ฉบับที่ 176/2559

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

การประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ นแห่ งชาติ ครั้งที่ 4/2559
_________________________________

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นแห่ งชาติ (National Startup
Committee) (คณะกรรมการฯ) ซึ่ งแต่ งตั้งโดยนายกรั ฐมนตรี โดยมี ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานคณะ
กรรมการฯ และมี ผู ้แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้อ งร่ ว มเป็ นคณะกรรมการฯ ได้มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของคณะทํางานย่อย 4 คณะที่แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการฯ ที่ได้มีการดําเนิ นการในปี 2559 ตามแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิ จเริ่ มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 –
2564) พร้อมทั้งได้พิจารณาแผนการดําเนิ นงาน/โครงการเพิ่มเติมเพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นที่จะดําเนินการในระยะ
ต่อไป ดังนี้
1. คณะทํางานเพือ่ สร้ างความตระหนักและการรับรู้ เพือ่ ส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ น (คณะทํางานชุดที่ 1)
1.1 การจัดงานประชาสั มพันธ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับ Startup และการจัดประกวดการนําเสนอแผนธุรกิจ
(Pitching) : การจัดงาน Event เพือ่ สร้ างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ Startup (Market Expansion Event)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จดั สรรงบประมาณเพื่อจัดงาน Startup Thailand 2017
และมอบหมายให้สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ ดาํ เนิ นการ โดยการจัดงานในปี 2017 จะเพิ่ มส่ วนการจัดแสดงที่
หลากหลายยิง่ ขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา โดยคาดว่าจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) International Pavilion zone และ 2) University
zone และการจัดงานจะเริ่ มในส่ วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะะวันออกเฉี ยง
เหนือ ภาคใต้ และกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอเรี ยนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมการจัด
งาน Startup Thailand 2017 โดยติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ทาง facebook.com/thailandstartup ตลอดทั้งปี
1.2 การสร้ างให้ เกิดศูนย์ กลางแห่ งการประชาสั มพันธ์ องค์ ความรู้ (Knowledge Center) สํ าหรับ
Startup
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้จดั สรรงบประมาณและมอบหมายให้สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติดาํ เนินการร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อพัฒนา Web Portal สําหรับ Startup โดย
จะผนวกรวมเอาเว็บไซต์สําหรั บ Startup ของไทยปั จจุ บนั ทั้ง 2 แห่ ง ได้แก่ www.thailandstartup.org และ
ww.NEW.set.or.th เข้าเป็ นเว็บไซต์เดียวกันเพื่อสร้างให้เกิดเอกภาพและเป็ นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล และ
องค์ความรู ้สาํ หรับ Startup รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของคณะกรรมการฯ ด้วย

-21.3 การจัดให้ มสี ื่ อสาธารณะเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารสํ าหรับ Startup
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้จดั สรรงบประมาณและมอบหมายให้สํานักงาน
นวัตกรรมแห่ งชาติดาํ เนิ นการจัดพิมพ์เอกสารแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564)
เพื่อเผยแพร่ สื่อสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวต่อสาธารณชน
2. คณะทํางานเพือ่ พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเพือ่ ส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ น (คณะทํางานชุดที่ 2)
2.1 การพัฒนาแนวทางปรับปรุ งกฎหมายธุรกิจเพือ่ ส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ น
กระทรวงพาณิ ชย์โดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าได้พิจารณาดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ป.พ.พ.) เพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิ จเริ่ มต้นของไทย โดยครอบคลุ มถึ งด้านหุ ้นกู้แปลงสภาพ
(Convertible Debt : CD) ด้านการทยอยให้หุน้ (Reverse Vesting) ด้านสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นในราคาที่กาํ หนด (Employee
Stock Option Plan : ESOP) และด้านหุน้ บุริมสิ ทธิ (Preferred Shares) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิ ชย์คาดว่า จะสามารถเสนอ
เรื่ องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาประมาณเดือนมิถุนายน 2560
2.2 แนวทางการพัฒนา Web Portal และระบบ E-learning
คณะทํางานชุดที่ 2 ได้เปิ ดตัวเว็บไซต์สาํ หรับ Startup (www.NEW.set.or.th) เฟสที่ 2 ไป
แล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 โดยได้เพิ่มส่ วนของ editor เข้าไปในระบบ และมีกาํ หนดแถลงข่าวเพื่อเปิ ดตัว Web
Portal อย่างเป็ นทางการในเดือนมกราคม 2560
2.3 การพัฒนาย่ านวิสาหกิจเริ่มต้ น (Startup district)
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะพัฒนา Startup District ให้เป็ นแหล่งศูนย์รวมความคิดสู่ การ
ดําเนินธุ รกิจในพื้นที่ทวั่ ประเทศที่มีศกั ยภาพสู ง อาทิ ย่านโยธี ย่านนวัตกรรมสยามแสควร์ ย่านนวัตกรรมคลองสานธนบุรี ย่านนวัตกรรมนิ มมานเหมินทร์ และในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในหลากหลายพื้นที่ที่มีความพร้ อม รวมทั้ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทํากิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ที่มีการเติบโตสู ง ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาความพร้อมของวิสาหกิจเริ่ มต้นได้อย่างหลากหลาย
ได้แ ก่ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รด้า นความเป็ นผู ้ป ระกอบการ (Entrepreneurship
Education) กิจกรรมการปรับปรุ งและเตรี ยมพร้อมพื้นที่พฒั นานวัตกรรมร่ วมกัน (Co-innovating space) กิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ เชิงพาณิ ชย์ (Research Commercialization for Startup) และกิจกรรมการแข่งขัน
ระดับประเทศ Startup Thailand League
2.4 การพัฒนาข้ อมูล สถิติ และดัชนี สํ าหรับการติดตามและประเมินความก้ าวหน้ า โดยการศึกษา
สถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการและระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้ น
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินการพัฒนาข้อมูล สถิติ และ
ดัชนี เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเริ่ มต้น โดย สวทน. จะร่ วมกับสมาคมการค้าเพื่อส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีราย
ใหม่ (TTSA) จัดทําแนวทางการจัดเก็บข้อมูล สถิติและดัชนี เพือ่ ติดตามสถานภาพ การพัฒนาของระบบนิเวศ ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้าในการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) ของประเทศไทย ทั้งนี้ สวทน. ได้กาํ หนดลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) กับ TTSA ในเดือนมกราคม 2560 พร้อมทั้งได้กาํ หนดการเผยแพร่ ขอ้ มูลจากการสํารวจ
ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2560 (Mid-year Report) และจัดทํารายงานประจําปี ในเดือนธันวาคม 2560 (Annual Report)

-32.5 การส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ นในกลุ่ม FinTech
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินการเพื่อส่ งเสริ ม
วิสาหกิจเริ่ มต้นในกลุ่ม FinTech โดยในเบื้องต้นจะดําเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่ มต้นในกลุ่ม FinTech ซึ่งขณะนี้สาํ นักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดทําแนวทางและ
รายละเอียดของการพัฒนา Regulatory Sandbox สําหรับกลุ่ม FinTech ดังกล่าว
3. คณะทํางานเพือ่ ส่ งเสริมการบ่ มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้ น (คณะทํางานชุดที่ 3)
3.1 การวางแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้ นแห่ งชาติในสอดคล้องตามกรอบเศรษฐกิจใหม่
และการส่ งเสริมให้ เกิด Accelerator ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
คณะทํางานชุดที่ 3 ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาระบบ e learning ภายใต้โครงการ startup Voucher
เพื่อการพัฒนา Startup แบบ mass impact ใน 5 หลักสู ตร ได้แก่
1) Business: เรื่ องการประกอบธุรกิจเบื้องต้น อาทิ New Economy, New Customer, New
Entrepreneurial Mindset, Mistake & Fuilures เป็ นต้น
2) IP/Legal เรื่ องกฎหมายทรั พย์สินทางปั ญญา Business Legal for startup
3) Marketing การตลาดในกรอบเศรษฐกิจใหม่
4) Communication for startup เช่น Create storyline for your business, Elevator Pitch
5) Finance อาทิ Cost structure, Equity Setting as Startup Company เป็ นต้น
นอกจากนี้ หน่ วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะดําเนิ นการปฏิ วตั ิ ระบบ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู ้ และปลูกฝังเด็กรุ่ นใหม่ในการสร้างธุรกิจ Startup ด้วยโครงการส่ งเสริ ม
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1) Entrepreneurship Education (8 หลักสู ตร, 30 มหาวิทยาลัย, พัฒนา 30,000 ราย) โดย สวทน.
2) Startup District (30 พื้นที่ทวั่ ประเทศ co-working/maker space) โดย สนช.
3) Idea to Startup (30 มหาวิทยลัยนําร่ อง 550 business idea พร้อม startup) โดย สนช.
4) Acceleration & Market Exposure (100 ผลิตภัณฑ์พร้อมจัดตั้งธุ รกิจ startup เน้น
10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ โดย สวทช.
5) Business Brotherhood Centre 10 ศูนย์ 50 บริ ษทั พี่ใหญ่เข้าเป็ นพี่เลี้ยงให้ธุรกิจ Startup
สู่ การขยายระบบนิเวศ โดย สนช.
3.2 การจัดตั้ง Incubator Consortium
ขณะนี้ คณะทํา งานชุ ด ที่ 3 อยู่ ใ นระหว่ า งการจัด ตั้ง คณะทํา งานกลุ่ ม ย่ อ ย (Incubator
Consortium) และการศึกษาเปรี ยบเทียบ model จากต่างประเทศ เช่น CERNE Model จากประเทศ Brazil และ model
ของ Infodev ให้เข้ากับบริ บท Incbator ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดโปรแกรมการอบรม Incubation
ManPower อยูใ่ นขั้นตอนการศึกษารายละเอียดหลักสู ตร Business Incubation Management Certificate (BIM)
Program - InBIA และ INFODEV PLUS

-43.3 การพัฒนาบุคลากรด้ าน IT เพือ่ ป้อน Resource ทีม่ ีคุณภาพสู่ วสิ าหกิจเริ่มต้ น
ขณะนี้ถูกบรรจุเป็ นหนึ่งใน 10 หลักสู ตรที่อยูใ่ นโครงการ Entrepreneurial University
3.4 การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถ่ ายทอดความรู้ และปลูกฝังเด็กรุ่ นใหม่ ในการ
สร้ างธุรกิจ Startup
การประชุ มคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบให้คณะทํางานชุ ดที่ 3 ดําเนิ น
โครงการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู ้ และปลูกฝังเด็กรุ่ นใหม่ในการสร้างธุรกิจ Startup
ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนา Incubator เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่ มต้น ดังนี้
 การพัฒนา Incubation Maturity Model
 จัดตั้ง Incubator Consortium ทําหน้าที่พฒ
ั นา Incubation maturity Model ให้สาํ เร็ จ โดย
ให้อาํ นาจคณะทํางาน NSC ชุด 3 เป็ นผูส้ รรหาและแต่งตั้งองค์ประกอบคณะทํางานที่เหมาะสม
3.5 การวางแนวทางเพือ่ ส่ งเสริมการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีสําหรับอนาคต
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดําเนิ นโครงการเพื่อส่ งเสริ ม
การพัฒนางานวิจยั เทคโนโลยีสาํ หรับอนาคต โดยในเบื้องต้นมีแผนการดําเนิ นการจัดทํา Catalog รวบรวมข้อมูล
ผลงานวิจยั /ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันวิจยั บนเว็บไซต์ Thailand Tech Show
4. คณะทํางานเพือ่ เสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่ มต้ น (คณะทํางาน
ชุดที่ 4)
4.1 การออกมาตรการสนับสนุนทางด้ านการเงินการคลังแก่ วสิ าหกิจเริ่มต้ น
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจดแจ้งการ
เป็ นกิจการเงินร่ วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้เพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่ วมลงทุนตาม พรฎ. 597
ปั จจุบนั ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งอนุมตั ิหลักการร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจดทะเบียน
จัดตั้งบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษี เงิ นได้เพื่อส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ตาม พรฎ. 602 ปั จจุบนั ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 พร้อมทั้งอนุมตั ิหลักการร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กิจการเงินร่ วมลงทุนที่สนใจจดแจ้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงิน
ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดการจดแจ้งได้ที่ สํานักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรื อ 0 2695 9999

-5สําหรับในส่ วนของ SMEs/New Startup ที่สนใจยื่นเรื่ องต่อ สวทช. เพื่อพิจารณารับรอง
เพื่อให้มีสิทธิรับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถติดต่อได้ที่ศนู ย์ลงทุน สวทช. อาคารส่ วนงานกลาง ชั้น 3 ห้อง 304-2
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถนนพหลโยธิ น ตําบลคลองหนึ่ ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120 หรื อทางโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1327, 1340-1345, 1359
4.2 การปรั บปรุ งกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับตลาดทุนให้ เหมาะสมกับการพัฒนาและการเติบโต
ของวิสาหกิจเริ่มต้ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางกรอบเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์
เพื่อสนับสนุนกิจการ Startup และกิจการที่มีเงินทุนจดทะเบียนที่ไม่สูง (ตลาดฯ สําหรับ Startup) โดยคาดว่าจะเป็ น
ในรู ปแบบตลาด OTC และอาจเปิ ดให้บริ ษทั สามารถเข้าร่ วมในตลาดได้ แม้จะยังเพิ่งก่อตั้ง และยังไม่มีกาํ ไรเลยก็ตาม
(No earning record) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มีการประชุมหารื อและ workshop ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ได้แนวทางที่ชดั เจนใน
การจัดตั้งตลาดฯ ดังกล่าวสําหรับ Startup ต่อไป
4.3 การวางแนวทางสนับสนุนให้ มีการจัดเรตติง้ เทคโนโลยีและการคํา้ ประกันสิ นเชื่อเทคโนโลยี
(Technology Rating & Technology Guarantee)
บสย. และ สวทช. ได้ข ับ เคลื่ อ นการจัด เรตติ้ ง เทคโนโลยี แ ละการคํ้า ประกัน สิ น เชื่ อ
เทคโนโลยีภายใต้โมเดล Thailand Technology Rating System (TTRS) โดยได้รับความร่ วมมือและคําแนะนําจากทีม
ที่ปรึ กษาของเกาหลีใต้ (องค์กร Korea Technology Finance corporation : KOTEC) ในปั จจุบนั บสย. และ สวทช. ได้
เริ่ มดําเนินการทดสอบโมเดล TTRS กับผูป้ ระกอบการจริ ง (Pilot Test) ไปแล้วทั้งสิ้ น 6 บริ ษทั จากจํานวนทั้งหมด 16
บริ ษทั ทั้งนี้ การทดสอบ Pilot Test ที่เหลืออีกจํานวน 10 บริ ษทั คาดว่าจะดําเนิ นการได้แล้วเสร็ จภายในช่ วง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560
4.4 การวางแนวทางเพือ่ ผ่ อนปรนแก่ ผู้ชํานาญการต่ างชาติเพือ่ ส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ นของไทย
การประชุ มคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบให้คณะทํางานขับเคลื่ อนด้า น
บุคลากรดิจิตลั และการส่ งเสริ มนวัตกรรมดิจิตลั ตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ ดิจิตลั เป็ นผูก้ าํ หนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติและขั้นตอนการรับรองผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านดิ จิตลั เพื่อพัฒนาบุคลากรดิ จิตลั ตามนโยบายส่ งเสริ ม
วิสาหกิจเริ่ มต้นด้วย
5. ข่ าวประชาสั มพันธ์ อนื่ ๆ
5.1 ประเทศไทยรั บรางวัล National Policy Leadership Award ที่งาน Startup Nations
Summit 2016 สาธารณรัฐไอร์ แลนด์
• เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 Startup Nations ซึ่งเป็ นเครื อข่ายการพัฒนานโยบาย Startup ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้ Global Entrepreneurship Network (GEN) ประกาศมอบรางวัล National Policy Leadership
หรื อรางวัลผูน้ าํ ในการพัฒนานโยบายสตาร์ ทอัพ ซึ่ งถือเป็ นรางวัลระดับผูน้ าํ ด้านสตาร์ ทอัพที่เป็ นที่ยอมรับกันมาก
ที่ สุดในโลกให้กบั รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ณ เมื องคอร์ ก
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
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Nations Summit ประจําปี 2016 (SNS 2016) ขึ้นที่เมืองคอร์ ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน
2559 โดยภายในงานมีนกั นโยบายและผูน้ าํ ประชาคมสตาร์ ทอัพเข้าร่ วมกว่า 70 ประเทศและประกอบด้วยกิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กิจกรรมการสร้างเครื อข่ายและกิจกรรมระดมสมองเพื่อวางกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่และสตาร์ทอัพในมุมมองนานาชาติ
5.2 ผู้ประกอบการไทยคว้ าสุ ดยอดรางวัล Grand Prize ที่งาน Seoul International Invention
Fair 2016 สาธารณรัฐเกาหลี
ศูนย์บ่มเพาะธุ รกิ จเทคโนโลยี สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยความ
ร่ วมมือระหว่าง สวทช. และ สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้นาํ ผูป้ ระกอบการไทย
18 บริ ษทั กับ 19 ผลงาน ภายใต้โครงการ Startup Voucher คว้าสุ ดยอดรางวัล จากเวทีการประกวดผลงานสิ่ งประดิษฐ์
ระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในงาน “Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) ณ กรุ งโซล ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2559 ดังนี้
• Grand Prize 1 รางวัล ได้แก่ บริ ษทั สยามโนวาส จํากัด กับ ผลงาน “นํ้าเชื้อแช่แข็งคัดเพศ
เพื่อใช้ในการผสมเทียมโคนมและโคเนื้อเพื่อเพิ่มจํานวนลูกโคเพศเมีย”
• 5 เหรี ยญทอง
• 7 เหรี ยญเงิน
• 5 เหรี ยญบรอนซ์
• Special Prize 3 รางวัล
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