ฉบับที่ 26/2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560

การประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ นแห่ งชาติ ครั้งที่ 1/2560
________________________________________

เมื่ อวันที่ 27 มี นาคม 2560 คณะกรรมการส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเริ่ มต้นแห่ งชาติ (National Startup
Committee) (คณะกรรมการฯ) ซึ่ งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานคณะกรรมการฯ
และมีผแู ้ ทนหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่ วมเป็ นคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
1/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนิ นการของคณะทํางานย่อย 4 คณะที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ ที่ ได้มีการ
ดําเนิ นการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ตามแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564)
พร้อมทั้งได้พจิ ารณาการขับเคลื่อนแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) ของประเทศไทย ดังนี้
1. การจัดงาน Thailand Big Bang 2017 ระหว่ างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2017
ในปี 2560 จะมีการจัดงาน Thailand Big Bang 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2017 โดยจะมี
การจัดงานทั้งหมด 6 ครั้ง แบ่งเป็ นงานใหญ่ “Thailand Big Bang 2017” ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2017
ณ ศูนย์การประชุ มแห่ งชาติ สิริกิต์ ิ กรุ งเทพฯ จัดโดยคณะทํางานเพื่อสร้ างความตระหนักและการรั บรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
วิสาหกิจเริ่ มต้น (คณะทํางานชุดที่ 1) ร่ วมกับกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งได้รวมเอางาน Startup Thailand
2017 หัวข้อ “Startup Hub of Southeast Asia” และงาน Digital Thailand 2017 เข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ จะมีการจัดงาน
Startup Thailand ในระดับภูมิภาคจํานวน 5 จังหวัด ดังนี้
• จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2560
• จังหวัดสงขลา เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2560
• จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560
• จังหวัดเชี ยงใหม่ หอนิ ทรรศการศิ ลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ในระหว่างวันที่ 23 – 24
มิถุนายน 2560
• จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2560 คณะทํางานชุดที่ 1 จะมีการแถลงข่าว
การจัดงานอย่างเป็ นทางการต่อไป

2. การปรับปรุ งกฎเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับตลาดทุนให้ เหมาะสมกับการพัฒนาและการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้ น
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 3/2559 เมื่ อวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้ม อบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการปรับปรุ งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนให้เหมาะสมกับการพัฒนาและการเติบโต
ของวิสาหกิจเริ่ มต้น ซึ่ งขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ได้วางกรอบเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุ นกิจการ Startup และกิจการที่มีเงินทุนจดทะเบียนที่ไม่สูง (ตลาดฯ สําหรับ Startup)
โดยคาดว่าจะเป็ นในรู ปแบบตลาด Over The Counter (OTC) และอาจเปิ ดให้บริ ษทั สามารถเข้าร่ วมในตลาดได้ แม้จะ
ยังเพิ่งก่อตั้งและยังไม่มีกาํ ไรเลยก็ตาม (No earning record) ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
ตลท. ได้จัดให้มีการประชุ มหารื อและ workshop ร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและกลุ่ มผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
(Stakeholder) ไปแล้ว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ ตลท. พิจารณาเร่ งดําเนินการเปิ ดตัวตลาดฯ สําหรับ
Startup ให้ทนั ในเดือนกรกฎาคมในช่วงที่มีการจัดงาน Thailand Big Bang 2017 จากกําหนดการเดิมที่จะพร้อมเปิ ดใช้
งานได้ใ นเดื อนกัน ยายน 2560 พร้ อ มทั้ง มี มติ ใ ห้หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง เช่ น ตลท. กรมสรรพากร สมาคมไทยผู ้
ประกอบธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน และสํานักงานเศรษฐกิจการคลังร่ วมหารื อการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีให้กบั Startup
นักลงทุนรายย่อยและบริ ษทั ซึ่ งประกอบกิจการเงินร่ วมลงทุน (VCC) ให้เกิดความชัดเจนภายในเดือนเมษายนเพื่อ
ดึงดูดให้มีการลงทุนภายใต้ตลาดฯ สําหรับ Startup ดังกล่าว
3. การรายงานความคืบหน้ าและสถานการณ์ ธุรกิจ Startup รายเดือน
ที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ มีมติ เห็ นชอบให้มีการจัดทํารายงานประจําเดือน เรื่ อง ความคืบหน้า
สถานการณ์ธุรกิจ Startup ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จํานวนธุรกิจ Startup ในแต่ละสาขาธุรกิจ (sector) ที่มา
จดทะเบี ยนจัดตั้งธุ รกิ จกับหน่ วยงานภาครัฐ จํานวน Startup ในแต่ละ sector ที่ มาขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูลด้านสิ นเชื่ อ ข้อมูลด้านธุ รกิ จเงินร่ วมลงทุน รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมที่ เป็ นการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจ Startup เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่มีขอ้ มูลดังกล่าวจัดส่ งข้อมูลให้กบั
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานสถานการณ์ให้คณะกรรมการฯ และผูส้ นใจรับทราบเป็ นประจําทุกเดือน
4. การพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ ทดสอบและพัฒนาฟิ นเทคแห่ งชาติ (National Fintech Sandbox)
การประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
และพัฒนาฟิ นเทคแห่งชาติ (National FinTech Sandbox) ของสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
ศูนย์รวมการบ่มเพาะและส่ งเสริ มฟิ นเทคให้เติบโตแข็งแรง เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการ Startup ได้มีพ้ืนที่ในการ
ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน ส่ วนในด้านแหล่งเงินทุนสําหรับการดําเนิ นโครงการดังกล่าว
คณะกรรมการฯ จะช่วยประสานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจให้การสนับสนุน

5. การขับเคลื่อนแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้ นของประเทศไทย (2559 - 2564) ด้ วยการ
ประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ อโทรทัศน์
คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ค ณะทํา งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้น
(คณะทํางานชุดที่ 3) ได้เสนอโครงการจัดประกวดแนวคิดการพัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ประเทศ
โดยในเบื้องต้นคณะทํางานชุดที่ 3 เห็นควรจัดแนวคิดการประกวดในหัวข้อ “อาหารริ มทาง Street Food” เนื่องจากเห็นว่า
อาหารริ มทางของประเทศไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านความหลากหลาย มีความน่าสนใจ และเป็ นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว
ในขณะเดียวกันก็ยงั มีจุดอ่อนในด้านสุ ขอนามัย รวมทั้งการก่อมลภาวะต่าง ๆ ซึ่ งโครงการประกวดแนวคิดการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ดังกล่าวจะเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถส่ งแนวคิดเข้าร่ วมการแข่งขันในรายการที่จดั เป็ นรู ปแบบ Reality
Show เผยแพร่ ผา่ นทั้งสื่ อโทรทัศน์และสื่ อใหม่ (New Media) เช่น Facebook และ YouTube เป็ นต้น ซึ่งในขั้นตอน
ต่อไปสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติจะติดต่อประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ที่มีศกั ยภาพเพื่อ
ประเมินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการและจัดหางบประมาณต่อไป
6. การพัฒนา Web Portal เพือ่ เป็ นศูนย์กลางแห่ งการประชาสั มพันธ์ องค์ ความรู้ (Knowledge Center)
สํ าหรับ Startup
ตามที่คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 ได้มีมติให้คณะทํางานชุดที่ 1
รับช่วงต่อในการพัฒนา Web Portal และระบบ e-Learning จากคณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่ งเสริ ม
วิสาหกิจเริ่ มต้น (คณะทํางานชุดที่ 2) คณะทํางานชุดที่ 1 ได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการในระยะที่ 1 ให้ที่ประชุม
ทราบว่า ในวันที่ 3 เมษายน 2560 จะมีการลงนามในสัญญาจัดจ้างสมาคมการค้าเพื่อส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
รายใหม่ ให้เป็ นผูพ้ ฒั นา Web Portal โดยผนวก http://www.thailandstartup.org และ https://new.set.or.th
เข้าด้วยกันเป็ นเว็บไซต์เดียวเพื่อความเป็ นเอกภาพในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการเผยแพร่ e-Learning พร้อมทั้ง
จะเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์ http://startupthailand.org เป็ นเว็บไซต์หลักแทน โดยมีกาํ หนดการเปิ ดใช้ Web Portal ดังกล่าว
อย่างเป็ นทางการในช่ วงปลายเดื อนเมษายน สําหรั บการดําเนิ นการในระยะที่ 2 จะรวบรวมหน่ วยงานภาครั ฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่ วมกันพัฒนาข้อมูลที่จะเผยแพร่ ผ่าน Web Portal และในระยะที่ 3 จะเผยแพร่ ขอ้ มูล และ
e-Learning ในส่ วนที่เป็ นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Startup ในแต่ละ sector มากขึ้น
7. การลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อเสนอแก้ ไขกฎหมายเพื่อ
ส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ น
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้คณะทํางานชุดที่ 2 รวบรวมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ (MOU) เพื่อศึกษาและจัดทําแนวทางการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง
ข้อกําหนดในการส่ งเสริ มการเข้าถึงและการใช้ขอ้ มูลภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น โดยในเบื้องต้นได้
ระบุหวั ข้อปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ดังนี้
• การพัฒนา Cyber Security / Data Protection
• การกําหนดเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (Data Privacy)
• การพัฒนาระบบ Central KYC (Know Your Customer)

• การกําหนดแนวทางการขยายการเข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพือ่ ส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจ
8. การบรรจุหลักสู ตรด้ านความเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เข้ าเป็ นหลักสู ตรภาคบังคับ
เนื่ องจากการปลูกฝังคุณลักษณะและแนวคิดการเป็ นผูป้ ระกอบการตั้งแต่เยาว์วยั เป็ นสิ่ งสําคัญ
และจะต้องมี การเรี ย นการสอนที่ เป็ นระบบเพื่อ พัฒนาศักยภาพนักเรี ยนไทย ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการฯ จึ งมี มติ
เห็นชอบการบรรจุหลักสู ตรด้านความเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) เข้าเป็ นหลักสู ตรภาคบังคับสําหรับ
นักเรี ยนตั้งแต่ระดับประถมศึ กษาหรื อมัธยมศึกษา และเห็ นควรให้หน่ วยงานที่ ได้พฒั นาหลักสู ตรด้านความเป็ น
ผูป้ ระกอบการไว้แล้วเข้าหารื อกับหน่วยงานด้านการศึกษาในเรื่ องดังกล่าว
9. การจัดพิมพ์ เผยแพร่ แผนการส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564)
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้คณะทํางานชุดที่ 1 จัดพิมพ์แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจ
เริ่ มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อให้แล้วเสร็ จประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับ
การจัดงาน Startup Thailand 2017
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สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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