ฉบับที่ 142/2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

การประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ นแห่ งชาติ ครั้งที่ 4/2560
___________________________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น
แห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ได้เปิ ดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อติ ดตามความคืบหน้าการดําเนิ นการในช่ วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2560
ตามแผนการส่ งเสริ มวิสาหกิ จเริ่ มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) พร้ อมทั้ง ได้พิจ ารณาการขับเคลื่ อน
แผนการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) ของประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ร่ างพระราชบัญญัติพฒ
ั นาวิสาหกิจเริ่มต้ นและนวัตกรรมเชิงนโยบาย พ.ศ. ....
คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติพฒั นาวิสาหกิจเริ่ มต้นและนวัตกรรมเชิงนโยบาย
พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.บ.) ของคณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น (คณะทํางานชุดที่ 2)
ที่ มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ เป็ นฝ่ ายเลขานุ การ โดยร่ าง
พ.ร.บ. ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ น แก้ไขข้อจํากัดและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาของระบบ
นิเวศในการสนับสนุน Startup (Startup Ecosystem) โดยมีการกําหนดขอบเขตคํานิยามของ Startup ไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ จะมี การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒ นาวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้นและนวัตกรรมเชิ งนโยบาย ซึ่ งมี น ายกรั ฐ มนตรี
หรื อรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็ นประธาน เพื่อทําหน้าที่กาํ หนดนโยบายและแนวทางการส่ งเสริ มและ
พัฒนา Startup ของประเทศไทย รวมทั้ง จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น ซึ่งมีหน้าที่จดั ทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองวิสาหกิจเริ่ มต้น รวมทั้ง พิจารณา
ให้และเพิกถอนสิ ทธิประโยชน์แก่ Startup ที่ได้รับการส่ งเสริ ม และ (2) คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย
เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (Regulatory Sandbox) ซึ่ งเป็ นโครงการ
ที่เปิ ดโอกาสให้ Startup ประเภทนิ ติบุคคลและนิ ติบุคคลอื่นในทุกสาขาสามารถนําเสนอสิ นค้าและบริ การภายใน
พื้นที่หรื อสภาพแวดล้อมของการประกอบธุ รกิจและการให้บริ การที่จาํ กัดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกํากับดูแลที่
ยืดหยุน่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทํางานชุดที่ 2 นําเสนอร่ าง พ.ร.บ. ต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป
2. โครงการ Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
โครงการ Startup Club ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา/อาชี วศึกษา ที่ได้จดั ตั้งขึ้นตามดําริ ของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์) มีความคืบหน้าไปอย่างมาก โดยปั จจุบนั มีโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษาได้เข้าร่ วมโครงการ Startup Club แล้วรวม 109 สถาบันใน 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ และได้เริ่ มดําเนิ น
กิจกรรมแล้ว 17 สถาบันใน 15 จังหวัด รวมทั้ง ได้มีการจัดทํา Facebook Page “Startup Club Thailand”
(https://www.facebook.com/startupclubth) เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่าง Startup Club ทัว่ ประเทศ

-2นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาครู และบุคลากรในสถาบันการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบ Startup Club ซึ่ งมุ่งเน้นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถถ่ายทอดกระบวนการและแนวความคิดด้านการประกอบการให้แก่เด็กนักเรี ยนได้ โดยจะเป็ นกิจกรรม
อบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ จํานวน 6 ครั้ ง ตามภูมิภาคต่ าง ๆ ทัว่ ประเทศ รวมทั้ง ได้เห็ นชอบชุ ดเอกสารมาตรฐาน ซึ่ ง
ประกอบด้วยหนังสื อและสื่ อออนไลน์ในประเด็นการเป็ นผูป้ ระกอบการ Startup ความรู ้ทางการเงิน และภาษี ที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน และตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Startup สําหรับปี 2561 เพื่อให้สามารถใช้เป็ นแหล่งความรู ้
และฐานข้อมูลในการดําเนิ นการ ซึ่ งจะทําให้ Startup Club เป็ นแหล่ง เรี ยนรู ้ ค้นคว้า และพัฒนาความเป็ น
ผูป้ ระกอบการสําหรั บนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน โดยการจัดทําชุ ดเอกสารและตารางกิ จกรรมดังกล่าว คณะกรรมการฯ
ได้รับการความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นอย่างดี และได้กาํ หนดจะส่ งมอบชุดเอกสารมาตรฐานพร้อมตาราง
กิจกรรมข้างต้นให้กบั Startup Club ภายในเดือนธันวาคม 2560
3. ผลงานอืน่ ๆ ทีส่ ํ าคัญของคณะกรรมการฯ ในปี 2560
3.1 จากการดําเนิ นงานของคณะกรรมการฯ ที่ได้เน้นส่ งเสริ มด้านการสร้างความตระหนักรู ้ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบ่มเพาะ และการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ส่ งผลให้เว็บไซต์ PeoplePerHour ซึ่ งเป็ นผู ้
จัดอันดับ Startup City Index ได้จดั ให้ประเทศไทยอยูใ่ นลําดับที่ 7 ของโลก และอันดับที่ 1 ของเอเชียในการเป็ นเมือง
เพื่อเริ่ มต้นธุรกิจ Startup โดยพิจารณาจากความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ต้นทุน และ
คุณภาพชีวิต
3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใน 4 ประเด็น (การ
แก้ไขเพิ่มเติมให้บริ ษทั จํากัดดําเนินการได้ในประเด็นหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
ในราคาที่กาํ หนด (ESOP) และหุน้ บุริมสิ ทธิ) มีความคืบหน้าเป็ นที่น่าพอใจ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิในหลักการ
ของร่ างกฎหมายเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และปั จจุบนั ร่ างพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าวอยูใ่ นขั้นตอนของการตรวจ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. แผนการดําเนินงานในปี 2561
การจัดงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ภายใต้แนวคิด
“Invest Nation” โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุ รกิจใหม่ในประเทศไทยที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยตั้งเป้ าหมายให้เกิดการลงทุน
กว่ า 1,000 ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ รวมถึ ง ผลักดัน ให้เ กิ ด นัก รบใหม่ ท างเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ส ามารถขยายตลาดไปสู่
ตลาดต่างประเทศ
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะทํางานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐ
เพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น (คณะทํางานชุดที่ 4) หารื อร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาภาพรวมของปั ญหา
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ Startup ในแต่ละระยะ เพื่อสามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงกับความต้องการของ Startup
มากยิง่ ขึ้น
__________________________________
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3638, 3650, 3654

