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Technology and innovation is crucial to making social, 
economic and quality of life better and sustainable. As 
such, innovation has been a strategy of the Thailand 4.0 
policy to provide solutions to farmers, local businesses 
and SMEs (small and medium sized enterprises), and help 
Thailand exit the middle income trap. Innovation is a key to 
make the country transform from a low-labour cost-driven 
economy to the wealthy nation driven by innovation.

The National Innovation Agency (NIA) has made a 
priority to make local entrepreneurs and community 
businesses stronger and more innovation literate. 
Projects continue to be rolled out to provide  
solutions to these local entrepreneurs and help them 
know how to use technology and innovation to improve 
their businesses. The mission is grooming local talents 
and local startups in every region across the country.  
The NIA has various projects to help local startups.  
For instance, the Startup Thailand League has groomed 
local talents in schools and community businesses.  
Startup in Residence (SiR) has developed innovation and 
creative hubs in each region. We succeed in developing  
Chiangmai&Co to serve as a model regional hub, and 
this model will help expand the network of startups and 
ecology into other regions. Startup Thailand serves as  
incubator and accelerator for local startups. It helps  
create jobs, and channel income distribution to regional 
and local communities, instead of letting wealth and  
economic activities concentrate in Bangkok.

Only with a stronger local economy, Thailand can attain 
economic and social equality. In this volume, Startup 
Thailand will present to you stories and interviews about 
innovation that can make the local community stronger.  
It is still debatable that whether all men created equal.  
But innovation will allow them to have equal access.
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E D I T O R ' S  N O T E

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือส�ำคัญในกำรยกระดับ

สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงคุณภำพชีวิตให้ก้ำวสู่ทิศทำงที่เจริญ 

งอกงำมและยั่งยืนขึ้น และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะน�ำมำใช้ 

สนองตอบปัญหำของกลุม่เกษตรกร กลุม่ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง 

และขนำดย่อมในท้องถิ่น ตำมนโยบำย Thailand 4.0 ที่มี 

เป้ำหมำยไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงที่เน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ผ่ำนนวัตกรรม

ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ให้

ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐำนรำกของประเทศ และตระหนักถึงควำมส�ำคัญของนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และควำมคิดสรำ้งสรรค์ ที่เปรียบประหนึ่งอำวุธส�ำคัญ

ในกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ จึงพยำยำมผลักดัน 

และส่งเสริมให้มีกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำช่วยแก้

ปัญหำต่ำงๆ ของกลุ่มเศรษฐกิจฐำนรำก พร้อมกับสนับสนุนให้

เกิดสตำร์ทอัพขึ้นในแต่ละภูมิภำค ทั้งในระดับอุดมศึกษำรวมถึง 

ผู้ประกอบกำรในท้องถิ่นผำ่นโครงกำรต่ำงๆ อำทิ Startup  

Thailand League, Startup in Residence (SiR) พร้อมกับกำร

พัฒนำย่ำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในภูมิภำค โดยมี 

Chiangmai&Co เป็นต้นแบบของกำรสร้ำงพืน้ทีท่ีเ่ป็นศนูย์กลำง 

ควำมร ่วมมือและเติมเต็มระบบนิเวศของสตำร ์ทอัพไทย 

ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน ก่อนจะขยำยไปสู ่ภูมิภำคอื่นๆ ต่อไป  

ซึ่งรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรเหล่ำน้ี รวมถึงบทบำทของ

ศูนย์วิสำหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand) ในกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำสตำร์ทอัพภำยในท้องถิ่น และกำรสนับสนุน

กำรจ้ำงงำนตลอดจนกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ภูมิภำค ที่ก่อให้เกิด 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐำนรำกไปสู ่ควำมเท ่ำเทียมทำงเศรษฐกิจและ 

คุณภำพชีวิต รวมถึงโอกำสในกำรเข้ำถึงสิ่งใหม่ที่ทุกคนใน 

ทุกภำคส่วนจะได้รับอยำ่งเท่ำเทียมกัน ท่ำนผู้อ่ำนสำมำรถพลิก

อ่ำนได้ภำยในเล่มนี้
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นโยบาย Thailand 4.0 มี
เป้าหมายที่จะน�าไปสู่ประเทศ
ที่ มี ร าย ได้ สู งที่ เ น้ นก าร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน 
นวตักรรม ซึง่ยทุธศาสตรห์น่ึง 
กคื็อการสนบัสนนุการพัฒนา 
เศรษฐกิจระดับฐานราก
ผา่นการสร้างผู้ประกอบการ 
สตาร์ทอัพท้องถิ่น และการ 
ส่งเสริมสตาร์ทอัพให้มีการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
น�าไปแก้ปัญหาของกลุ่ม 
เกษตรกร กลุม่ผูป้ระกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในท้องถิ่น ตลอดจนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจ 
ใหม่ๆ  เพ่ือยกระดบัความเปน็อยู ่
และคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นต่างๆ ที่นับเป็นกลุ่ม
ฐานรากของประเทศ

F E A T U R E

ปลุกพลังสตาร์ทอัพท้องถิ่น
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไทย

The Thailand 4.0 policy 
was created to increase 
the country's overall GDP 
and revenue. This policy 
is unique because it uses 
innovation and technology 
to add value to economic 
activity of people, parti- 
cularly on the local level, 
which is the largest  
economic base of the 
country.

Key strategies of the  
Thailand 4.0 policy  
centre on three points:  
using innovation to create  
local-level  startups, using 
innovation to build  
capacity for farmers 
and small and medium 
enterprises (SMEs), and 
using innovation to  
improve public services 
and livelihoods.   
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LOCAL

STARTUP IN RESIDENCE

STARTUP THAILAND LEAGUE

EMPOWERING LOCAL STARTUPS: 
MOVING FORWARD TOGETHER
The mantra of the Thailand 4.0 policy is  the 
development that leads to three things:  
"Security," "Sustainability" and "Prosperity".

Thailand 4.0 also stresses the value-based 
economy, an economic policy that "will not 
leave anyone behind". Under it, innovation is 
touted as helping to bridge the income gap 
and social disparity.

Technology, such as digital innovations and 
the Internet of Things (IoT), can empower 
people from all walks of life, including farmers, 
local craftsmen in One-Tambon-One Product 
(OTOP) programmes, entrepreneurs in SMEs 
and investors in transnational companies and 
young startups.

In upgrading the local economy, Thailand 4.0 
focuses on making people in rural areas and 
local communities embrace innovation and 
technology and learn to use innovations to  
improve their businesses.

In practice, the government through the  
National Innovation Agency (NIA) has launched 
several projects such as "Startup Thailand" to 
promote innovations and help startups in cities 
and provinces. 

"Startup Thailand" works with the public and 
private sectors as well as academic institu-
tions to promote innovations, activities and 
help startups.

ปลุกพลังท้องถิ่น...รุดหน้าอย่างเท่าเทียม
กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คือยุทธศำสตร์ของ Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้น

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน เดินหน้ำไปด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้ำงหลังบน 

ฐำนเศรษฐกิจ “Value-Based Economy” ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคนและเทคโนโลยี

ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดควำมเหลื่อมล�้ำ เสริมสร้ำงศักยภำพคนทุกกลุ่มในทุกภูมิภำค 

ครอบคลุม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเศรษฐกิจฐำนรำก (เกษตรกร, โอทอป), กลุ่มเอสเอ็มอี,  

กลุ่มผู้ประกอบกำรรำยใหญ่และบรรษัทข้ำมชำติ และกลุ่มวิสำหกิจเริ่มต้น หรือที่เรียกว่ำ

สตำร์ทอัพ

กลุ่มเศรษฐกิจฐำนรำก ถือได้ว่ำเป็นกลุ่มที่มีขนำดใหญ่มำกที่สุดในประเทศ หลักของกำร

พัฒนำจึงอยู่ที่กำรพัฒนำคนให้มีแนวคิดด้ำนนวัตกรรม เทคโนโลยี สนับสนุน ส่งเสริมกำร 

สร้ำงผูป้ระกอบกำรสตำร์ทอพัให้มนีวตักรรมและน�ำเทคโนโลยไีปใช้ ซึง่นอกเหนือจำกกำรเป็น 

พลงัใหม่ของเศรษฐกจิ กย็งัถอืเป็นบ่อเกดิของนวตักรรมสร้ำงสรรค์ในกำรขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

ฐำนรำก โดยนับตั้งแต่ก่อก�ำเนิด Startup Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับประเทศ  

ที่ก ่อตั้ ง ข้ึนเพื่อสนับสนุนและส ่ง เสริมสตำร ์ทอัพและระบบนิเวศของสตำร ์ทอัพ 

ก็ได้เกิดควำมตื่นตัวของสตำร์ทอัพในท้องถิ่นมำกขึ้น ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

ที่ร่วมกันสร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมให้เกิดสตำร์ทอัพข้ึนในภูมิภำคต่ำงๆ ผ่ำนกิจกรรม 

ที่ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กร/หน่วยงำนในแต่ละภูมิภำค อำทิ
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INNOVATION IS TOUTED 
AS HELPING TO BRIDGE 
THE INCOME GAP AND 
SOCIAL DISPARITY



LOCAL
PUNSPACE

TUBER

STARTUP THAILAND LEAGUE
This project, also created by the National Innovation Agency (NIA), has operated 
itself as the de facto Entrepreneurial University. It helps recruit promising talents 
at the university level. The project helps build the capacity of lecturers, teachers, 
students and personnel in universities across the nation. 
 
STARTUP IN RESIDENCE (SIR)
The NIA helps develop co-working spaces in every region such as PUNSPACE, 
Chiangmai&Co and TUBER. 

These co-working spaces also serve as incubators and accelerators to develop 
local startups in each region. Prospective talents will be trained for three months. 
Mentors will share their experiences and help these talents commercialise their 
business ideas.

Talents will be taught how to pitch their work, how to develop agile software  
solutions and how to have "Design Thinking" - the know-how to conceptualise  
and create good designs. 

The NIA also helps localities develop the "Creative Valley" or hub of creativity for 
each region. In Chiang Mai province, Chiangmai&Co serves as hub for people in 
creative industries and tech startups. Chiangmai&Co plays a big role making the 
ecology in the region complete and active. It provides assistance in business and 
investment for local and foreign startups.

TCDC Chiang Mai, a design centre also serves as an incubator and accelerator 
for creative talents in the region. Creative industries in the northern region, have 
become a model for Thailand's creativity economy. Startups and creative talents 
successfully blend cultural heritage with modernity and innovation to add value and 
uniqueness to products and services.
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Startup Thailand League ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ในกำรขับเคลื่อนควำมเป็น “มหำวิทยำลัยแห่งกำร 

ประกอบกำร” (Entrepreneurial University) ใน

รูปแบบกำรแข่งขันเฟ้นหำสตำร์ทอัพดำวเด่นใน 

ระดบัอดุมศกึษำ ทีมุ่ง่เน้นกำรสร้ำงภำวะควำมเป็น 

ผู้ประกอบกำร พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ นักศึกษำ 

และบุคลำกรในรั้วมหำวิทยำลัย

Startup in Residence (SiR) ที่ส�ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ร่วมกับ 

โคเวิร์กกิ้งสเปซในแต่ละภูมิภำค จัดเป็นโครงกำร

บ่มเพำะและเร่งสร้ำงสตำร์ทอัพในระดับภูมิภำค 

โดยเปิดพื้นที่ให ้ผู ้ประกอบกำรหรือสตำร ์ทอัพ 

เข้ำร่วมท�ำงำนในโคเวิร์กกิ้งสเปซ (PUNSPACE, 

Chiangmai&Co, TUBER) พร้อมเรียนรู้มุมมอง

กำรท�ำธุรกิจหรือสตำร์ทอัพอย่ำงเข้มข้นเป็นเวลำ 

3 เดือน มีผู้เชี่ยวชำญและพี่เลี้ยงช่วยให้ค�ำแนะน�ำ

และแชร์ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรพัฒนำธุรกิจ

นวัตกรรมที่มีควำมเป็นไปได้ให้สำมำรถเป็นธุรกิจ

ในเชิงพำณิชย์ได้จริง อำทิ กำรน�ำเสนอผลงำน 

(Pitching), แนวกำรพฒันำซอฟต์แวร์ทีเ่น้นควำมว่องไว 

และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว 

(Agile Software Development), กระบวนกำร

คิดเชิงออกแบบส�ำหรับพัฒนำนวัตกรรม (Design 

Thinking) ฯลฯ

นอกจำกนี้ สนช. ก็ยังได้ร่วมมือกับเครือขำ่ยในกำร

พัฒนำย่ำนสร้ำงสรรค์ (Creative Valley) ให้เกิดขึ้น 

ในแต่ละภูมิภำค เช่น ที่เชียงใหม่ นอกจำกจะมี 

Chiangmai&Co ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลำง

เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและผลักดันระบบนิเวศของ

สตำร์ทอัพในภำคเหนือที่มีกำรเพิ่มจ�ำนวนมำกข้ึน 

อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรเป็น Startup Centre 

ส�ำหรับเทคสตำร์ทอัพจำกทั้งในและต่ำงประเทศ 
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ปริวรรต วงษ์ส�าราญ
PARIWAT WONGSAMRAN

ให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจโดยใช้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงในกำรด�ำเนินกำรธุรกิจเพื่อเช่ือม

ขยำยไปทั่วโลกแล้ว ก็ยังมีศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ TCDC เชียงใหม่ ที่นับเป็นศูนย์ 

กำรเรียนรู้ด้ำนกำรออกแบบและบ่มเพำะควำมคดิสร้ำงสรรค์ครบวงจรแห่งแรกของภำคเหนือ 

ตอนบน เพื่อส่งเสริมกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์แก่ผู้ประกอบกำร นักออกแบบ นักศึกษำ 

และยังเป็นหนึ่งศูนย์รวมของสตำร์ทอัพในพื้นที่ภำคเหนืออีกด้วย โดย TCDC ได้สนับสนุน

ให้คนเหลำ่นี้ใช้ศักยภำพที่มีอยู่ ผสำนกับสินทรัพย์ทำงภูมิปัญญำ และมรดกทำงวัฒนธรรม

ที่หลำกหลำย มำประยุกต์เข้ำกับเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้สมัยใหม่ อันจะน�ำไปสู่กำรสร้ำง

เอกลักษณ์และควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำและบริกำรที่มีควำมแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ และ 

น�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์

แข็งแกร่งอย่างเข้มแข็ง
ปริวรรต วงษ์ส�ำรำญ ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม ส�ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. และผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิสำหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 

(Director of Startup Thailand) กล่ำวว่ำ แนวทำงกำรส่งเสริมสตำร์ทอัพเพื่อช่วยยกระดับ

เศรษฐกิจฐำนรำกในท้องถิ่น จะเป็นกำรสนับสนุนให้เกิดสตำร์ทอัพที่สำมำรถน�ำนวัตกรรม

และเทคโนโลยีมำช่วยแก้ปัญหำของกลุ่มเกษตรกร รำ้นค้ำปลีก รวมถึงกลุ่มโอทอปตำ่งๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต กำรสรำ้งผลผลิตที่มีมูลค่ำเพิ่ม กำรพัฒนำ

ช่องทำงในกำรเข้ำถึงตลำดที่ง่ำยขึ้น ขยำยตลำดได้กว้ำงขึ้น ฯลฯ

“เรำอยำกให้เกดิกำรสร้ำงรำยได้ เกดิกำรจ้ำงงำน เกดิกำรลงทนุในท้องถิน่โดยคนในท้องถิน่เอง 

บนหลักกำร 4E ได้แก่ Entrepreneurs (กำรสรำ้งผู้ประกอบกำร), Enterprise (กำรสร้ำง

ธุรกิจ), Equity (กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกัน) และ Economy (กำรสร้ำงเศรษฐกิจ) ให้เกิดขึ้น 

ในภูมิภำคของเรำ ซึ่งหำกสตำร์ทอัพมีกำรเริ่มต้นที่ภูมิภำคของตัวเอง มันก็สำมำรถต่อยอด 

ไปสู่ระดับประเทศและระดับที่สูงขึ้นไปได้ ขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดกำรหลั่งไหลของคนที่จะ

ENDURING STRENGTH
Pariwat Wongsamran, the NIA's director of 
Innovative Entrepreneurship Development 
Department and director of the Thailand 
Startup Center, said local startups will  
benefit the local economy directly. Innovation 
can enhance performance among farmers 
and small-scale local businesses such as 
OTOP, community enterprises and local  
family businesses.

"We want to see more employment and more 
income regenerated. Of course, we need 
to see more investment especially by local  
investors. We operate on the "4E" principle 
that aims to support "entrepreneurs,  
enterprises, equity and economy" in every  
region. If these startups can be enterprises 
in their own home area, they can upscale 
their businesses into national and overseas  
markets without having to move to big cities. 
They can enjoy life and a good quality of living, 
staying with their familiy and we will see less 
and less labour migration to big cities." 
 
HORGANICE: GETTING TO KNOW LOCAL 
PAIN POINTS
Thanavit Tonekanya, founder and CEO of  
Horganice, a startup dormitory management 
service, said every locality has its own  
customers' "pain points" and each locality has 
its own business model, not a one-size-fit-
all model. Local startups have advantages in  
researching and validating the market.  
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เขำ้มำท�ำงำนในกรุงเทพฯ โดยคนเหล่ำนี้จะได้อยู่ 

กับครอบครัว มีควำมสุขกับกำรได้ใช้ชีวิตในพื้นถิ่น 

ของตน” ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำร 

นวัตกรรม ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร 

มหำชน) หรือ สนช. กล่ำว (อ่ำนรำยละเอียด 

เพิ่มเติมในคอลัมน์ Insight Talk)

ทำงด้ำนธนวิชญ์ ต้นกันยำ ผู้ก่อตั้งและประธำน 

เจำ้หนำ้ที่บริหำร บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จ�ำกัด เจ้ำของ

แพลตฟอร์ม Horganice บริหำรจดักำรหอพกัรวมถงึ 

กำรท�ำหน้ำที่เป็นมำร์เก็ตเพลสให้กับธุรกิจหอพัก  

ที่เร่ิมต้นกำรพัฒนำไอเดียมำตั้งแต่สมัยเรียนใน

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

จนปัจจุบันขยำยครอบคลุมทุกหัวเมืองหลักๆ ใน

ทุกภูมิภำค กลำ่วว่ำ ในฐำนะคนต่ำงจังหวัดเห็นว่ำ 

ในแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ จะมี pain point ที่

ตำ่งกัน และเป็น pain point ที่กรุงเทพฯ ไม่มี 

ในแต่ละท้องถิ่นจึงต้องมีหลำย business model 

นอกจำกน้ี สตำร์ทอพัทีอ่ยูใ่นท้องถ่ินจะมข้ีอได้เปรียบ 

ตรงกำรส�ำรวจตลำด (validation) กรณีเริ่มต้น

ธุรกิจใหม่ จะท�ำได้เร็วกว่ำด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่ำ  

มีควำมช่วยเหลือจำกคนในพื้นที่ได้ง่ำยกว่ำ ทั้งยังมี 

ค่ำครองชีพถกู ต้นทนุกำรจ้ำงงำนต�ำ่กว่ำทีก่รุงเทพฯ

“หลังจำกเรำมี Startup Thailand และผมมีโอกำส

ได้พูดคุยกับน้องๆ นักศึกษำจ�ำนวนมำกก็พบว่ำ

ควำมตื่นตัวของนักศึกษำหรือผู ้ประกอบกำรใน

ท้องถิ่นดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ควำมท้ำทำยอยู่ที่ว่ำจะท�ำ

อย่ำงไรให้สตำร์ทอพัท้องถิน่มคีวำมแข็งแกร่ง ซึง่ผม 

คิดวำ่เรำต้องท�ำให้ local กลำยเป็น global โดย 

อนัดบัแรกสดุพวกเขำต้องมวีธีิคดิแบบผูป้ระกอบกำร 

In terms of investment, local startups need less investment costs because of the 
lower cost of living, lower wages and close connections with local people.

Horganice is an exemplary case. Thanavit's family has run a dormitory business 
in Phitsanulok province, which gave him a deep understanding of pain points of 
dormitory operators. 

While he was in university in Chiang Mai province, Thanavit encountered a worker 
placing a placard that reads "no cash accepted" in front of a dormitory. As a son 
from a family that ran a dormitory business, Thanavit became curious, leading 
him to research problems between operators and tenants. He then launched the  
Horganice app to provide solutions. 

Currently, Horganice has expanded operations to major provinces in every region. 
Thanavit expanded services offering Internet of Things solutions to apartments, 
hospitals, offices and retail market spaces across the country.

Currently, 130,000 rooms in 3,000 buildings across the country are clients of the 
Horganice app.

HORGANICE OFFERS FOUR TYPES OF SERVICE.
1. Smart Management Offering services on booking, check-in, billing and  
collections as well as issuing documents.
2. Smart IoT Offering solutions on online and network connectivity as well as  
real-time data sharing and monitoring.
3. Smart Payment An e-payment service. Horganice has partnered with KBank. 
Smart Payment helps solving operators' headaches on billing and money collecting.
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ธนวิชญ์ ต้นกันยา
THANAVIT TONEKANYA

4. Smart Service Offering extra online services 
on outsourced cleaners and accountancy.
 
THANAVIT IS ONE OF THE MENTORS IN 
STARTUP THAILAND.
"More and more local young people are aware 
of local startups. The challenges are how to 
empower these local entrepreneurs and how 
to make them strong. I believe we have to  
globalise our local startups. First and foremost, 
we must make them think as entrepreneurs. 
We do not have to force them to be startups.  
Anyone who thinks like an entrepreneur  
will end up being at the very least a good  
employee if not opening their own business 
eventually. Our duty as mentors is to make 
them know where and what their real values 
are and point them in the right direction," 
he said. 
 
Thanavit said many good startups come 
from local provinces and local startups have 
more opportunities to develop and scale up 
their businesses. Digital innovation, he said, 
has removed physical distance and spatial  
barricades, enabling people to work from  
anywhere.

Moreover, local startups can help create a  
better local community.

และไม่ต้องตกีรอบว่ำเขำต้องเป็นสตำร์ทอพั เพรำะกำรมวิีธคีดิแบบผูป้ระกอบกำรทีด่จีะท�ำให้ 

นักศกึษำทีจ่บออกมำกลำยไปเป็นพนักงำนบริษทัทีด่ ี หรือหำกจบมำแล้วกลำยเป็นผูป้ระกอบกำร 

จริงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเอสเอ็มอีหรือสตำร์ทอัพ เขำก็จะเป็นผู้ประกอบกำรที่ดี ดังนั้นวิธีกำร 

ส่งเสริมจึงควรส่งเสริมให้เขำรู้วำ่ คุณค่ำที่แท้จริงของตัวเขำอยู่จุดไหน แล้วเขำควรขับเคลื่อน 

คุณคำ่นี้ไปในทิศทำงใด”

ธนวิชญ์ยังกลำ่วด้วยว่ำ สตำร์ทอัพท้องถิ่นเป็นคอมมูนิตี้ที่ดี และตัวเขำเชื่อว่ำสตำร์ทอัพ 

ที่ดีๆ หลำยแห่งมำจำกท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม สตำร์ทอัพท้องถิ่นเมื่อเติบโตถึงจุดหนึ่งก็ต้อง

พำตัวเองเข้ำมำกรุงเทพฯ เพื่อขยำยกิจกำร ภำครัฐจึงมีส่วนส�ำคัญในกำรเติมเต็มองค์ควำมรู้ 

ให้กับสตำร์ทอัพท้องถ่ิน ขณะเดียวกันสตำร์ทอัพที่มำจำกท้องถิ่นก็ไม่ควรปิดกั้นตัวเอง 

โดยมองตัวเองเป็นแค่สตำร์ทอัพท้องถิ่น เพรำะปัจจุบันเรื่องระยะทำงแทบจะไม่มีผลอะไร

ต่อกำรท�ำธุรกิจอีกต่อไป สตำร์ทอัพท้องถิ่นจึงสำมำรถพัฒนำตัวเองไปได้อีกไกล

ทั้งนี้ ธนวิชญ์ยังได้แบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกิจกำร Horganice ที่เริ่มต้นจำกกำร

เป็นสตำร์ทอัพในภูมิภำคและสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตจนกลำยเป็นสตำร์ทอัพที่มีพื้นที่ให้

บริกำรอยู่ทั่วประเทศ และยังได้รับเงินสนับสนุนจำกบีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล ในกำรต่อยอด 

กิจกำรรอบ Seed วำ่ มีจุดเริ่มต้นจำกเห็นป้ำยที่ติดไว้หน้ำหอพักแห่งหนึ่งเป็นข้อควำมว่ำ 

“ไม่รับเงินสด” ซึ่งในฐำนะที่ครอบครัวตัวเองมีธุรกิจหอพักที่จังหวัดพิษณุโลก เขำจึงเขำ้ใจถึง 

เหตุผลในกำรติดปำ้ยดังกล่ำว และยังจุดประกำยให้เขำเข้ำมำศึกษำและรีเสิร์ชหำข้อมูล

เกี่ยวกับกำรท�ำธุรกิจหอพักในเชิงลึก จนเข้ำใจ pain point ของผู้ประกอบกำรหอพัก  

จำกน้ันจงึคดิค้นเทคโนโลยเีพือ่มำซพัพอร์ตและพฒันำจนกลำยมำเป็น Horganice แพลตฟอร์ม 

ให้บริกำรซอฟต์แวร์กำรบริหำรจัดกำรหอพักมหำวิทยำลัยแก่เจ้ำของหอพัก และขยำยธุรกิจ 

และกำรให้บริกำรด้ำนโซลูชั่น Internet of Things ที่มีลูกค้ำครอบคลุมถึงกลุ่มหอพัก 

อพำร์ตเมนต์ ส�ำนักงำนให้เช่ำ โรงพยำบำล ตลำดห้องเช่ำ จ�ำนวนกว่ำ 130,000 ห้อง  

ในกวำ่ 3,000 อำคำร ของทุกจังหวัดในประเทศไทย

 

ปัจจุบัน Horganice มีรูปแบบกำรให้บริกำร ประกอบด้วย

1. Smart Management บริกำรด้ำนข้อมูลตั้งแต่กำรท�ำกำรเข้ำพัก จองห้อง ท�ำบิล  

เก็บเงิน กำรออกเอกสำรตำ่งๆ
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2. Smart IoT ระบบกำรเช่ือมต่อข้อมูลระหว่ำง

อุปกรณ์ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและน�ำมำพิจำรณำ

ทำงออนไลน์ได้ทันที

3. Smart Payment ระบบช�ำระเงินอัตโนมัต ิ

ที่ร่วมกับธนำคำรกสิกรไทย อ�ำนวยควำมสะดวกให้

เจ้ำของหอพักไม่ต้องพะวงกับกำรเช็กเงินเข้ำระบบ

ในรูปแบบเดิมๆ

4. Smart Service บริกำรเสริมที่ร่วมกับพำร์ทเนอร์

ต่ำงๆ ในกำรเรียกบริกำรแม่บ้ำน บริษัทบัญชี ฯลฯ 

ทีส่ำมำรถเรียกผ่ำนแพลตฟอร์มของ Horganice ได้

“แต่เดิมผมจะคิดเร่ืองเทคโนโลยีก่อนแล้วค่อย 

มองหำธุรกิจที่สำมำรถเอำนวัตกรรมเรำไปใช้ได้ 

แต่ประสบกำรณ์ท�ำให้ผมรู้ว่ำเรำควรเริ่มจำก pain 

point ของลูกคำ้ก่อนแล้วค่อยคิดค้นเทคโนโลยี 

ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหำให้กับเขำได้ ผมเช่ือว่ำควำมส�ำเร็จ 

ของ Horganice เกิดจำกกำรเป็นเซกเมนต์ที่ยัง

ไม่มีใครลงมำท�ำ และเรำมีกำรพัฒนำรูปแบบกำร

ให้บริกำร พร้อมปรับโมเดลรำยได้เพื่อให้สอดคล้อง

กับต้นทุนและค่ำครองชีพของแต่ละท้องถิ่น โดยเรำ 

ยังมีกำรวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ใช้ออฟไลน ์

เข้ำมำเสริม รวมถึงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรต่ำงๆ 

เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนมำกขึ้น” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ 

Horganice กล่ำวในตอนทำ้ย █

Yet, Thanavit urged that established local startups must not be content within 
their own home areas and when accomplished, must move into a larger territory, 
such as opening a business in Bangkok, learning new things in a bigger league.  
For that, the government must play a role in helping local startups scale up.

"Wherever startups plan to go, remember the importance of the pain points,”  
he said.

"As a tech startup, I used to think about innovation and technology first and  
foremost. But experience has taught me to look for the pain points first. Think of 
human problems and real needs first and then try to find a suitable innovation."

Horganice recently received investment from Beacon Venture Capital to scale up 
its business. Thanavit said the secret of success for Horganice is that it is the first 
business in this area.

Another secret is ability to adjust to suit the locality. "Horganice is not a one-size-
fit-all business model. We always adjust to be aligned with provinces and localities 
that we do business with. We tailor our services to correspond with the local cost of 
living. We also use off-line and human services to strengthen our services to make 
Horganice a sustainable business."  █  
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OPPORTUNITIES 
ABOUND  FOR
SOUTHEAST  ASIAN 
AND THAI STARTUPS

Thailand has never been more welcoming 
to startups than today. From 2012 to 2016,  
Thailand grew from having three funded startups 
to over 150. In 2019, we continue to see the 
growth of Thailand's startup ecosystem, which 
is driven by innovation and investment. The 
potential of a sophisticated startup ecosystem 
has shifted investors' attention to the region. 
In this issue, the world-renowned investment 
expert Peng T. Ong, managing partner and 
co-founder of Monk's Hill Ventures, one 
of the most prominent early-stage tech  
venture capital firms in Southeast Asia, will 
share his thoughts on startups and the startup  
landscape in Southeast Asia.

S P E C I A L  G U E S T  I N T E R V I E W

สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และไทย: โอกาส ความทา้ทาย 
และการปรบัตวัทีจ่�าเป็น

ไม่เคยมช่ีวงเวลำใดทีป่ระเทศไทยจะเปิดรับสตำร์ทอพั 

มำกเท่ำตอนนี้ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 

ประเทศไทยมีสตำร์ทอัพที่ได้รับเงินทุนเพิ่มข้ึนจำก 

3 บริษัท เป็น 150 บริษัท ในปี พ.ศ. 2562 เรำยังได้เห็น

กำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของระบบนิเวศสตำร์ทอัพ 

ของไทยซึ่ ง ถูกขับเคลื่ อนด ้วยนวัตกรรมและ 

กำรลงทนุ ศกัยภำพของระบบนิเวศสตำร์ทอพัของไทย 

ได้หันเหควำมสนใจของนักลงทุนมำยังภูมิภำคนี้ 

ใน Startup Thailand ฉบับนี้ เผิง ที. อ่อง  

ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรลงทุนระดับโลกจำก Monk’s 

Hill Ventures หนึ่งในบริษัทเงินทุนด้ำนเทคโนโลย ี

ช้ันน�ำของภมูภิำคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้ให้เกยีรติ 

เผยมุมมองต่อสตำร์ทอัพและควำมน่ำสนใจของ

กำรลงทุนในสตำร์ทอัพเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

Text: Patpon Sabpaitoon

Photo: Kittinan Sangkaniyom

Location: Centara Grand Central World
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successful tech companies, like in China, 
where all top service businesses are tech. 
However, resistance to change or too much  
inertia in the company culture will be a hurdle  
for growth. We have to move from a production- 
based economy to an innovation-driven  
economy. An innovation-driven economy will 
be driven by strong talents and the freedom 
to create ideas. One third of the best entre-
preneurs and product people in Silicon Valley 
are from Asia. An opportunity is to attract these 
strong talents to return to Southeast Asia to 
grow the tech ecosystem.

If a country or city doesn't have the right policies, 
they will lose out in the long-term. Employees 
are like customers now if it's difficult to get a 
work permit in a city, people will go to other cities.
 
WHAT INDUSTRIES DO YOU THINK ARE 
INTERESTING FOR INVESTMENT TODAY? 
WILL ANY THAI STARTUPS BECOME 
UNICORNS IN THE IMMINENT FUTURE?
The Thai startup ecosystem is shaping up 
nicely with the growth of investment from the 
likes of the CVCs and others. There is room 
for improvement here and there, but looking at 
the bigger picture and in terms of the growth 
of businesses, the country does push forward.
When investing in a company, we consider 
whether the company is led by a founder who 
we think can take the company from zero 
in revenue to $100 million in revenues and  
beyond. Startup is a design competition so to 
speak the best entrepreneur designs the most 
effective product and model.

We're seeing a lot of traction for investment 
in financial services, logistics to even real  
estate innovations that help you buy a house. 
For a company to reach unicorn status, that  
company must have a clear business model, 
scalability and be profitable in its core economy. 
It's hard to say what company will become 
a unicorn, but there are really good  
entrepreneurs here [in Thailand]. If they know 
how to network and partner with other 
industry players to figure out how to grow their 
companies, they may be able to achieve the 
unicorn status. █ 

WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON THE INVEST-
MENT LANDSCAPE IN SOUTHEAST ASIA?
Venture capital is going to get harder in China 
over the next 10-20 years because the Blue 
Ocean (i.e. none or little competition in the VC 
space) is not quite there anymore.
 
Investment in Southeat Asia is really exciting 
at the moment. Southeast Asia has approxi- 
mately US$3 trillion in GDP, and half of that 
is in services. But many service verticals are 
very inefficient. Take logistics for example, 
in the US, if you buy $100 worth of goods 
from Amazon, $3 goes to logistics. But 
if you buy $100 of goods in Southeast 
Asia, approximately $30 goes to logistics.  
Technification is happening in Southeast Asia, 
where technology is fully transforming  
traditional businesses. With technology,  
companies can look at the business  
fundamentally and ask, "how can we do it  
differently and much more efficiently?".

The growth of startups in the region is humon-
gous. In the next five to 10 years, companies 
with the highest revenues will be the most  

คุณมีมุมมองต่อภาพรวมการลงทุน
ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตอ้ยา่งไรบ้าง
กำรลงทุนในจีนจะมีควำมยำกขึ้นในอีก 10-20 ปี

ข้ำงหน้ำ เนื่องจำกมีพื้นที่ที่ปรำศจำกกำรแข่งขัน 

(Blue Ocean) น้อยลง ในปัจจุบันกำรลงทุนใน 

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้น้ันน่ำตื่นเต้นมำก 

จีดีพีของภูมิภำคนี้มีมูลคำ่รำว 3 ลำ้นล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ ซึ่งครึ่งหนึ่งมำจำกภำคบริกำร แต่ภำคบริกำร

ในภูมิภำคน้ีมีกำรด�ำเนินกำรที่ยังขำดประสิทธิภำพ  

ยกตวัอย่ำงเช่นด้ำนโลจสิติกส์ ถ้ำลองเทยีบกบัสหรัฐฯ 

จะเหน็ว่ำ หำกเรำซือ้สนิค้ำมลูค่ำ 100 ดอลลำร์สหรัฐ 

จำก Amazon คำ่ขนส่งจะอยู่ที่ 3 ดอลลำร์สหรัฐ 

แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำ่ขนส่งจะสูงถึง 30 

ดอลลำร์สหรัฐ

ตอนน้ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�ำลังเกิดกำรใช้ 

เทคโนโลยีในภำคบริกำร โดยเทคโนโลยีก�ำลังจะ 

พลกิโฉมหน้ำกำรท�ำธุรกิจแบบดัง้เดมิ และด้วยเทคโนโลยี 

ใหม่ๆ บริษัทต่ำงๆ ก็สำมำรถตั้งค�ำถำมว่ำจะท�ำ 

ธุรกิจให้มีประสิทธิภำพขึ้นได้อย่ำงไร 

สตำร์ทอัพในภูมิภำคนี้มีกำรเติบโตสูงมำก ในอีก 

5-10 ปีข้ำงหน้ำ ธุรกิจที่จะมีรำยได้สูงสุดจะเป็น 

บริษทัเทคโนโลยทีีป่ระสบควำมส�ำเร็จทีส่ดุ เหมอืนกบั 

ในจีนที่ตอนน้ีบริษัทในภำคบริกำรซึ่งมีรำยได้อันดับ 

ต้นๆ ล้วนแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยี แต่สิ่งที่อำจ

ฉุดร้ังกำรเติบโตในภูมิภำคน้ีคือวัฒนธรรมองค์กร 

ทีม่กีำรต่อต้ำนกำรเปลีย่นแปลงหรือควำมเฉือ่ยเนือย 

ต่อกำรเปลีย่นแปลง เพรำะวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก- 

เฉยีงใต้เรำมแีรงเฉือ่ยสงู เรำต้องก้ำวข้ำมจำกกำรเป็น 

เศรษฐกิจที่เน้นกำรผลิต (production-based) สู่ 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สังคมที่ 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมน้ันขับเคลื่อนด้วยคนที่เก่ง 

และมีอิสรภำพในกำรสร้ำงไอเดีย ในซิลิคอนวัลเลย์ 

มีผู ้ประกอบกำรและคนท�ำผลิตภัณฑ์ที่ เก ่ งๆ 

เยอะมำก ซึ่ง 1 ใน 3 ของจ�ำนวนนั้นมำจำก 

ทวีปเอเชีย โอกำสอยู่ที่กำรดึงดูดคนเก่งเหล่ำน้ี 

กลับมำสร้ำงระบบนิเวศทำงเทคโนโลยีในเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้ หำกประเทศหรือเมืองใดไม่มี 

นโยบำยที่เหมำะสม ประเทศหรือเมืองนั้นก็จะแพ้

ในระยะยำว เดี๋ยวน้ีคนท�ำงำนเป็นเหมือนลูกค้ำ  

ถ้ำเข้ำไปท�ำงำนเมืองหนึ่งได้ยำก เขำก็ไปเมืองอื่น

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดในไทย 
ที่คุณมองว่าน่าลงทุน และพอจะมีโอกาส
เกิดบริษัทระดับยูนิคอร์นในไทยหรือไม่
ระบบนิเวศสตำร์ทอัพของไทยพัฒนำได้ดีด้วยกำร

เพิ่มขึ้นของเม็ดเงินลงทุนจำก CVC และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีอืน่ๆ อำจมีจดุทีส่ำมำรถปรับปรุงได้ แต่หำก 

มองภำพใหญ่และมองในแง่ของกำรเตบิโตของธุรกิจ 

ประเทศไทยน้ันก�ำลงัมุง่ไปข้ำงหน้ำ เวลำเรำตัดสนิใจ 

ลงทุนในบริษัทใด ผมจะมองว่ำเจ้ำของบริษัทนั้นๆ 

จะสำมำรถพำบริษัทที่มีรำยได้ 0 ดอลลำร์สหรฐั 

ไปถึง 100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐและมำกกว่ำน้ัน 

ได้หรือไม่ ผมมองว่ำสตำร์ทอัพเป็นกำรแข่งขัน 

ออกแบบ ผู้ประกอบกำรที่เก่งที่สุดคือคนที่ออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจที่มีประสิทธิภำพที่สุด 

ตอนน้ีวงกำรที่น่ำสนใจในแง่ของกำรลงทุนคือภำค

กำรบริกำรทำงกำรเงิน โลจิสติกส์ และนวัตกรรม

ทำงอสังหำริมทรัพย์ที่ช่วยในกำรซื้อบ้ำน ส�ำหรับ

บริษัทที่จะไปถึงระดับยูนิคอร์นได้ ต้องเป็นธุรกิจ 

ที่มีโมเดลชัดเจน สำมำรถเพิ่มขนำดได้ สร้ำงก�ำไร 

ในเศรษฐกิจหลกั ตลำดต้องใหญ่พอและต้องมโีมเดล 

ธุรกิจที่ชัดเจน และสำมำรถเพิ่มขนำดได้ ซึ่งจะเพิ่ม

ขนำดได้ก็ต้องมีวิธีกำรท�ำก�ำไรที่ท�ำซ�้ำได้ ถ้ำจะให้

บอกว่ำใครจะเป็นยนิูคอร์นคงตอบยำก ทีพ่ดูได้ก็คอื 

ในไทยมีผู้ประกอบกำรหลำยคนที่เก่ง ถ้ำพวกเขำ

รู้วิธีกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์ และสร้ำงพันธมิตรกับ 

ผูเ้ล่นคนอืน่ในอตุสำหกรรมน้ันๆ เพือ่ทีจ่ะคดิให้ออกว่ำ 

จะสำมำรถท�ำให้ธุรกิจของตนโตข้ึนได้อย่ำงไร  

พวกเขำอำจกลำยเป็นยูนิคอร์นได้ █
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START AS A 
LOCAL, GROW 
AS A GLOBAL

I N F O G R A P H I C

Silicon Valley might produce plenty 
of startup unicorns, but other parts 
of the world also have had a strong 
showing. Here are some tech companies 
that started local and reached the 
US$1 billion (30.6 billion baht) unicorn 
status:

• The company 
is now valued 
at $5 billion. 

COUNTRY: India (Bengaluru)
CATEGORY: EdTech
INVESTORS: Tencent Holdings, Lightspeed India 
Partners, Sequoia Capital India

• The Bengaluru-based 
unicorn was founded in 
2008. The platform offers 
a learning app, which was 
launched in 2015 and has 
learning programmes for 
students in classes IV-XII 
along with courses to 
help students prepare for 
competitive exams like JEE, 
NEET, CAT, IAS, GRE, and 
GMAT.

COUNTRY: Germany (Tübingen)
CATEGORY: Biotechnology
INVESTORS: Dievini Hopp BioTech Holding & Co., 
Eli Lilly & Co., LBBW Venture Capital

• This biotechnology 
unicorn is valued at 
$2 billion.

• A biopharmaceutical company 
headquartered in Tübingen, Germany, 
focusing on developing vaccines for 
infectious diseases and drugs to treat 
cancer and rare diseases.

• CureVac is the first 
company to successfully 
harness messenger RNA 
(mRNA) for medical  
purposes. Natural mRNA  
is used as a data carrier 
to instruct the human 
body to produce its own 
proteins to fight a wide 
range of diseases.
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COUNTRY: Brazil (Jundiaí)
CATEGORY: On Demand
INVESTORS: Movile, Just Eat, Naspers

COUNTRY: Israel (Herzliya)
CATEGORY: Hardware
INVESTORS: TPG Growth, 
Goldman Sachs

COUNTRY: Nigeria (Lagos)
CATEGORY: E-Commerce/
Marketplace
INVESTORS: AXA 

• Headquartered in Jundiaí 
and valued at $1 billion.

• A leader in the food delivery 
segment in Brazil with 50,000 
associated restaurants and 
120,000 couriers. In October 
2018 iFood reached a new 
milestone with 10.8 million 
orders.

• In November 2018, it has 
raised $500 million in what
is described as the largest 
fundraising in the Latin 
American technology market.

• The market leader 
in multi-petabyte data 
storage solutions. Infinidat 
technology simultaneously 
delivers sub-millisecond 
latency, industry-leading 
data availability, and 
hyperscale capacity with 
a significantly lower total 
cost of ownership than 
incumbent storage  
technologies.

• The Israeli- 
American company 
is valued at $2 billion.

• Two headquarters 
in Herzliya, Israel 
and Waltham,
Massachusetts.

• Valued at 
$1 billion.

• Valued at 
$1 billion.

• An e-commerce platform 
connecting consumers and 
businesses across Africa 
and beyond. Jumia 
consists of a marketplace 
that connects sellers with 
consumers; a logistics 
service that enables the 
shipment and delivery of 
packages from sellers to 
consumers, and a payment 
service that facilitates 
transactions among 
participants.

• Started in 2012 in 
Lagos and by 2018, 
it is present in 14 
African countries.

COUNTRY: Canada (Kitchener)
CATEGORY: Social
INVESTORS: Union Square 
Ventures, RRE Ventures, Spark 
Capital

• Kik Messenger is a free 
instant messaging mobile 
app service from Kik 
Interactive, a Canadian tech 
firm founded in 2009. Since 
then, it has gained over 300 
million users and reached 
40 percent of teenagers in 
the United States.

• Kik uses a smartphone's 
data plan or WiFi to transmit 
and receive messages, photos, 
videos, sketches, mobile web 
pages, and other content after 
users register a username 
without providing a telephone 
number.

COUNTRY: Switzerland 
(Lausanne)
CATEGORY: VR/AR
INVESTORS: Hinduja Group

• The company valued 
at $1 billion was founded 
in 2012. It builds intuitive 
human machine interfaces 
through its breakthrough 
neuro-inspired computing 
platform.

• Its trademarked MindMotion is a 
neurorehabilitation solution using 
virtual environment-based technology. 
MindMotion PRO is the world’s first 
virtual environment neurorehabilitation 
system that is fully mobile and built 
for hospital use as early as four days 
after a neurological injury.
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สนช. มนีโยบายสนบัสนนุและส่งเสริม 
ใหเ้กดิสตารท์อัพในภมูภิาคอย่างไร
เรำต้องกำรสร้ำงสตำร์ทอัพที่สำมำรถสร้ำงโซลูช่ัน

เพือ่ช่วยยกระดบัเศรษฐกจิฐำนรำก เช่น กลุม่เกษตรกร

ร้ำนค้ำปลกี รวมถงึพวกโชห่วย หรือโอทอป กลุม่ต่ำงๆ

เหล่ำน้ีเป ็นฐำนธุรกิจส�ำคัญของประเทศไทยใน

แต่ละภูมิภำค เรำอยำกให้พวกเขำท�ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น ควบคุมคุณภำพในกำรผลิตได้

ง่ำยขึ้น มีควำมสมำร์ทข้ึน เข้ำถึงตลำดได้ง่ำยข้ึน 

เรำจึงต้องกำรส่งเสริมสตำร์ทอัพทำงด้ำน AgTech, 

FoodTech รวมถงึโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทำนต่ำงๆ

(supply chain)

WHAT IS THE NIA’S POLICY TO 
STRENGTHEN STARTUPS IN
PROVINCES?
We want to create local-based startups that 
provide solutions to local farmers, small retailers, 
mom-and-pop shops and OTOP (One-Tambon-
One-Product community products). The NIA 
has always believed that these small community 
businesses represent a real economic base for 
every region in Thailand. We also believe that 
digital solutions provided by startups will make 
these grass roots businesses stronger, smarter and

THE NIA HAS ALWAYS BELIEVED THAT THESE SMALL
COMMUNITY BUSINESSES REPRESENT A REAL ECONOMIC 

BASE FOR EVERY REGION IN THAILAND
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closer to the market. The NIA focuses on logistics,
AgTech, FoodTech, and supply chain startups.
Yet, what has been happening is that students 
from northern, northeastern and southern regions
migrate to find work in Bangkok and as a result
Bangkok-based startup companies need to pay
higher wages so they can afford the cost of 
living in the capital city. But being a startup in 
digital innovation means you can work remotely 
and anywhere. Isn’t it better that these talents 
can work in their own community? So, the NIA 
is developing hubs in each region to link these 
startups and tech talents with the regional hub.  

The capital city has a few good innovation 
hubs such as the Punnawithi area for 
CyberTech, the Yothi area for MedTech and 
the Pathumwan area for the Smart Community.
The NIA also is opening a pilot regional hub 
in Chiang Mai known as “Chiangmai&Co.” It 
will serve as the one-stop service for northern
region-based startups. Chiangmai&Co will  
help with funding, matching with investors 
and providing knowledge and training to 
groom these entrepreneurs to compete in 
the overseas market. It will provide visa services 
to foreign entrepreneurs and foreign talents 

ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ
ซึ่งจะน�าไปสู่การเป็น Startup Nation
ไม่ได้ขีดวงจ�ากัดอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น
แต่ยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญ คือ 
สตาร์ทอพัในแตล่ะภมูภิาค (Local Startup)
มาเติมเต็มระบบนิเวศของสตารท์อพัไทย 
ซึง่ Startup Thailand Magazine ฉบับนี้ 
ได้รับเกียรติจากคุณปริวรรต วงษ์ส�าราญ
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรม ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สนช. และ
ผูอ้�านวยการศูนยว์สิาหกิจเริม่ตน้ประเทศไทย
(Director of Startup Thailand)
มาบอกเล่าเรื่องราวการส่งเสริมให้เกิด
สตาร์ทอัพในภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย

When we talk about ecosystem and
the mission to make Thailand a 
“Startup Nation”, we do not talk 
about Bangkok only. The national 
ecosystem for Thailand includes 
startups in local areas and provinces
across the nation. In this edition, 
Startup Thailand Magazine is
privileged to have an interview with
Pariwat Wongsamran. Director of
Innovative Entrepreneurship
Development Department for the 
National Innovation Agency (NIA) 
and the Thailand Startup Center,
Mr Pariwat will share with us about 
how to strengthen startups across 
Thailand.

ปัจจบุนัเรำจะเหน็ว่ำสตำร์ทอพัในประเทศไทยกระจกุ

อยู่ในกรุงเทพฯ และที่ผ่ำนมำนักศึกษำจบใหม่ไม่ว่ำ

จะจำกเหนือ อีสำน ใต้ ต้องเข้ำมำหำงำนที่กรุงเทพฯ

สตำร์ทอพัทีต้่องกำรนกัศกึษำจบใหม่เหล่ำน้ีมำร่วมงำน

ก็ต้องจ้ำงงำนในรำคำสูงไปด้วยตำมค่ำครองชีพ

ของกรุงเทพฯ แต่จะดกีว่ำไหมหำกน้องๆ ยงัสำมำรถ

ท�ำงำนและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นถ่ินของตัวเอง สนช. 

จงึต้องกำรสร้ำงฮับในแต่ละภมูภิำค เพือ่เป็นศนูย์กลำง

ในกำรเชื่อมโยงระบบนิเวศของสตำร์ทอัพไทย

ในกรุงเทพฯ เรำมย่ีำนนวัตกรรมต่ำงๆ เช่น ย่ำนปณุณวิถี

(Cyber Tech), ย่ำนโยธี (Med Tech), ย่ำนปทุมวัน 

(Smart Community) เรำจึงเปิดโครงกำรน�ำร่องที่

เชียงใหม่ คือ Chiangmai&Co เพื่อให้เป็นฮับของ

ทำงภำคเหนือ ที่จะเป็นศูนย์กลำงในกำรบูรณำกำร

ทกุสิง่เข้ำมำอยูใ่นแพลตฟอร์มเดยีวกนั เป็น one-stop

service ส�ำหรับสตำร์ทอพัในภำคเหนือ ผ่ำนกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรขอทุนกำรอบรม

ให้ควำมรู้แก่สตำร์ทอพัไทยในกำรออกสูต่ลำดต่ำงประเทศ

ตลอดจนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในเร่ือง Smart Visa

ส�ำหรับทำเลนต์หรือสตำร์ทอัพจำกต่ำงประเทศ

เรำอยำกให้เกดิกำรสร้ำงรำยได้ เกิดกำรจ้ำงงำน เกิดกำร

ลงทนุในท้องถิน่โดยคนในท้องถิน่เอง และเกดิกำรเข้ำไป

จดักำรแก้ไขปัญหำของเกษตรกร ร้ำนค้ำโชห่วย หรือ

โอทอปตำ่งๆ ที่มีกระจำยทั่วประเทศ รวมถึงประเด็น

ทำงสงัคมต่ำงๆ ซึง่หำกสตำร์ทอพัสำมำรถท�ำโครงกำร



who open an office or work in the region. 

We want to see more employment and more 
income regenerated and of course we need to 
see more investment especially by local investors.
We aim to see these local startups provide local
solutions for local farmers and businesses. Not 
only for the business side, we want to see startups
create solutions for the betterment of society too.
The point we would like to make is that these 
startups can start their businesses at their own 
homes and develop into something bigger, 
national level or even for the overseas market 
without having to leave home.
 
DOES THE NIA HAVE A PLAN TO OPEN 
OTHER HUBS LIKE CHIANGMAI&CO IN 
OTHER REGIONS?
We are weighing between opening a northeastern
hub in Ubon Ratchathani or Khon Kaen provinces.
In the southern region, we are cooperating with 
the Southern Border Provinces Administrative
Centre (SBPAC) to promote and develop digital
innovations for local administrations, local 
universities and local businesses.
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TELL US MORE ABOUT OTHER
PROJECTS
Last year, we launched the “Startup Thailand 
League” to cooperate with 35 universities and 
about 1,000 vocational schools across the 
country. It will provide space and recruitment 
opportunities for young talents. These young 
people can use this stage to present their busi-
ness ideas and they can learn from prototype 
startups in health and wellness, tourism and
hotels, IT and software as well as digital content.
In short, Startup Thailand League is made to 
create opportunities. The campaign can help 
these young talents understand what business 
is and even more can open their own business. 
But that is just the start. The next step is to help 
these talents access funding, so we opened an-
other project called “SiR” (Startup in Residence), 
which is an accelerator and network for young 
local talents. They can go there to exchange 
ideas or even work together.           

The NIA aims for Startup Thailand League 
and SiR to produce more local entrepreneurs.
Graduate students in other regions will not have 

เหล่ำน้ีได้โดยเร่ิมต้นทีภู่มภิำคของตวัเอง มนัก็สำมำรถ

ต่อยอดไปสู่ระดับประเทศและระดับที่สูงข้ึนไปได้ 

ขณะเดยีวกนักย็งัช่วยลดกำรหลัง่ไหลของคนทีจ่ะเข้ำมำ

ท�ำงำนในกรุงเทพฯ โดยคนเหล่ำน้ีจะได้อยูก่บัครอบครัว

มีควำมสุขกับกำรได้ใช้ชีวิตในพื้นถิ่นของตน

มีแผนตั้งศูนย์แบบ Chiangmai&Co
ในจังหวัดใดอีกไหม
ตอนน้ีศกึษำภำคอสีำนอยูท่ีอ่บุลรำชธำนีหรือขอนแก่น

ส่วนภำคใต้เรำมคีวำมร่วมมอืกบัศนูย์อ�ำนวยกำรบริหำร

จังหวัดชำยแดนใต้ (ศอ.บต.) อยู่แล้วในกำรผลักดัน 

เสริมสร้ำง ส่งเสริม บูรณำกำร และพัฒนำระบบ

นิเวศด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ รวมถงึกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยทีัง้จำก

ภำครัฐ มหำวิทยำลัย และภำคเอกชน ให้ตอบสนอง

ต่อภำคธุรกิจที่แท้จริงได้

โครงการอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริม
ให้เกิดสตาร์ทอัพในภูมิภาคมีอะไรอีกบ้าง
โครงกำรที่เรำมีตั้งแต่ปีที่แล้วคือโครงกำร Startup

Thailand League โดยเป็นกำรท�ำงำนร่วมกับ

35 มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ และอำชีวะประมำณ 

1,000 แห่งที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ เปิดเวทีให้นิสิต

นักศึกษำทั่วประเทศได้เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น

ผู้ประกอบกำรสตำร์ทอพั โดยเป็นกำรเฟ้นหำทมีนักศกึษำ

ที่น�ำเสนอแผนธุรกิจและมีผลงำนต้นแบบสตำร์ทอัพ

ทีน่่ำสนใจในหลำกหลำยสำขำ เช่น สขุภำพ กำรท่องเทีย่ว

และโรงแรม ไอทแีละซอฟต์แวร์ ดจิทิลัคอนเทนต์ ฯลฯ

เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรต่อยอดธุรกิจเชิงพำณิชย์

Startup Thailand League จะช่วยให้น้องๆ มอีงค์ควำมรู้

มคีวำมเข้ำใจกำรท�ำธุรกจิ และสำมำรถเร่ิมต้นธุรกจิได้จริง

จำกน้ันเรำกค็ดิกนัว่ำแล้วจะท�ำอย่ำงไรให้เขำเข้ำถงึแหล่ง

เงินทนุได้ สำมำรถพฒันำโปรดกัต์และอยูร่อดได้ เรำจงึมี

โครงกำรต่อเนื่องที่เรียกวำ่ SiR (Startup in Residence) 

ซึง่เป็นโครงกำรเร่งสร้ำงสตำร์ทอพัในระดบัภมูภิำค และ

พฒันำควำมเป็นผูป้ระกอบกำร รวมถงึกำรสร้ำงคอมมนิูตี้

ของสตำร์ทอพั เพือ่ให้เป็นแหล่งแลกเปลีย่นควำมรู้ ไอเดยี

และเงินทุนส�ำหรับนิสิตนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ

โดยท�ำงำนร่วมกับโคเวิร ์กก้ิงสเปซในแต่ละภูมิภำค

ซึ่งโคเวิร์กกิ้งสเปซในแต่ละภูมิภำคก็ถือเป็นศูนย์รวม

ของคอมมูนิตี้สตำร์ทอัพอยู่แล้ว เมื่อน้องๆ นักศึกษำ

จบออกมำ หรือผู้สนใจอยำกเริ่มต้นท�ำธุรกิจในภูมิภำค

ก็จะสำมำรถเข้ำถึงศูนย์กลำงคอมมูนิตี้ได้ ช่วยให้เขำ

พัฒนำโปรดักต์ เข้ำถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ได้ รวมถึง

เร่ืองเมนเทอร์และทีป่รึกษำ สำมำรถเช่ือมต่อกบัองค์กร

ธุรกิจตำ่งๆ ได้

โครงกำรต่ำงๆ ที่จัดให้มีข้ึน เรำล้วนคำดหวังว่ำ

ปลำยทำงจะท�ำให้เกิดสตำร์ทอัพในภูมิภำคมำกขึ้น 
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NOT ONLY FOR THE BUSINESS SIDE,
WE WANT TO SEE STARTUPS CREATE SOLUTIONS

FOR THE BETTERMENT OF SOCIETY TOO

to find jobs in Bangkok, they can be startup 
founders and technical developers in their own 
villages. The NIA mission is based on 4E. We 
want to create entrepreneurs, enterprises, equity 
and economy.
 
WHAT ARE THE BENEFITS THAT
TRADITIONAL SMEs AND OTOPs CAN 
GET FROM MODERN STARTUPS?
SMEs (Small and Medium Enterprises) indeed 
can be transformed into startups. In this respect, 

the NIA is collaborating with the Federation of 
Thai Industries and chambers  of commerce in 
each region. The collaboration is about creating 
processes and business models for SMEs that 
wish to become startups.

A clear example is Claim Di. It was once a 
company selling insurance packages but it 
transformed into a digital startup by developing 
a mobile app that provides on-line services for
insurance claims. Motorists do not have to call 
the insurance company. They can use the Claim 
Di app for reporting accidents. Claim Di created 
a new business model that can inspire graduate 
students to work in the startup sector.

 
In addition, we are working with a young gener-
ation of entrepreneurs under the YEC (Young 
Entrepreneur Chamber of Commerce) umbrella.  
These young people are the progeny of family 
businesses. Most graduated from overseas
universities and some are already opening 
their own businesses. They have knowledge,
and money but what they are looking for is 
a market and perhaps finding their own true 
passion. This new generation wants to prove 
themselves, create their own wealth and the 
NIA wants to help them.

In terms of investors, the NIA is trying to bring
investors and financial institutions to have a better
understanding of tech companies. We are trying 
to persuade investors and financial institutions 
to become angel investors. For that, we are 
partnering with the Stock Exchange of Thailand 
(SET) and the Thai Venture Capital Association 
(TVCA) on providing information to make sure 
these investors know that tech startups are a 
real valued investment. When these investors 
have knowledge about the tech industry, our 
ecology will be stronger and sustainable.

But the NIA’s work is not about funding and
investment only. Our mission is to connect and 
bring all people, organisations and businesses 
under one single ecology. We also want to help 
these provincial startups realise that their own 
region, their own community has potential and 
ready to be its own startup base. Each locality has
a university, so it has talents and some areas 
already have their own homegrown startups. 
Meanwhile, every province has its own SMEs and 
OTOPs that can be upgraded into startups and for
sure, each province and region has local investors
and family businesses that want to be transformed
into startups. All the enabling factors are there, 
all we need to do is connect these dots. █

น้องๆ ทีจ่บมหำวทิยำลยัในภมูภิำคไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำมำ

กรุงเทพฯ แต่เขำสำมำรถเป็น founder หรือเป็น 

technical developer ในท้องถิ่นของตัวเองได้

สิง่ทีเ่รำพยำยำมจะสร้ำงคอื หน่ึง กำรเป็น Entrepreneurs

สอง กำรสรำ้ง Enterprise ให้เกิดขึ้นในภมูภิำค สำม 

กำรสร้ำง Equity หรือควำมเท่ำเทยีมกัน และสุดท้ำย

คือกำรสร้ำงเศรษฐกิจ หรือ Economy ซึ่ง 4E ดังกล่ำว

เป็นหลักกำรในกำรสรำ้งสตำร์ทอัพในภูมิภำคของเรำ

แล้วกลุ่มที่เป็นเอสเอ็มอี เป็นโอทอปเดิม 
จะได้รับประโยชน์หรือสามารถเปลี่ยน
ไปเป็นสตาร์ทอัพได้ไหม
เอสเอ็มอีสำมำรถเปลี่ยนเป็นสตำร์ทอัพได้ เพรำะเรำ

ท�ำงำนร่วมกบัสภำอตุสำหกรรม สภำหอกำรค้ำในภมูภิำค

อยูแ่ล้ว เขำสำมำรถเรียนรู้กระบวนกำรในกำรทีจ่ะเปลีย่น

ตวัเอง โดยสร้ำง Business Model ข้ึนใหม่ เช่น Claim Di

ทีเ่ร่ิมจำกกำรเป็นเอสเอม็อ ีแล้วเปลีย่นแปลงตวัเองจำก

ผูใ้ห้บริกำรซอฟต์แวร์ให้กบับริษัทประกนัภัยทีเ่ป็นลกูค้ำ

มำเป็นสตำร์ทอพั ด้วยกำรเปลีย่นวธีิคดิแบบสตำร์ทอพั

ทีเ่จ้ำของรถไม่จ�ำเป็นต้องโทรเรียกบริษทัประกนัภยัเอง

แต่ Claim Di จะช่วยให้ผูขั้บข่ีรถยนต์สำมำรถเคลม

ประกันได้สะดวกรวดเร็วข้ึนผ่ำนแอปพลิเคชันของ 

Claim Di ซึง่กำรสร้ำง Business Model ข้ึนใหม่จะเป็น

วิธีหน่ึงที่ช่วยให้มีกำรจ้ำงงำนน้องๆ นักศึกษำเข้ำมำ

ท�ำงำนในสตำร์ทอพัทีเ่กดิใหม่น้ี นอกจำกกำรสนับสนุน

ให้เกิดสตำร์ทอัพใหม่ๆ

ในกลุ ่มน้ีเรำยังรวมถึงกลุ ่มที่ เป ็นลูกหลำนของ

ผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอี ซึ่งได้แก่พวก YEC (Young 

Entrepreneur Chamber of Commerce) ของ

หอกำรค้ำ คนกลุ่มนี้เป็นทำยำททำงธุรกิจที่ไปเรียน

ต่ำงประเทศ มคีวำมรู้มำแล้วอยำกท�ำอย่ำงอืน่ทีไ่ม่ใช่

ธุรกจิเดมิของครอบครัว กม็ำเร่ิมท�ำสตำร์ทอพั พวกเขำ

มีควำมพร้อมทั้งดำ้นองค์ควำมรู้ เงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ 

แต่ต้องหำตลำด ต้องหำตัวเองให้พบ เพรำะน้องๆ

รุ่นใหม่ต้องกำรพสิจูน์ตวัเองว่ำสำมำรถเร่ิมต้นธรุกจิได้ 

ซึ่งเรำให้กำรส่งเสริมเช่นกัน

ในแง่ของนักลงทุน เรำก็พยำยำมให้คนที่มีเงินอยู่ใน

ภูมิภำคได้เรียนรู ้กำรลงทุนใน Tech Company

ให้เขำมำเป็น Angel Investor ซึ่งเรำมีควำมร่วมมือ

กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมำคม

ไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture 

Capital Association: TVCA) ในกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้ เช่น กำรจะมำลงทุนที่ Tech Company

จะลงทุนแบบไหน Valuation แบบไหน ควำม

คำดหวังเป็นอย่ำงไรได้บ้ำง เมื่อเขำเรียนรู้ มันจะ

เกิดระบบนิเวศของสตำร์ทอัพในภูมิภำคที่แข็งแกร่ง

มำกขึ้น

ทัง้น้ี กำรท�ำงำนของเรำไม่ใช่กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิ

เพียงอย่ำงเดียว แต่เรำพยำยำมเชื่อมโยงทุกฝ่ำยให้

อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน ให้เขำเห็นภำพว่ำในแต่ละ

ท้องถิ่นเขำมีควำมพร้อมอยู่แล้ว คือมีมหำวิทยำลัยที่

ผลตินกัศกึษำอยูแ่ล้ว มสีตำร์ทอพัในพืน้ทีเ่กดิข้ึนอยูแ่ล้ว

มเีอสเอม็อทีีอ่ยำกเปลีย่นเป็นสตำร์ทอพัมำกขึน้อยูแ่ล้ว

และมีนักลงทุนซึ่งมีธุรกิจครอบครัวดีอยู่แล้วที่อยำก

จะลงทนุแต่ยงัไม่เข้ำใจเร่ืองกำรลงทนุใน Tech Startup

เขำมทีกุอย่ำงอยูแ่ล้ว แต่เรำจะท�ำอย่ำงไรให้เช่ือมต่อกัน

ให้ทุกคนได้มำเจอกัน แล้วก็เกิดกำรส่งเสริมในเร่ือง

ที่พวกเขำขำด เช่น องค์ควำมรู้ กำรเข้ำถึงแหล่งทุน 

เรื่องตลำด กำรขยำยตลำด เป็นต้น █
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ร้อยเรียงเรื่องราวใน Pitch 
Deck อย่างไรให้ดึงดูดใจผู้ฟงั

M A R K E T I N G

PITCH DECK 
SECRET: HOW TO
ENGAGE YOUR 
AUDIENCE

Text: Oranuch Lerdsuwankij 

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

We have featured various articles on product development and marketing  
techniques. Now we are talking about another important topic - pitching - or  
how to best present your idea to your partners and investors. We will guide you in  
developing your "Pitch Deck" to attract and engage your audience's attention.
 
WHAT IS IN THE PITCH DECK?
The Pitch Deck usually follows this formula: problem, solution, business model, 
competition, founding team, marketing plan and fundraising.
 
Some people think the Pitch Deck should also tell a story so the presenter should 
understand every part of the presentation: the introduction, the body, and the  
conclusion. Though there is no rule on presentations, the three-act structure,  
one of the narrative models used in scriptwriting and screenplays, is one of the 
most popular patterns in structuring the Pitch Deck.
 
The first act aims to engage the audience and tells the current situation. With  
unarguable numbers, the second act builds up the story into an exciting business 
opportunity while the third act is the killer point showing the opportunity and why 
the investors should invest in your business. Remember, all investors are not here 
to love your team, but to focus on investment. The three-act structure is as follows:
 

ในบทควำมทีผ่่ำนๆ  มำ เรำพูดถึงกำรพฒันำโปรดกัต์ 

ที่ดีและกำรท�ำกำรตลำดไว้ค่อนข้ำงเยอะ แต่ยังมี 

กำรสื่อสำรอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงมีควำมส�ำคัญเป็น

อย่ำงมำก นั่นคือกำร Pitching โดยเฉพำะกำร 

น�ำเสนอผลงำนต่อหน้ำพำร์ทเนอร์และนักลงทุน 

ในบทควำมนี้เรำจะมำเล่ำถึงกำรเตรียม Pitching 

Deck ที่ดี ร้อยเรียงเรื่องรำวอย่ำงไรให้น่ำสนใจ

มีอะไรใน Pitch Deck บ้าง
โดยปกติแล้ว Pitch Deck ที่เห็นกันอยู่เป็นประจ�ำ

มักประกอบด้วย

 • Problem

 • Solution

 • Business Model

 • Competition

 • Founding Team

 • Marketing Plan

 • Fundraising

และก็มีอีกกลุ่มที่มองว่ำกำรเล่ำเร่ืองควรเป็นในอีก 

รูปแบบ ไม่ใช่เพียงกำรไล่องค์ประกอบเท่ำน้ัน  

แต่ควรท�ำควำมเข้ำใจแต่ละช่วงของกำรน�ำเสนอ

ด้วย มีช่วงต้น ช่วงกลำง และช่วงจบ อย่ำงไรก็ตำม 

ต้องออกตัวก่อนว่ำไม่ได้มีกฎตำยตัวในกำรท�ำสไลด์

แต่อยำ่งใด 

โดยในรูปแบบหน่ึงที่ เน ้นเร่ืองกำรแบ่งช ่วงกำร 

น�ำเสนอนี้เรียกวำ่ Three-Act Structure ซึ่งเป็น
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FIRST SECTION: UPDATE THE 
SITUATION
In the first two pages, you should introduce 
the company and staff using "Hero Shot" and  
"Elevator Pitch" to clearly show your team's 
potential and uniqueness. Use around 5-7 
words to tell the uniqueness of your product or 
service. You may use hero images that clearly 
show the benefits and context of use to help 
the viewers imagine themselves enjoying the 
benefit of your offer.
 
The problem part should be addressed in 1-to-4 
easy-to-understand bullet points. The solution 
should demonstrate three main benefits of 
your product or service. The business model, 
the critical slide in the sales presentation, 
should be accurate, short and precise.
 
SECOND SECTION: HOW CAN WE 
DISRUPT THE MARKET?
Identify your competitors and how you 
could defeat them. Tell your audience how 
you can outperform your competitors. Your  
presentation slide should explain to the  
investors why your team is the best team to  
execute this idea.

THIRD SECTION: HIGHLIGHT WHY THEY 
SHOULD INVEST IN YOUR STARTUP
The marketing plan slide is one of the most  
essential parts of your Pitch Deck. The  
investors would like to know "how a startup  
becomes a million-dollar business". You have  
to share the short-term and long-term  
customer acquisition strategy to answer 
all those questions. Focus on customer 
acquisition cost (CAC) and customer lifetime 
value (LTV) because these metrics are vital to 
all businesses. █

หน่ึงในวิธีกำรเล่ำเร่ืองที่ถูกใช้ในกำรเขียนบทต่ำงๆ รวมถึงบทภำพยนตร์ด้วย และน�ำมำ

ประยุกต์ใช้กับ Pitch Deck ได้

โดย First Act เป็นเรื่องของกำร engage ผู้ฟังของคุณ ดึงดูดเพื่อให้ผู้ฟังสนใจและสถำนะ

ที่เป็นอยู่ ใน Second Act เป็นช่วงที่คุณจะสร้ำงควำมตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกำสทำงธุรกิจของ

คุณ โดยกำรน�ำเสนอด้วยตัวเลขที่แย้งไม่ได้ และสุดท้ำย Third Act เป็นจุด killer ว่ำท�ำไมถึง

ต้องลงทุนในธุรกิจของคุณ เป็นโอกำสที่ยอดเยี่ยมอย่ำงไร

จงจ�ำไว้ว่ำนักลงทนุไม่ได้มำอยูต่รงนีเ้พ่ือมำชอบในทมีคณุ แต่มำด้วยเป้ำหมำยเร่ืองกำรลงทนุ 

ดังนั้นมำดูโครงสรำ้งของ Three-Act Structure กัน

First Section : อัปเดตสถานการณ์
ใน 2 หน้ำแรกควรน�ำเสนอชื่อบริษัท รำยชื่อทีมงำน อธิบำยในรูปแบบของ Hero Shot และ 

Elevator Pitch  ท�ำให้พวกเขำรู้ว่ำทีมงำนก่อตั้งนั้นมีคุณภำพและศักยภำพโดดเด่นอย่ำงไร 

ตัวหนังสือควรป ระกอบด้วย 5-7 ค�ำ ที่อธิบำยถึงโปรดักต์หรือเซอร์วิสของคุณ คุณอำจจะ

เลือกใช้ Hero Images ที่แสดงถึงภำพของคนที่ใช้โปรดักต์หรือเซอร์วิสของคุณ

ส�ำหรับส่วนที่เป็น Problem นั้นควรสรุปออกมำเป็น 1-4 bullet points ที่ง่ำยต่อควำมเขำ้ใจ  

Solution ควรน�ำเ สนอในรูปแบบของเลย์เอำต์ ที่แสดงถึงประโยชน์หลัก 3 ประโยชน์ของ 

โปรดักต์หรือเซอร์วิสของคุณ ในขณะที่ Business Model จะเป็น key slide ใน Sales  

Presentation พยำยำมท�ำสไลด์ทีใ่ห้ข้อมลูทีชั่ดเจน และไม่ต้องใช้ค�ำเยอะเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้

Second Section: เราจะดิสรัปต์ เปลี่ยนแปลงตลาดได้อย่างไร
ระบุช่ือคู่แข่งและท�ำอย่ำงไรที่คุณจะชนะพวกเขำได้ และพูดถึงว่ำคุณสำมำรถท�ำได้ดีกว่ำ 

อย่ำงไร มีสไลด์ที่ระบุถึงทีมผู ้ก่อตั้งเพื่อให้นักลงทุนเห็นว่ำบริษัทมีทักษะที่จะผลักดัน 

ให้ถึงเป้ำหมำยนั้นได้อยำ่งไร

Third Section: จุดไฮไลต์ที่จะบอกว่าท�าไมนักลงทุนต้องลงทุนในคุณ
Marketing plan ส ไลด์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส�ำคัญ นักลงทุนอยำกรู้ว่ำ “สตำร์ทอัพ  

จะสร้ำงรำยได้หลักลำ้นกันได้อย่ำงไร” คุณต้องแชร์แผนกลยุทธ์ในกำรหำลูกค้ำ (Customer 

Acquisition Stra tegy) ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวเพื่อตอบค�ำถำมพวกนั้นให้ได้ จงโฟกัส

ในจดุวดัผลอย่ำง CAC (Customer Acquistion Cost) และ LTV (Customer Lifetime Value) 

จุดวัดผลเหลำ่นี้เป็นหัวใจส�ำคัญของทุกบริษัทเลยทีเดียว █

INVESTORS ARE NOT HERE TO LOVE YOUR 
TEAM, BUT TO FOCUS ON INVESTMENT
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การส่งข้อมูลให้แก่นักลงทุนอย่างถูกวิธี

Text: Vitavin Ittipanuvat

Head of Investment, Beacon VC

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

คอลัมน์ Funds & Finance ในเดือนนี้จะเป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ประกอบกำรในเร่ือง 

กำรส่งเอกสำรที่มีข้อมูลส�ำคัญให้แก่นักลงทุนและพันธมิตรต่ำงๆ  ของบริษัท โดยเฉพำะ 

ผู้รับเอกสำรที่ผู้ประกอบกำรอำจยังไม่มีควำมคุ้นเคยหรือเชื่อใจมำกนัก

1. แอปพลิเคชันการแชร์เอกสารต่างๆ
แอปพลเิคชันกำรแชร์เอกสำรและห้องข้อมลูออนไลน์ (VDR) สำมำรถช่วยเหลอืเจ้ำของเอกสำร 

ในหลำยๆ ด้ำน อำทิ บันทึกกำรตรวจสอบ (กำรเขำ้เปิดดูหรือดำวน์โหลดเอกสำร) กำรจ�ำกัด 

ให้เปิดดูเอกสำรโดยไม่ให้ท�ำส�ำเนำ กำรสรำ้งลำยน�้ำลงเอกสำร และกำรตั้งวันหมดอำยุของ

เอกสำรต่ำงๆ

This month's Funds & Finance column will 
share a few tips on how entrepreneurs 
can better share sensitive documents with 
investors and partners, particularly with  
unfamiliar recipients.
 
1. DOCUMENT SHARING 
APPLICATIONS
Document sharing and Virtual Data Room 
(VDR) applications help document owners 
in many aspects including an audit log  
(knowing who's viewing or downloading),  
allowing view-only documents (no copies), 
creating watermarks and setting expiration 
dates.

There are a vast number of service providers 
from less sophisticated startups to larger  
enterprises and fees can vary depending on 
the features required. Among those most 
used are Digify and DocSend.

SHARING DATA 
WITH INVESTORS
THE RIGHT WAY
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2. WATERMARKS AND FOOTNOTES
A less formal approach companies can  
consider is using watermarks and footnotes 
on their documents. These can be easily 
done via a built-in function in most document, 
spreadsheet and presentation applications.

3. PASSWORD PROTECTION
Another measure that is rarely practised but 
relatively effective in limiting risks is password 
protection of certain sensitive files. This is  
certainly better than letting anyone open 
important documents with a double click. 
Both PDF and Microsoft Word document files 
can be password protected.

One suggestion is to use the recipient's name 
as part of the password itself. So if you have to 
share a document with a company called ABC 
Capital in September, your password can be 
something like ABCCapitalSep19.

WRAP UP
Document protection doesn't only help  
reduce unnecessary damage to you as a 
company owner but also shows recipients 
that you're thoughtful and know how to  
handle important data from your company as 
well as your partners. █ 
 
 

มีผู ้ให้บริกำรจ�ำนวนมำกที่ให้บริกำรตั้งแต่บริษัท

สตำร์ทอัพที่ยังไม่มีควำมซับซ้อนมำกนักไปจนถึง

องค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ และคำ่ใช้จ่ำยก็จะขึ้นอยู่กับ

ขอบเขตของบริกำรที่เรำต้องกำรใช้ ส่วนหนึ่งของ 

ผู้ให้บริกำรที่มักพบเห็น ได้แก่ Digify และ 

DocSend

2. ลายน�้าและหมายเหตุล่าง
อีกวิธีหน่ึงซึ่งมีควำมเป็นทำงกำรน้อยกว่ำที่เจ้ำของ

เอกสำรสำมำรถพิจำรณำปฏิบัติคือกำรใช้ลำยน�้ำ 

(Watermarks) และหมำยเหตุล่ำง (Footnotes)  

ในตัวเอกสำรทีม่ข้ีอมลูส�ำคญั เรำสำมำรถสร้ำงลำยน�ำ้ 

และหมำยเหตุล่ำงน้ีด้วยฟังก์ชันพ้ืนฐำนภำยใน 

แอปพลิเคชันเอกสำร ตำรำง และกำรน�ำเสนอทั่วไป

ในตลำดได้ DOCUMENT PROTECTION SHOWS YOU 
KNOW HOW TO HANDLE IMPORTANT 

DATA FROM YOUR COMPANY

3. การปกป้องเอกสารด้วยรหัสผ่าน
อีกกำรปฏิบัติที่มักถูกละเลยแม้ว่ำจะมีประสิทธิภำพที่ดีในกำรจ�ำกัดควำมเสี่ยงจำกกำร 

ส่งข้อมูลคือกำรปกป้องเอกสำรที่มีข้อมูลส�ำคัญด้วยรหัสผ่ำน ไม่ว่ำอย่ำงไร กำรบังคับใช้

รหัสผ่ำนย่อมดีกว่ำกำรอนุญำตให้บุคคลใดสำมำรถเปิดเอกสำรได้ด้วยกำรคลิกเพียง 2 ครั้ง

อยำ่งแน่นอน เรำสำมำรถตั้งรหัสผ่ำนในกำรเปิดทั้งเอกสำร PDF และ Microsoft Word ได้

ค�ำแนะน�ำอีกอย่ำงหน่ึงคือเจ้ำของเอกสำรยังสำมำรถใช้ช่ือของผู้รับเอกสำรเป็นส่วนหน่ึง 

ของรหัสผ่ำนได้อีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น หำกเรำต้องส่งเอกสำรให้กับบริษัท ABC Capital 

จ�ำกัด ในเดือนกันยำยนนี้ เรำอำจตั้งรหัสผ่ำนว่ำ ABCCapitalSep19 เป็นต้น 

ส่งท้าย
กำรปกป้องดูแลเอกสำรที่มีข้อมูลส�ำคัญไม่เพียงแต่ช่วยลดควำมเสียหำยที่ไม่จ�ำเป็นต่อตัวเรำ

ในฐำนะเจำ้ของข้อมลู แต่ยงัช่วยแสดงใหผู้ร้บัเอกสำรเห็นว่ำเรำมีควำมใสใ่จและสำมำรถดแูล

ข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญได้ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลของบริษัทเรำเองหรือของพันธมิตรตำ่งๆ ที่เรำมี 

โอกำสได้ร่วมงำนด้วยก็ตำม █
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Artificial intelligence (AI) is transforming the world. During the last few years, AI 
and robots have been used in manufacturing, and even more have replaced 
humans. In Thailand, there are a handful of AI startups. The AI sector requires 
a wealth of knowledge and expertise. Perhaps the most well-known AI startup in 
Thailand is HG Robotics, originally known as HiveGround, which produces robotics 
for large agricultural firms manufacturing corporations. The compnayʼs co-founder 
Mahisorn Wongphati firmly believes that AI and robots will change the world beyond 
our imagination.
 
THE GENESIS OF HIVEGROUND AND HG ROBOTICS
We started as like-minded and passionate inventors. Members in our group had 
created robots for competitions from a very young age and we studied AI and robotic 
engineering in university. We were just a bunch of nerds who loved robots. In 2011, 
we opened HiveGround, as an homage to the beehive. In a beehive, working bees 
come to work in the same place. The work style is similar to robotic engineering. 
AI involves various sciences, so you need to bring in experts and people from 
various fields under one roof and have them work together.

In the early years, we developed a system or machine that resembles robots.
For instance, we produced an engine for auto-part manufacturers and medical 
equipment, components for mobile robots and drones and software. We started 
raising funds in 2016 and divided the business into three groups: 1) HG Robotics 

D E E P  T E C H

ปัญญำประดิษฐ์ หรือ AI ก�ำลังคืบคลำนเข้ำมำ

เปลีย่นโลกทัง้ใบ เรำเหน็ควำมอจัฉริยะของ “หุน่ยนต์”

ที่เข้ำมำทดแทนกำรท�ำงำนของคน หำกเอ่ยถึง

สตำร์ทอัพในไทย มีไม่กี่รำยที่เอำจริงในกำรพัฒนำ 

“หุ่นยนต์บริกำร” ซึ่งมีควำมท้ำทำยและต้องใช้

ทักษะหลำยด้ำน ดร.มหิศร ว่องผำติ ผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนหุน่ยนต์และผูก่้อตัง้ HiveGround ก่อนระดมทนุ

เขำ้สู่สเตจของสตำร์ทอัพจนกลำยเป็น HG Robotics

มุ่งผลิตหุ่นยนต์บริกำรเจำะกลุ่มลูกค้ำทั้งภำคกำร

เกษตร องค์กรขนำดใหญ่ โดยเชื่อว่ำในอนำคต

เทคโนโลยีเอไอในครำบหุ ่นยนต์จะมีบทบำทต่อ

โลกมนุษย์ในแบบที่เรำคำดไม่ถึง

จุดก�าเนิด HiveGround และภาพรวม
บริษัท HG Robotics ปัจจุบัน
เรำเร่ิมต้นมำจำกกลุ่มคนที่มีควำมรักในกำรสร้ำง

หุ่นยนต์เพื่อแข่งขัน แล้วเรียนต่อด้ำนหุ่นยนต์ 

อยำกท�ำงำนเกี่ยวกับหุ ่นยนต์ ช่วงปี พ.ศ. 2554

เลยต้ังบริษัท HiveGround ข้ึนมำ ซึง่ช่ือ HiveGround

มันคือ “รังผึ้ง” เหมือนรวมคนที่ท�ำสิ่งที่ต่ำงกันมำอยู่

ในรังเดียวกัน เพรำะจริงๆ แล้ว หุ่นยนต์มันต้องใช้

องค์ควำมรู้หลำยเรื่อง ใช้หลำยศำสตร์

ช่วงแรกเรำเน้นทีเ่กีย่วข้องหรือใกล้เคยีงกับหุน่ยนต์ก่อน

รวมถึงระบบที่ใช้ในโรงงำน เช่น ระบบควบคุม

คุณภำพกำรประกอบช้ินส่วนรถยนต์ในโรงงำนของ

ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงพวกเคร่ืองมืออุปกรณ์เสริม

ส�ำหรับแพทย์ อำกำศยำนไร้คนขับ โมบำยล์โรบอต 

ซอฟต์แวร์ต่ำงๆ จำกน้ันก็เร่ิมท�ำหุ่นยนต์บริกำร

เฉพำะด้ำน และก็ขยำยตัวมำกขึ้นเรื่อยๆ

เจาะแนวคดิ ดร.มหศิร วอ่งผาติ
ดนั HG Robotics ทา้ทายธรุกจิ
“หุน่ยนต”์

UNDERSTANDING
AI BUSINESS WITH
DR. MAHISORN WONGPHATI
MAKING HG ROBOTICS A
TRAILBLAZER FOR THAI AI 
STARTUPS
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AI AND ROBOTS WILL
CHANGE THE WORLD

BEYOND OUR IMAGINATION

that produces drones for the farm sector, 2)
HiveGround for special projects, such as 
producing survey robots for PTT’s undersea 
pipeline, and 3) a business unit that produces  
robots for Obodroid developed by real estate 
developer MQDC.  
 
WHY DO YOU FOCUS ON SERVICE ROBOTS?
There are two types of robots. The first is 
industrial and the second is a service robot. 
The first is used for large-scale industrial 
manufacturing. A service robot can be divided
into two types. The first is a professional service
robot such as a rescue robot, security guard 
robot, driverless vehicles and drones. Another
type is consumer service robots for home 
use, such as a vacuum cleaning robot and the 
Dinsow robot, that can help care for elderly 
people. 

                 
Our company 
focuses on pro-
fessional service 
robots because 
our expertise is
there. We have 
developed drones
for the Royal Thai 
Airforce (RTAF), a 

submersible robot for PTT and drones for
agricultural companies. These drones are used
for spraying chemical pesticides. Tiger drones 
that we produce, do not just fly, we design them
to be able to locate land with precision. We
believe the market for service robots is wide 
open. But for industrial robots, the market belongs
to established big corporations that have con-
trolled the market and technology for a very 
long time and we cannot compete with that.
 
WHAT IS THE PROSPECT OF ROBOTS AND AI 
IN THAILAND?
AI and robots will compliment various services.
In Thailand, we are witnessing the growth 
of the drone market yet few drone-making 
companies are Thai. There is market out there 
but there are also challenges. If we get support 
from the government, we can compete in the 
local market and even become an exporter 
selling drones and robots overseas. █

จนเมือ่ปี พ.ศ. 2559 เรำได้ระดมทนุเพิม่ และแยกธุรกจิ

เป็น 3 ส่วน คือ HG Robotics เน้นผลิตโดรนด้ำน

กำรเกษตร ขณะที ่HiveGround เน้นเป็นโปรเจก็ต์ เช่น

ท�ำหุ่นยนต์ส�ำรวจท่อน�้ำมันใต้น�้ำให้ ปตท. ส่วนอีก

บริษัทร่วมกับทำงแมกโนเลีย (MQDC) ท�ำหุ่นยนต์

ให้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ชื่อ Obodroid

ท�าไมถึงเน้นหุ่นยนต์บริการ
หุ่นยนต์แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คืออินดัสเตรียล

โรบอต กับเซอร์วิสโรบอต หรือหุ่นยนต์บริกำรที่เรำท�ำ

กลุ่มแรกเป็นหุ่นยนต์ทุกชนิดที่ใช้ในกำรผลิต ส่วน

หุ่นยนต์บริกำรจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

Professional Service Robot จ�ำพวกหุ ่นยนต์

ที่เข้ำไปกู้ภัย หุ่นยนต์ยำม รถยนต์อัตโนมัติ หรือ

โดรน เป็นต้น ส่วนอีกกลุ่มคือ Consumer Service

Robot หุน่ยนต์อตัโนมตัทิีใ่ช้กนัตำมบ้ำนพกัทีอ่ยูอ่ำศยั

เช่น เคร่ืองดูดฝุ่น ปัจจุบันที่เร่ิมเห็นเยอะมำกข้ึน

ก็คือหุ่นยนต์ดินสอ

ที่ ผ ่ ำนมำเรำผลิต

หุ ่นยนต์เฉพำะทำง

หรือโปรเฟสช่ันนอล

เ ซ อ ร ์ วิ ส โ ร บ อ ต 

ซึ่ ง มั น เ ป ็ น คว ำม

เ ช่ียวชำญของเรำ

เ ร ำ ท� ำ โ ด ร น ใ ห ้

ก อ ง ทั พ อ ำ ก ำ ศ 

รวมถึ งยำนด� ำน�้ ำ

อัตโนมัติซึ่งถือเป็น

โดรนอย่ำงหน่ึงให้บริษัท ปตท. เรำท�ำหุ ่นยนต์

เช่น โดรนกำรเกษตร ใส่ปุย๋ ฉดียำ อย่ำงไทเกอร์โดรน

ที่เรำผลิต นอกจำกควำมสำมำรถในกำรบิน ยังมี

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน ก�ำหนดพื้นที่กำรบิน

ได้อย่ำงแม่นย�ำ เรำมองว่ำหุ่นยนต์บริกำรมันมีตลำด

ที่แข่งขันได้ ไม่เหมือนหุ ่นยนต์ในอุตสำหกรรม

ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ที่ตั้งมำนำน ที่เรำแข่งขัน

ได้ล�ำบำก แต่หุน่ยนต์บริกำรมนัมโีอกำสเตบิโตได้มำก

มองโอกาสของ “หุ่นยนต์” ในประเทศ
อย่างไรบ้าง
AI หรือหุ่นยนต์มำช่วยเสริมให้ดีข้ึน อย่ำงโดรนเอง

เพิง่เร่ิม โดยเฉพำะบริษทัทีเ่ป็นของคนไทยมไีม่กีบ่ริษทั

ดงัน้ันโอกำสของตลำดยงัมอียู ่มคีวำมท้ำทำยรออยูม่ำก

โดยเฉพำะถ้ำเรำได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ

โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นคนไทย เรำจะสำมำรถ

ก้ำวข้ึนไปเป็นประเทศผลติหุน่ยนต์ส่งขำยทั่ว่โลกได้ █

• หนึ่งในผู้อยู่ เบื้องหลังความ
ส�าเร็จของทีม Plasma-Z จาก
จุ ฬ า ล ง ก รณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ที่คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์
เต ะ ฟุตบอลอัตโนมัติ World 
RoboCup Small Size League 
ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 
2551
• จบปรญิญาเอกดา้น Computer
Science (Robotics), Keio 
University, Japan (Japanese 
Government Scholarship: 
MEXT)
• ปี พ.ศ. 2559 ได้เงินระดมทุนใน
ระดบั Seed Funding จากธนาคาร
ออมสินและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผ่านบริษัทบริหาร
กองทุน NVest Venture และ
ได้รับเงินลงทุนระดับซีรีส์ A จาก 
ปตท. และ AddVentures by SCG
ในปี พ.ศ. 2561

• A member of Plasma-Z, 
from Chulalongkorn Univer-
sity that won top prize from 
the 2008 World RoboCup
Small Size League, a robot 
soccer competition in Suzhou,
China.
•  A  PhD rec ip ien t  on
computer science from 
Keio University under the
Japanese Government 
Scholarship: MEXT.
• In 2016, solicit funds from 
the Government Savings 
Bank and SET through NVest 
Venture and receiving Series
A funding from PTT and 
AddVentures by SCG in 
2018.
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กา้วขาใหถ้กู เม่ือเตรยีมตวั
หาเงินทนุ

L E G A L

PREPARING 
FOR FUND-
RAISING

Text: Nicky Nattanuch 
Managing Partner 2Ext

เน่ืองจำกสตำร์ทอพัมกัจะมุง่ไปทีก่ำรสร้ำงผลติภัณฑ์ 

เป็นหลัก ด้วยจ�ำนวนคนและทรัพยำกรที่มีอยู ่ 

อย่ำงจ�ำกัด ท�ำให้ส่วนมำกไม่มีกำรบริหำรจัดกำร

งำนเอกสำร กำรประชุมกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของ

บริษัทมักไม่ได้นัดประชุมกันจริงๆ และมักไม่มี

กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม เมื่อถึงเวลำจ�ำเป็น

ต้องหำเงินทุน (Fundraising) แล้วนักลงทุนขอท�ำ

ดิวดิลิเจนซ์ (Due Diligence) จึงค่อยตระหนักวำ่

ไม่มีเอกสำรน้ันภำยในบริษัทหรือเอกสำรสูญหำย  

Startups usually focus on building the product first. With limited resources and 
manpower, the startup might neglect to have a document management system 
in place. Startups might not even have an actual board or hold a shareholder’s  
meeting with meeting minutes. 

When it is time for fundraising, investors will ask for due diligence. Startups then 
realise that some necessary documents are missing and waste time making new  
documents, which results in a fundraising delay. Sometimes they miss an  
investment opportunity because a key document is missing and investors perceive 
that as a red flag and withdraw an offer. Startups often think that if they get to 
pitch to investors and sign a term sheet money starts rolling in. On the contrary,  
the fundraising process is just beginning. Startups will have to pass the due  
diligence from investors, who will want to see financial and legal documents.  
Startups should have a document management system in place as early as possible. 

Documents necessary for due diligence are as follows: (This list is not exhaustive. 
Some additional documents may be required depending on the type of business.)
1. Corporate documents, e.g., the company’s affidavit/certificate, objectives, Article 
of Association, shareholders list, organisation chart and shareholding structure  
(if there is a subsidiary, then these documents for the subsidiary), business  
licenses, board and shareholder meeting minutes (a limited company must 
hold a shareholder meeting at least once a year according to the law),  
patent, trademark and list of intellectual property;

2. Important contracts, e.g., founder’s agreement, shareholder’s agreement,  
employment agreement (with terms assigning IP to the company, terms 



ต้องเสยีเวลำจดัท�ำข้ึนใหม่ ท�ำให้สตำร์ทอพัหลำยรำยได้เงินทนุช้ำกว่ำก�ำหนด หรือบำงคร้ังกพ็ลำด 

กำรลงทนุไปเลย เน่ืองจำกขำดเอกสำรส�ำคญั ท�ำให้นักลงทนุไม่มัน่ใจและมองว่ำเป็น red flag 

ที่ไม่สำมำรถลงทุนได้ สตำร์ทอัพมักคิดว่ำไป pitch ให้นักลงทุนฟังจนได้เทอมชีท  

(Term Sheet) มำแล้วก็เซ็นกันจนจบได้เงิน แต่จริงๆ แล้วกระบวนกำร “Fundraising”  

นั้นเพิ่งเริ่มต้นเทำ่นั้น สตำร์ทอัพยังต้องผำ่นกำรท�ำดิวดิลิเจนซ์จำกนักลงทุน ซึ่งเอกสำร 

ที่ต้องเตรียมคือเอกสำรด้ำนกำรเงินและเอกสำรทำงกฎหมำยต่ำงๆ สตำร์ทอัพจึงควรจัดเก็บ 

และจัดท�ำเอกสำรเหล่ำน้ีให้เป็นระบบระเบยีบเป็นหมวดหมูต้ั่งแต่ต้น เอกสำรต่ำงๆ เหล่ำน้ี 

ประกอบด้วย (อำจจะมเีอกสำรนอกเหนือจำกนีข้ึ้นอยูก่บัประเภทและธุรกจิของแต่ละสตำร์ทอพั)

1. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รำยชื่อ 

ผู้ถือหุ้นหรือ บอจ.5 โครงสรำ้งบริษัทและกำรถือหุ้น หำกมีบริษัทลูก นักลงทุนอำจจะขอ

ข้อมูลของบริษัทลูกด้วย ใบอนุญำตประกอบธุรกิจต่ำงๆ รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรและ

ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจ�ำกัดมีหน้ำที่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ เอกสำรแสดงทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำต่ำงๆ เป็นต้น

2. เอกสารสัญญาส�าคัญต่างๆ เช่น สัญญำระหว่ำงผู้ก่อตั้ง สัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น สัญญำจ้ำง

แรงงำน (มกีำรก�ำหนดข้อทีเ่กีย่วกบัทรัพย์สนิทำงปัญญำให้เป็นของบริษทัหรือไม่ มข้ีอก�ำหนด 

เรื่องกำรให้หุ้นพนักงำนไว้อย่ำงไร) สัญญำกับ supplier หรือลูกค้ำ สัญญำให้ใช้สิทธิและ

ทรัพย์สินทำงปัญญำ Terms & Conditions ที่บริษัทให้ลูกค้ำยอมรับก่อนให้บริกำรบนเว็บไซต์

หรือ Cloud program เป็นต้น

3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้าน compliance ด้าน sales & marketing เช่น คู่มือระบบ 

ที่หน่วยงำนก�ำกับก�ำหนด ข้อมูลที่สะท้อนตัวเลข traction หรือ revenue ที่ส�ำคัญตำม 

business model ข้อมูล supplier หรือลูกคำ้ โดยอำจจะขอสุ่มติดต่อด้วย เป็นต้น
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WHEN IT IS TIME FOR FUNDRAISING,  
INVESTORS WILL ASK FOR DUE DILIGENCE

related to employee shares), contracts with 
key suppliers or customers, licensing  
agreement, terms and conditions for providing 
services;
 
3. Other documents related to compliance, 
sales and marketing, e.g., system/process 
manual required by the regulator, data  
reflecting revenue in accordance with the  
business model, suppliers or customers  
sample to contact;

4. Financial documents, e.g., audited financial 
statements for 3 years, quarterly and half-year 
accounting.

Apart from these documents, investors may 
ask to see the IT system. Startups should 
prepare a data room ready for the investors to 
do their due diligence. In the past, documents 
were printed, filed and piled in a locked room, 
but these days, the documents are digitised 
and stored on a computer or on the cloud. The 
data room can be handled by physical storage 
(USB/HDD) or access through cloud storage 
with limited access to files and data.

Before investors give a term sheet to a startup, 
they sometimes do a preliminary due diligence, 
which includes asking to see the capitalisation 
table (cap table), which shows the percentage 
and shares of the founders and investors in the 
company prior to the investment round. The 
startup can send a simple table to investors. 
However, the startup must make sure that 
when the due diligence time comes, they must 
make sure these documents are up to date 
and shareholding must be consistent with the 
cap table sent to the investors earlier. █ 

4. เอกสารด้านการเงิน เช่น งบกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้วย้อนหลัง 3 ปี  

งบรำยไตรมำสหรือครึ่งปี

นอกจำกเอกสำรต่ำงๆ แล้ว นักลงทนุอำจจะขอเข้ำมำดรูะบบ IT ด้วย สตำร์ทอพัควรจดัเตรียม 

data room  เพื่อให้นักลงทุนสำมำรถท�ำดิวดิลิเจนซ์ได้ ซึ่งสมัยก่อนก็อำจจะเอำแฟ้ม

เอกสำรมำกองรวมกันในห้องแล้วล็อกประตู ปัจจุบันเอกสำรต่ำงๆ มักเก็บไว้ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือเก็บบน Cloud กันแล้ว วิธีกำรท�ำ data room ในยุคปัจจุบันเบื้องต้น 

มีทั้งกำรส่งเป็น physical (อำจจะไม่ได้พิมพ์เอกสำร แต่ให้เป็น USB หรือ HDD แทน) และ

ใช้งำน Cloud storage ในกำรแชร์ไฟล์และจ�ำกัดสิทธิกำรเขำ้ถึงข้อมูลได้ 

นักลงทุนบำงรำยก่อนที่จะเสนอเทอมชีทให้ ก็จะขอเอกสำรบำงอย่ำงเพื่อท�ำ Preliminary 

Due Diligence เสียก่อน เช่น Capitalisation table (หรือเรียกว่ำ Cap table) ที่บอกวำ่ 

ผู้ก่อตั้งและนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ในบริษัทในตอนนี้มีใครบ้ำงและมีกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสตำร์ทอัพ 

สำมำรถส่งเป็นตำรำงง่ำยๆ ให้นักลงทุนดูก่อนได้ 

แต่ข้อควรระวังคอืเมือ่ท�ำดวิดลิเิจนซ์แล้ว  สตำร์ทอพั 

ต้องไปด�ำเนินกำรเพิ่มทุนในรอบก่อนๆ ให้ถูกต้อง 

ก่อนที่นักลงทุนรอบใหม่จะเขำ้มำ และให้ตรงกับ 

Cap table ที่ส่งให้นักลงทุน ดังนั้นเมื่อมีเงินทุนใหม่ 

เข้ำมำในแต่ละรอบ สตำร์ทอัพควรด�ำเนินกำร 

จดทะเบยีนให้เรียบร้อยในแต่ละรอบโดยมใิห้ล่ำช้ำ  █ 
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เมืองหลวงเล็กๆ ที่ไม่เคยห่ำงไกลธรรมชำติและ

ท้องทะเลอยำ่งเฮลซิงกิมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในกำรวำง

โครงสร ้ำงพื้นฐำนด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เช่น โครงกำร Helsinki Loves Developers และ 

CitySDK เพื่อให้ทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถึงระบบโดยง่ำย

ทั้งผู้ประกอบกำรธุรกิจ ภำคเอกชนและภำครัฐบำล 

เชื่อมต่อกันได้เพียงคลิกเดียว

บ้านหลงัใหญ่ส�าหรับนักพฒันาเกม สตำร์ทอพัฟินแลนด์

มช่ืีอเสยีงโดดเด่นด้ำนอตุสำหกรรมเกมและซอฟต์แวร์

ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง ฟินแลนด์มีผู้พัฒนำ

เกมมำกกว่ำ 250 บริษัท โดย 30 บริษัทมีรำยได้

ต่อปีมำกกวำ่ 1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ น�ำโดยยักษ์ใหญ่

เช่น Supercell และ Rovio (ด้วยแบรนด์ Angry 

Birds ซึ่งทั่วโลกรู้จัก) และ Clash of Clans

บ้านของนักปัญญาประดิษฐ์และนักวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ ฟินแลนด์เป็นประเทศแรกในกลุม่ประเทศ

ยุโรปที่ตีพิมพ์ยุทธศำสตร์ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ

(National AI Strategy) เมื่อ พ.ศ. 2560 จัดหลักสูตร

เรียนออนไลน์ “Elements of AI” ฟรีด้ำน AI โดย

หน่วยงำน Reaktor และมหำวิทยำลัยเฮลซิงกิ (The 

University of Helsinki) ซึ่งได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง 

มีผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใน 4 เดือนแรกเกือบ

HELSINKI, THE CITY OF 
GAME DEVELOPERS

G L O B A L  H U B

เฮลซิงกิ...เมืองของนักพัฒนาเกมมือถือ

กรุงเฮลซิงกิมิได้มีความส�าคัญแค่การเป็นเมืองหลวง หรือเป็นที่ตั้งของ
ธนาคารกลางและสถานที่ราชการส�าคัญของฟนิแลนด์เท่านั้น ข้อมูลจาก
Startup Genome Report 2019 กล่าวถึงมหานครแห่งนี้ว่า มีระบบนิเวศ
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยติด 1 ใน 10 อันดับสุดยอดระบบนิเวศสตาร์ทอัพ
ทั่วโลกด้านการเชื่อมต่อ (Top 10 Global Ecosystem - Connectedness)
และ 20 อันดับสุดยอดระบบนิเวศสตาร์ทอัพทั่วโลกด้านเกม (Top 20 Global
Ecosystem - Gaming) มีการประเมินมูลค่าระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ
เป็นมูลค่าสูงถึง 3.4 พันล้านดอลลารส์หรฐั มลูคา่ระดมทนุ 239 ลา้นดอลลารส์หรฐั
ในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา โดยมีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมเกมและ AI,
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & Analytics)
While Helsinki, Finland's capital, is well known as a centre of
commerce, recently it's gained notice as a major hub for startups.
The Startup Genome Report 2019 listed Helsinki among the Top 10 
Global Ecosystems for its connectedness and in the Top 20 Global 
Ecosystems for gaming. The estimated value of its ecosystem is by
far, as high as 3.4 billion U.S. dollars. In the past 2 years and 2 quarters,
its crowdfunding value has hit 239 million U.S. dollars. While the 
gaming industry and artificial intelligence remain strong, big data 
and analytics also are important industries.
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I N  N U M B E R S
Located on the shore of the Gulf of Finland, 
Helsinki's leaders had the vision to establish a 
foundation for information technology, which is 
paying dividends now and for years to come. 

For example, the Helsinki Loves Developers 
and CitySDK projects were created to make the 
system accessible to all. The private sector and 
government can be connected within just one 
click.

Finland is a massive hub for game developers, 
broadly recognised in the gaming and software 
industries. There are over 250 game develop-
ment companies in Finland. Thirty of these com-
panies generate more than US$1 million in annual 
revenues. The leaders of these companies are 
Rovio and Supercell, creators respectively of the 
world-famous Angry Birds and Clash of Clans.

Finland is home to artificial intelligent innovators 
and mega data analysts. It is Europe's first country
to publish a National AI Strategy. In 2017, Finland
launched the free online course, Elements of AI. 
The course was a collaboration between Reaktor
and the University of Helsinki. Within the first 
four months, 90,000 students from 80 countries 
signed up. 

Many AI companies managed to raise large
investment capital from crowdfunding. Successful
examples would be Giosg, which received 
US$5.3 million and ZenRobotics, which received 
US$17 million.

The world-class development for Helsinki's startup
community is increasingly growing. The key to 
this, is the proposed Maria01, which aims to be 
Europe's greatest startup campus in the near 
future. Maria01 is managed under a not-for-profit
combination policy.

This mega project was founded on land that was 
once Helsinki's first hospital. The hospital was 
destroyed by fire and in its place an extraordinary 
startup campus is starting to bloom. Maria01 is 
due to launch in 2023. With the grand size of 
70,000 sq. metres, there will be around 5,000 
vacancies to sustain businesses. This is antici-
pated to draw 650 more investors, startups and 
development researchers. The first sector of the 

จ�านวนสตาร์ทอัพที่เร่ิมต้นธุรกิจ
ในฟนิแลนด์แต่ละปี
Number of startups that 
register in Finland each year.

4,000+
9 หมืน่คน จำก 80 ประเทศ บริษทัด้ำน AI หลำยรำย

สำมำรถระดมทุนได้สูง เช่น Giosg ระดมทุนได้

5.3 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และ ZenRobotics ระดมทุน

ได้ถึง 17 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

กำรพัฒนำชุมชนสตำร์ทอัพระดับโลกของมหำนคร

เฮลซิงกิยังเติบโตอย่ำงไม่หยุดยั้งด้วย Maria01

ซึ่งคำดหวังว่ำจะกลำยเป็นสตำร์ทอัพแคมปัสที่ใหญ่

ทีส่ดุในยุโรปในอนำคต Maria01 ด�ำเนินกำรโดย

หน่วยงำนทีไ่ม่มุง่ท�ำก�ำไร (not-for-profit combination)

ก่อตั้งข้ึนบนพื้นที่เดิมของโรงพยำบำลแห่งแรกของ

เมืองเฮลซิงกิซึ่งถูกไฟไหม้เพื่อเป็นแคมปัสระดับโลก

ส�ำหรับสตำร์ทอัพ โครงกำรนี้ได้ประกำศกำรพัฒนำ

พื้นที่ส่วนต่อขยำยซึ่งคำดว่ำจะเสร็จในปี พ.ศ. 2566 

มพีืน้ที ่7 หมืน่ตำรำงเมตร สร้ำงงำนรำว 5 พนัต�ำแหน่ง

โดยคำดว่ำจะดงึดดูสตำร์ทอพั นักลงทนุ และหน่วยงำน

วจิยัพฒันำได้อกี 650 รำย (จำก 130 รำยในปัจจบุนั)

ส�ำหรับโครงกำรในส่วนแรกคำดว่ำจะเสร็จในปีหน้ำ 

(พ.ศ. 2563) และคำดหวังว่ำโครงกำรน้ีจะเป็น

สตำร์ทอัพแคมปัสใหญ่ที่สุดในยุโรป ทุกวันน้ีพื้นที่

ธุรกิจของสตำร์ทอัพในเฮลซิงกิมิได้จ�ำกัดแค่เกม 

ซอฟต์แวร์ไอซีที แต่ครอบคลุมไปถึงบริกำรดิจิทัล

เทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ สิ่งแวดล้อม และพลังงำน

ซึ่งเป็นผลจำกระบบนิเวศของเมือง สร้ำงให้เฮลซิงกิ

เป็นศูนย์กลำงทำงธุรกิจที่คึกคัก ด้วยกำรเชื่อมต่อ

ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหว่ำงตะวันออก

และตะวันตกอยำ่งดีเยี่ยม มีโครงสรำ้งพื้นฐำนที่มี

ประสิทธิภำพ แรงงำนที่มีกำรศึกษำสูงมำกอยู่ใน 

10 ล�ำดับแรกของยุโรปอันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและกำรแข่งขันของ

ธุรกิจในเมืองน้ีติดอันดับสำกล มีสภำพแวดล้อม

กำรท�ำงำนที่สะอำดมั่นคงและปลอดภัย

เบื้องหลังการเติบโตของสตาร์ทอัพในเฮลซิงกิ คือ

ระบบนิเวศพร้อมสรรพตั้งแต่ริเริ่มกิจการ ดังนี้

1. ผู้เริ่มก่อตั้งกิจการ 

1.1 การขอใบอนุญาตผู้อยู่อาศัย (Resident Permit)

ชำวต่ำงชำติสำมำรถยื่นขอใบอนุญำตเป็นผู้พ�ำนัก

ในฟินแลนด์ได้ที่สถำนทูตหรือสถำนกงสุลฟินแลนด์

ประจ�ำประเทศนั้นๆ หรือในกรณีที่เป็นชำวต่ำงชำติ

ซึ่งพ�ำนักอยู่ในฟินแลนด์ให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ำยตรวจ

คนเข้ำเมืองฟินแลนด์ (Migri) โดยหำข้อมูลเพิ่มเติม

จำกเว็บไซต์บริกำรตรวจคนเข้ำเมอืง (migri.fi/en/home)

หำกเป็นพลเมืองของประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป 

กลุ่มประเทศนอร์ดิก ประเทศลิกเตนสไตน์ หรือ

สวิตเซอร์แลนด์ ไม่จ�ำเป็นต้องมใีบอนุญำตมถีิน่พ�ำนัก

ในฟินแลนด์ สำมำรถอำศัยและท�ำงำนได้อยำ่งอิสระ

ในประเทศนำนถึง 3 เดอืน ตรำบใดทีม่หีนังสอืเดนิทำง

หรือบัตรประจ�ำตัวประชำชน ในกรณีที่ต้องกำร

พักอำศัยนำนกว่ำน้ันจะต้องลงทะเบียนสิทธิกำร

Number of tech startups 
in Helsinki.

International investment 
grows 10 times since 2010.

Investment in the early stages
of startups in 2018.

จ�านวนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
ในเฮลซิงกิ

เงินลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพที่
อยู่ในช่วงต้นของการเติบโตในปี
พ.ศ. 2561

การลงทนุจากตา่งประเทศเพ่ิมขึน้
10 เทา่นบัจากปี พ.ศ. 2553

500+

479 

10+

MILLION 
EUROS+



 

อยู ่อำศัยพลเมืองนอกสหภำพยุโรปและยื่นขอใบ

อนุญำตท�ำงำนหรือท�ำธุรกิจในฟินแลนด์

1.2 ใบอนุญาตกิจการสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบกำร

สตำร์ทอัพต่ำงประเทศนอกสหภำพยุโรปสำมำรถ 

ยื่นขอใบอนุญำตท�ำธุรกิจสตำร์ทอัพในฟินแลนด์ 

(Finish Startup Permit)

1.3 หน่วยงานบริการข้อมลูส�าหรับชาวต่างชาตเิฮลซงิกิ

(International House Helsinki) เป็นหน่วยงำน

ให้บริกำรข้อมูลและข้อมูลสำธำรณะที่หลำกหลำย

ในเขตเมอืงเฮลซงิกสิ�ำหรับชำวต่ำงชำต ิให้ค�ำปรึกษำฟรี

เกี่ยวกับปัญหำกำรจ้ำงงำนและกำรย้ำยถิ่นฐำน

1.4 การเก็บภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) อยู่ที่

10%, 14% และ 24% หำกบริษัทมีรำยรับต่อปี

1 หมื่นยูโรหรือน้อยกว่ำ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560)

จะปลอดจำกภำษมีลูค่ำเพิม่ แต่เมือ่ไรก็ตำมทีร่ำยได้

ต่อปีเกินจ�ำนวนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยภำษีมูลค่ำเพ่ิม

ส�ำหรับยอดขำยทั้งปีในทุกกรณี ภำษีเงินได้ธุรกิจ

และบคุคลธรรมดำมทีัง้ภำษเีงินได้ทีค่�ำนวณจำกรำยได้

(Income tax - earnings-based), ภำษจ่ีำยล่วงหน้ำ

(จำกก�ำไรรำยปีที่คำดกำรณ์ไว้) (Advance tax - on

projected annual profit) ภำษีเงินได้ส�ำหรับธุรกิจ

คงที่ในอัตรำ 20% ซึ่งบริษัทช�ำระล่วงหน้ำได้จำก

ประมำณกำรก�ำไร, ภำษีเงินได้จำกกำรลงทนุ (Capital

income tax) กำรถอนเงินลงทุนจำกกิจกำรเพื่อใช้

ส่วนตัวจะต้องเสียภำษีในอัตรำ 30% หรือ 34%

ข้ึนกบัจ�ำนวนเงินทีน่�ำออกจำกกิจกำร, ภำษข้ัีนสดุท้ำย/

ภำษีย ้อนหลัง (Final taxation/back taxes)

ในกรณีที่ก�ำไรต่อปีของกิจกำรมีกำรเปลี่ยนแปลง

2. หน่วยงานสนับสนุน

เฮลซิงกิมีควำมรู้สึกของกำรเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

มีองค์กรและหน่วยงำนมำกมำยที่ช่วยให้สตำร์ทอัพ

รู้สึกเหมือนอยู่บำ้นและเริ่มต้นธุรกิจที่นี่ เช่น fi.co, 

NewCo Helsingki, International House Helsinki,

Helsinki Business Hub, Employment Services, 

Business Finland, Invest in Finland, Finland in 

Your Language

3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

อัตรำส่วนนักลงทุน Venture Capital ต่อสตำร์ทอัพ

ของฟินแลนด์สูงที่สุดในยุโรป เป็นที่ตั้งของเครือข่ำย

นักลงทุน Angel Investors ที่ใหญ่ที่สุดและมีควำม

เคลื่อนไหวมำกแห่งหนึ่ง ผสำนกับกำรสนับสนุน

ของรัฐบำลที่มีประสิทธิภำพ ท�ำให้เฮลซิงกิมีสภำพ

แวดล้อมในกำรระดมทนุทีเ่หมำะสมส�ำหรับสตำร์ทอพั

ที่ต้องกำรสำนฝันเพื่อสรำ้งธุรกิจ

3.1 เงนิอดุหนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานย่อย รัฐบำล

ฟินแลนด์เสนอบริกำรด้ำนกำรเงินทีห่ลำกหลำยส�ำหรับ

สตำร์ทอัพผ่ำนทำงเว็บไซต์ businessfinland.fi/en

มหีน่วยงำน Finnvera (finnvera.fi/eng) เป็นหน่วยงำน

project is expected to be completed in 2020. It 
aims to be Europe's largest startup campus.

Nowadays, startups in Helsinki has expanded 
beyond game, software and information and 
communication technology circles to digital 
services, health, environment and energy tech-
nologies. This is the result of Helsinki's upbeat 
and welcoming ecosystem. The city is very well 
connected in transcontinental logistics and trans-
portation. Its workforce is ranked in the Top 10 as
the most educated employees in Europe. Addi-
tionally, the city is truly clean, secure and safe.
 
Key factors behind the remarkable growth of
Helsinki's startup scene is the robust eco-
system that was professional from day one.

1. The project initiators
1.1 Countries of residence: Foreigners may apply
for resident permits at the Embassy of Finland or
the Consul of Finland in their countries of resi-
dence. Foreigners who reside in Finland may 
apply at the Immigration of Finland (Migri). Infor-
mation can be found at https://migri.fi/en/home. 
European citizens from Nordic countries, Liech-
tenstein and Switzerland, do not need a resident 
permit to reside and work in Finland. They can 
live and work in Finland for up to three months 
as long as their ID cards and passports are still 
valid. For longer periods, they must register for a 
resident permit through the European Union and 

apply for a work permit or business license in 
Finland. 
1.2 Finnish Startup Permit: Non-European 
startups can apply for a Finnish Startup Permit.
1.3 International House Helsinki is an organi-
sation in the city centre that provides foreigners 
with a variety of public information. It offers free 
advice on employment and relocation.
1.4 VAT in Helsinki is 10%, 14% and 24%. 
There is no VAT for companies that earn 10,000 
euros or less. Once total income exceeds 10,000 
euros, VAT will be calculated for the whole annual
income. Taxes on business entities and individuals
is calculated from income tax with earnings-based, 
advanced tax from projected annual profit. Taxes 
for business entities is 20% and it is paid in ad-
vance, calculated from projected annual profit 
and capital income tax. Withdrawal investment 
for personal spending has to pay 30-34% tax, 
depending on the amount. The final stage of tax 
is "final taxation" or back taxes. This is when the 
annual profit changes. 

2. Supporting organisations in Helsinki are 
staffed by professionals dedicated to building up
a strong startup community. They work along 
side other sectors to ensure startups feel welcome
to start their businesses here. These organisa-
tions include; fi.co, NewCo Helsingki, Interna-
tional House Helsinki, Helsinki Business Hub, 
Employment Services, Business Finland, Invest 
in Finland and Finland in Your Language.
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Rovio Entertainment Corpo-
ration บริษัทบันเทิงแห่งแรกใน
ประเทศฟนิแลนด์ที่สร้าง พัฒนา
และเผยแพร่เกมมือถือ เกมมือถือ
ยอดนิยม Angry Birds ที่บริษัท
พัฒนาขึ้นในปี 2552 มีชื่อเสียง
ระดับโลก

ผู้พัฒนาเกมส�าหรับแท็บเล็ตและ
สมาร์ทโฟน เกมฟรีที่ประสบความ
ส�าเร็จอย่างมาก ได้แก่ Hay Day, 
Clash of Clans, Boom Beach, 
Clash Royale และ Brawl Stars

H E L S I N K I
F I L E S

Rovio was founded in 2003 by
three students from the Uni-
versity of Helsinki. It is Finland's
first entertainment company 
that embarked on game de-
velopment for mobile phones. 
"Angry Birds" (2009) became 
a global phenomenon.

Supercell is a game developer 
for tablets and smartphones. It
produces numerous successful
international games, namely; 
"Hay Day", "Clash of Clans", 
"Boom Beach", "Clash Royale" 
and "Brawl Stars". 

Canatu is Finland's greatest 
physics technology company. 
Founded in 2004 with a name 
from ‘Carbon Nanotube’, a 
material invented from nano-
materials lab. This unique 
material can be moulded into 
various forms without break-
ing. No surprise it currently 
holds over 100 patents.

HELSINKI IS IN THE TOP 10
AMONG EUROPEAN CITIES IN

TERMS OF PRODUCTIVITY 
AND COMPETITIVE POTENTIAL

สนับสนุนด้ำนเงนิทนุ สนิเช่ือ กำรค�ำ้ประกนั กำรลงทนุ

แบบ Venture Capital, กำรค�้ำประกัน และบริกำร

ทำงกำรเงินส�ำหรับกำรส่งออก รวมถงึหน่วยงำน Grant 

Startup (te-palvelut.fi) รับประกันรำยได้ ส�ำหรับ

ผู้ประกอบกำรในช่วงเวลำที่คำดว่ำจะเปิดตัวและ

สร้ำงธุรกิจเต็มเวลำ แต่ไม่เกิน 18 เดือน

3.2 นักลงทุนร่วมลงทุน และ Angel Invesment

มสีมำคมเงินร่วมลงทนุแห่งฟินแลนด์ (Finish Venture

Capital Association)

ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับกำรร่วมลงทนุ

และนักลงทุนภำค

เอกชนในฟินแลนด์ 

และมเีครือข่ำย Angel

Investors (Finish 

Bus iness Angel 

Network: fiban.org)

ที่มีสมำชิกที่ได ้ รับ

กำรอนุมัติ 650 รำย 

และก� ำลั งมองหำ 

สตำร ์ทอัพที่ก�ำลัง

เติบโต

4. แหล่งแรงงานที่มีความช�านาญสูง

เฮลซิงกิเป็นเมืองที่แรงงำนมีกำรศึกษำสูงที่สุดใน

โลก ติดอันดับ 10 รำยแรกของยุโรปด้ำนกำรเพิ่ม

ผลผลิตและกำรแข่งขันระดับโลก มีอัตรำควำม

ส�ำเร็จของผู ้พัฒนำแอปพลิเคชันเชิงพำณิชย์ที่

ประสบควำมส�ำเร็จสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจำก

ซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งเป็นอันดับแรก

5. การจัดตั้งบริษัทรวดเร็วและง่ายดาย

สำมำรถจัดตั้งธุรกิจได้ผ ่ำนทำงเว็บไซต์ภำษำ

องักฤษของส�ำนักงำนสทิธิบตัรและจดทะเบยีนกำรค้ำ

ของฟินแลนด์ (Finnish Patent and Registration

Office’s Trade Register) โดยเลือกรูปแบบองค์กร

ที่เหมำะสมเพื่อลงทะเบียน ซึ่งกระบวนกำรพิจำรณำ

ใช้เวลำ 2-3 สัปดำห์ █
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3. Access to financial support: The proportion
of venture capital to startups in Finland is the 
highest in Europe. It is where the largest and 
most active angel investors' are situated. With 
firm support from the government, the environ-
ment is ideal for ambitious startups that aim to 
crowdfund. 
3.1 Funding from the government and other 
sectors: The Finnish government offers various 

kinds of financial 
support through its 
website www.busi 
nessfinland.fi/en. 
Finnvera (www.fin 
nvera.fi/eng) offers 
support in funding, 
credit, insurance, 
venture capital 
investment and fi-
nancial services for 
exporting products. 
Grant StartUp 

(www.te-palvelut.fi) helps ensure income for
entrepreneurs during the time they plan to 
launch their business full time. The time period 
covers up to 18 months.
3.2 Finnish Venture Capital Association: 
Founded for investors, shareholders and angel 
investors. The organisation offers insightful in-
formation on shareholding and private investors 
in Finland. It collaborates with angel investors 
(Finnish Business Angel Network: www.fiban.
org). It currently has 650 registered members 
and is still in search of growing startups to become
members.

4. High-performance employees: Helsinki's 
poulation is well educated. It is in the top 10
among European cities in terms of productivity
and international competitive potential. The 
city ranks second in the global success rate 
to Silicon Valley.

5. Finnish Patent and Registration Office's 
Trade Register: Investors can set up their 
business within a blink, registering through the 
Finnish Patent and Registration Office's Trade 
Register's website. The consideration process 
takes about two-three weeks. █

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 ชื่อบริษัท
ตั้งขึ้นจาก Carbon Nanotube 
ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับการศึกษาวิจัย
ในห้องปฏิบัติการทดลองวัสดุ
นาโน (nanomaterials lab) ณ 
มหาวิทยาลัยออลโท (Aalto
University) วัสดุ ท่ีเรียกว่า 
Carbon NanoBud สามารถ
ขึ้นรูปได้เกือบทุกรูปร่างโดยไม่
แตกหกั นบัเปน็หนึง่ในความส�าเรจ็
ด้านเทคโนโลยีทางฟสิิกส์ที่ ใหญ่
ที่สุดของฟินแลนด์  มีสิทธิบัตร
มากกว่า 100 รายการ จ�าหน่าย
ฟล์ิมน�าไฟฟา้และเซนเซอร์สัมผัส



CHIANGMAI&CO



S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 2 3 0 3 5

In the world of digital networks and innovation, 
the city has gained a new reputation as new 
address for digital nomads from around the 
world who arrive to open their startups.

One of the reasons behind this migration is the
inspiring atmosphere — a right balance between
the old and new worlds. The ancient moat in 
the city and hundreds of temples as well as 
communities tell the story of evolution during 
the past 700 years. Yet, modern infrastructure 
are made to response to modern lifestyle.

A clear and present example is the latest 
branch of the famous co-working space
Punspace in Wiang Kaew. Punspace Wiang 
Kaew was converted from an unused factory. 
Of course, the co-working space has modern 
infrastructure to respond the needs of new 
entrepreneurs, yet the owner maintains huge 
trees to provide shade. There is space for food 
shops and markets to sell environmentally friendly
products and organic foods. Also located on 
the grounds is a traditional textile studio. 

Punspace Wiang Kaew is the location for 
Chiangmai&Co, a supportive agency created to
help developing the ecosystem for local startups.
The assistance comes in three areas. First is “net-
working and community” to help entrepreneurs
form a community to exchange ideas and develop
businesses. Second is “business service and con-
sultancy” and third is “knowledge management
space”, which is about running useful activities.
 
Another must-visit area is Nimmanhaemin 
Road, which is becoming the modern de facto
landmark of urban Chiang Mai. The relatively 
small and short road has everything to offer 
— shopping, restaurants and pubs, hostels 
and nightlife. Most shops are located on the 
main road and mushroom into small sois. For 
startups, M-A-N-A Coworking Space is the 
most famous. It might not have a wide space 
but its staff is attentive, and the atmosphere is 
quiet and pleasant, which helps startups focus 
and create better ideas. After work, there is an 
abundance of lively bars, restaurants, bistros, 
and, of course, attractive shopping space. 

ไม่ว่าจะในบทบาทของการเปน็ศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภาคเหนอื
ไปจนถึงการเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วท่ีเปน็ทีรู่จ้กัไปท่ัวโลก คงไมม่ใีครปฏิเสธวา่ เชยีงใหม่ 
คือเมืองทีมี่บทบาทส�าคญัในการขับเคล่ือนความกา้วหนา้ของประเทศ
ในหลากหลายดา้นมาโดยตลอด

Text: Rapintaranat Bunnachak

Photos: Singha Arunpairoj

ป้ันฝันธุรกิจสตาร์ทอัพที่เชียงใหม่

Chiang Mai has been known as hub of economic development
for Thailand’s northern region. For the world, it has been a famous
tourist destination. Known as the “Rose of the North,” the seven-
century-old town has been known as a driving force behind
prosperity and has brought diversity to the region.

CHIANG MAI: TURNING 
DREAMS OF STARTUP 
INTO REALITY

ที่อยู่: 10 ถนนเวียงแก้ว ต�ำบลศรีภูมิ

อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เปิด-ปิด: ทุกวัน 9.00-17.00 น. โทร. 08-3621-1991

fb.me/ChiangmaiCo

Address: 10 Wiang Kaew Road, Sri Phum, Mueang,

Chiang Mai 50200

Hours: Daily 9 am to 5 pm Tel: 08-3621-1991

fb.me/ChiangmaiCo

ที่อยู่: 10 ถนนเวียงแก้ว ต�ำบลศรีภูมิ

อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เปิด-ปิด: ทุกวัน 9.00-18.00 น. โทร. 06-1027-7885

punspace.com

Address: 10 Wiang Kaew Road, Sri Phum,

Mueang, Chiang Mai 50200

Hours: Daily 9 am to 6 pm

Tel: 06-1027-7885 punspace.com

CHIANGMAI&COPUNSPACE
WIANG KAEW

และในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีย่อโลกให้เชื่อมโยงถึงกัน เชียงใหม่ก็ก�ำลังก้ำวสู่บทบำทใหม่ 

นั่นคือกำรเป็นเมืองที่เหล่ำ Digital Nomad จำกทุกมุมโลกมำปักหลักท�ำงำนและใช้ชีวิต 

เช่นเดียวกับเหล่ำสตำร์ทอัพมำกมำยที่ก�ำลังมองหำโอกำสเร่ิมต้นธุรกิจของตน ในเมืองที่มี

ส่วนผสมระหว่ำงประเพณีวฒันธรรมทีเ่ก่ำแก่งดงำม กบัควำมก้ำวหน้ำทนัสมยัของโลกสมยัใหม่

และบรรยำกำศที่เอื้อต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์

O N  S I T E
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THAPAE EAST - VENUE FOR  THE CREATIVE ARTS

ที่อยู่: 28/12 นิมมำนเหมินท์ ซอย 8 ต�ำบลสุเทพ

อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ 9.30-21.00 น. (ปิดเสำร์-อำทิตย์)

โทร. 09-7950-4746, 08-1595-1196

fb.me/manacoworkingspace

Address: 28/12 Nimmanhaemin Road Soi 8,

Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200

Hours: Monday-Friday 9.30 am to 9 pm

(Closed on Saturday & Sunday)

Tel: 09-7950-4746, 08-1595-1196

fb.me/manacoworkingspace

M-A-N-A
COWORKING SPACE

Next stop is Northern Science Park (NSP), 
located on the road to Royal Park Rajapreuk.
NSP is operated by Science and Technology
Park, Chiang Mai University (STeP). NSP is 
the place for entrepreneurs, researchers and 
startups as well as SMEs to meet and develop 
new ideas and business. Its space is designed 
as a multi-purpose space. “NSP Rice Grain 
Auditorium” can handle large scale meet-
ings, providing a 440-seat conference room. 
The Brick X @NSP is a co-working and event 
space, while NSP Inno Store has facilities and 
services to test innovative products for startups 
before launching in the market. 

ไม่ว่ำจะเป็นพืน้ทีภ่ำยในคเูมอืงเชียงใหม่ ย่ำนเมอืงเก่ำ

ที่มีร่องรอยควำมเป็นมำของเมืองในแต่ละช่วงเวลำที่

ปรำกฏผ่ำนสถำนทีส่�ำคญั วดัวำอำรำม และชมุชนต่ำงๆ

เช่นเดียวกับพื้นที่ใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง

กำรใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ อย่ำง Punspace Wiang

Kaew โคเวิร์กกิ้งสเปซสำขำล่ำสุดของ Punspace 

ซึ่งตั้งอยู่ในย่ำนใจกลำงเขตเมืองเก่ำ ตัวอำคำรที่

น�ำโรงงำนมำปรับปรุงใหม่นั้นมีกำรแบ่งสัดส่วนกำร

ใช้งำนอยำ่งชัดเจน มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

ท�ำงำนครบครัน และแวดล้อมด้วยควำมร่มรื่นจำก

ต้นไม้ใหญ่ ขณะทีร่อบบริเวณมทีัง้ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ

สตูดิโอกำรทอผำ้ และร้ำนขำยสินค้ำรักษ์โลก

นอกจำกนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ Chiangmai&Co ที่มี

เป้ำหมำยเพื่อเสริมสร้ำงระบบนิเวศของสตำร์ทอัพ

และสนับสนุนเทคโนโลยีเชิงสร้ำงสรรค์ในท้องถิ่น 

ผ่ำน 3 รูปแบบ ได้แก่ Networking and Community

กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อเช่ือมโยงให้เหล่ำสตำร์ทอัพ

ได้รู้จักและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำธุรกิจ

Business Service and Consultancy กำรช่วยขับเคลือ่น

สตำร์ทอัพผ่ำนกำรให้บริกำรและให้ค�ำปรึกษำต่ำงๆ 

และ Knowledge Management Space พืน้ทีส่�ำหรับ

กิจกรรมตำ่งๆ และกำรท�ำงำนร่วมกันอีกหนึ่งยำ่นที่

เติบโตจนกลำยเป็นแลนด์มำร์กที่ส�ำคัญ
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PUNSPACE WIANG KAEW

อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ

ที่อยู่: 155 หมู่ 2 ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (ปิดเสำร์-อำทิตย์)

โทร. 08-1969-6919 nsp.or.th

Address: Northern Science Park (NSP),

155 M. 2, Mae Hia, Mueang, Chiang Mai 50100

Hours: Monday-Friday 8.30 am to 5 pm

(Closed on Saturday & Sunday)

Tel: 08-1969-6919

nsp.or.th

ที่อยู่: 88 ถนนทำ่แพ ต�ำบลช้ำงม่อย

อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เปิด-ปิด: จันทร์-เสำร์ 18.30-23.30 น. (ปิดวันอำทิตย์)

โทร. 08-1765-5246 thapaeeast.com 

Address: 88 Thapae Road, Chang Moi,

Mueang, Chiang Mai 50300

Hours: Monday-Saturday 6.30 pm to 11.30 pm

(Closed on Sunday)

Tel: 08-1765-5246

thapaeeast.com

NORTHERN
SCIENCE PARK

THAPAE EAST - VENUE
FOR  THE CREATIVE ARTS

One of the attractive aspects of Chiang Mai 
is that the city has a lot to offer in terms of 
lifestyle. Apart from Nimmanhaemin Road, a 
must-visit destination is the Thapae Road area 
in old town quarter. The area has a famous 
music scene. Bars in that area are known as 
a nurturing ground for talented musicians. The 
ground floor of  Thapae East - Venue for the 
Creative Arts, located in an old brick house, 
serves as music stage for bands to perform. 
Musicians from various genres arrive for gigs, 
adding to a creative vibe that should inspire 
its patrons. █

แลนด์มำร์กส�ำคัญอีกแห่งของเมืองคือถนนนิมมำน

เหมนิท์ ซึง่ตอบโจทย์ทกุอย่ำงไม่ว่ำจะเป็นกำรช้อปป้ิง

กิน เทีย่ว ดืม่ ไปจนถึงแสงสีควำมสนุกสนำนในยำม

ค�่ำคืน โดยทำ่มกลำงร้ำนรวงมำกมำยที่กระจำยตัว

อยู่ตำมซอยตำ่งๆ M-A-N-A Coworking Space 

คอืพืน้ทีท่�ำงำนขนำดก�ำลงัดทีีใ่ห้บริกำรด้วยควำมใส่ใจ

เป็นกันเองของเจ้ำของร้ำน เป็นควำมสงบและบรรยำกำศ

ทีท่�ำให้กำรท�ำงำนมปีระสทิธิภำพ และในขณะเดยีวกนั

ก็ยังใกล้ชิดกับควำมเคล่ือนไหวที่เต็มไปด้วยสีสัน

ของถนนสำยนี้

จำกถนนนิมมำนเหมินท์มุ่งหน้ำไปตำมเส้นทำงสู่

อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ บนเส้นทำงดังกล่ำว 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science 

Park) ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรโดยอุทยำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

(Science and Technology Park, Chiang Mai 

University: STeP) ศูนย์รวมของนวัตกรรมครบวงจร

อย่ำงแท้จริง ทั้งจำกกำรท่ีมีผู้ประกอบกำร นักวิจัย

สตำร์ทอัพและเอสเอ็มอีมำกมำยใช้พื้นที่ส�ำหรับกำร

ท�ำงำนและคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  โดยพืน้ทีถ่กูจดัสรร

ให้มีหลำกหลำยรูปแบบพร้อมตอบสนองกำรใช้งำน

เช่น “NSP Rice Grain Auditorium” พ้ืนที่จัด

กิจกรรมขนำดใหญ่ รองรับสูงสุด 440 ที่น่ัง, The

Brick X @NSP โคเวิร์กกิ้งและอีเวนต์สเปซที่สำมำรถ

ปรับเปลีย่นรูปแบบฟังก์ชันกำรใช้งำนได้ตำมต้องกำร

และ NSP Inno Store พื้นที่ทดสอบตลำดส�ำหรับ

ผลติภณัฑ์นวัตกรรมทีรั่บบริกำรจำกอทุยำนวิทยำศำสตร์

ภำคเหนือ พร้อมจ�ำหน่ำยให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อกัน

ท�ำงำนกันเตม็ทีแ่ล้วกต้็องไม่ลมืทีจ่ะพกัผ่อนชำร์จพลงั

ให้กับตัวเองบำ้ง บนถนนท่ำแพที่เป็นอีกย่ำนส�ำคัญ

ในฐำนะถนนทีน่�ำผูค้นเข้ำสูต่วัเมอืงด้ำนใน และเช่ือมโยง

ไปยงัย่ำนอืน่ๆ อย่ำงกำดหลวงและไนต์บำซำร์ คอืทีต้ั่ง

ของ Thapae East - Venue for the Creative Arts

สถำนที่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมสรำ้งสรรค์ต่ำงๆ

กำรได้ไปลองฟังดนตรีหลำกหลำยแนวที่ไม่ซ�้ำใคร

ภำยใต้ช้ันล่ำงของบ้ำนอิฐเก่ำแก่ที่ปรับปรุงจน

กลำยเป็นบำร์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เพียงเป็น

ประสบกำรณ์ทำงดนตรีที่แปลกใหม่เท่ำนั้น หำกยัง

เป็นแรงบันดำลใจหรือจุดประกำยควำมคิดใหม่ๆ 

เพื่อน�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนได้อีกด้วย █
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W H A T ' S  O N

Startup Thailand 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-27 

กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จดัว่ำเป็นงำน Tech Conference

ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่ส�ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก็ยังคงเป็น

หน่วยงำนหลกัทีเ่ป็นเจ้ำภำพจดังำน และยงัจบัมอืกบั

ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ ภำคสังคม และ

ภำคประชำชน ภำยในงำนได้รวบรวมพลงัสตำร์ทอพั

ระดบัช้ันน�ำของประเทศและจำกทัว่โลกมำอยูใ่นอเีวนต์

ผ่ำนเครือข่ำยควำมร่วมมอืจำก 25 ประเทศ รวมวิทยำกร

ระดับโลกเข้ำมำบรรยำยกว่ำ 200 คน และในปีน้ี

จัดข้ึนพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ไม่จ�ำเจและเป็นกำรสร้ำง

ปรำกฏกำรณ์ “คร้ังแรก” ให้กับวงกำรสตำร์ทอัพ

ได้แก่ กำรจดังำนแบบฮ็อปไปยงัพืน้ทีข่องเหล่ำสตำร์ทอพั

ถึง 9 แห่ง ครั้งแรกกับสตำร์ทอัพในกลุ่มธุรกิจใหม่

อย่ำง MAR Tech คร้ังแรกกับกำรเผยข้อมลูสตำร์ทอพั

เชิงลึก และทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน

อนำคตด้วย AI และ Robotics และครั้งแรกกับ

กำรเปิดตัวก้ำวสู่กำรเป็น Global Startup Hub ของ

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยำ่งเต็มภำคภูมิ █

งานสตาร์ทอัพแห่งชาติ

‘Startup Thailand 2019’, which was held on July

23-27, now proclaims to be Southeast Asia’s

greatest tech conference. Once again, the 

NIA was the main organisation to supervise 

the project. The NIA walks hand-in-hand with 

various organisations, united the government 

with the public, education, social and citizen 

sectors. This conference also united Thailand 

with leading startups from around the world, 

gathering 200 world-class guest speakers. The 

magic was made possible through collaboration

between 25 countries. This conference is truly 

a phenomenon, introducing many “first time” 

experiences to the public; including the very 

first nine pop up events at nine different startup

destinations along the BTS and MRT routes, the 

launch of MAR Tech startups, as well as the 

launch of Thailand’s global startup hub. █

THAILAND'S
GLOBAL
STARTUP
EVENT
Text: Melada Tongsalee
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กิจกรรม Make- i t or Break- i t in CNX: 

ChiangMaiConnect Talk & Network ing

@Chiangmai&Co เมื่อหลำยเดือนที่ผ ่ำนมำ

สร้ำงกระแสให้คนในชุมชนต่ืนตัวและเปิดช่องทำง

ในกำรท�ำธุรกจิทีเ่ชียงใหม่มำกข้ึน ซึง่งำนน้ีจดัข้ึนเพือ่

ไขปัญหำว่ำท�ำไมถึงต้องเร่ิมต้นธุรกิจที่เชียงใหม่ 

โดยหอกำรค้ำเนเธอร์แลนด์-ไทย และ Aware

Corporation ภำยในงำนมีคุณกิตติชัย พิพัฒน์

บุณยำรัตน์ Co-Founder ของ Chiangmai&Co

และผู้บริหำร APITEL.Co, คุณเก่ง หำญวิริยะพันธุ์

Business Solutions Director จำก Aware Group 

Niels Ammerlaan, Managing Director จำก Mind

Tools และคุณธนวิชญ์ ต้นกันยำ CEO & Founder,

Horganice ระบบจัดกำรหอพัก อพำร์ตเมนต์

อันดับ 1 ของไทย เขำ้มำแลกเปลี่ยนควำมคิดและ

ให้ควำมรู้กับคนที่สนใจอย่ำงเป็นกันเอง █

WHY
CHIANG MAI?

During the past few months, the “Make-it or 

Break-it in CNX: ChiangMaiConnect Talk & 

Networking @Chiangmai&Co” event, has been 

creating waves by opening doors to business 

opportunities. This event, organised by the 

Netherlands-Thai Chamber of Commerce and 

Aware Corp, was founded to demonstrate to

investors why they should start their businesses in

this very district. Guest speakers include Kittichai

Phiphatbunyarat, co-founder of Chiangmai&Co

and APITEL.Co, Keng Hanwiriyaphan, business 

solutions director of Aware Group Niels Ammerlaan

and managing director of Mind Tools, and 

Tanawit Tonekunya, CEO and founder of 

Horganice, Thailand’s No. 1 service apartment 

organising system, who shared their experiences

and openly exchanged ideas with participants. █

หาค�าตอบว่า
“ท�าไมต้องเชียงใหม่”
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ได้แล้ว 3 ทีมสุดเจ๋ง
เตรียมเข้าโครงการบ่มเพาะ

THREE
WINNERS 
READY TO BE 
TRANSFORMED 

ส�ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ร่วมกับ

TCEB จัดโครงกำร Thailand’s MICE Startup 

ประกวดกำรแข่งขันไอเดียนวัตกรรมที่ช ่วยเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรจัดงำนไมซ์ โดยก�ำหนดให้ผู้เขำ้

แข่งขันน�ำเสนอไอเดียนวัตกรรมกำรพัฒนำทำงด้ำน

สิ่งแวดล้อม ปัญญำประดิษฐ์ กำรให้บริกำรลูกคำ้ 

กำรขนส่งสินค้ำ และกำรพัฒนำประสบกำรณ์ของ

ผูใ้ช้งำนในธุรกิจไมซ์ ซึง่มผีูส้มคัร 47 ทมี จำก 9 ประเทศ

ทั้งน้ีมี 3 ทีมที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ SNEAK 

สตำร์ทอัพแพลตฟอร์มวำงแผนกำรท่องเที่ยวด้วย

รูปภำพ, Mindstree สตำร์ทอัพที่มุ่งให้กำรท่องเที่ยว

เป็นเคร่ืองมือกระจำยรำยได้สู่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหำ

ควำมเหลื่อมล�้ำและกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว 

และ Potioneer สตำร์ทอัพระบบที่ช่วยให้ผู้หลงใหล

ในอำหำรและเคร่ืองดืม่ค้นพบงำนกนิดืม่สดุเอก็ซ์คลซูฟี

ได้งำ่ยขึ้น หลังจำกนี้ทั้งสำมทีมจะได้เข้ำสู่ “โครงกำร

บ่มเพำะ Thailand’s MICE Startup” ต่อไป █

The NIA in collaboration with TCEB, launched 

“Thailand’s MICE Startup Competition” to gather

innovation ideas that would help advance MICE 

efficiency. The competition covered five different

areas including; the environment, artificial

intelligence, customer service, logistics and MICE 

user experience. The 47 competing teams from 

nine countries were challenged to come up with 

ideas to develop innovation in all five areas. The 

winners are; SNEAK, a startup platform for visual

travelling planning, Mindstree, a startup that 

seeks to generate income to local communities 

and help solving inequality, and Potioneer,

a startup that helps food lovers find their exclusive

spots in town. During the next phase, all winners

will be joining ‘Thailand’s MICE Startup Cultiva-

tion Project’. █
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STEAM4INNOVATOR: Founder Apprentice #2 

มำพร้อมกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดโอกำสให้

เหล่ำ Founder Apprentice ได้พบกับ Founder 

จำกธุรกิจเอสเอ็มอีและสตำร์ทอัพ ต่อด้วยกิจกรรม

ที่จะกระตุ้นให้น้องๆ มองเห็นภำพของกำรท�ำงำน

ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกำรบอกเลำ่ของ ดร.พันธุ์อำจ

ชัยรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) พดูถงึมมุมองจำกหน่วยงำนภำครัฐ

ทีม่ต่ีอคนรุ่นใหม่ มมุมองจำกคณุธกำนต์ อำนนัโทไทย

CEO & Co-Founder บริษทั Globish และค�ำบอกเล่ำ

ของคุณศศิภำ ค�ำคล้ำย Community Manager

จำก WeWork โคเวร์ิกกิง้สเปซชือ่ดงัจำกต่ำงประเทศ

ที่ได้รับควำมนิยมเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งทั้งสำมคน

ได้ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำนอย่ำง

มีประสิทธิภำพในภำยหน้ำของน้องๆ █

STEAM4INNOVATOR: 
Founder Apprentice #2
มาแล้ว

STEAM4INNOVATOR: Founder Apprentice #2 is 

now out to steal the show with an exclusive 

project that introduced founder apprentices 

to SMEs and startup founders. The young

generations had an opportunity to learn the 

professional working process from knowledgeable

hosts, namely; Dr. Pun-Arj Chairatana, executive

director of the National Innovation Agency, 

who shared his perspective as a governmental

officer, Thakarn Ananthothai, CEO and 

co-founder of Globlish, and Sasipa Khamklai, 

community manager of WeWork, the international

co-working space. They all offered insightful 

and pragmatic advice that would certainly 

empower young people to work more effectively

in the future. █

HERE COMES 
‘STEAM4INNOVATOR: 
FOUNDER
APPRENTICE #2’




