ฉบับที่ 28/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ นแห่ งชาติ ครั้งที่ 1/2561
______________________________________

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น
แห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ได้เปิ ดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินการและแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการส่ งเสริ ม
วิสาหกิจเริ่ มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) ตลอดช่วงปี 2560 จนถึงปั จจุบนั โดยมีประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
1. โครงการ Startup Club ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (โครงการ Startup Club)
โครงการ Startup Club ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามดําริ ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์)
มีความคืบหน้าไปอย่างมาก โดยปั จจุบนั มีโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาได้เข้าร่ วมโครงการ Startup Club
แล้วรวม 116 สถาบันใน 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ดาํ เนินโครงการอื่น ๆ เพื่อส่ งเสริ ม
การดําเนินโครงการ Startup Club ดังนี้
1.1 โครงการการพัฒนาครู และบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชี วศึกษา
ด้านมายเซ็ตการประกอบการ
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการการพัฒนาครู และบุคลากรในสถาบันการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ ซึ่ งเป็ นการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาองค์
ความรู ้ให้แก่ครู และ/หรื อเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ Startup Club และผูบ้ ริ หารและ/หรื อ
เจ้า หน้า ที่ข องคณะผูบ้ ริ หารการคลัง ประจํา จัง หวัด รวมทั้ง สิ ้ น ประมาณ 280 คน โดยจะแบ่ง กลุ่ม การเข้า ร่ ว ม
โครงการออกเป็ น 6 กลุ่มตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 1) กรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 2) ภาคกลางตอนบนและ
ภาคตะวันตก 3) ภาคตะวัน ออกและตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่า ง 4) ภาคเหนือ 5) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน และ 6) ภาคใต้ โดยมีธนาคารออมสิ นเป็ นผูส้ นับสนุนเงินทุนในการจัดอบรมที่จงั หวัดเชียงใหม่ (กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 และจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน) ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นผูส้ นับสนุน
เงินทุนในการจัดอบรมที่จงั หวัดสงขลา (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561
1.2 Facebook Page “Startup Club Thailand”
ในช่ วงเดื อนธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Startup Club ร่ วมกับโครงการ
Startup Mobile ได้ถ่ายทอดสด (Live) การสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการและผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการ Startup ผ่าน Facebook
Page “Startup Club Thailand” (https://www.facebook.com/startupclubth) โดยผูท้ ี่สนใจสามารถรับชมย้อนหลัง
รวมทั้ง ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Startup ได้จาก Facebook Page ดังกล่าว

-22. การจัดพิมพ์ หนังสื อหลักสู ตรการเป็ นผู้ประกอบการสํ าหรั บนักเรี ยนมัธยมศึกษา (หนังสื อสู ตร
ลับผู้ประกอบการ ฉบับนักเรียน)
การจัดพิมพ์หนังสื อหลักสู ตรการเป็ นผูป้ ระกอบการสําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา (หนังสื อสู ตร
ลับผูป้ ระกอบการ ฉบับนักเรี ยน) จํานวน 5,000 เล่ม โดยคาดว่าจะจัดพิมพ์แล้วเสร็ จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ
ส่ งมอบให้กบั โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ Startup Club และส่ งมอบให้กบั กระทรวงศึกษาธิ การดําเนิ นการเผยแพร่
ให้แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ จะมีการเผยแพร่ ในรู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อประชาชนที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดได้
3. การดําเนินการตามมติคณะรั ฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีแก่ นักลงทุน
(Angel Investor)
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ อนุ มตั ิ ในหลักการ
ร่ างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้วยการยกเว้นรั ษฎากร [มาตรการ
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีแก่นกั ลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่ มต้น (Angel Investor)] ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและ
ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการในประเด็นต่าง ๆ โดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ
ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทํางานเพือ่ สร้างความตระหนักและการรับรู ้เพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิจเริ่ มต้น (คณะทํางานชุด
ที่ 1) พิจารณาจัดทําระบบจดทะเบียนให้กบั นักลงทุน (Angel Investor) ในเว็บไซต์ http://startupthailand.org เพื่อสร้าง
โอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใหม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และขอให้หน่ วยงานต่าง ๆ ร่ วมกันเร่ ง
สร้างการรับรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไปยังประชาชนและชุมชนให้มากขึ้น
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานภาพรวมของโครงการ/มาตรการสนับสนุ นกิจการ Startup ที่
ดําเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ของหน่ วยงานภาครั ฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงมีการนําเสนอผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสําเร็ จจากการได้รับการสนับสนุ นผ่านโครงการ/มาตรการสนับสนุ นกิจการ Startup ของหน่ วยงานภาครัฐ
ดังกล่าว อาทิ (1) บริ ษทั คิว คิว (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจที่ดาํ เนิ นการด้านการพัฒนาระบบคิวให้กบั
ธุ รกิจต่าง ๆ รวมถึงสถานพยาบาล สถานที่ราชการ และหน่ วยงานบริ การประชาชน โดยได้รับการสนับสนุ นจาก
โครงการ NIA Venture ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) บริ ษทั เอเชีย วัน
คลิก จํากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จพัฒนาระบบจองตัว๋ และซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน โดยได้เข้าร่ วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
เริ่ มต้น “SPARK Global Acceleration Program” และโครงการ NIA Venture ของสํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ (3) บริ ษทั อิ๊กดราซิ ล กรุ๊ ป จํากัด ซึ่ งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ visual
effect ในภาพยนตร์ โฆษณา และเกมส์ โดยเป็ นโปรดักชัน่ เฮาส์ระดับแนวหน้าของประเทศที่มีแผนร่ วมกับกิจการ
ระดับโลกของสหรัฐอเมริ กา เพือ่ ผลิตภาพยนตร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ เป็ นธุรกิจที่ธนาคารออมสิ นได้เข้าร่ วมลงทุน
ในรู ปแบบกองทุนร่ วมลงทุนตามมาตรการสนับสนุน Small and Medium Enterprises ผ่านการร่ วมลงทุน
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