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The annual event brings together both local and  
international startups. The challenge this year is to drive 
Thailand into becoming a Startup Nation.

It has been fun and yet challenging to organise this event. 
Many unexpected fun experiences are to be revealed.  
So be sure to be part of the most dynamic event of this year.

There will always be the first time for everything including 
this year’s Startup Thailand event!!
Startup Thailand is organised over five consecutive days, 
with events being hosted everywhere in Bangkok along 
the BTS line.
There is a Deep Tech talk on AI and medical.
Networking within the Mar Tech community goes beyond 
music, art and recreation technology.
The event will surely showcase Bangkok as the hip and 
happening "Global Startup Hub".

Find out more details in this issue, but please join us  
because it is where you need to be!

July 23-27, 2019. Regiser at startupthailand.org/st2019

พรพิชา เพชรแก้วกุล
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STARTUP THAILAND

E D I T O R ' S  N O T E

งานประจ�าปีทีร่วมผูค้นในวงการสตาร์ทอพัทัง้ในและต่างประเทศ 

ไว้ด้วยกัน ปีนี้ภายใต้โจทย์ Startup Nation ที่ต้องการผลักดัน 

ให้ไทยกลายเป็นชาตแิห่งสตาร์ทอพั มเีร่ืองท้าทายและสนุกสนาน 

ใหม่ๆ เกิดขึ้นกับทีมงานผู้จัดหลายเรื่อง สิ่งที่คุณจะได้พบในปีนี้ 

รับรองว่าคาดไม่ถึงมาก่อนแน่นอน

งาน Startup Thailand 2019 นับเป็นปีที่ 4 ที่มีครั้งแรกหลายเรื่อง 

เกิดขึ้น นั่นคือ

ครั้งแรกที่จัดงาน 5 วันติดต่อกัน 

ครั้งแรกที่มีสถานที่จัดงานกระจายทั่วกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทาง 

รถไฟฟ้า

ครั้งแรกที่หยิบยกประเด็นเรื่อง Deep Tech มาเสวนาทั้งเรื่อง AI 

และ Medical

ครั้งแรกที่ MAR Tech (Music, Art and Recreation Technology) 

จะมาพบปะสังสรรค์กัน

ครั้งแรกที่เราจะ map กรุงเทพฯ ให้กลายเป็น Global Startup 

Hub แห่งใหม่

ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านต่อได้ในเล่มน้ี  

แต่จะให้ดีมาเจอกันที่งานเลยดีกว่าค่ะ

วนัที ่23-27 กรกฎาคมน้ี ลงทะเบยีนที ่startupthailand.org/st2019

STARTUP THAILAND 
2019: STARTUP NATION
นับเป็นปีที่ 4 แล้วส�ำหรับงำน 
Startup Thailand 

It is the fourth year for our 
team to host Startup Thailand.
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Startup Thailand 2019 งานที่รวมพลและโชว์ศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย 
อย่างยิ่งใหญ่ประจ�าปี งานเดียวที่จะรวมพลังสตาร์ทอัพชั้นน�าทั้งในประเทศ 
และหวักะทจิากทัว่โลกมาร่วมเปดิมมุมองความคดิและแลกเปลีย่นประสบการณ ์
งานทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึศักยภาพของไทยในการเปน็ Global Hub ของสตารท์อัพ 
ในภูมิภาคอาเซียน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
ที่ไม่ว่าใครก็สามารถปลุกปั้ นความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมต่อยอดธุรกิจ 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

Bringing together the hottest Thai startups, along with entrepreneurs, 
speakers and investors from around the globe to exchange ideas 
and perspective at the conference, Startup Thailand 2019 will 
showcase Thailand’s potential to be the Global Startup Hub of  
ASEAN. The event will showcase the entrepreneurial spirit in each 
participant, and encourage entrepreneurs to scale their businesses 
to regional and global levels, while also exhibiting the boundless 
capacity of Thai startups for the whole world to see.
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B Startup Thailand 2019 is ready to showcase 

Bangkok’s potential to be the Global Startup 
Hub of Southeast Asia, making it known that 
with the support of the government, public 
and private sectors, and networks of capital 
and investors, Thailand’s ecosystem is ripe for 
startups to prosper.

1. BANGKOK: GLOBAL STARTUP HUB OF 
ASEAN
With the aspiration to become Southeast 
Asia's startup hub, both the government 
and private sector for the past three years 
have joined forces to relentlessly push for the  
materialisation of a startup-friendly ecosystem. 
The effort resulted in the establishment of the 
National Startup Committee, Startup Thailand 
Centre, Innovation District, and the drafting of 
the Thai Bayh-Dole Act, as well as numerous 
support measures such as Smart Visa, fostering 
Series B and C startups, and the proliferation 
of accelerators and co-working spaces.
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1. ยกระดับกรุงเทพฯ เป็น Global Hub ของอำเซียน
ด้วยเป้าหมายที่จริงจังในการเป็น Global Startup Hub ของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 ปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนินกิจการสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นแห่งชาติ, 

ศูนย์วิสาหกิจเบื้องต้น ประเทศไทย, การประกาศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2), การร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม, การพัฒนาย่านนวัตกรรม, มาตรการสนับสนุน

ต่างๆ อาทิ SMART VISA รวมทั้งการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยในระดับ 

Series B และ C, จ�านวน Accelerator และ Co-working Space ที่เพิ่ม

มากขึ้น ตลอดจนการเกิดขึ้นของกลุ่มนักลงทุนต่างๆ ทั้งกลุ่มนักลงทุน

อิสระ (Angel Investors) กลุ่มบริษัทร่วมลงทุน (Venture Capitals - VC) 

และกลุ่มบริษัทร่วมลงทุนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate Venture 

Capital - CVC)

Startup Thailand 2019 ในปีนี้จึงพร้อมแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่า กรุงเทพฯ 

มีศักยภาพในการเป็น Global Hub แห่งภูมิภาคอาเซียน ด้วยจุดเด่น 

ทั้งการมีหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 

กองทุนและนักลงทุนต่างๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศของประเทศไทย

2. ปรำกฏกำรณ์ใหม่ของงำน Startup 
Thailand ที่ระบบนิเวศมีส่วนร่วม
พบรูปแบบใหม่ของการจัดกิจกรรม Startup  

Thailand ที่เปลี่ยนจากการเข้าชมงานแบบ 

รวมศูนย์ในสถานที่ใดสถานที่หน่ึง สู ่การจัดงาน 

ที่ ทั้ ง ระบบนิเวศต่างมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงาน 

ในรูปแบบที่ตัวเองถนัด ณ สถานที่ของตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน

อุดมศึกษา หรือโคเวิร์กกิ้งสเปซ และเครือข่าย

พันธมิตรต่างๆ ที่พร้อมใจกันร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

การด�าเนินกิจกรรม Startup Thailand 2019 อาทิ  

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 

Siam Innovation District, True Digital Park, 

TCDC, dtac Accelerate, AIS D.C., KX,  

NapLab, GlowFish, SID, ฟังใจ, Nylon Thailand 

ฯลฯ โดยการรวมพลังของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ 

ในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่แต่ละองค์กร

ได้มีบทบาทในการเป็นเจ้าภาพร่วม สะท้อนถึงการ 

มรีะบบนิเวศสตาร์ทอพัทีเ่ข้มแข็ง และยงัแสดงออกถงึ 

ศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการเติบโต

ของสตาร์ทอัพและนักลงทุนจากทั่วโลกได้



AI

2. NEW PHENOMENON OF STARTUP 
THAILAND: TOWARDS A PARTICIPATORY 
ECOSYSTEM
This year’s conference is gravitating towards a 
new approach in which all partners will co-host 
the conference at their own venues. Partners 
from all stakeholders - the National Innovation 
Agency (NIA), Siam Innovation District, True 
Digital Park, TCDC, dtac Accelerate, AIS D.C., 
KX, NapLab, GlowFish, and many others - 
are utilising their strengths to host sub-events 
that align with their capacity. This phenomenal 
collaboration reflects the future of Thailand's 
startup ecosystem.

3. 2019 HIGHLIGHTS: DEEP TECH AND 
MAR TECH
This year, Deep Tech and MAR (Music, Arts, 
and Recreation) Tech will be in the limelight.
In the domain of Deep Tech, the conference 
aims to foster entrepreneurs who can utilise  
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3. ชูไฮไลต์ Deep Tech และ MAR Tech
2 เทคโนโลยีที่จะเป็นเนื้อหาหลักในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ Deep Tech และ MAR Tech 

(Music, Art และ Recreation Technology) โดยในส่วนของ Deep Tech จะมุ่งเน้น

ในการน�างานวิจัยหรือองค์ความรู้ออกมาสู่การปั้นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างโปรดักต์

และเกิดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพในเชิงพาณิชย์ได้จริงจากงานวิจัย (จาก “หิ้ง” สู่ “ห้าง”) 

ผ่านการส่งเสริมอย่างเป็นระบบทั้งในเร่ืองของการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม  

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุน ขณะที่ในส่วนของ 

MAR Tech จะเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรม MAR ที่ประเทศไทย

อุดมด้วยศิลปวัฒนธรรม และการเป็นผู้น�าของตลาดภูมิภาคอาเซียนในอุตสาหกรรม

ดนตรี รวมถึงการส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี Deep Tech มาใช้ใน

อุตสาหกรรม MAR เพิ่มมากขึ้น

research to create products and viable  
startups, providing systematic support in 
product and innovation creation, intellectual 
property protection, and access to investor 
networks.

In the area of MAR Tech, the conference will 
showcase the strengths of Thailand’s MAR  
industry, the kingdom's landscape of arts  
and culture, and the nation’s status as market 
leader of Southeast Asia’s music industry. 
It also aims to encourage the utilisation of 
Deep Tech in the MAR industry. 



4. THE DECLARATION ON REGIONAL 
COOPERATION
As Thailand assumes chairmanship of ASEAN 
in 2019 and as the hotspot destination 
for investment and economic growth, 
Startup Thailand 2019 has a mission to 
host the Southeast Asia Startup Assembly 
(SEASA) in which government leaders from 
ASEAN nations will gather to discuss and  
declare the cooperation to develop the  
startup ecosystem in ASEAN, which will lead 
to the setting-up of vision with the goal to  
foster startup growth in the region.
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4. กำรประกำศควำมร่วมมือในระดับ
ภูมิภำค
ในปี 2019 น้ีถือเป็นวาระส�าคัญที่ประเทศไทย 

รับไม้ต่อจากประเทศสิงคโปร์ในการเข้ารับต�าแหน่ง 

“ประธานอาเซียน” ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ก�าลังได้รับ 

ความนิยมด้านการลงทนุและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

ที่น่าจับตา Startup Thailand 2019 จึงมีหนึ่งใน 

กจิกรรมส�าคญัคอืการประชุมผูน้�าภาครัฐทัว่อาเซยีน 

มาปรึกษาหารือพร้อมการประกาศความร่วมมือ

ในการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในภูมิภาค

อาเซยีนร่วมกัน (Southeast Asia Startup Assembly: 

SEASA) ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อสร้าง 

ความเตบิโตของสตาร์ทอพั และขยายระบบนิเวศของ 

สตาร์ทอพัในภมูภิาคให้เช่ือมโยงอย่างแข็งแกร่งต่อไป

5. เวที Pitching ระดับภูมิภำคอำเซียน
กิจกรรมการแข่งขันน�าเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ที่ขาดไม่ได้ของงาน Startup Thailand 

ในทุกๆ ปี จะยกระดับความเข้มข้นให้กลายเป็นเวที Pitching ในระดับภูมิภาค ซึ่งจะมี

สตาร์ทอัพจาก 25 ประเทศทั่วโลก และจะเป็นเวทีที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อการขยายธุรกิจ 

ได้มากยิ่งขึ้น

6. Venture World สรำ้งเครือข่ำย 
นักลงทุนต่ำงชำติ
กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ ยนมุมมองของกลุ ่ม 

นักลงทุนทั้งกลุ่ม Angel Investors, VC, PE และ 

CVC ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะฉายให้เห็น 

ภาพรวมการลงทุนในสตาร์ทอัพของกลุ่มประเทศ

อาเซียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุน

ในสตาร์ทอัพ ผ่านการพูดคุยในลักษณะโต๊ะกลม 

ที่แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ การลงทุนในแต่ละ

ซีรีส์, กลยุทธ์การซื้อกิจการ, การลงทุนทางเลือก 

และการจับตาทิศทางและเทรนด์การลงทุนใน 

ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆ 

ทีเ่ปิดโอกาสให้นักลงทนุต่างประเทศได้เข้ามาศกึษา 

และร่วมประสบการณ์เย่ียมชมสภาพแวดล้อม 

ของสตาร ์ทอัพไทยที่มีความพร้อมในการเป ็น 

Global Hub ของภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างพื้นที่ขยาย

เครือข่ายนักลงทุน และยกระดับความสัมพันธ์ 

ของกลุ่มนักลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

5. PITCHING OPPORTUNITIES
Pitching is an inseparable part of Startup Thailand conferences. The status of 
Startup Thailand’s pitching seminars has gradually been elevated to regional  
level. This year, 25 startups from across the globe will be participating.  
Participants will gain access to capital from Thai and international investors,  
to expand their businesses.

6. “VENTURE WORLD”: ESTABLISHING  
A NETWORK OF FOREIGN INVESTORS 
This networking opportunity for investors from 
Southeast Asian countries aims to establish 
and expand the network of investors while 
also strengthening the relationships of  
investors from ASEAN member countries. This 
is a chance to meet, mingle, and exchange 
ideas with them. The interaction will shed 
light on the overview of startup investment in  
ASEAN countries. The conference also  
features roundtable discussions in four topics: 
startup funding, acquisition strategy,  
alternative investments, and investments in 
Southeast Asia, along with other activities, 
which will allow foreign investors to gain  
perspective on Thailand's readiness to 
become the Global Startup Hub of the region.
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7. กระทบไหล่ 200 Speakers และ
สุดยอดกูรูจำกทั่วโลก
พบกับ Speakers ที่เป็นผู้ประกอบการและนักลงทุน

ที่ประสบความส�าเร็จในระดับโลก ซึ่งจะช่วยสร้าง

แรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาไอเดีย รวมถึงได้รับ 

มุมมองใหม่ๆ ที่มีส่วนในการพัฒนาธุรกิจของ

ตนเอง อาทิ Taizo Son สุดยอดนักลงทุนในสตาร์ทอัพ 

จากบริษัทธุรกิจร่วมลงทุน Mistletoe, ดร.สารินทร์ 

ภูมิรัตน จาก Epibone ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพปลูกกระดูก 

จากสเต็มเซลล์รายแรกของโลกโดยฝีมือคนไทย 

ที่สร้างช่ือเสียงในซิลิคอนวัลเลย์, Kristi Kelly 

ผู ้เช่ียวชาญด้านกัญชาที่จะมาพูดถึงในประเด็น

ร้อนแรงอย่างการใช้กัญชาในเชิงการแพทย์, Mirko 

Whitfiled จาก SXSW ในเรื่องของ MAR Tec 

และยังมี Speaker จากบริษัทชั้นน�าอีกมากมาย  

ไม่ว่าจะเป็น Wework, Grab, Creative Venture, 

Nest VC, Amplyfi, Huawei, Tencent, SoftBank 

เป็นต้น

8. Hackathon เวทีเค้นไอเดีย
อกีหน่ึงกจิกรรมการแข่งขันประลองปัญญาของคนมคีวามคดิและไฟฝัน ทีถ่กูจ�ากดัด้วยเวลา

เพยีง 2-3 วนั ซึง่จะมเีหล่าเมนเทอร์และพีเ่ลีย้งมอือาชีพคอยให้ค�าแนะน�าเพือ่เสริมคมความคดิ 

และพัฒนาต่อยอดกลายเป็นธุรกิจได้จริง โดย Hackathon ปีนี้จะเข้มข้นด้วยคุณภาพ

มากกว่าปริมาณของผู้ร่วมแข่งขัน ภายใต้หัวข้อด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนโดย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และธีมอื่นๆ ที่ก�าลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันที่ทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันก�าหนดหัวข้อเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใน 3 เวที

ใหญ่ๆ คือที่ NapLab, KX และ GlowFish โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างสมศักดิ์ศรีให้กับ

ทีมผู้ชนะการแข่งขันในวันสุดท้ายของการจัดงาน

7. MEET 200 TOP-NOTCH SPEAKERS AND EXPERTS FROM AROUND 
THE GLOBE
Get ready to meet and mingle with world-renowned speakers, entrepreneurs, and 
investors who will be sharing insights and perspectives at the conference, including 
recognisable names such as Sarindr Bhumiratana, co-founder of Epibone, the first 
bone reconstruction company; Kristi Kelly, a cannabis expert who will share her 
thoughts on medical cannabis; Mirko Whitfiled from SXSW, who will be sharing his 
perspectives on MAR Tech; Taizo Son, world-renowned serial entrepreneur and 
investor from Mistletoe; along with speakers from the hottest startups such as  
WeWork, Grab, Creative Venture, Nest VC, Amplyfi, Huawei, Tencent, SoftBank, 
and many others.

8. HACKATHON: THE BIRTH OF IDEAS
The three-day competition aims to inspire 
passionate and innovative individuals to turn 
their ideas into viable businesses. Renown 
mentors and experts will assist contestants 
throughout the competition to help them build 
their businesses from scratch. Supported  
by the Electricity Generating Authority of  
Thailand (EGAT), this year’s competition will 
revolve around the main theme "Energy",  
along with other relevant themes. The  
competition will be held at three venues:  
NapLab, KX and GlowFish. An award  
ceremony will take place on the last day of the 
conference. 

S PEAKERS
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9. EXPERIENCE AR/VR MUSIC FESTIVAL
Immerse yourself in a galvanising experience 
as Fungai and Nylon Thailand, two MAR Tech 
leaders in Thailand, join forces to organise 
the AR/VR Music festival to showcase the  
potential of Thailand’s MAR Tech industry,  
presenting state-of-the-art technologies that 
will be utilised at the festival. Also featured 
at the conference is a panel discussion on  
trends in Deep Tech for MAR Tech such as 
Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) 
and other technologies to encourage the  
development of Deep Tech and MAR Tech 
in Thailand. The show will also showcase  
Thailand’s potential to become Startup Hub of 
Southeast Asia.
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9. สัมผัสประสบกำรณ์ AR/VR Music 
Festival
พบความบันเทิงที่อวดศักยภาพของอุตสาหกรรม 

MAR Tech ของไทยที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัส

เทคโนโลยีล�า้ๆ น่าตื่นตาตื่นใจ ในการแสดงดนตรี 

Music Festival ที่จัดให้มีขึ้นภายในงาน โดยความ

ร่วมมือกับ 2 พาร์ทเนอร์ส�าคัญที่เป็นผู้น�า MAR 

Tech ไทย คือ ฟังใจ และ Nylon Thailand ซึ่ง

เพิ่งน�าวงดนตรีไทยไปอวดศักยภาพในเทศกาล

ดนตรีระดับโลก South by South West (SXSW) 

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

พร้อมการเสวนาพูดคุยเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหว

และเทรนด์ Deep Tech ส�าหรับ MAR Tech ที่

น่าสนใจทั้งในเรื่องของการใช้ Augmented reality 

(AR) และ Virtual reality (VR) และเทคโนโลยีอื่นๆ 

เพื่อเป็นไอเดียสร้างธุรกิจส�าหรับผู ้ประกอบการ 

ในกลุ่ม MAR Tech อันจะน�าไปสู่การพัฒนา 

Deep Tech และ MAR Tech ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 

และแสดงถึงศักยภาพประเทศไทยในการเป็นเมือง

แห่งสตาร์ทอัพที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

10. เดินทำงสบำยด้วยเส้นทำงรถไฟฟำ้
Startup Thailand 2019 เชื่อมโยงกิจกรรมในแต่ละจุดของแต่ละย่านนวัตกรรมด้วยเส้นทาง 

รถไฟฟ้า BTS ที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบาย โดยนอกเหนือจากสถานที่จัดงานหลักคือ 

Ture Digital Park (สถานีปุณณวิถี) ก็ยังสามารถต่อไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทั้ง  

NIA (สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ), Siam Innovation District (สถานีสยาม), NabLab 

(สถานีสนามกฬีาแห่งชาต)ิ, dtac Accelerate (สถานีสามย่าน), GlowFish (สถานีช่องนนทรี), 

TCDC (สถานีสะพานตากสิน), KX (สถานีวงเวียนใหญ่), AIS D.C. (สถานีพร้อมพงษ์) 

เป็นต้น █

10. EASILY ACCESSIBLE VENUES CONNECTED TO THE BTS SKYTRAIN 
AND MRT SUBWAY
All venues are easily accessible via BTS Skytrain and MRT Subway: True Digital 
Park (Punnawithi BTS Station), Thailand Innovation Centre (Victory Monument BTS 
Station), NabLab (National Stadium BTS Station), dtac accelerate (Sam Yan MRT 
Station), GlowFish (Chong Nonsi BTS Station), TCDC (Saphan Taksin BTS Station), 
KX (Wongwian Yai BTS Station), and AIS DC (Phrom Phong BTS Station). █ 

หมายเหตุ: เนื่องจากเนื้อหาในนิตยสารจัดท�า
และตีพิมพ์ก่อนวันงาน รายละเอียดกิจกรรม 
รายชื่อประเด็น และสปีกเกอร์ที่ร่วมงาน
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันงานจริง



STARTUP THAILAND 2019:
STARTUP NATION

1 INNOVATION 
CORRIDOR 9 VENUES

2 DISRUPTIVE 
SECTORS

4 PITCHING
LEAGUES

5 DAYS

3 HACKATHON

25COUNTRIES

200SPEAKERS

500STARTUPS
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THREE-YEAR 
CHALLENGE
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I N F O G R A P H I C

Startups have had three years to make 
its mark in Thailand. Startup Thailand has 
been the leading player to support and 
develop the Kingdom's startup ecosystem 
while the private sector has encouraged 
the growth of Thai startups. Here, Startup 
Thailand magazine lays out the outstanding 
information, statistics and highlights of the 
Thai startup scene, reflecting the potential 
of the country as one of the great 
global Startup Nations. • Currently, there are 1,700 

startups registered in the 
startupthailand.com system.

• In 2018, 49% of 
startups were in the 
seed stage, 26% were 
in Series A stage, 
9% were in Series B 
stage, and 6% were 
bought or taken over. 

• In 2018, the total market value 
of e-commerce in Thailand 
was 3.15 trillion baht (over 
US$101 billion) and expected to 
increase around 8-10% in 2019 
mainly in the B2C sector, which 
would be around 865 billion 
baht (about US$28 billion), 
which is the highest in ASEAN. 
Successful startups inspired 
36% of younger generation aged 
18-34 to become entrepreneurs.

•  Central JD Fintech  
partnered with Bangkok 
Bank and Kasikornbank to 
launch Dolfin wallet, the first 
e-wallet application using 
the electronic know-your- 
customer system or E-KYC 
for user identity verification.

Source: 

1. Startup Thailand

2. Beacon Venture Capital

3. set.or.th

4. etda.or.th

5. branbufffet.in.th

6. smartsme.co.th

7. reuters.com

8. kasikornresearch.com

INVESTMENT FUND AND FUNDRAISING

• Big corporations paid more attention 
to corporate innovation. They search 
for new solutions to integrate with 
their businesses, including Corporate  
Venture Capital and partnerships like 
AddVentures (SCG), Siri Ventures, 
Digital Ventures and Beacon Venture 
Capital.

• Eko, internal communication and operations 
platform for businesses, has raised a US$20 
million Series B financing round. Eatigo, a 
restaurant reservation platform, has built a 
US$10 million Series B financing round.  
Gogoprint, an online printing service, has 
raised a US$7.7 million Series A funding 
round.

• SIX Network  
successfully raised 
over US$520 million 
via an initial coin 
offering (ICO). This  
is the highest  
fundraising value  
via SIX Token selling 
in Thailand.

• Beacon Venture Capital, a wholly- 
owned corporate venture capital fund 
of Kasikornbank, made a US$50 million 
(1.6 billion baht) strategic investment in 
Grab. Central Group invested US$200 
million (6.3 billion baht) 
to acquire a significant 
non-controlling stake 
in Grab Holdings (Grab) 
Thailand to build the 
market for on-demand 
delivery service.
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SUPPORT FROM GOVERNMENT AGENCIES AND PRIVATE SECTORS

• Startups with strong 
growth are companies 
in B2B, FinTech, human 
resource technology and 
property technology.

•  Indonesia and Singapore 
are the most attractive 
international markets for 
Thai startups to expand 
their businesses.

• The highest investment in startup 
business was in the food and 
restaurant sector at 14%, e-commerce 
at 11%, while FinTech, PropTech and 
Digital Content were at 9% each.

• Kasikorn Research Center (KResearch) 
estimated that in 2019 the food delivery 
business would reach 33-35 billion baht, 
a 14% increase from the previous year, 
and account for 8% of Thailand's total 
restaurant business value in 2019.

• Develop innovation districts 
like Punnawithi as the  
CyberTech district where 
True Digital Park serves as 
the core for tech startups. 
Yothi District aims to be the 
health district, a world-class 
innovative medicine and  
research centre. Pathumwan, 
a bustling business centre, 
is a perfect platform for 
startups in financial services, 
lifestyle and tourism.

• The launch of Chiang Mai 
& Co, the specialised organi- 
sation aiming to develop 
the startup ecosystem in 
Chiang Mai, encourages 
research and provides the 
SMART Visa program for 
foreign startups, investors 
and digital nomads.

• Develop and support 
Entrepreneurial University 
via Startup Thailand League.

•  Space F, the FoodTech 
Incubation and Accele- 
ration Program, aims to 
increase more than 60 
FoodTech startups
in three years.

• Agrowth, the Global 
AgTech Acceleration  
Program by the NIA, 
seeks to accelerate the 
growth of AgTech startups. 
The selected startups will 
have a chance to work 
with global organisations.

• Big companies started more 
accelerator programs such as 
dtac Accelerate, Krungsri RISE, 
D-NEXT – by PTT DIGITAL 
x RISE, and Bangkok Bank 
InnoHub.

• LINE launched LINE 
ScaleUp 2019, aiming 
to grow the Thai 
startup scene, with  
a focus on scaling up 
startups to be the first 
unicorn by offering 
unparalleled access to 
Line's technology and 
opportunity to expand 
beyond Thailand and 
gain international 
funding.

OVERVIEW OF THAI STARTUPS

14% 

• Siri Ventures, a joint venture between Sansiri 
and Siam Commercial Bank that focuses on the 
full-scale R&D of property technology (PropTech), 
plans to inaugurate "Siri Ventures Private Prop-
Tech Sandbox" in Thailand this year. Being the 
first company to use Proptech in Thailand,  
Siri Ventures would use this model to develop 
residential innovation for its customers.
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Startup Thailand has been 
successfully organised 
for three years in a row. 
As the fourth edition 
of event is upcoming, 
Dr Pun-Arj Chairatana, 
executive director of 
the National Innovation 
Agency, as the major 
supporting agency of 
Thai startup activities, 
explains more about 
Startup Thailand 2019.

งาน Startup Thailand  
ประสบความส�าเร็จในการจัด
มาแล้ว 3 ปีติดต่อกัน 
และการจัดงานปีที่ 4 Startup 
Thailand 2019 ก�าลงัจะเริม่ขึน้ 
ดร.พันธ์ุอาจ ชัยรัตน์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สนช. (NIA) 
ในฐานะหน่วยงานที่ก�ากับดูแล 
Startup Thailand ให้เกียรติ
บอกเล่ารายละเอียดส�าคัญ
ของงานประจ�าปีนี้

I N S I G H T  T A L K





ธีมของงำน Startup Thailand ปีนี้
ธีมของป ี น้ี เราได ้การบ ้านตั้งแต ่วันที่ เป ิดงาน  

Startup Thailand ครั้งที่ 3 ปี 2018 คือ Startup 

Nation ท่านรองนายกฯ สมคิด (จาตุศรีพิทักษ์) 

ให้โจทย์มาว่าต้องท�าให้ประเทศไทยเป็นชาติแห่ง

สตาร์ทอัพเหมือนอิสราเอลหรือฝร่ังเศสที่พยายาม

ด�าเนินนโยบายอยู่ เราในส่วนของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นประธาน

อาเซยีนด้วย กจ็ะท�างานร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

ซึ่งเราประสบความส�าเร็จในการท�างานร่วมกับ

หน่วยงานในภูมิภาคน้ีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสิงคโปร์ ไฮไลต์จริงๆ ของธีมปีน้ีคือการ

ประกาศว่าเราจบเฟสที่ 1 ที่อธิบายว่าสตาร์ทอัพ 

คอือะไร เรามกีารพฒันาประชาคม (community)  

ทีเ่กีย่วข้องกับสตาร์ทอพั ไม่ว่าจะเป็นบริษทัสตาร์ทอพั 

เองที่มีจ�านวนมากข้ึน และ CVC (corporate 

venture capital) กม็มีากข้ึนหลายเท่าตวั กลายเป็น 

จุดเด่นใหม่ของประเทศไทย คือเป็นประเทศที่มี

บริษัทร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพ (venture capital)  

ทีม่าจากองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศแข็งแกร่งทีส่ดุ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เรายังไม่มี unicorn 

อย่างเป็นจริงเป็นจัง

ไฮไลต์ปีนี้เราจึงไม่พูดถึง Startup Nation ใน 

ลักษณะเป็นนโยบาย แต่มีสิ่งที่จับต้องได้ ทั้งการ

เปลี่ยนคอนเซ็ปต์จาก event exhibition เปลี่ยน

ความคิดของผู้คนที่จะไปร่วมงานจากเดิมต้องไปด ู

ในฮอลล์ที่ใดที่หนึ่ง เป็นการกระจายกิจกรรมไปท�า 

ในลักษณะ startup week 5 วันตามเส้นทาง BTS, 

MRT ที่เป็นพื้นที่ส�าหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เช่น 

ปุณณวิถี สยาม ศาลาแดง หัวล�าโพง ซึ่งสะท้อนว่า 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่เชิงกายภาพให้

สตาร์ทอัพทั่วบริเวณศูนย์กลางเศรษฐกิจ (CBD) 

เป็นเมืองส�าคัญและมีศักยภาพและมีความพร้อม

เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันก็แสดง 

ให้เหน็ว่าคณุสามารถท�ากิจกรรมสตาร์ทอพัได้ทกุวัน 

และมีหลายที่พร้อมรองรับ ทั้งกิจกรรมโรดโชว์  

แฮกกาธอน การประชุมสัมมนา การท�าแซนด์บ็อกซ์ 

ฯลฯ โดยหัวใจส�าคัญของกิจกรรมก็คือไม่ว่าคุณ 

จะเป็นสตาร์ทอัพคนไทยหรือต่างชาติ เมื่อมาที่ 

กรุงเทพฯ จากสนามบินคุณก็สามารถใช้เส้นทาง

รถไฟฟ้ามาท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ครบ

ภายใน 1 วัน

Startup Thailand ปีนี้มีกิจกรรม
อะไรบ้ำงที่เป็นไฮไลต์ของงำน
กิจกรรมหลักปีน้ีเราเน้น 2 เซกเตอร์ส�าคัญคือ 

Deep Tech กับ MAR Tech โดยในส่วนของ  

Deep Tech ที่เราจะเน้นก็คือเรื่องเกษตร, การแพทย์ 

ซึ่งเรามีย่านนวัตกรรมโยธีที่เราจะมีกิจกรรมให ้

ร่วมท�ากันจริงๆ และเรายังมีเรื่อง Cyber Tech  

ที่เราจะเปิดพื้นที่ True Digital Park แสดงให้เห็นว่า 

เรามีพื้นที่ส�าหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีให้แล้ว

ในส่วนของ MAR Tech (ดนตรี ศิลปะ และ 

สนัทนาการ) เป็นสิง่ทีเ่มือ่ก่อนได้รับการประเมนิคณุค่า 

น้อยเกินไป ทั้งที่เรามีทั้งความเช่ียวชาญและ

THEME OF THIS YEAR’S EVENT
Startup Thailand 2019 will be held under 
the theme “Startup Nation”. We did our  
homework for this year’s event while 
organising the third instalment last year.  
Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak 
gave us direction that Thailand must be a 
startup nation similar in quality to Israel and 
France. As Thailand will lead ASEAN this year, 
collaboration with member nations, especially 
Singapore, will enable us to make it happen. 
This year’s highlight will be the announcement 
of the successful development of startup  

Thailand must be a startup nation 
similar in quality to Israel 

and France

มี โอกาสสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมความคิด

สร้างสรรค์ (creative industry) เช่น เรื่องของ

อาหารและดนตรี เราขายได้ทั้งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้แล้ว

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้น เราอยากท�าให้มี

สภาพของความเป็น “เมืองสตาร์ทอัพ” ที่น้องๆ  

นักเรียนนักศกึษากม็าพติช์ให้ดกูลางสถานีรถไฟฟ้าได้ 

ในเฟสแรกเราสร้างการรับรู้ไปแล้วว่าสตาร์ทอัพ 

ต่างกับเอสเอ็มอีอย่างไร มาปีน้ีคนที่อยากเป็น 

สตาร์ทอพักข็อให้มาท�าสตาร์ทอพักันจริงๆ เพราะเรา 

ก�าลังท�าให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองหลักส�าหรับ

คนอยากท�าสตาร์ทอัพ โดยเราพยายามสร้าง 
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communities. Upon completion of Phase  
I towards the goal of Thailand becoming a 
startup nation, there are an increasing number 
of startups. Corporate venture capital firms 
also have doubled many times. Furthermore 
venture capitalists in Thailand can manage 
to partner with many top domestic firms that 
perform strong on the regional level. However, 
Thailand is still seeking its first unicorn, that is 
a startup valued at over US$1 billion.
 
We touch on tangible outputs to highlight 
changing of the event’s concept this year. 



S T A R T U P  T H A I L A N D  N O . 2 20 1 8

ไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่า startup lifestyle ขึ้นมา และ

ครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหลากหลาย

ทางเพศ ผู้สูงอายุ ไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่ Startup 

Thailand ปีนี้เราจึงมีความเป็น human touch 

มากขึ้น ใกล้ชิดผู้คนทุกกลุ่มมากขึ้น

จะมีกำรต่อยอด Startup Thailand 
หลังกิจกรรมต่อไปอย่ำงไรบ้ำง
ไฮไลต์หน่ึงที่ท�าไว ้คือเราพยายามที่จะท�าให้มี 

Bangkok initiative หรือ Bangkok declaration 

คือการเชิญหน่วยงานที่เป็น ecosystem builder 

ในภาครัฐของ Asean+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) 

เข้ามาหารือกันแล้วประกาศเป็นเจตจ�านงกรุงเทพฯ 

ด้วยกันว่าเราจะเชื่อมโยงระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ

เข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่ของใครของมันแล้วแข่งขันกัน 

หลายเรื่องเราต้องท�าด้วยกัน เพราะ 660 ล้านคน

อยู่ในอาเซียน และเป็นหนึ่งในตลาดส�าคัญของโลก 

เมื่อรวมกันจะได้พลังมหาศาล

ฉะนั้น Startup Thailand ปีนี้จึงเป็นการท�าให้มี 

กิจกรรมหลัก ซ่ึ งอยากท�าให ้ เกิด ข้ึนทุกป ีคือ 

มีประชุมกัน น�าข้อมลูมาแลกเปลีย่นกันในกลุม่ประเทศ 

อาเซียน ก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างสะพาน

เชื่อมประเทศในอาเซียน และท�าให้เกิดระบบนิเวศ

ของสตาร์ทอัพเป็นล�า่เป็นสัน

นอกจากนี้ในกลุ่มนักลงทุน อย่างที่บอกไปแล้วว่า 

CVC ในประเทศไทยเรามีความแข็งแกร่งมาก 

หลายประเทศก็เร่ิมให้ความสนใจว่าท�าไม CVC 

ไทยถึงพัฒนาได้เร็วมาก เราจึงอยากให้มี “Venture 

World” เอากลุ ่มนักลงทุนมาแชร์ประสบการณ์  

พูดง่ายๆ คือนักลงทุนก็จะมีเวทีของนักลงทุน  

หน่วยงานทีส่นับสนุนระบบนิเวศกจ็ะมเีวทขีองตวัเอง 

สตาร์ทอัพทั้งสาย Deep Tech และ MAR Tech  

ก็จะมีกลุ่มนักลงทุนของเขาอยู่

แนวทำงพัฒนำสตำร์ทอัพภำยหลัง
กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ผมขอแยกเป็น 2 ส่วน ในส่วนที่พูดถึงกระทรวงใหม่

จะเห็นได้ว่าชื่อกระทรวงใหม่ ก็มีค�าว่า ‘นวัตกรรม’ 

อยู่ โดยหน่วยงานที่เข้ามาท�างานร่วมกันอยู่ภายใต้

กระทรวงใหม่นี้หลักๆ ก็คือ อุดมศึกษา สถาบันวิจัย 

หน่วยงานให้ทุน และ NIA ที่อาจจะมองภาพ 

Throughout the five-day "Startup Week",  
participants will have opportunities to acces 
our act iv i t ies f rom many s i tes a long the  
skytra in and metro stat ions such as  
Punnawithi, Siam, Sala Daeng and Hua  
Lamphong to emphasise Bangkok’s central 
business district's (CBD) capacity for  
organising startup activities such as a  
roadshow, hackathon, seminar and sandbox 
etc. Regardless of nationalities, startups can 
easily conduct their business activities along 
the skytrain and metro systems from the  
airport to Bangkok’s CBD within a day.

WHAT ARE THE HIGHLIGHTED 
ACTIVITIES OF THIS YEAR’S 
STARTUP THAILAND?
There are two main tracks: Deep Tech and 
MAR Tech. Deep Tech will focus on agriculture 
and medical science. We have an "innovation 

route", which enables participants to do  
activities, and CyberTech, where True Digital 
Park is showcased to demonstrate that we are 
ready for technology startups.
 
MAR Tech was less prioritised in previous 
years despite our country's expertise and  
potential to develop in creative industries, such 
as, for example, food and music that we can 
sell throughout Southeast Asia. This year, we 
would like our activities to represent Bangkok 
as the "Startup City". We would like those 
who want to be a startup to come to Bangkok 
as we are trying to create a startup lifestyle  
and expand to cover diverse groups of  
entrepreneurs.
 
HOW WILL STARTUP THAILAND BE 
DEVELOPED AFTER THE EVENT?
We aim for the Bangkok Initiative or Bangkok 
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ของนวัตกรรมกันคนและแบบ ดังน้ันอันดับแรก 

ก็ต้องเข้าใจร่วมกันว่านวัตกรรมมีความหลากหลาย 

กระทรวงวิทย์ฯ ซึ่งท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยมาก 

ก็ต้องปรับภาพที่มองงานนวัตกรรมคือคนที่ท�างาน

วิจัยอย่างเดียวเสียใหม่ เพราะงานนวัตกรรมไม่ใช่

แค่การวิจัยจากวิทยาศาสตร์อย่างเดียว เรายังมี 

นวัตกรรมสังคม มีคนที่อยู่นอกวงการวิจัย อยู่นอก

วงการศึกษา เขาก็เป็นนวัตกรได้ NIA เองก็ต้อง

พัฒนาองค์กรให้ตอบรับการเป็น system indicator 

ของระบบนวัตกรรมของประเทศและท�างาน 

ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงใหม่ให้ได้อย่าง 

เป็นระบบ และช่วยกันท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับนวัตกรรมมีความเป็นองค์กรนวัตกรรม

ในส่วนที ่2 คอื การเปิดกว้างของนวตักรรมส�าหรับ 

ฝั่งผู้ใช้ (user) หรือภาคประชาสังคม ประชาชน

ทั่วไป ความจริงแล้ว นวัตกรรมด้านการเมืองหรือ

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ 

เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด เราต้องไป 

เช่ือมกับสตาร์ทอัพทั้งหมด ทั้งส่วนที่ต้องรับเอา 

งานวิจัย รับองค ์ความรู ้ใหม ่ๆ มาแปลงเป ็น  

business model ขณะเดียวกันสตาร์ทอัพบางกลุ่ม

ที่สนใจในมุมมองของสังคมด้านความเหลื่อมล�้า 

ก็อาจพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ซึ่งการเป็นสตาร์ทอัพในบริบทน้ี  

เราสนับสนุนให้มีทั้งสาขาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์

สูงอย่าง MAR Tech และที่เน้นการใช้เทคโนโลยี

เชิงลึกอย่าง Deep Tech ก็เอามาได้ ประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจกับ

สังคมสูงมาก ไม่ต่างกับจีน ญี่ปุ่น เยอรมนี เพียง

แต่เราต้องเขยิบตัวเองเป็นประเทศที่ไม่ได้ด้อยกว่า

ในเชิงความสามารถในการท�าธุรกิจในระดับโลก 

เพราะต่อไปสตาร์ทอัพคิดเฉพาะในประเทศไม่ได้

แล้ว ต้องคิดส�าหรับทั่วโลกเลย ไม่เช่นนั้นจะตาม

เขาไม่ทัน █

Declaration signed by ecosystem builders 
among the ASEAN+3 countries, including  
China, Japan and South Korea, in a bid to  
connect the startup ecosystem instead of 
competing with each other. With a population 
of over 660 million, ASEAN countries should  
work together to emphasise our importance 
on the global level. This year’s Startup  
Thailand will be a platform for ASEAN  
countries to share and exchange information 
and bridge the startup ecosystem in the region.

As Thailand is known for strong, fast-growing 
CVCs (Corporate Venture Capital), we will also 
organise a “Venture World” session, which 
will bring investors to share their experience 

and expertise. To put it simply, investors will 
have their own sessions, and so will agencies  
supporting the DeepTech and MARTech  
startup ecosystem.
 
WHAT IS THE STARTUP ROAD MAP AFTER 
THE ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY 
OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, 
RESEARCH AND INNOVATION?
Allow me to break it down in two parts.  
The first part is about the new ministry.  
Agencies under the Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation 
will include universities, research centres, 
funding agencies, and the NIA. It is essential 
to understand that innovation can be diverse. 

Despite having much experience in working 
with universities, the Ministry of Science still 
needs to adjust its vision. Innovation is not 
only for people doing research on scientific  
innovation. Social innovation, people outside  
the research and academic sector can be 
involved and become innovators in their own 
fields. The NIA also needs to develop its 
own system to become a standard system  
indicator at the national level. Collaboration 
with the new ministry will help us systemise 
our work towards our goal of enhancing  
innovation agencies. 

The second part is about open innovation 
on the users’ end who are the social sector, 

ASEAN countries should work 
together to emphasise our importance 

on the global level

the general public. In fact, political innovation 
and those relating to public services is closer 
to our lives than one may have thought. We 
have to connect all startups together and  
integrate research and new knowledge into 
a new business model. Some startups are  
interested in reducing social gaps and trying to 
develop themselves to be social enterprises.  
We should support those having high creativity 
in both MAR Tech and Deep Tech areas.  
Similar to China, Japan and Germany,  
Thailand is highly diverse, economically and 
socially. Thinking domestically is not an option. 
We have to step up our startups to be more 
competitive in the global scene. █
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เริม่ตน้ตัง้บรษัิท 

L E G A L

SETTING UP A COMPANY
Text : Nicky Nattanuch 
Managing Partner 2Ext

เมื่อเริ่มต้นท�าสตาร์ทอัพแล้ว จ�าเป็นต้องจดบริษัทหรือไม่ ในช่วง Idea Stage ผู้ก่อตั้ง 

(Founders) อาจจะยังไม่จดทะเบียนบริษัทก็ได้ เพราะเมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วก็จะมี 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา เช่น ค่าจ้างท�าบัญชีและสอบบัญชี แต่ถ้ามีผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder) 

หลายคน และเริ่มด�าเนินธุรกิจแล้ว เช่น มีลูกค้า มีการจ้างลูกจ้าง หรือเริ่มผลิตสินค้าและ

บริการ มีทรัพย์สินทางปัญญา ก็ควรพิจารณาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และการจดทะเบียน

ในรูปแบบของ “บริษัทจ�ากัด” น้ันเป็นรูปแบบที่เป็นสากล เพื่อแบ่งหน้าที่และสัดส่วน 

ผลประโยชน์ในบริษัท มีการก�าหนดความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนในบริษัทอย่างชัดเจน แต่หาก

เป็นช่วงที่สตาร์ทอัพต้องการเงินลงทุนภายนอกจากนักลงทุนแล้ว จ�าเป็นต้องจดทะเบียน

บริษัททันทีหรืออย่างช้าที่สุดเมื่อมีนักลงทุนตกลงลงทุน 

Do we need to set up a company when  
creating a startup? In the Idea Stage, the 
founders might not register the company 
since it incurs expenses, such as accounting 
and audit fees. However, if there are several 
co-founders and the startup has already  
begun working with customers, hiring  
employees, starting production, offering  
services or having intellectual property, then 
the startup should consider becoming a legal 
entity. The standard format is “Limited  
Company”. It is useful to divide the 
responsibility and benefits/returns in the  
company and to govern the relationship  
between the co-founders. If the startup needs 
external investment from investors, then it is 
time to set up the company.

There are three advantages I urge the  
startup to consider. First, to stipulate that the  
intellectual property rights of the product  
belong to the company to avoid future  
disputes between co-founders and  
employees. Second, the startup should 
seek to limit the liability to the third party.  
For example, if the startup defaults on a  
contract, the founders will not be held liable 
for more than the amount of unpaid shares  
capital. If the shares are fully paid up, the 
founders will be responsible for paid up  
capital with no personal liability. Operating 
as a legal company with properly registered 
capital gains gives the startup more credibility.  
Third, to receive a tax benefit if any; the  
government usually offers tax incentives to 
SMEs such as a waiver or special tax rate. 
Startups will receive more tax benefits as  
a legal business. When hiring an employee 
or starting production or rendering services,  
a startup under an individual’s name will have 
to do more accounting as well.

Up until recently, startups were encouraged 
to register in the financial hubs of Singapore 
or Hong Kong to better attract investors. This  
notion probably started because Thailand's 
startup ecosystem has just started to grow 
within the span of a decade. At the very  
beginning, investors were clueless about the 
formation and laws governing Thai corpora-
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THE THAI STARTUP ECOSYSTEM
HAS GROWN RAPIDLY

ข้ันตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย 

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)  

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องมี “ผู้เริ่มก่อการ” 

อย่างน้อย 3 คน (กฎหมายที่ให้มีผู้ก่อการคนเดียว 

ยงัอยูร่ะหว่างการพจิารณา และยงัไม่ออกเป็นกฎหมาย 

ในขณะที่เขียนบทความนี้) โดยสตาร์ทอัพสามารถ 

ท�าได้เอง อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมและรวบรวม 

เอกสารรวมถงึการเดนิทางไปจดทะเบยีน สตาร์ทอพั 

อาจเลือกจ้างบริษัทกฎหมายทั่วไปไปจดทะเบียน

ให้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเอง เพราะหากเอกสาร

ไม่ครบ อาจจะต้องเสียเวลาหลายเที่ยว ขั้นตอน

โดยสังเขป เริ่มจากการจองชื่อบริษัท จะใช้เวลา

พิจารณา 2-3 วัน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้น�า 

เอกสารจดทะเบียนพร้อมเอกสารการจองช่ือไป 

จดทะเบียนที่ส�านักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

การจดทะเบียนเป็นบริษัทน้ันมีข ้อดีที่อยากให้

ค�านึงถึง 3 เรื่องด้วยกัน หนึ่ง คือการก�าหนดว่า 

ทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าที่ท�าข้ึนมาเป็นของ 

บริษัทให ้ ชัดเจนตั้ งแต ่แรกย ่อมลดการพิพาท 

ถกเถียงในเร่ืองน้ีในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง 

ผู ้ก ่อตั้งด้วยกันเองและลูกจ้างที่จ้างผลิตสินค้า 

สอง เป็นการจ�ากัดความรับผิดของผู ้ก่อตั้งต่อ 

บุคคลภายนอก โดยถ้ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น 

เช่น กรณีผิดสัญญา ผู้ก่อตั้งไม่ต้องรับผิดเกินกว่า 

มลูค่าหุน้ทีย่งัไม่ได้ช�าระไว้ ซึง่ถ้าหากช�าระเตม็มลูค่า 

หุ้นแล้ว ก็จะรับผิดเพียงเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ลงไว้ใน 

บรษิทั แต่ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว รวมถึงการ 

จั ดตั้ ง บ ริษั ทและมี ทุ นจดทะ เบี ยน เพี ย งพอ 

ย่อมท�าให้ได้รับความน่าเช่ือถือกว่าการท�าธุรกิจ 

ในฐานะบุคคลธรรมดา สาม คือประโยชน์ทางภาษี 

ที่รัฐมักจะมีมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

หรือขนาดย่อม เช่น การยกเว้นไม่เก็บภาษีหรือ 

เสียภาษีในอัตราพิเศษ ซึ่งท�าให้สตาร์ทอัพได้รับ 

ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าการท�าธุรกิจในฐานะ 

บุคคลธรรมดาอีกด้วย เพราะเป็นการแยกฐานภาษี

ออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งถึงแม้ด�าเนิน

ธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา แต่ถ้ามีการจ้าง

ลูกจ้างหรือเริ่มผลิตสินค้าและบริการแล้ว ก็จะต้อง

จัดท�าบัญชีเช่นเดียวกัน

สตาร์ทอัพอาจเคยได้รับค�าแนะน�าต่อๆ กันมาและ

มีความเข้าใจว่าต้องต้ังบริษัทที่สิงคโปร์หรือฮ่องกง

ซึ่งเป็น Financial Hub จึงจะมีนักลงทุนสนใจ 

มาลงทุน ความเชื่อนี้อาจเป็นเพราะระบบนิเวศของ 

สตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ไทยน้ัน 

เพิ่งจะเติบโตเพียงไม่เกินสิบปีให้หลังนี้ ในช่วงแรก

นักลงทนุยงัไม่เข้าใจรูปแบบบริษทัและกฎหมายไทย 

อย่างไรกต็าม ระบบนิเวศในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ท�าให้ปัจจุบันมีนักลงทุนในประเทศไทยเองและ 

นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทย 

มากขึ้น สตาร์ทอัพในช่วง Early Stage สามารถ 

หาแหล่งเงินทุนลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทยได้ และหากเข้าสูช่่วง Growth Stage แล้ว 

บริษัทมทีางเลอืกทีจ่ะจดัรูปแบบโครงสร้างบริษทัใหม่ 

โดยอาจจัดต้ังนิติบุคคลในต่างประเทศเพิ่มข้ึนมา 

ภายหลังได้ ในระยะแรกจึงควรเลือกทางที่มี 

ค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุและสมเหตสุมผล สามารถบริหาร 

จัดการทางทะเบียนได้ง่าย ส�าหรับสตาร์ทอัพไทย 

การจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยน้ันจัดการ 

ง่ายกว่าและเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก จึงเหมาะสมกับ 

การเร่ิมต้นต้ังบริษัท และในอนาคตมีแนวโน้มที ่

นักลงทนุต่างชาตจิะเข้ามาลงทนุในบริษทัไทยมากข้ึน 

จากความพยายามทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

ร ่วมมือกันผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

หุ้นส่วนบริษัทเพื่อยกระดับให้เป็นสากล

manage. For Thai startups, setting up a  
company in Thailand is easier and costs less. 
Thus, it is suitable to set up the company. 
There is a trend that Thai startups will  
attract more investors abroad to invest in the  
company because of the cooperation between 
the government and private sector to drive the 
change in the corporate law to be updated to 
international standards.

The procedure to register the company in  
Thailand can be found in details and the forms 
that can be downloaded from the Department 
of Business Development (DBD). The company 
needs at least three "promoters" to register 
a company. (The law allowing one promoter 

has not yet been announced by the time this 
article was published.) Founders can register 
the company by themselves. However, the  
startup may have a general law firm prepare 
the necessary documents for the DBD  
registrar office to save time. The summary of 
the process starts by reserving the company's  
name, which takes about two-to-three days 
to review. When the name is approved, the 
startup brings the necessary forms and  
documents together with the company's name 
reservation approval to register the company 
at any DBD office. Do not forget to prepare for 
fees too. The registrar fee will be calculated  
from the registered capital and there are fees 
for issuing the company affidavit. Moreover, 
the DBD has online company registration  
services, allowing the applicant to register on 
the DBD's website. In the next issue, I will 
write about the shares structure between 
co-founders and other considerations when 
starting a startup. █ 

ที่ใดก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นท้องที่ที่บริษัทตั้งอยู่ และ 

อย่าลมืเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม โดยค่าธรรมเนยีม 

คดิตามทนุจดทะเบยีน และค่าคดัหนังสอืรับรองด้วย 

นอกจากน้ี กรมพฒันาธุรกจิการค้ายงัเปิดให้จดทะเบยีน 

ทางออนไลน์ได้ โดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องเข้าไป 

ลงทะเบียนในเว็บไซต ์ของกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้าก่อน ในตอนหน้าจะพดูถึงการแบ่งการถอืหุน้ 

ระหว่าง Co-founder พร้อมกับเรื่องที่ต้องค�านึงถึง

อื่นๆ ในการเริ่มท�าสตาร์ทอัพ █ 

tions. However, the ecosystem has grown 
rapidly which in turn attracts Thai investors 
and foreign investors to invest in Thai startups 
more than before. Early stage startups can 
gain access to capital even when registering 
as a company under Thai law. When the 
startup grows and enters the growth stage, 
it can restructure and reincorporate in other 
jurisdictions later without a hassle. In the  
beginning, we should consider the path with 
fewer expenses as well as being easy to  
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S P E C I A L  R E P O R T

ทรัพย์สินทำงปัญญำ อำวุธสตำร์ทอัพ

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ Intellectual Property (IP) คือผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ 

คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้า หรือ 

ในรูปของสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคดิการด�าเนินธุรกิจ วิธีการผลติทางอตุสาหกรรม 

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เพื่อเป็นการปกป้อง คุ ้มครองสิทธ์ิ และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ได้  

ภาครัฐจึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการจัดการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ ดังนี้

•  ขอรับค�าแนะน�าหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะขอรับ 

ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งผู้ประกอบการควรจะยื่นขอ

จดทะเบียนก่อนน�าสินค้าหรือบริการท�าตลาด

• จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ipthailand.go.th

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสินค้าและการบริการที่มีนวัตกรรมเกี่ยวข้องมักประสบปัญหาการ 

ถูกลอกเลียนแบบสูง โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพก็ยังมีอุปสรรค ทั้งด้วยการขาด

ความรู้ความเข้าใจ เงินทุนสนับสนุน การให้ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การมีความเชื่อและ

แนวคิดที่มองว่าก่อให้เกิดความยุ่งยาก ดังนั้นเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่มากขึ้น 

จึงจ�าเป็นต้องส่งเสริมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการเข้าถึงการคุ ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาให้ควบคู่กันไป 

ด้วยเหตุน้ีภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรือ สนช. 

จึงได้มีกลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม รวมถึงด้านการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา "MIND CREDIT” ซึ่งจะท�าหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถ 

เข้าถงึค�าปรึกษาด้านการคุม้ครองทรัพย์สนิทางปัญญาโดยบริษทัทีป่รึกษาทีม่คีวามเช่ียวชาญ

ซึ่งจะเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความพร้อมให้เกิดข้ึนในการแข่งขัน ไม่ว่า

จะเป็นการด�าเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทยและ

IP is a product created from human intellect.
It can be tangible – such as a designed product,
or intangible – such as a concept, production 
process, ideas behind a formula and computer
software.

To protect against patent trolls and piracy, the
Thai government has appointed the Department
of Intellectual Property (DIP), under the ministry
of commerce, to implement and enforce IP law 

SERVICES THAT STARTUPS CAN SEEK 
HELPS FROM THE DIP ARE:
●Information and consulting services on what 
type of IP the business needs to get registered 
before entering the market.
● Startups can apply for an IP licence online 
by going to www.ipthailand.go.th.
● Applying for an IP licence to do business in a 
foreign market. Thailand has ratified the Ma-
drid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks (1891) and the Protocol 
Relating to that Agreement (1989), so making

IP, A WEAPON AGAINST 
PATENT TROLLS 
ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นหนึ่งในหัวใจของธุรกิจที่ต้องได้รับการคุ้มครอง 
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าและบริการทางนวัตกรรมที่มีความเส่ียงต่อการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหาร กลุ่มไอที อิเล็กทรอนิกส์ 
และสินค้านวัตกรรมในกลุ่มเวชภัณฑ์และเครื่องส�าอาง ดังนั้น สตาร์ทอัพจึงต้อง
ตื่นตัวให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนจะสายเกินไป

Intellectual Property (IP) is considered the heart of business
and it needs legal protections to keep patent trolls at bay.
IP is crucial to companies that sell innovations and ideas.
Among the industries vulnerable to patent trolls are IT, food,
cosmetics and pharmaceuticals.
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ต่างประเทศ ค�าปรึกษาด้านสัญญาและการเจรจา

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การให้ค�าปรึกษา/

การสืบค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเกี่ยวกับการประดิษฐ์

การจดแจ้งลขิสทิธิ ์ค�าปรึกษา/ประเมนิความเสีย่งต่อ

การละเมิดสทิธบิตัรของบคุคลอืน่ ซึง่จะให้การสนับสนุน

แก่ผูป้ระกอบธุรกจินวัตกรรมต้ังแต่สตาร์ทอพั เอสเอม็อี

ไปจนถึงบริษทัขนาดใหญ่ โดยมทีนุสนับสนุนค่าบริการ

ทีป่รึกษาสงูสดุ 1 ล้านบาท/1 โครงการ รวมถงึยงัมกีาร 

ให้ค�าปรึกษาในด้านที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ

นวตักรรมอกี 3 สาขา ได้แก่ สาขากฎหมายธุรกจิ

และการขึ้นทะเบียน/การขอใบอนุญาตจากภาครัฐ 

สาขาการเงิน/บญัชี และการลงทนุ และสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่รองรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นต้น

ส�าหรับผูท้ีส่นใจรายละเอยีด สามารถสอบถามข้อมลู 

เพิม่เติมได้ที ่ ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ (องค์การ 

มหาชน) หรือ สนช. โทรศพัท์ 0-2017-5555 เวบ็ไซต์

nia.or.th หรือ Facebook.com/NIAThailand █

an application request for an IP license sub-
mitted in Thailand is usable and valid in other 
countries.

IP violation is a threat to businesses, especially 
startups. Patent trolls can harm the startup
industry by stealing ideas.

In Thailand, local businesses, especially startups,
knew very little on how to defend themselves.

• Google ได้เปิดโครงการ Patent Starter Program (google.com/patents/licensing/) ส�าหรับสตาร์ทอัพเพื่อให้ใช้สิทธิบัตร 

ของ Google ในการป้องกันไอเดียการท�าธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกยังจะได้เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนสิทธิบัตร (LOT 

Network) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท เช่น Dropbox, Canon และบริษัทอื่นๆ ในการป้องกัน Patent Trolls (ผู้ที่ไม่ได้มีธุรกิจ แต่จดสิทธิบัตรและ

ถือไว้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสิทธิ แล้วน�าสิทธิบัตรนั้นๆ มาฟ้องบริษัทต่างๆ เพื่อเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากการถูกละเมิด)

• องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าในปี พ.ศ. 2561 ทั่วโลกมีการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศตาม

สนธิสัญญาความร่วมมือทางสิทธิบัตรที่มีสมาชิกลงนามกว่า 180 ประเทศ มากเป็นประวัติการณ์ถึง 253,000 ค�าร้อง หรือเพิ่มขึ้น 3.9% จาก

จ�านวนค�าขอในปี พ.ศ. 2560 และในจ�านวนนี้มาจากเอเชีย 50.5% โดย Huawei ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน เป็นบริษัทที่ยื่น

ขอจดสิทธิบัตรมากที่สุดในโลกเป็นจ�านวน 5,405 ค�าร้อง

คือจ� านวนค�าขอรับสิทธิ บัตร 
(Patent application) ใน
ประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2561  
แบ่งเป็น ค�าขอจากคนไทย 4,949 
รายการ และค�าขอจากชาวตา่งชาติ 
8,669 รายการ

คือจ�านวนค�าขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ (Patent for an inven-
tion) ในประเทศไทยประจ�าปี พ.ศ. 
2561 แบ่งเป็น ค�าขอจากคนไทย 
905 รายการ และค�าขอจากชาว
ต่างชาติ 7,244 รายการ

Patent applications filed in
Thailand in 2018. 4,949 
were filed by Thais. 8,669 
by foreigners.

Applications for innovation 
patents filed in Thailand, 
in 2018. 905 by Thais 7,244 
by foreigners

I P  I N  N U M B E R S

13,618

คือจ�านวนค�าขอรับสิทธิบัตรการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for 
product design) ในประเทศไทย 
ประจ�าป ีพ.ศ. 2561 แบ่งเปน็ ค�าขอ 
จากคนไทย 4,044 รายการ และ 
ค�าขอจากชาวต่างชาติ 1,425 
รายการ

Applications for product
design patents filed in 
Thailand, in 2018. 4,044 by 
Thais 1,425 by foreigners

5,469

8,149

ทีม่า: stiic.sti.or.th/stat/ind-pt/
pt-t001-2019/

IP law illiteracy among the Thai business com-
munity is an outcome of a lack of interest and
the complexity and cumbersomeness of the IP 
subject itself. Thus, the government has a duty to 
help the business community be better informed
and IP literate. Thailand's goal of becoming a 
creative economy will not come to fruition without
knowledge and enforcement of IP law.

Yet the IP law itself is not enough. Thailand must 
have a mechanism to encourage scientists, 
investors and artists as well as related businesses
to create more intellectual property and get 
rewarded from their creation and labour. 

For that, the National Innovation Agency has cre-
ated the project, Managing Innovation Development
Credit or MIND CREDIT, which will help entrepreneurs
apply for trademarks and patents in Thailand and 
overseas. The service includes help on tracking 
related patents, and a legal consultant service 
on IP lawsuits and appraising of IP value. MIND 
CREDIT also will offer special training courses and 
consultant services for tech startups, including
business law and IP application, finance and 
accountancy and IT industry for Industry 4.0.

Contact the NIA at 02-017-5555, nia.or.th and 
facebook.com/NIAThailand for information. █

● Google has opened "Patent Starter Program" for startups to use Google technology to protect the business's 
ideas and innovations from patent trolls. Recruited participants will receive at no cost two patent families from 
Google's patent portfolio. In addition, they will participate in the LOT Network’s License On Transfer (LOT) pro-
gram. The LOT Network is an industry-led, networked, royalty-free patent cross-licensing arrangement for trans-
ferred patents launched by industrial participants, including Canon, Dropbox, Google, and SAP. For more informa-
tion, go to google.com/patents/licensing/

● The World Intellectual Property Organization (WIPO) announced in 2018 the applications in 180 countries that 
are member states of WIPO Convention rose to historic levels, 253,000 – 3.9% more than the figure from the 
previous year. 50.5% of those requests are from Asia. In 2018 Huawei, a major telecom company from China, filed 
5,405 application for IP licenses.
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GIVING LONG TERM PROTECTION TO YOUR INNOVATION
Intellectual Property (IP) is property created from human intellect and creativity and the
term given as such after these ideas is legally registered as IP, a status that allows
these human intellectual properties to be protected from piracy and exploitation.
Dr. Krithpaka Boonfueng, deputy executive director of The National Innovation 
Agency (NIA) aims to raise awareness of Thai startups to register and give their 
innovations and ideas the IP protection.
 
THE IMPORTANCE OF IP FOR STARTUPS AND INNOVATION IN THAILAND 
IP is major mechanism designed to provide protection because these ideas 
have an appraised value and can be used for guarantee and as capital. Because IP 
has value, it needs a mechanism that protects it from being exploited from non-own-
ers and business competitors. So, IP is important for startups because the sector 
is all about innovations. Yet, local startups do not know much about IP. 

OUTLOOK OF IP IN THAILAND
We look at IP in terms of a cycle that starts from IP laws that give legal protection 
and govern the court and related judicial process and enforcement. IP legislations 
are about legality, not promoting how to create IP and how to benefit from it. Thus, 
the good IP system must go beyond legal protection but include supportive 
system that encourage artists to create and company to produce more innovations 
and it is the government’s duty to create that supportive system.

D E E P  T E C H

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่เกิดจาก

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดร.กริชผกา 

บุญเฟื่อง รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงต้องการ

ผลักดันให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินที่มาจาก

ปัญญา

ควำมส�ำคญัของทรพัย์สนิทำงปัญญำกบั
กำรสรำ้งนวตักรรมของสตำร์ทอัพไทย
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกหนึ่งที่

ส�าคัญ คือคุ้มครองผลงานความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมทรัพย์สินของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งมีมูลค่า 

ประเมินมูลค่าได้ เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันได้ 

ใช้ร่วมทนุได้ นอกเหนือจากเป็นสนิทรัพย์ของเราแล้ว

จะป้องกันไม่ให้คู่แข่งเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

เราไปใช้ น่ันคือสิ่งที่ท�าให้เร่ืองของทรัพย์สินทาง

ปัญญามีความส�าคัญมากต่อสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ

ผู้ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ แต่กลับกลายเป็นเร่ืองหน่ึง

ที่ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยรับรู้น้อยมาก 

ภำพรวมของกฎหมำยกำรคุ้มครอง
ทรพัยส์นิทำงปัญญำในประเทศไทยตอนนี้
เป็นอยำ่งไร
สมมตเิราพดูถงึวัฏจกัรทรัพย์สนิทางปัญญา (IP Circle)

จะเร่ิมตั้งแต่ 1. การสร้างสรรค์ 2.การคุ ้มครอง

3. การน�าไปใช้ประโยชน์ และ 4. การบังคับใช้สิทธิ

เรามีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาครบถ้วน ซึ่งการ

คุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิทางศาลเป็นส่วนหน่ึง

แต่การส่งเสริมการใช้ประโยชน์กับการส่งเสริมการ

สร้างทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะ

กฎหมายไม่ได้บอกให้เราสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

ได้อย่างไร บอกแต่เพียงว่ามีคุ้มครอง ฉะนั้นระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี รัฐบาลต้องมีกลไกส่งเสริม

จด IP ปกป้องสิทธิระยะยำว

INTELLECTUAL 
PROPERTY (IP)
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IT IS CRUCIAL FOR A PRODUCT 
TO HAVE EFFECTIVE BRANDING 

AND TO BE LEGALLY
PROTECTED.

There are great ideas and research innovations.
We need to encourage innovators to recognise 
the importance to turning these intangible ideas
into products/projects.

The NIA has initiated mechanisms to commercial 
innovations to ensure that potential innovation 
and IP projects can be turned into deep tech 
startups.

WHAT ARE THE SUGGESTION FOR START-
UPS ON HOW TO HAVE LEGAL PROTEC-
TIONS ON THEIR IDEAS?
Local startups focus on developing ideas and 
finding investors and market. They often forget 

about how to 
protect their 
ideas and 
innovations 
(from patent 
troll). 

I want to 
e n c o u r a g e 
Thai startups 
to be aware 

and acknowledge the importance of IP.  

I want to see researchers in Thailand become 
more aware of IPs and I want to see the rise 
of IP license by Thai researchers. The NIA has 
set up a one stop service at True Digital Park 
to give consultations to startups wishing to 
get IP license. NIA has a close cooperation 
with Department of Intellectual Property, so 
we have run workshops to educate startups. 
These cooperations are under Managing
Innovation Development Credit (MIND CREDIT).
It is crucial for a product to have effective 
branding and to be legally protected with IP for 
big corporations with highly valued brands. █

การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสร้างแล้วเอา

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เรามีค�าว่าจากหิ้งไปสู่ห้าง มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย

อยู่มาก เราก็ต้องส่งเสริมให้น�าทรัพย์สินทางปัญญา

ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) ได้มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนการน�า

ผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกจิ หรืออกีวธีิหน่ึง

คือน�าทรัพย์สินทางปัญญามา spin-off ให้เกิดเป็น

บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech 

startup) จากมหาวิทยาลัย

มีค�ำแนะน�ำส�ำหรับสตำร์ทอัพ
ในกำรมำจดเพ่ือปกป้องตัวเองอย่ำงไร
สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้าง

ก า รห าผู ้ ม า

ลงทุน การหา

ตลาด โดยลืม

นึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่

เ ข าคิดข้ึนมา

ว่าสามารถรับ

ความคุ้มครอง

ทางกฎหมายได้

ดิฉันจึงอยาก

ก ร ะ ตุ ้ น

สตาร์ทอัพให้

ตระหนักถงึความส�าคญัของเร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญา 

ดิฉันอยากเห็นคนไทยเป็นเจ้าของ IP กันมากๆ 

เพราะถ้าดูสถิติการจดทรัพย์สินทางปัญญา คนที่

จดสิทธิบัตรการประดิษฐ ์ในไทยส่วนใหญ่เป ็น

ต่างประเทศ คนไทยยังจดสิทธิบัตรกันน้อยอยู่ 

ทั้งนี้ เรามี one stop service ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ

สตาร์ทอัพที่ True Digital Park ซึ่งการให้ค�าแนะน�า

ทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นหนึ่งในกลไกที่เราจะมี

เพื่อให้ความช่วยเหลือสตาร์ทอัพ รวมถึงมีความ

ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใกล้ชิด

มกีารจดัอบรมความรู้เร่ืองน้ีเป็นระยะๆ ภายใต้กลไก

สนับสนุนด ้ านการเส ริมสร ้ างศักยภาพด ้าน

นวัตกรรม (Managing Innovation Development 

Credit - MIND CREDIT) เพราะการค้าขายต้องการ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและมี branding 

เพราะแบรนด์มมีลูค่า เป็นทีย่อมรับ ซึง่บริษทัยกัษ์ใหญ่

ให้ความส�าคัญมาก ปัจจุบันน้ีแม้คุณจะไม่มีอะไร

อย่างน้อยคุณต้องมีแบรนด์เพื่อบอกได้ว่าสินค้าน้ี

เป็นของเรา █

1. ให้ทนุเพ่ือสรา้งนวตักรรม โครงการละ
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 75% ของค่า
โครงการใหข้อทนุเปน็ open inno-
vation คือ grant เงินให้เอกชนท�า
นวตักรรมและเปน็เจ้าของนวตักรรมเอง
2. MIND CREDIT ให้ไม่เกนิ 75% วงเงนิ
ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ส�าหรบัคา่ทีป่รึกษา
การจดทรพัยสิ์นทางปัญญา ชว่ยการ
จดสิทธบิตัร จดเคร่ืองหมายการค้า 
ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมบีรษัิทที่
ปรกึษาขนาดใหญร่ะดบัไพรซ ์วอเตอร์ 
เฮาส์ หรอืเบเคอร ์แอนด ์แมคเคนซี
ให้ค�าแนะน�า
3. ส่งเสรมิใหธ้รุกจิเตบิโต ม ีmarket
innovation ท�ากลุม่ธรุกจินวัตกรรม
ให้เตบิโตไปตลาดตา่งประเทศ 
4. ท�าให้ประเทศไทยเป็น global hub
โดยท�าความรว่มมือกบัประเทศตา่งๆ
และส่งเสรมิใหส้ตารท์อัพสรา้งสรรค์
ทรพัยสิ์นทางปัญญาและใชป้ระโยชน์
ทัง้ในไทยและต่างประเทศ

1. Providing grants to researchers, 
1.5 million baht maximum — or 
75% of project value, for each 
project. The grant fosters open 
innovation because researchers 
will be owners of IP license.
2. MIND CREDIT provides financial 
assistance up to 1 million baht 
per project (or up to 75% of total 
project’s value) to startups that 
register for IP license for both 
local and foreign markets. The 
financial assistance will be used 
for consultancy, registration and 
licensing process. MIND CREDIT 
also gets respectable partners 
such as PriceWaterHouse and 
Baker McKenzie.
3. Promote and enable Thai busi-
ness on innovations and help 
them penetrate overseas market.
4. Make Thailand hub on innova-
tion and cooperate with foreign 
partners.

บทบาทของส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

NIA’S ROLES
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G L O B A L  U P D A T E

ตามติดข่าวสาร อัปเดตความเคลื่อนไหว
ในวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพทั่วโลก

Text: Dorn Malaitham

EVERYTHING 
YOU NEED 
TO KNOW 

HYPE Sports Innovation แพลตฟอร์มด้าน

นวัตกรรมกีฬารายใหญ่สุดของโลกซึ่งมีสมาชิก 

ผูเ้ล่นหลกัในอตุสาหกรรมกฬีามากกว่า 4 หมืน่ราย 

เปิดตัวกองทุนมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมี 

เป้าหมายเพือ่สร้างสตาร์ทอพัยนิูคอร์นด้านนวตักรรม 

กีฬา กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Uli Becker 

ซึ่งเป็นอดีตประธานบริษัทรีบอค (Reebok) และ 

Bernd Wahler ซึ่งเป็นอดีตประธานของ VfB 

Stuttgart ส่วนเครือข่ายนักลงทุนกลุ่ม accele- 

rator ที่พร้อมจะลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพด้าน

นวัตกรรมกีฬา ก็มีทั้งผู้น�าในอุตสาหกรรม เช่น 

UEFA และ NFL รวมถึงพันธมิตรรายใหญ่ เช่น 

ASICS, Spalding, Adidas และไมโครซอฟท์ 

กองทุนน้ีจึงก�าหนดเป้าหมายลงทุนในสตาร์ทอัพ

นวัตกรรมกีฬาระดับยอดเย่ียมซึ่งรู้จักเป็นการ 

ส่วนตัวและเป็นส่วนหน่ึงของดลีเท่าน้ััน สตาร์ทอพั 

ที่ถูกคัดเลือกจะเข ้าโครงการเร ่งการเติบโต  

(accelerator program) เพื่อสร้างความโดดเด่น 

บนแพลตฟอร์มระดับโลก

HYPE CAPITAL LAUNCHES A 
B2.3BN INNOVATION FUND

With more than 40,000 members, the 
world's largest sports innovation platform 

VOOM สตำรท์อัพอสิรำเอล
ดำ้นประกนัภยั ระดมทนุซรีส์ี A 
5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั

VOOM แพลตฟอร์มการประกันแบบออนดมีานด์ 

รายแรกของโลกบนเทคโนโลยี telematics 

ประกาศความส�าเร็จในการระดมทุนซีรีส์ A 

มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาบริการ

ประกันภัยแบบออนดีมานด์ส�าหรับยานพาหนะ 

รวมถึงยานที่ ขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

โดรน รวมถึง e-scooters และ powersports

การระดมทุนในรอบน้ี มีผู ้ลงทุนซ่ึงน�าโดย  

Arbor Ventures และนักลงทุนร่วมทุน ได้แก่ 

F2 Capital, Verizon Ventures, Kaedan 

Capital และ Plug and Play Ventures  

ซึ่งช่วยให้การระดมทุนได้รับเงินเพิ่มรวมเป็น  

7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

HYPE Capital เปิดตวักองทนุ
เทคโนโลยกีฬีำ 75 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั

HYPE Sports Innovation, has announced 
plans for a US$75 million (2.3 billion baht) 
capital fund. Led by Uli Becker, ex-president 
of Reebok, and Bernd Wahler, former  
president of VfB Stuttgart, the fund aims  
to support the next unicorns of sports  
innovation. Hype's accelerator network  
includes major sports brands, clubs and 
federations, like the Union of European  
Football Associations (UEFA), the National 
Football League (NFL), and partnerships  
with ASICS, Spalding, Adidas, and  
Microsoft. The fund's investment strategy 
will primarily work with elite startups, whom 
they know personally and are part of their 
deal flow. Once the startups are on-board, 
they will cooperate in the accelerator  
program, giving them an outstanding global 
platform.

ISRAELI STARTUP VOOM GETS A 
B156.4MN SERIES A FUNDING

VOOM, the first on-demand, telematics- 
based insurance platform for specialised 
mobility, announced that it has closed a 
US$5 million (156.4 million baht) Series  
A financing round to offer users on- 
demand, usage-based insurance policies 
for multiple modes of transportation  
including electric scooters and bikes, 
drones and Powersports.
 
Arbor Ventures led the round with  
participation from investors like F2 Capital,  
Verizon Ventures, Kaedan Capital, and Plug 
and Play Ventures. The funding brought the 
total amount raised to $7 million.
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HUYA EYES  EXPANSION
INTO US MARKET

The global e-sports economy is expected to 
hit over US$1 billion in revenues this year. 
Huya, a Chinese live streaming platform for 
gaming content, is eyeing up the US, plan-
ning to tap the fast-growing e-sports market 
internationally. Huya has launched a prod-
uct called Nimo TV in some markets in Latin 
America and Asia.
 
In 2014, Li Xueling founded Huya, for live 
streaming content for mobile, personal 
computer, and console games. Nimo TV, a 
leading global game live streaming platform, 
provides live streaming of PUBG, PUBG 
Mobile, Fortnite, and other PC and mobile 
games. █

รายได้จากตลาดเกมอิเล็กทรอนิกส์โลก (e-sport 

economy) คาดว่าจะทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐในปีนี้ เมื่อ Huya แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

สัญชาติจีนซึ่งถ่ายทอดสดส�าหรับนักเล่นเกม

ก�าลังมองหาโอกาสในการขยายเข ้าสู ่ตลาด

สหรัฐอเมริกาและเพิ่มบทบาทในระดับสากล 

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสจากตลาด e-sports ที่

เติบโตอย่างรวดเร็วในระดับสากล ปัจจุบันบริษัท

เริ่มให้บริการ Nimo TV ในบางส่วนของลาติน 

อเมริกาและเอเชีย

Tencent เจ้าของเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุด

ของจีนเป็นผู้น�ารอบการระดมทุนมูลค่า 35 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงใน True Layer ฟินเทค

สตาร์ทอัพในกรุงลอนดอนซึ่งก่อตั้งมาได้  5 ปี โดย 

Temasek ซึ่งเป็นกองทุนยักษ์ใหญ่ของรัฐบาล

สิงคโปร์ก็สนับสนุนการระดมทุนในรอบนี้ด้วย

การลงทุนดังกล่าวจะช่วยยกระดับเทคโนโลยี

ทางการเงินของลอนดอนหรืออุตสาหกรรมเทค 

ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว ่าจะยังมี 

ความไม่แน่นอนจากปัจจัยเรื่อง Brexit

True Layer ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็น

แพลตฟอร ์มส�าหรับการสร ้างแอปพลิเคชัน

ทางการเงนิทีส่ามารถท�างานกบัธนาคารต่างๆ  ได้ 

ปัจจบุนั TrueLayer ด�าเนินงานในสหราชอาณาจกัร 

เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน คาดว่าจะใช้

เงินทุนล่าสุดจาก Tencent และ Temasek เพื่อ

ขยายสู่ตลาดอื่นๆ ทั่วยุโรปและเอเชีย

Huya ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดย Li Xueling 

ซึ่งเป ็นแพลตฟอร ์มออกอากาศแบบโต้ตอบ 

(Interactive broadcast platform) สัญชาติจีน 

พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดสดที่ออกอากาศ

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์

เคลื่อนที่ Nimo TV ยังเป็นแพลตฟอร์มการสตรีม

เกมถ่ายทอดสดระดับโลกที่ให้การสตรีมแบบสด

ของ PUBG, PUBG Mobile, Fortnite และพีซีและ

เกมบนมือถืออื่นๆ █

CHINESE INTERNET GIANT PUTS 
B1BN ON TRUELAYER

Tencent, the owner of China's largest social 
network, is leading a US$35 million (1 billion 
baht) funding round for TrueLayer, a five-
year-old British financial technology startup 
based in London. Temasek, Singapore's 
sovereign wealth fund, is likely to back the 
fundraising.
 
The investment will level up London's  
financial technology, or fintech, which 
is enjoying rapid growth despite Brexit  
uncertainties.
 
Founded in 2016, TrueLayer provides a 
platform for building financial applications 
that can work with different banks. Currently 
operating in Britain, Germany, France, Italy, 
and Spain, TrueLayer is expected to expand 
into more markets across Europe and Asia.

Tencent ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตของจีน ลงทุนใน True Layer 
ฟนิเทคสตำร์ทอัพอังกฤษ

Huya แพลตฟอร์ม
สตรมีมิง่จนีวำงแผน
เขำ้ตลำดสหรฐัฯ
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Text: Pahrada Sapprasert

Director, 500 Startups

ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เราได้ใฝ่ฝัน

ถึงการเดินทางออกสู่อวกาศเสมอมา แม้จะมีคน

กลุ่มเล็กๆ ที่เคยได้ไปเหยียบดวงจันทร์หรือออกไป 

ส�ารวจอวกาศบ้างแล้วก็ตาม แต่คนทัว่ไปกอ็ยากมสีทิธ์ิ 

ได้ออกไปท่องเที่ยวนอกโลกบ้าง และความใฝ่ฝันนี้ 

ดูจะใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกที เมื่อผู้น�าทางด้าน 

เทคโนโลยีของโลกอย่าง เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos),  

อีลอน มัสก์ (Elon Musk), และเซอร์ริชาร์ด 

แบรนด์สัน (Sir Richard Branson) ได้ทุ่มเท 

แรงสมอง (และแรงเงินมหาศาล) เพื่อพัฒนาทั้ง

ยานอวกาศและระบบขนส่งที่จะท�าให้ความฝัน 

ของมวลมนุษยชาติเป็นจริงขึ้นมา

D I S R U P T

ท่องเที่ยวอวกำศ
ควำมฝันที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นจริง
ของมวลมนุษยชำติ

RACE TO
THE SPACE

From the dawn of civilisation, humans have always dreamed of travelling to space. 
Even though a limited number of highly trained astronauts have landed on the moon 
and been in space, regular people like us would like the chance to do the same. 
This concept has never been so close to reality as much as today as the world’s 
tech leaders like Jeff Bezos, Elon Musk, and Sir Richard Branson have invested 
their brain power (and a lot of money) to develop spaceships and transportation 
system companies to make it happen.

Let’s start with Elon Musk, more commonly known as the Tesla owner.  
He also owns another company, SpaceX, which designs, manufactures and  
launches advanced rockets and spacecraft for the purpose of innovation, 
exploration, and commercialisation. Its spaceships are also known to be the 
most innovative, and now the spaceship BFR has been bought by a Japanese 
billionaire along with 6-8 artists just to travel to the moon to get inspiration 
from seeing the moon from a new perspective. The flight is scheduled for 2023 
and will be the first flight where the crew won’t have a background in space 
engineering. This might be a sign that SpaceX is moving towards its ultimate goal, 
which is to enable humans to live on other planets.

Sir Richard Branson, the owner of the Virgin Group empire, has Virgin Galactic,  
the company that develops spaceships and transportation systems so that anyone 
can travel into space. Virgin Galactic has been developing VSS Unity, which was 
built by The Spaceship Company for fully commercial purposes - to allow anyone 
who’s interested in space travelling experience what it is like to be an astronaut and 
enjoy an out-of-this-world experience. However, it seems like SpaceX is already 
one step ahead of Virgin Galactic in this concept right now.
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As for Jeff Bezos, he also has a vision to go 
into space but he wants Blue Origin to be  
a tool to move all heavy industries into space 
so Earth can be a real residential planet.  
He also believes that the future is up to the 
next generations to determine how to make 
use of resources in space. Blue Origin recently  
revealed its new model of the moon-landing  
ship “Blue Moon” on May 8. Blue Moon is 
roughly only 7 metres in circumference but  
can carry things like robots and infrastructure 
payloads up to 4 tonnes. News reports also 
said that NASA has a plan to test the moon 
landing in 2024 and Blue Origin is hoping that 
NASA would decide to work with them to 
meet their 2024 goal.

These aerospace companies are all in a race 
to see who can do better, faster, and cheaper. 
Although customers in this field are relatively 
limited, this kind of competition encourages 
innovation and exciting technology. Even 
though each company has a slightly different 
vision, they all share the same purpose of 
giving people more options in transportation, 
travel, living, resources, and the survival of our 
race in the future. █

มาเริ่มกันที่อีลอน มัสก์ ที่เรามักจะรู้จักจากรถยนต์ไฟฟ้าเทสลา (Tesla) แต่อีกบริษัทหนึ่ง 

ที่อีลอนทุ่มเทมากก็คือสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) บริษัทธุรกิจการขนส่งอวกาศ ที่ทั้งสร้าง 

ยานอวกาศและปล่อยยานอวกาศเพื่อการสร้างนวัตกรรม การส�ารวจ และทางด้านพาณิชย์ 

ยานอวกาศของสเปซเอ็กซ์ข้ึนช่ือว่ามีความทันสมัยที่สุด และตอนน้ีทางสเปซเอ็กซ์และ

ยานอวกาศรุ่น BFR ก็ได้โดนเศรษฐีชาวญี่ปุ่นเหมาล�าเพื่อเดินทางไปยังดวงจันทร์พร้อมกับ 

ศิลปินอีก 6-8 คน เพื่อท่องเที่ยวและหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากการเห็นดวงจันทร์ 

ด้วยมมุทีแ่ตกต่างออกไปจากบนโลก โดยเทีย่วบนิน้ีก�าหนดไว้ว่าจะออกเดนิทางปี พ.ศ. 2566 

และจะเป็นเที่ยวบินอวกาศเที่ยวแรกที่พามนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรม 

ทางด้านอวกาศเลยแม้แต่น้อย ออกไปยังอวกาศจริงๆ และน่ีก็อาจเป็นสัญญาณแรก 

ของการเดินทางสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของสเปซเอ็กซ์ น่ันก็คือการท�าให้มนุษย์เราสามารถ 

ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศหรือบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ได้จริงนั่นเอง

ทางด้านเซอร์ริชาร์ด แบรนสัน เจ้าของอาณาจักรกลุ่มบริษัท Virgin ก็มีบริษัทเวอร์จิ้น 

กาแลกติก (Virgin Galactic) ที่คอยสร้างและพัฒนายานอวกาศเช่นกัน เซอร์ริชาร์ด  

มีความตั้งใจอยากให้การเดินทางไปในอวกาศเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และบริษัท 

เวอร์จิ้นกาแลกติกนี้ก็ได้พัฒนายานอวกาศรุ่น VSS Unity ซึ่งสร้างโดยบริษัท The Spaceship 

Company เพื่อจุดประสงค์ทางการพาณิชย์โดยเฉพาะ นั่นคือการเปิดให้คนทั่วไปที่สนใจ

อยากมีประสบการณ์ท่องเที่ยวอวกาศได้มาลองเป็นมนุษย์อวกาศและออกไปท่องเที่ยว 

นอกโลกจริงๆ ด้วยยานอวกาศล�าน้ี แต่ดูเหมือนว่าตอนน้ีจะถูกสเปซเอ็กซ์น�าหน้า 

อยู่ก้าวหนึ่งเสียแล้วแล้ว

THESE AEROSPACE COMPANIES ARE ALL  
IN A RACE TO SEE WHO CAN DO BETTER, FASTER, 

AND CHEAPER

ส่วนเจฟฟ์ เบโซส ก็มีวิชั่นที่อยากจะออกไปยังอวกาศเช่นกัน แต่อาจจะแตกต่างกับ 

สเปซเอ็กซ์และเวอร์จิ้นกาแลกติกเล็กน้อยตรงที่จริงๆ แล้ว เจฟฟ์ต้องการจะให้บลู ออริจิน 

(Blue Origin) เป็นเครื่องมือในการขนย้ายอุตสาหกรรมหนักออกนอกโลกเพื่อท�าให้ 

ดาวเคราะห์ที่ช่ือว่าโลกได้กลับมาเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริง และเขายังเช่ือว่าอนาคต 

ของโลกและลูกหลานในรุ่นถัดๆ ไป ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากอวกาศได้ 

มากน้อยแค่ไหน ซึ่งในตอนนี้ บริษัทบลู ออริจิน เพิ่งได้เปิดตัว “Blue Moon” เมื่อวันที่ 

8 พฤษภาคมที่ผ่านมา Blue Moon คือยานส�าหรับลงจอดบนดวงจันทร์ที่มีขนาด 

ประมาณเพียง 7 เมตร แต่สามารถขนของ เช่น หุ่นยนต์ส�ารวจและโครงสร้างต่างๆ 

ได้ถึง 4 ตัน ซึ่งแหล่งข่าวได้แจ้งว่าองค์การนาซา (NASA) ก็มีแพลนจะทดลองยาน 

ส�าหรับลงจอดที่ดวงจันทร์ในปี พ.ศ. 2567 และบลู ออริจิน ก็หวังว่านาซาจะตัดสินใจ 

มาร่วมงานกับบลู ออริจิน เพื่อท�าให้การไปดวงจันทร์ในปี พ.ศ. 2567 เป็นจริงขึ้นมา

แม้ว่าบริษัทธุรกิจการขนส่งอวกาศเหล่าน้ีจะแข่ง 

กันอยู่เนืองๆ ว่าใครท�าได้ดีกว่า เร็วกว่า และถูกกว่า 

เพราะกลุ ่มลูกค้าที่สามารถใช้บริการขนส่งทาง

อวกาศนีค่้อนข้างจะมจี�านวนจ�ากดั แต่การแข่งขันน้ี 

ก็ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้จริง โดยที่

แต่ละบริษัทก็ท�าในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อ

บรรลุเป้าหมายที่แต่ละคนเชื่อมั่น แต่สิ่งที่เหมือนกัน 

ก็คือทุกคนท�าเพื่อให ้มนุษยชาติได ้มีทางเลือก

มากขึ้นทั้งในเรื่องการเดินทาง ท่องเที่ยว ใช้ชีวิต 

ทรัพยากร และการด�ารงอยู่ของเราทุกคนในอนาคต

นั่นเอง █
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ทีน่ี่เป็นทางเลอืกแรกส�าหรับผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั 

รุ่นต่อมา อาทิ Shutterstock.com ในปี พ.ศ. 2546, 

Etsy ในปี พ.ศ. 2548 ตามมาด้วยสตาร์ทอัพ 

สื่อโฆษณาออนไลน์หลายราย ได้แก่ BuzzFeed, 

Outbrain, AppNexus, Betaworks และ Gilt Groupe 

ล้วนเลอืกนิวยอร์กเป็นฐานทีม่ัน่ส�าหรับส�านักงานใหญ่ 

ด้าน Lia Kislev และ Clea O’Hana ผู้ก่อตั้ง 

Wishi บริษัทออกแบบสไตล์ส่วนบุคคลทางออนไลน์ 

สัญชาติอิสราเอลและซานฟรานซิสโกปิดส�านักงาน

เพื่อหนีจากฟองสบู ่ในแคลิฟอร ์เนียเหนือมาที่

นิวยอร์ก เช่นเดียวกับ Andras Forgacs ผู้ก่อตั้ง 

Modern Meadow ซึ่งผลิตวัตถุ Vegan ด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ ก็ก่อตั้งกิจการในซานฟรานซิสโก 

และมิสซูรี แต่ก็ย ้ายมาที่กรุงนิวยอร์กเพื่อใช้

ข ้อได้เปรียบด้านชีวภาพ วิศวกรรม สภาพแวดล้อม 

การท�างานและชุมชนทางธุรกิจจากเมืองนี้

สตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่ทั้ง Google, Facebook,  

Uber, Twitter, Amazon แม้ว่าจะถือก�าเนิดและมี 

ส�านักงานใหญ่แห่งแรกในซิลิคอนวัลเลย์ แต่ต่างก็ 

พากันตั้งส�านักงานใหญ่แห่งที่ 2 ที่นิวยอร์ก จนมี 

ค�าเปรียบเมืองนี้ว่าเป็น “Silicon Alley” 

ด้าน WeWork ยักษ์ใหญ่ของโลกรายหนึ่งในธุรกิจ

โคเวิร์กกิ้งสเปซ (Co-working space) ผู้บริหาร

พื้นที่เช่าเอกชนเจ้าใหญ่สุดในแมนฮัตตัน เลือก

นิวยอร์กเป็นฐานที่มั่นเมื่อ 10 ปีก่อน (พ.ศ. 2552) 

STARTUPS & THE CITY
NYC: GLOBAL EPICENTRE OF
FINANCE AND STARTUPS

G L O B A L  H U B

นิวยอร์ก ศูนย์กลำงกำรเงินและสตำร์ทอัพของโลก

นิวยอรก์ เปน็ทีรู่จ้กัในฐานะศูนย์กลางการเงินของโลกมาร่วม 220 ป ีเปน็ทีต่ัง้ของ 
ตลาดค้าหุ้น New York Stock Exchange (NYSE) ที่คึกคักแห่งวงการตลาดทุน
แต่ในชว่งเกอืบ 20 ปีมานี ้สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยทีีเ่คลือ่นไหวอยา่งไม่หยดุนิง่ 
ผนวกกบัองคป์ระกอบแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ทัง้ผูป้ระกอบการธรุกจิ สถาบนัการศึกษา 
บริษัทเทคโนโลยทัีง้ใหญ่และเลก็ ธุรกิจร่วมทนุ นกัประดษิฐค์ดิคน้ ต่างเปน็ฟนัเฟอืง 
ส�าคัญที่ผลักดันให้ที่แห่งนี้กลายเป็นเมืองทรงพลังอย่างลึกซึ้งส�าหรับสตาร์ทอัพ

New York City has been hub of global finance for 220 years. It is home
to the New York Stock Exchange (NYSE) and Wall Street, the most famous 
capital market. But during the past two decades, the city has transformed 
into the epicentre for startups and innovation entrepreneurs, thanks
to an enabling ecosystem, especially from financial and academic
institutions that help cultivate talents and capital resources. In addition, 
the city serves as the corporate headquarters for small and large tech 
companies and a community of innovators. These institutions are the nuts
and bolts that make New York City a powerful place for startups. 

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

New York indeed has been the first choice 
for entrepreneurs, including tech startups. 
For example, Shutterstock.com opened 
business in NYC in 2003 with Etsy follow-
ing in 2005. Organisations like BuzzFeed, 
Outbrain, AppNexus, Betaworks and Gilt 
Groupe chose the city for its' headquarters. 
After the dot-com bubble burst in Silicon 
Valley, Lia Kislev and Clea O'Hana, founder 
of Wishi, an online personal stylish service 
migrated to NYC, as did Andras Forgacs, 
founder of Modern Meadow, a vegan food 
tech startup, which moved from San Fran-
cisco and Missouri to NYC to tap the wealth 
of biotech personnel and infrastructure that 
only NYC can provide.
 
Silicon Valley might be capital city and birth-
place for tech companies like Google, Face-
book, Uber, Twitter and Amazon, yet these 
tech titans opened their second head offices 
in NYC, making the city known as "Silicon 
Alley".
 
WeWork, a major investor in co-working 
spaces, started in NYC in 2009, and currently 
is valued at US$4.7 billion (144 billion baht). 
Currently, WeWork operates 560 co-work-
ing spaces around the world. This August, 
the company will launch a new product, HQ 
by WeWork, to cater to SMEs with 11-250 
employees. Ray William, founder of Cadre, 
made an interesting comparison between 
Silicon Valley and Silicon Alley. While Silicon 
Valley is the birthplace and capital city for 
startups, NYC gives depth, dimension and 
diversity in ways Silicon Valley could never 
match. NYC is known as the city that never 
sleeps and is a melting pot and magnet for 
global talent. The tech industry in NYC has 
grown substantially during the past decade, 

การจ้างงานของบริษัทเทคโนโลยใีน
นวิยอรก์
Positions in tech industry

จนเติบโตมูลค่ากิจการทะลุ 47 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐ ในกว่า 560 ท�าเลทั่วโลก เดือนสิงหาคมนี้

บริษัทจะเปิดให้บริการพื้นที่เช่าแบบใหม่ที่เจาะกลุ่ม 

SMEs และสตาร์ทอัพที่มีพนักงาน 11-250 คน  

ภายใต้แบรนด์ “HQ by WeWork” โดยเลือก

นิวยอร์กเป็นท�าเลแรกในการเปิดตัว และเลือก 

ซิลิคอนวัลเลย์เป็นอีกท�าเลที่อยู่นอกเมืองนิวยอร์ก 

ด้วยเหตุผลว่าสองเมืองนี้เป็นต้นก�าเนิดสตาร์ทอัพ

Ryan William ผู้ก่อต้ัง Cadre เปรียบเทียบ  

สองเมอืงน้ีว่า ซลิคิอนวัลเลย์สร้างเครือข่ายทีเ่หลอืเช่ือ 

อย่างไม่มใีครเทยีบ รวมถงึวฒันธรรมและจติวิญญาณ 

สตาร์ทอพั ส่วนนิวยอร์กให้มติิเชิงลกึและหลากหลาย 

ของหลายอุตสาหกรรมซึ่งก�าลังรอการเปลี่ยนแปลง 

มีประชากรหนาแน่นผู้ “ไม่เคยหลับ”

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ของนิวยอร์กเติบโตข้ึนเกือบทุกด้าน ข้อมูลจาก

หน่วยงานบัญชีกลางของเมืองระบุว่าแรงงานใน

อตุสาหกรรมเทคโนโลยมีกีารเตบิโตข้ึนถงึ 80% ในปี 

พ.ศ. 2561 ยังมเีงินลงทนุหลัง่ไหลเข้ามาลงในสตาร์ทอพั 

ที่เมืองน้ีมูลค่ากว่า 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ซึ่งเติบโตข้ึนมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับ 3 ปี 

ก่อนหน้า

จากรายงานประจ�าปีของ Startup Genome ที่

เผยแพร่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ได้จัดอันดับ 

Top 30 Global Startup Ecosystems โดยให้

นิวยอร์กเป็นเมืองอันดับ 2 ของโลกส�าหรับธุรกิจ

สตาร์ทอัพ รองจากซิลิคอนวัลเลย์ ซึ่งครองแชมป์

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

นิวยอร์กได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับ 1 เท่ากับ

ซิลิคอนวัลเลย์ในหลายเร่ือง ทั้งด ้านผลงาน  

แหล่งระดมทุน การสั่งสมประสบการณ์ มีเพียง  

4 เรื่อง ที่ตกเป็นรองเล็กน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านการ 

เช่ือมโยง, ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และ

องค์ความรู้ ซึ่ง 3 ปัจจัยดังกล่าวได้รับการจัดให้อยู่ 

ในอันดับที่ 2 ส่วนด้านการเข้าถึงตลาด ถูกจัดให้อยู่ 

ในอันดับ 3 นับว่ามหานครแห่งน้ีมีระบบนิเวศที่ 

ครบถ้วนสมบรูณ์ทกุด้านส�าหรับสตาร์ทอพัทีต้่องการ 

เริ่มต้นและเติบโต

เมืองเทพีเสรีภาพแห่งน้ียังมีเสน่ห์ดึงดูดสตาร์ทอัพ 

สตรีเพศ จากรายงานดังกล่าวระบุว่า ผู้ก่อตั้งกิจการ 

หญิงมีอัตราส่วนสูงถึง 22-24% พอๆ กับเมือง

เซี่ยงไฮ้เลยทีเดียว อัตราส่วนดังกล่าวนับว่าสูงที่สุด 

ในบรรดาเมืองที่เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพช้ันน�า 

ของโลก 15 แห่งอีกด้วย

Startups in NYC

Venture capitalists in NYC

Incubators and accelerators
in NYC

จ�านวนกจิการสตารท์อพัในนวิยอรก์

บริษัทร่วมลงทุนในนิวยอร์ก

จ�านวนศูนยบ์ม่เพาะและเรง่การเตบิโต
ของสตาร์ทอัพในนิวยอร์ก

130,000+

3,375+

287+

143+



   

 

เหตผุลทีท่�าให้นิวยอร์กพร้อมทีจ่ะก้าวข้ามซลิคิอนวลัเลย์

มีหลายประการ ได้แก่

1. ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีส�าหรับสตาร์ทอัพ

ที่สร้างข้ึนเพื่อความยั่งยืน ช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 

มีสตาร์ทอัพที่นี่เพียง 127 ราย และเพิ่มขึ้นเป็น 

กว่า 7 พันรายในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการควบรวม 

หลายดีล ทั้ง Double (โดย Google) Tumblr 

(โดย Yahoo) และ Jet.com (โดย Walmart) ซึ่ง

ได้รับการจับคู่จาก Venture Capital เห็นได้จาก

มูลค่าระดมทุนที่เพิ่มขึ้น 4 เท่า จาก 2.6 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 11.5 พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมูลค่า

ของระบบนิเวศทีนิ่วยอร์กประมาณไว้ที ่ 71 พนัล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระบบนิเวศที่มีมูลค่ามาก 

เป็นอันดับ 3 ของโลก  ถึงแม้ว่าตอนนี้นิวยอร์ก 

จะยังไม่ได้มีเทคสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดพอๆ 

กับ Amazon แต่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน 

(IPOs) ที่ประสบความส�าเร็จก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงดีลของ Etsy และ Blue Apron

2. บ้านหลังที่ 2 ของยักษ์ใหญ่แห่งซิลิคอนวัลเลย์ 

สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นคู ่แข่งขันระหว่างกัน 

อย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. 2549 ที่ Google ตั้งร้านค้า

ใน Chelsea ซึ่งมีพนักงานนับหลายพันคนในเมืองนี้ 

ส่วน Facebook ก็ตั้งส�านักงานวิศวกรรมแห่งแรก 

(first engineering office) ที่นอกเขต West Coast 

ของนิวยอร์กเพื่อสร้าง “ความสามารถด้านเทคนิค” 

(Technical talent)  รวมถึงยักษ์ใหญ่ เช่น Uber 

และ Twitter ต่างก็มีส�านักงานที่นี่ รวมถึง Amazon 

ซึ่งเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่ส�านักงานมากกว่า 4 แสน

ตารางฟุต ในปี พ.ศ. 2560 ในย่าน Long Island 

City ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของบางส่วน (ครึ่งหนึ่ง) ของ

ส�านักงานใหญ่แห่งที่ 2 ของบริษัท
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ment amount in startups in NYC increased 
400% from $2.6 billion in 2012 into $11 billion 
in 2017. The city's startup ecosystem val-
ue chain is appraised at $71 billion – No. 3 
in the world. NYC may not have giant tech 
startups like Amazon, but its startups like 
Etsy and Blue Apron made a splash in the 
stock market with their own IPOs.

2. Second HQ of Silicon Valley The com-
petition between Silicon Valley and NYC has 
always been there. Tech giants might make 
themselves at home in Silicon Valley but al-
ways open a second headquarters or flag-
ship store in NYC. In 2006, Google opened 
its stores in Chelsea, hiring thousands of 
staff. Facebook opened its first engineer-
ing office in the city too. Uber and Twitter 
followed suit. In 2017, Amazon leased 
400,000 square feet in Long Island for its 
second headquarters.

with an astonishing growth rate of 80% in 
2018. Total investment for tech startups in 
NYC is more than $21 billion. The business 
growth for this sector has doubled, since 
2015. 

According to Global Startup Ecosystem 
2019 by Startup Genome, Silicon Valley re-
mains the best place for startups, with New 
York in second, followed by Beijing and 
London sharing third place. NYC, according 
to this report, is equivalent to Silicon Valley 
in performance, funding, experience, but 
still lags behind in connectedness, talent, 
knowledge and market access.   

Yet, NYC is and always will be the most 
charming city in the world. The same report 
found NYC and Shanghai as cities with high-
est number of female startup entrepreneurs, 
22-24% of startups are headed by women. 
 
What makes New York City such a great 
place for startups?
1. Sustainable financing ecosystem From 
2012-2013, there were only 127 startups in 
the city and the number has skyrocketed to
over 7,000 last year. The spectacular growth 
rate is the outcome of merger and acqui-
sitions of Double (by Google), Tumblr (by 
Yahoo) and Jet.com (by Walmart). Those 
takeovers and consolidations are enabled 
and funded by New York's well-heeled and 
abundant venture capitalists. The invest-



   

ให้ บ ริการ พ้ืนที่ ส� านั กงานร่ วม
ส�าหรับบริษัทขนาดเล็กและเทค
สตาร์ทอัพ ธุรกิจหลักของบริษัท 
คือ การเช่าพ้ืนที่ส�านักงานจาก
เจ้าของที่ดินแล้วสร้างโคเวิร์คกิ้ง
สเปซในแหล่งศูนย์กลางเทคโนโลยี
แล้ว ให้บ ริ ษัทขนาดกลาง-เล็ก 
เช่าเป็นรายเดือน

N E W  Y O R K  F I L E S
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3. Thriving Tech Industry Some 76,000 people
have been hired to work in the tech industry
during the past 10 years, and 14,350 of 
these are software engineers. There are 
7,500 tech companies in NYC that have 
generated $40 billion in revenues the last five
years. These companies have leased 17 million
square feet of office space in Manhattan, and
have hired over 1.2 million people. The tech sector's
job employment rate has increased 60% within
a decade. Top tech startups in NYC such as Etsy,
Shutterstock and BuzzFeed have hired more than

38,000 people.

4. Support from
the City of New
York The Mayor
of New York City
has been sup-
portive of start-
ups. Bill de Blasio
a n nounced in 
2017 the "New 
York Works Plan"

that details 25 action plans to create 100,000 
jobs. Among them, 30,000 positions are
employment in cyber security and 15,000 in 
life science and biotech. The city government 
approved $30 million for providing training
to upskill labourers. NYC is the first city that
developed the city's accelerator – named 
"We are Made in NY" – to nourish startups
that were just opening their businesses. The
"We are Made in NY" project opened in 2013,
and is still very active in providing financial 
help and assisting startups to connect with 
government. The government also approved 
$30 million to train teachers and students from 
kindergarten to high school level in computers 
and basic of digital technology. The fund will 
be used to promote gender equality. 

5. There's Only One New Work New York 
City has high credibility, as do businesses
that are located in this remarkable city. NYC 
positions itself as the world centre on trade,
finance, media, health and wellness, publishing
as well as advertising. Startups have a large 
base to develop their businesses there. █ 

A startup that provides ser-
vice for small companies and 
tech startups. It has leased 
land that it develops into 
co-working spaces.

NYC IS AND ALWAYS 
WILL BE THE MOST 
CHARMING CITY IN 

THE WORLD.

3. อตุสาหกรรมเทคโนโลย ี (Tech Industry) ทีเ่ติบโต 

อย่างรวดเร็วในนิวยอร์ก ที่น่ีมีต�าแหน่งงานด้าน

เทคโนโลยีมากกว่า 7.6 หมื่นต�าแหน่งในรอบ 10 ปี

ที่ผ่านมา (ในจ�านวนน้ีเป็นต�าแหน่งใหม่ด้าน software 

engineering 14,350 ต�าแหน่ง) ปัจจุบัน มีบริษัท

เทคโนโลยทีีก่่อต้ังในนิวยอร์กมากกว่า 7.5 พันบริษทั 

ดงึดดูเมด็เงนิลงทนุเกือบ 4 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้เช่าพื้นที่อาคาร

ส�านักงานรวมเกือบ 17 ล้านตารางฟุตในแมนฮัตตัน 

และมีการจ้างงานมากกว่า 1.2 ล้านคน มากกว่า

เมื่อ 10 ปีก่อนถึง 60% ตัวอย่างของบริษัทเทคโนโลยี 

ทีใ่หญ่สดุ 100 อนัดบัแรกของเมอืงน้ี เช่น Etsy, Oath,

S hu t t e r s t ock ,

BuzzFeed ที่มี

การจ้างงานกว่า 

3.8 หมื่นต�าแหน่ง

4. รัฐบาลท้องถิ่น 

ให้การสนับสนุน

อตุสาหกรรม นายก

เ ท ศ ม น ต รี ข อ ง

นิวยอร์กประกาศ

New York Works  

Plan ในปี พ.ศ.  2560 

ซึง่ประกอบด้วยแนวคดิ 25 ประการ ในการสร้างงาน

ด้านใหม่ๆ  1 แสนต�าแหน่ง ซึ่งรวมถึงงานด้านการ

รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 30,000 ต�าแหน่ง

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเฮลธ์แคร์ 15,000 ต�าแหน่ง

แผนดงักล่าวตัง้เป้าให้นวิยอร์กเป็นศนูย์กลางของโลก

ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยทุ่ม

เมด็เงนิลงทนุ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการฝึกอบรม

จัดตั้งแล็บวิจัยพัฒนาและเรียนรู้ และเป็นเมืองแรก

ที่จัดตั้ง accelerator เพื่อบ่มเพาะบริษัทในธุรกิจนี้

ทีอ่ยูใ่นข้ันเร่ิมก่อตัง้ (early-stage) แคมเปญ “We are

Made in NY” ซึ่งประกาศขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และ

เว็บไซต์ของแคมเปญน้ียังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง

เพือ่ให้เงินอดุหนุนในด้านต่างๆ รวมถงึช่วยเหลอืติดต่อ 

กบัหน่วยงานรัฐบาล นิวยอร์กยงัประกาศงบประมาณ 

ผกูพนัมลูค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 5 ปีข้างหน้า 

เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบชั้นมัธยมปลาย การฝึกอบรมครู

การสร้างมาตรฐานการศึกษาใหม่ และการสนับสนุน

ความเท่าเทียมทางเพศในด้านเทคโนโลยี

5. มีนิวยอร์กเพียงแห่งเดียว (There’s Only One 

New York) เมืองนี้วางต�าแหน่งของตัวเองในฐานะ

ศูนย์กลางทางการค้า มีบริษัทใหญ่ในธุรกิจการเงิน 

ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสุขภาพ สิ่งพิมพ์ และโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ หากสตาร์ทอัพสามารถก่อร่าง 

สร้างกิจการที่นี่ได้จะได้รับความน่าเชื่อถือ █

An e-commerce platform for
shops that sell handmade and
vintage goods. Its website-plat-
form permits users to decorate 
a virtual store to display their 
products. Etsy charges users 
0.20 dollars per item and an 
additional 3.5% commission 
from each sale.

เว็บไซต์อีคอมเมิ ร์ซส�าหรับการ
ซื้อขายสินค้าประดิษฐ์ด้วยมือและ
สินค้าวินเทจ  ผู้ขายสินค้าสามารถ
ตกแต่งหน้าร้านได้เสมือนจริงเพ่ือ
แสดงรายการสินค้า โดยคิดค่า
ธรรมเนียม 0.20 ดอลลาร์สหรฐั ตอ่
รายการทีร่ะบุไว้ และรับคา่ธรรมเนยีม
3.5% จากทุกรายการที่ขายได้

A digital and broadcast me-
dia company that creates 
digital content for youth. 
Its business expands rapid-
ly for web-based and video 
broadcast content that can 
capture young audiences.

บ ริ ษัท ส่ือ เยาวชนร ะดั บ โลกที่
ประกอบไปด้วยเครือข่ายออนไลน์ 
ของเนื้อหาต้นฉบับที่ครอบคลุม 
เครือขา่ยในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทมีการเติบโตและรายได้ที่สูง
ขึ้นซึ่งมาจากการลงทุนในส่ือวิดีโอ 
ซึ่ งครอบคลุม เนื้ อหา เ ก่ียว กับ
วัฒนธรรมและเยาวชนซึ่งสามารถ
ดึงดูดผู้ชมได้มาก



SATHORN DISTRICT
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Hubba Silom is a hub for startups, entre-
preneurs and investors to work and engage in
business matching. It provides a mobile office for
freelancers and those who need a comfortable
working space with easy access to transpor-
tation. Located on the 19th floor of the Silom
Complex right next to BTS Sala Daeng, Hubba
Silom features co-working spaces and offices
and meeting rooms for rent. Solo digital nomads
can use the co-working space equipped 
with hi-speed internet for 290 baht/day or 
3,900 baht/month.

WeWork is an American company that pro-
vides offices for rent and co-working spaces. 
Located just 100 metres from Chong Nonsi 
BTS Station, WeWork on the 27th and 28th 
floors of the Asia Centre Building is just min-
utes away from Silom. The space features 
beautifully designed lounges, conference 
rooms, and private offices, making it a per-
fect place for startups, freelancers, small 
businesses and large enterprises that need 
comfortable office space. Three categories 
of space are available for monthly rent: Hot 
Desks, Dedicated Desks and Private Offices. 
Soundproof phone booths provide comfortable
sanctuaries for conducting a successful 
conference call.

Right beside BTS Surasak, Roots at Sathorn 
mainly serves coffee grown in Thailand to 
support coffee farmers. Owning a coffee
roasting facility, the coffee shop roasts beans 
to perfection. The shop shares part of its rev-
enue with coffee farmers to encourage farm-
ing development. Roots at Sathorn is spa-
cious with its signature industrial style decor. 
The barista at the open bar is more than 
happy to introduce varieties of coffee and 
answer all questions about coffee from farm 
to the brewing pot. The coffee float "Tropical 
Frost" is the recommended drink for sweet-
toothed coffee lovers while non-coffee drink-
ers can order other coffee-free drinks to 
quench their thirst. If you can't get enough of 
the pleasant flavour of coffee, roasted coffee 
beans are available to take home.

สีลม-สาทรเปน็ศูนยก์ลางธรุกจิทีส่�าคญัยา่นหนึง่ของกรงุเทพฯ และเปน็ส่วนส�าคญั
ที่น�านักลงทุน นักธุรกิจ บริษัทชั้นน�าจากต่างชาติเข้ามาลงทุน ส่งผลให้ท�าเล
ที่ตั้งย่านนี้มีค่ามหาศาล ที่มีทั้งโรงแรมหรู ธนาคารส�านักงานใหญ่ โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานทูต ออฟฟศิบิลดิ้ง โคเวิร์กกิ้งสเปซ คอนโด
ระดับสุดหร ูและมรีะบบรถสาธารณะบรกิารท้ังรถโดยสารประจ�าทาง รถไฟฟา้ใตด้นิ
และรถไฟฟา้ มากไปกว่านั้นคือมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นปอดของคนเมือง
อยู่ในพ้ืนที่ด้วย ดังนั้นสีลมและสาทรจึงได้ชื่อว่าเป็นท�าเลที่มีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง
และเนื้อหอมที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ

Text: Melada Tongsalee

Photos: Kittinan Sangkaniyom

สีลมและสำทร ย่ำนธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง

Silom and Sathorn are the central business districts in Bangkok, 
where investors, business people and leading international com-
panies ply their trade. Land prices in these areas are the country’s 
highest. Equipped with public transportation like buses, the MRT 
underground, and BTS Skytrain, the neighborhoods are full of 
luxury hotels, banks’ head offices, hospitals, department stores, 
schools, embassies, office buildings, co-working spaces and high-
end condominiums. A vast public park around the corner makes 
Silom and Sathorn the most active and desirable areas in Bangkok.

SILOM AND SATHORN,
THE BUSIEST BUSINESS 
DISTRICTS

Hubba Silom เป็นฮับของทั้งสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่แวะเวียนกันเข้ามานั่ง

ท�างานและเกิดการจับคู่ธุรกิจกันในที่สุด นอกจากน้ันยังเป็นห้องท�างานเคลื่อนที่ของฟรีแลนซ์

และบคุคลทัว่ไปทีต้่องการพืน้ทีน่ั่งท�างานสบายๆ และเดนิทางมาได้สะดวก ส�าหรับทีส่าขาสลีม

น้ันตอบโจทย์ได้ดี เพราะอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง โดย Hubba น้ันต้ังอยู่บนช้ันที่

19 ของ Silom Complex ที่น่ีเป็นทั้งโคเวิร์กกิ้งสเปซ ออฟฟิศให้เช่า รวมถึงมีห้องประชุม

ขนาดใหญ่บริการด้วย  หากมาคนเดยีวกใ็ช้บริการบริเวณพืน้ทีโ่คเวิร์กกิง้สเปซได้เลย ค่าบริการ

รายวันอยู่ที่วันละ 290 บาท รายเดือนอยู่ที่ 3,900 บาท พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ให้ใช้ตลอดวัน 

O N  S I T E
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HUBBA SILOM

ที่อยู่: 173 อาคาร Asia Centre ชั้น 27 และ 28

ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ 9.00 -18.00 น.

wework.com/buildings/asia-centre--bangkok

Address: 173 Asia Centre Bldg, 27th and 28th floors, South

Sathorn Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120 

Hours: Monday to Friday from 9 am to 6 pm

wework.com/buildings/asia-centre--bangkok

ที่อยู่: สีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 สีลม กรุงเทพฯ 10500 

เปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. โทร. 0-2714-3388

hubbathailand.com/hubba-silom

Address: Silom Complex, 19th floor,

Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Hours: Monday to Friday from 9 am to 6 pm

(Space is accessible 24 hours for monthly members)

Tel: 0-2714-3388 hubbathailand.com/hubba-silom 

ที่อยู่: ชั้น G อาคารภิรัช ถ.สาทร กรุงเทพฯ

เปิด-ปิด: 7.00-19.30 น.

โทร. 0-8209-6175 rootsbkk.com

Address: G/F, Bhiraj Tower,

Sathorn Road, Bangkok, Thailand

Hours: 7 am to 7.30 pm 

Tel: 0-82091-6175

rootsbkk.com

WEWORKHUBBA SILOM ROOTS AT SATHORN

Not far from Chong Nonsi BTS station, the 
cosy Kerk cafe is a favourite spot for breakfast 
and freshly brewed coffee. The funny quotes 
on the wall add some fun, and hopefully 
laughter, to the black and white interior. The 
first floor is dedicated to coffee aficionados, 
where the second floor is for those who need 
space to work or have a small group meeting.
Start your day with breakfast at Kerk and enjoy
your cup of coffee before heading to the office.
Snatch some coconut-based dishes to give 
yourself a treat.

Covering an area of over 4,000 sqm in the 
Sathorn Thani Building, Glowfish Sathorn 
offers serviced offices, meeting rooms and 
conference halls using an innovative design 
to increase productivity to support entre-
preneurs, creatives and startups. Hop to 
the 19th and 20th floors of Sathorn Nakorn 
Tower, to enjoy the second phase of Glowfish 
Sathorn with great ambience for creativity.
After long working hours, drop by Base Bangkok
or Physique 57 Bangkok to workout and 
relieve your stressful muscles and mind. Enjoy 
a diverse range of food and beverage variety at 
Dining Hall and listen to great music via apps 
like Fungjai and Joox before heading home. █

WeWork แบรนด์ดังจากต่างประเทศที่ให้บริการทั้ง

โคเวิร์กกิ้งสเปซและออฟฟิศให้เช่า เราเลือกสาขา

ที่อยู่ในอาคาร Asia Centre เพราะท�าเลนั้นไม่ห่าง

จากสีลม สามารถข้ึนรถไฟฟ้าสายสีลมมาที่สถานี

ช่องนนทรีแล้วเดินต่อมาอีกไม่ไกล พื้นที่ภายใน

ตกแต่งทันสมัยและตอบโจทย์กับฟังก์ชันการใช้งาน

ของสตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์ และบริษัทที่ก�าลังมองหา

ท�าเลเหมาะๆ ในการปักหมุดบริษัท การให้บริการ

มี 3 แบบ ได้แก่ Hot Desk, Dedicated Desk และ 

Private Office โดยเริ่มต้นที่การเช่าพื้นที่ 1 เดือน

ขึ้นไป ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการแบบรายวันหรือ

รายช่ัวโมงได้ ในการท�างานทีต้่องมกีาร Conference

Call สามารถใช้บริการในโทรศัพท์บูธที่ป้องกัน

เสียงรบกวนได้เป็นอย่างดี จึงท�าให้การประชุม

ผ่านโทรศัพท์นั้นราบร่ืนไม่สะดุดตั้งแต่ต้นจนปิด

การขาย 

Roots at Sathorn ร้านกาแฟทีเ่สร์ิฟกาแฟไทยเป็นหลกั

เพราะเจ้าของร้านเห็นว่ากาแฟไทยน้ันมีรสชาติดี

ไม่แพ้กาแฟต่างประเทศ จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมและ

เดินหน้าสนับสนุนกาแฟสายพันธุ์ไทยอย่างเต็มที่ 

รวมทั้งมีโรงคั่วเมล็ดกาแฟเองด้วย  นอกจากนั้นยัง

แบ่งปันรายได้ส่วนหน่ึงให้กับชาวสวนที่มีกาแฟ

ขายอยู่ที่ร้านอยู่แล้วเพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนา

ไร่กาแฟให้ได้เมลด็พนัธุท์ีด่ต่ีอไป  ส�าหรับร้าน  Roots

ทีส่าขาน้ีมพีืน้ทีก่ว้างขวาง ตกแต่งร้านแบบน้อยแต่มาก

เรียบง่ายแต่ดูดี จุดเด่นอยู่บริเวณ Open Bar ที่จะมี

บาริสต้าชงกาแฟให้ดื่มและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล

เร่ืองกาแฟ ตัง้แต่คนปลกู สถานที ่การดแูลรักษา ฯลฯ

ให้กับลูกค้าที่อยากท�าความรู้จักกาแฟไทยมากข้ึน  

เมนูเด่นต้องสั่ง Tropical Frost กาแฟรสก�าลังดีใส่

ไอศกรีมช่วยเพิม่ความกลมกล่อมถกูใจนกัดืม่ ถ้าหาก

ติดใจกาแฟแก้วไหนสอบถามบาริสต้าขอซื้อเมล็ด
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ทีอ่ยู:่ ช้ัน 2 อาคารสาทรธานี 2 และช้ัน 19-20 อาคารสาทรนคร

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

โทร. 0-2109-9600 glowfishoffices.com

Address: 2nd floor, Sathorn Thani 2 and

19th and 20th floors, Sathorn Nakorn Tower

Hours: Monday to Friday from 8.30 am to 5.30 pm

Tel: 0-2109-9600 glowfishoffices.com

GLOWFISH

GLOWFISH

กาแฟกลับไปชงดื่มต่อที่บ้านได้ หากไม่ดื่มกาแฟ

ก็สามารถสั่งเมนูเครื่องดื่มประเภทอื่นแทนได้ 

Kerk คาเฟ่สขีาวอยูไ่ม่ไกลจากสถานรีถไฟฟ้าช่องนนทรี

สะดุดตาด้วยการตกแต่งร้านที่คลุมสีโมโนโทนหรือ

ขาวและด�าทีเ่รียบง่ายแต่เท่จดั  รวมถึงตวัหนังสอืไทโป

ทีอ่ยูต่ามมมุต่างๆ ของร้านก็ย่ิงท�าให้ร้านมคีวามน่าสนใจ

มากยิ่งข้ึน ร้านมี 2 ช้ัน โดยแบ่งช้ันแรกเป็นที่น่ัง

ดื่มกาแฟ ทานขนม เม้าท์มอย และเซลฟี่กันตาม

มุมโปรด ส่วนช้ัน 2 จะข้ึนมาน่ังท�างานเงียบๆ 

ก็ได้ (ถ้าคนน้อย) มีส่วนที่เป็นที่นั่งและห้องประชุม

ขนาดเลก็ทีจ่ไุด้ประมาณ 6-8 คน ร้านเปิดเช้า ดงัน้ัน

หากต้องการหาร้านจบิกาแฟและรับประทานอาหารเช้า

แบบสบายๆ แวะมาทีน่ีไ่ม่ผดิหวงั แล้วอย่าลมืสัง่เมนู

ทีม่มีะพร้าวเป็นส่วนผสมมาทานเพราะเมนูหลายอย่าง

ดแูปลกตาแต่รสชาตถูิกปาก ไม่เช่ือต้องลองสัง่มาชิม!

Glowfish เซอร์วิสออฟฟิศและห้องประชุมที่อยู่ช้ัน 2

ของอาคารสาทรธานี 2 และเซอร์วสิออฟฟิศทีช้ั่น 19-20

ของอาคารสาทรนคร เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของนักคิด

ทกุแขนง และเป็นศนูย์รวมระบบนเิวศของการท�างาน

ทีม่คีวามเช่ือมโยงกนัรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอพั

ครีเอทีฟ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้มีพื้นที่ที่เอื้อ

ต่อการใช้ไอเดยีหรือสร้างแรงบนัดาลใจในการท�างาน

หลงัจากท�างานมายาวนานและต้องการยดืเส้นยดืสาย 

ก็ไม่ต้องเดินทางออกไปไหน เพราะมี Base และ 

Physique 57 ให้ได้ยดืเส้นยดืสาย มร้ีานอาหารอร่อยๆ

อยู่ในโซน Dining Hall และในค�่าคืนพิเศษก็มี

คอนเสิร์ตสนุกๆ ที่ได้ฟังใจและ Joox เข้ามาเสริม

บรรยากาศให้เพอร์เฟกต์ก่อนกลับบ้านไปชาร์จแบต

เพื่อเริ่มวันใหม่ █
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W H A T ' S  O N

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หรือ สนช. ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด

(มหาชน) หรือ CAT และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย

หรือ TESA เดินหน้าต้ังศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

(Digital City Innovation Center) ให้มี

ประสิทธิภาพและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

ให้มีขีดความสามารถสูงข้ึนทัดเทียมต่างชาติ

“เพื่อใช ้เป ็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู ้และ

ข้อมูลเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล

และมุ่งพัฒนาให้เป็นพื้นที่ทดลองและการทดสอบ

ให้กับธุรกิจด้านดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และโซลูช่ันที่ขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริง ผ่านกลไก

การสนับสนุนต่างๆ ของทั้งสามหน่วยงาน” 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ กล่าว █

ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ, 
CAT และ TESA จับมือกันตั้ง
เมืองดิจิทัล

The NIA joined hands with CAT Telecom and 

Thai Embedded System Association (TESA) to 

set up the Digital City Innovation Center to help

develop the Thai digital industry to meet global

standards. "The Digital City Innovation Center

will be a data and knowledge exchange

platform to create digital innovation, aiming 

to create digital talent and a community to

test and try digital technology products and 

practical business solutions with support from 

these three agencies," said Dr. Pan-Arj Chairat,

executive director of the NIA. █

GREAT LEAP 
FORWARD

Text: Melada Tongsalee
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ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หรือ สนช. ร่วมกับ E27 จัดงาน G2G Forum 

ในงาน Echelon Asia Summit 2019 ซึ่งจัดข้ึน

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ Singapore 

EXPO ประเทศสิงคโปร์  โดยปีน้ีมีตัวแทนจาก

หน่วยงานรัฐจาก 7 ประเทศเข้าร่วม หนึ่งในนั้น

คือประเทศไทย น�าโดยคุณปริวรรต วงษ์ส�าราญ 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทยและ

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เข้าหารือในเร่ืองการแลกเปลี่ยนโครงงานหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพในภูมิภาคและการ

ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ และ

หนุนกิจกรรม South East Asia Startup Assembly

(SEASA) ซึ่งเป็นการประชุมหารือเก่ียวกับความ

ร่วมมือของสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และแน่นอนว่ากิจกรรมน้ี จะเป็นไฮไลต์ในงาน 

Startup Thailand 2019 วนัที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ซึ่งจะจัดข้ึนในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกด้วย █

NIA CO-
ORGANIZES
G2G IN
SINGAPORE

The National Innovation Agency (NIA) and E27

co-organised the G2G Forum at the Echelon Asia

Summit 2019 on May 23, at the Singapore Expo.

This year representatives from seven countries, 

Australia, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, the

Philippines, Singapore and Thailand, joined 

the summit. Pariwat Wongsamran, director 

of Innovative Entrepreneurship Development 

and director of the Thailand Startup Center 

for the NIA, joined the discussion on project 

exchange programs and activities that would 

encourage local startups and foreign investor

attraction. He also focused on the Southeast Asia

Startup Assembly (SEASA), the collaboration

for startups in Southeast Asia, which will be

a highlight of the first edition of Startup 

Thailand 2019 on July 24. █

ส�ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) ร่วมจัดงำน G2G 
ประเทศสิงคโปร์
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กรุยทำงสู่มืออำชีพกับ
โครงกำร M>O>V>E
Design-based Learning 
Program 2019

MOVE 
UP WITH 
M>O>V>E

STARTUP THAILAND โดยส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดันโครงการ  

M>O>V>E Design-based Learning Program 

2019 และจัดให้มีงานปฐมนิเทศพร้อมเสวนา

หัวข้อ Design-based Learning ในวันพุธที่ 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ True Digital Park,101 

Third Place พร้อมเชิญวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ 

ทรงศักดิ์ เปรมสุข, วิภว์ บูรพาเดชะ, ธนชัย 

อุชชิน และสันติ ลอรัชวี มาแชร์ประสบการณ์

ทางการออกแบบ ให้แนวคิดการมองหาแรง

บันดาลใจที่พาให้ตัวเองไปถึงฝั ่งฝัน  รวมทั้งให้

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการท�างานแบบมืออาชีพที่

ผู ้ต ้องการประสบความส�าเร็จจะต้องปฏิบัติตัว

และความคิดของตัวเอง ทั้งน้ีสามารถติดตาม

ความเคลื่อนไหวต่อไปได้ทางเพจ M>O>V>E █

Startup Thailand under the NIA launched the 

project "M>O>V>E Design-based Learning

Program 2019" and held a forum on "Design-

Based Learning" on June 5, at True Digital Park

in Bangkok. Four artists and designers: Songsak

Premsuk, Vip Buraphadecha, Thanachai Ujjin

or Pod Moderndog and graphic designer 

Santi Lawrachawee shared their experiences 

on design, their inspiration, and how to work as

a professional designer. For more information, visit

M>O>V>E (Facebook: movedesigninstitute) █
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ดร.กริชผกา บุญเฟื ่อง รองผู ้อ�านวยการด้าน

ระบบนวัตกรรม สนช. ร่วมเปิดตัวโคเวิร์กกิ้งสเปซ

ช่ือดัง WeWork สาขา T-One บนเส้นสุขุมวิท 40 

โดยมีคุณทูโรชาส ที ฟูอาด กรรมการผู้จัดการ 

WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคุณเอเดรียน

ทาน หัวหน้าฝ่าย Labs ของ WeWork เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเปิดงาน พร้อมชูประเด็น

ที่มุ ่งให้วีเวิร ์กเป็นพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการสร้าง

ระบบนิเวศในประเทศไทยให้เติบโตและขยาย

ไปยังต่างประเทศ คราวน้ีเหล่านักรบทางความคิด

ก็จะมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเข้ามาน่ังระดมสมอง

อีกแห่งหน่ึงแล้ว █

WeWork โคเวิร์กกิ้งสเปซ
หนุนสตำร์ทอัพไทย
ออกสู่ต่ำงประเทศ

Dr Krithpaka Boonfueng, deputy executive 

director of the NIA, congratulated Turochas T

Fuad, managing director for Southeast Asia, 

WeWork, and Adrian Tan, head of labs for 

Southeast Asia, WeWork, at the opening

ceremony of co-working spaces WeWork 

at the T-One Building on Sukhumvit 40. 

Wishing to expand the startup vibes from 

Thailand to other countries, WeWork would 

create and nurture the startup ecosystem 

in Thailand. Startup warriors in Bangkok 

now have a new hangout space to share 

their ideas. █

WEWORK 
BOOSTS
THE THAI 
STARTUP 
ECOSYSTEM






