดำลใจให้ผู้มำเยือนอยู่เสมอ อยำ่งที่ Bangkok 

Screening Room ห้องฉำยภำพยนตร์ขนำดย่อม  

จุคนดูได้ 52 ที่นั่ง ผู้ที่ชอบดูหนังคลำสสิก หนังสั้น 

หรือหนังที่หำดูได้ยำก ต้องบอกว่ำที่น่ีคือเน้ือคู่ 

ของคุณเลยละ ผู้ที่ชอบสรรหำเครื่องดื่มแปลกๆ 

ต้องลองกำแฟจำกท่อที่ร้ำน Eureka ร้ำนกำแฟ 

สุดฮอตที่ใครๆ ก็ต้องแวะมำเช็กอินและสั่งเมนูดัง 

Kai Kem Latte และเมนูล่ำสุด Kai Kem Bubble 

Tea แฟนชำนมไข่มุกต้องใจละลำยกับไข่มุกน�้ำผึ้ง

หนึบกับซอสคำรำเมลไข่เค็มและชำหอมๆ สูตร

เด็ดล่ำสุดของทำงร้ำน

หำกมองหำพื้นที่น่ังท�ำงำนหรือประชุมที่อยู่ในเส้น

พระรำม 4 ก็ต้องไปที่ Spaces. โคเวิร์กกิ้งสเปซจำก 

กรุงอมัสเตอร์ดมัเข้ำมำเปิดบริกำรทีต่กึจำมจรีุสแควร์ 

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ครำวน้ีผูป้ระกอบกำรหรือสตำร์ทอพั 

ที่ก�ำลังหำพื้นที่ น่ังท�ำงำนก็จะมีที่ท� ำ งำนแถว 

สำมย่ำนเพิ่มข้ึนอีกแห่งหน่ึง ด้ำนในแบ่งพื้นที่ 

เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของโคเวิร์กกิ้งสเปซและ 

พื้นที่ออฟฟิศให้เช ่ำ มุมน่ังท�ำงำนมีให้เลือก 

หลำกหลำยตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน รวมทั้งมี 

อำหำรและเครื่องดื่มรองรับยำมหิวด้วย █
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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี โดยส�ำนักงำน 

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. 

จัดกิจกรรม Startup Thailand League 2019 ขึ้น

เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำทักษะ

ควำมเป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) 

ทั้งระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำทั่วประเทศ  

โดยเปิดโอกำสให้น้องๆ ได้ทดสอบกำรเป็น 

ผูป้ระกอบกำรอย่ำงแท้จริง โดยกจิกรรมจะแบ่งออกเป็น 

3 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ Coaching Camp, 

Pitching และ Demo Day ซึ่งกิจกรรม Coaching 

Camp ระดับภูมิภำค ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อ 

กลำงเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ และก�ำลังจะเข้ำสู่ 

กิจกรรมกำรแข่งขัน Pitching ระดับภูมิภำค  

เพื่อหำสุดยอดไอเดียไปแข่งในเวทีระดับประเทศ 

ในงำน Startup Thailand 2019 ที่จะถึงเร็วๆ นี้ █

FOCUSING 
ON THE 
FUTURE

The National Innovation Agency (NIA),  

the public organization under the ministry 

of science and technology, launched the 

third Startup Thailand League in March. 

The project focuses on grooming talents in  

vocational schools and universities. Activities 

are divided into three major parts - coaching 

camp, pitching and demo day. In March, 

the coaching camps were completed in 

regional academic institutions. Regional 

pitching competitions are part of the next 

phase. Winners will have the opportunity to 

compete in national level competitions at 

Startup Thailand 2019 later this year. █

W H A T ' S  O N

Startup Thailand League 
ครั้งที่ 3

Text: Melada Tongsalee
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“South by South West 2019 (SXSW)” งำนสัมมนำ

เชิงวิชำกำรดำ้นเทคโนโลยีภำพยนตร์ ดนตรี และ

เทศกำลแสดงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปีนี้จัดขึ้น

ในธีม “The Exhibition for Creative Industries” 

ใน Austin Convention Center เมืองออสติน  

รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกำ เมื่อวันที่ 10-13 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 ทีผ่่ำนมำ ทำงส�ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) ได้พำตัวแทนสตำร์ทอัพไทยไป

ร่วมงำนถึง 4 รำยเป็นครั้งแรก ทั้ง Local Alike, 

Cookly, My Band, Zipevent และวงดนตรี

สัญชำติไทย เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับวงกำร

ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมนันทนำกำรในบ้ำนเรำ

ให้มีควำมทัดเทียมกับนำนำชำติและหำพำร์ตเนอร์

ในกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกระตุ ้นและส่งเสริม

นวัตกรรมในกลุ่ม MAR Tech นี้ด้วย █

FOUR THAI 
STARTUPS 
ATTEND SXSW 
IN THE US 

From March 10-13, the NIA brought four 

Thai tech startups to the South by Southwest 

(SXSW), one of the world’s major festivals 

for the creative content industry. The  

festival was held in Austin, Texas. The lucky 

Thai startups were Local Alike, Cookly, My 

Band and Zipevent.  The NIA also brought 

Thai music bands to the event to improve 

convergence among marketing, music,  

the arts and recreation for Mar Tech startups. 

The theme of this year’s SXSW festival was 

"The Exhibition for Creative Industries." █4 เทคสตาร์ทอัพไทย
เยี่ยมชมงาน SXSW 
ที่สหรัฐอเมริกา
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ปัจจุบันสตำร์ทอัพไทยด้ำนเทคโนโลยีกำรท่องเที่ยว

หรือ Travel Tech ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น อีกทั้ง

ยังได้รับกำรสนับสนุนและผลักดันจำกส�ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ให้มีโอกำส

แนะน�ำตัวเองให้ต่ำงชำติได้ท�ำควำมรู้จักมำกยิ่งข้ึน 

อย่ำงเช่นเม่ือต้นเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ สนช.  

ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

ได้พำ 3 สตำร์ทอัพไทย ได้แก่ Take me tour,  

Golfdigg และ Socailgiver ไปร่วมออกบูธที่งำน 

ITB Berlin 2019 ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็น 

งำนด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมี 

ผูเ้ข้ำร่วมงำนจำก 69 ประเทศทัว่โลก โดยในคร้ังน้ี 

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรัตนรำชกัญญำ สริิวัฒนำพรรณวดี 

ได้เสดจ็เยีย่มชมบธูประเทศไทยยงัควำมปลำบปลืม้ใจ 

ให้กับชำวคณะเป็นอย่ำงมำก █

PRINCESS 
UBOLRATANA 
VISITS THAI TRAVEL 
TECH BOOTHS AT 
BERLIN  CONFERENCE

Princess Ubolratana in March visited the 

booth of Thai travel tech startups at ITB  

Berlin 2019. The princess' visit inspired  

gratitude and auspiciousness for the Thai 

startups.  ITB Berlin is known as the world's 

largest tourism trade fair, with 69 countries 

attending. As travel startups are up-and- 

coming in global tourism, the NIA joined 

hands with the Tourism Authority of  

Thailand (TAT) in bringing local travel startups 

TakeMeTour, Golfdigg and Socialgiver to this 

high-profile tourism trade show. █ทูลกระหม่อมหญิงฯ 
เสด็จเยี่ยมบูธสตาร์ทอัพไทย
ที่ประเทศเยอรมนี
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เมื่อวันที่ 10-12 มีนำคม พ.ศ. 2562 ที่ผำ่นมำ Startup Thailand พำสตำร์ทอัพผู้ชนะจำกเวที 

Grand Pitching Challenge ในงำน Startup Thailand 2018 จ�ำนวน 12 บริษัท มำอัพเลเวลควำมรู้ 

ด้ำนเทคโนโลยีที่ Huawei ซูโจว-เซี่ยงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยได้เขำ้ไปเยี่ยมชม 

ที่ Huawei OpenLab และ Huawei Shanghai MBB Executive Briefing Center ทริปนี้ช่วยให้ 

เหล ่ำสตำร ์ทอัพเก็บเก่ียวประสบกำรณ์กันได ้อย ่ำงเต็มที่และได ้เห็นนวัตกรรมล�้ำสมัย 

ที่จะน�ำมำใช้เป็นแนวทำงพัฒนำโปรดักส์ของตัวเองต่อไป █

Organizers of Startup Thailand brought winners from the Grand Pitching Challenge 

2018 to visit Huawei OpenLab in Suzhou and the Huawei Shanghai MBB Executive 

Briefing Center in Shanghai from March 10-12. The trip allowed participants to  

experience Huawei cutting-edge technology in order to help them improve their 

own innovations. █

ทั่วโลกก�ำลังจะได้อ่ำน Startup Guide Bangkok ไกด์บุ๊กที่จะเป็นแหล่งข้อมูล

เปิดประตูเรื่องระบบนิเวศสตำร์ทอัพในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุม

ครบทุกด้ำน ทั้งข้อมูลพื้นฐำนของเมือง บทสัมภำษณ์สตำร์ทอัพ Incubators  

และ Accelerator ชื่อดัง แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มสตำร์ทอัพ 

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตเร็วที่สุด ซึ่งเกิดจำกควำมร่วมมือ 

ของ Startup Thailand จำกส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน), 

HUBBA และ Techsauce และได้รับกำรสนับสนุนจำก SAP Next-Gen อีกด้วย █

Startup Guide Thailand, a comprehensive guidebook about Bangkok’s 

startup scene, is being released worldwide. Learn more about Thailand’s 

up-and-coming incubators and accelerators and the ever growing 

world of startups in the City of Angels. 

This guide book confirms that Thailand is the fastest growing startup  

platform in Southeast Asia, a collaboration between Startup Thailand 

under the National Innovation Agency, Hubba and Techsauce with the 

support from NextGen. █

STARTUP THAILAND 
X HUAWEI 

YOUR GUIDE TO THE 
WORLD OF STARTUPS 
เตรียมอา่น Startup Guide Bangkok เร็วๆ นี้






