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เปิดสูตรส�ำเร็จ SCALE UP ธุรกิจ
พลิกโตเหนือวิกฤต
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 กลายเป็ น
วิกฤตใหญ่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การควบคุมการแพร่ระบาด
ด้วยแนวทาง Social Distancing ไปจนถึงขั้นสุดคือล็อกดาวน์
ท�ำให้ใ นช่วงที่ผ ่านมาทุก ภาคส่วนจ�ำเป็น ต้องน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรั บ ใช้ ม ากขึ้ น รวมถึ ง ภาคธุ ร กิ จ ต่ า งก็ เ ร่ ง พั ฒ นาการใช้ ง าน
เทคโนโลยีเพื่อรักษาความสามารถในการเข้าถึงสินค้าของลูกค้า
ทดแทนช่ อ งว่ า งที่ ห ายไป ซึ่ ง เทคโนโลยี เ หล่ า นี้ จ ะยิ่ ง ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า
ได้รบั ความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ จนอาจเกิดเป็นเทรนด์การใช้สนิ ค้า
และบริการแบบ Everything Delivery to My Home

เหล่านี้ล้วนกลายเป็นโอกาสของ Startup และผู้ประกอบการ ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่แล้ว ในขณะที่องค์กร
ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยเพื่ อ
ขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเองที่ถูกผลักดัน
ให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้น ท�ำให้มีการคาดการณ์ว่าในอนาคต
เทคโนโลยีดิจิทัลจะเติบโตมากขึ้นแบบก้าวกระโดด กลายเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญของธุรกิจในการที่จะ Transform ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป

บอกความคิดเห็นของคุณ
ให้เรารู้ว่าอยากให้ปรับปรุง
ส่วนไหนในวารสารนี้
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ส�ำหรับท่าน ที่นี่

ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 5 ปีกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือ TED Fund ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคณะบอร์ด
บริหารกองทุนฯ ที่จะเปิดวิชั่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด
การเงิน กลยุทธ์การเติบโต แนวคิดการปรับตัว และการบริหารทีม เพือ่ เป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถ
ที่จะ Scale up ธุรกิจ พลิกโตเหนือวิกฤตได้
ส�ำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook : TEDFund หรือที่เว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th
โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072-4075
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ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

อว. หนุน TED FUND กลไกพัฒนาประเทศยั่งยืน
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นกลไกส�ำคัญของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้น�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอด
และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และนับจากนี้ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. TED Fund ยังคงสานต่อภารกิจดังกล่าว
เพือ่ มีส่วนในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยส�ำหรับศตวรรษที่ 21 และน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
อว. และในฐานะประธานกรรมการบริหาร TED Fund
กล่าวว่า กระทรวง อว. มีภารกิจส�ำคัญในการพัฒนา
ก�ำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการวิจยั และนวัตกรรม
ผลักดันการน�ำไปใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด อย่างไร
ก็ดี การระบาดของเชือ้ โควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบรุนแรง
ในหลายๆ ด้าน ในปี 2564 นี้ กระทรวงฯ จึงได้ริเริ่ม
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต�ำบล (U2T) ซึง่ นอกจาก
จะช่วยแก้ปญั หาการว่างงานแล้วยังเป็นโครงการ
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย
โครงการ U2T เป็นการพัฒนาในเชิงพื้นที่
มีหัวใจส�ำคัญคือการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปท�ำงาน

Sirirurg
Songsivilai

ร่วมกับชุมชนในระดับต�ำบล มุ่งเน้นการท�ำงาน
แบบยัง่ ยืนด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การรวบรวม
ข้อมูลส�ำคัญของพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำความเข้าใจในบริบท
ของพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ จากนั้นน�ำเข้าสู่การ
พัฒนาโดยใช้จดุ แข็งและความต้องการของชุมชน
เป็นแกนหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง สุดท้าย คือการพัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็น
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จะ
ได้รบั การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้าน
การท�ำงานร่วมกัน ด้านการเงิน การใช้ภาษา และ
ทักษะด้านดิจิทัล
โดยปี 2564 มีมหาวิทยาลัย 76 แห่ง
ทั่วประเทศ เข้าไปท�ำงานร่วมกับ 3,000 ต�ำบล
คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ของต�ำบลทั่วประเทศ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยสร้างงานให้กับนิสิต
นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงคนในพื้นที่
คิดเป็น 20 คนต่อหนึง่ ต�ำบล รวมเป็น 60,000 คน
ทั้งยังมีคณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานวิจัย
ที่เข้ามาท�ำงานร่วมกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าโครงการ
U2T นี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1 แสนคน
นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารแข่งขันแฮกกะธอน
(Hackathon) เป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะผูเ้ ข้า
ร่วมโครงการหลังจากการลงไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
จริงแล้ว โดยเปิดโอกาสให้ผทู้ ่ีได้รบั การจ้างงานได้
ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมถึง 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน
รอบแรกคัดให้เหลือ 300 ทีม และคัดเลือกอีกครัง้
จนเหลือ 40 ทีมในรอบสุดท้าย ในจุดนี้เองจะมี
การเชือ่ มต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวง อว.
และพันธมิตร ในการบ่มเพาะผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
หนึ่งใน 20 หน่วยงานที่เข้าร่วมคือ TED Fund ที่
จะมุ่งบ่มเพาะองค์ความรู้และชี้แนะแนวทาง

ในการต่อยอดผลงานวิจัย รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ทสี่ ดุ พร้อมชีแ้ นะ
กลยุทธ์ในการจัดท�ำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาส
ในการขยายไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
TED Fund กับการพัฒนาประเทศ
TED Fund ด�ำเนินงานมาแล้วถึง 5 ปี ได้
สนับสนุนเงินทุนในการเริม่ ต้นธุรกิจแก่ผปู้ ระกอบการ
ไปแล้วกว่า 340 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ
ราว 410 ล้านบาท เน้นหนักไปที่ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เป็นต้น
โดยได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากกว่า 540 ล้านบาท และเชื่อว่า
จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทั้งช่วยจุดประกาย
ความคิดให้เกิดโครงการดีๆ อีกมากมายกว่า
3,000 โครงการ
“การท�ำงานของ TED Fund นับจากนี้
มีหวั ใจส�ำคัญคือ การเชือ่ มต่อกับกลไกต่างๆ ทัง้ ภายใน
กระทรวงฯ เอง และภายนอกกระทรวงฯ เพื่อมุ่ง
ไปในทิศทางเดียวกันของการพัฒนาประเทศ
ซึ่งได้เห็นตัวอย่างแล้วถึงการเชื่อมต่อระหว่าง
TED Fund กับโครงการ U2T และยังจะมีการเชือ่ มต่อ
กับกลไกอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ
กับ อว. ส่วนหน้าซึง่ จะเป็นการท�ำงานในระดับพืน้ ที่
ในระยะยาว การเชือ่ มต่อเข้ากับเครือ่ งมือในการ
สนับสนุนการวิจยั ทัง้ ในระดับเบือ้ งต้น และต่อยอด
งานวิจยั ทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้เกิดการพัฒนามากยิง่ ๆ ขึน้
สุดท้ายคือการเชือ่ มต่อเข้ากับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
เพือ่ ผลักดันให้เกิดการน�ำไปใช้และสร้างประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง” ปลัดกระทรวง อว. กล่าว
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ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช

“ทีม” ความท้าทายเริ่มต้น
ที่จะน�ำไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต
ความท้าทายหนึง่ ของการท�ำธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ประสบความส�ำเร็จ คือการสร้างทีม เพราะในช่วงเริม่ ต้นจะมีเพียงกลุม่ ผูก้ อ่ ตัง้
หรือ Co-founders เท่านัน้ ทีช่ ว่ ยกันท�ำทุกสิง่ ทุกอย่าง ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ สตาร์ทอัพเป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ธุรกิจนี้จึงต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เชื่อว่าการสร้างทีมสตาร์ทอัพมีความส�ำคัญมากนอกจากจะท�ำให้สามารถท�ำงานด้วยกัน
ราบรื่นแล้วยังท�ำให้เป้าหมายประสบความส�ำเร็จด้วย
“ทีมส�ำหรับสตาร์ทอัพ จะต้องมีองค์ประกอบ
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะธุรกิจสตาร์ทอัพ
เป็นการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ท�ำธุรกิจ ถ้ามองง่ายๆ องค์ประกอบของทีมจึง
ควรมีทั้งคนที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สามารถน�ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

Charnwit
Tridech

มาช่วยแก้ปญั หาให้กบั ลูกค้าได้ แต่สงิ่ ทีม่ นี วัตกรรม
นั้นไม่ได้หมายความว่าจะขายได้ทุกอย่าง ดังนั้น
จึงต้องมีคนทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในการท�ำธุรกิจ
มาร่วมอยู่ในทีมด้วย เพราะจะช่วยมองว่าอะไร
ทีข่ ายได้อะไรทีข่ ายไม่ได้ และจะท�ำธุรกิจอย่างไร
ให้เกิดผลก�ำไรและมีความยั่งยืนได้”
ดร.ชาญวิทย์ ฉายภาพจุดเริ่มต้นของการ
สร้างทีมทีเ่ ป็นหัวใจของการเริม่ ต้นธุรกิจสตาร์ทอัพว่า
ต้องผสมผสานฝั่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีและ
ฝั่งธุรกิจให้ลงตัว ซึ่งจากประสบการณ์การสร้าง
ทีมสตาร์ทอัพ มักจะมีปญั หาทีเ่ กิดในช่วงการเริม่ ต้น
2 ประการคือ
ประการแรก การสร้างทีมกับเพื่อนที่เติบโต
หรือเรียนมาด้วยกัน ซึง่ ความเป็นเพือ่ นอย่างเดียวนัน้
ไม่เพียงพอ เพราะเพื่อนอาจจะไม่ได้เก่งหรือมี
ความถนัดในสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้น ถ้าในความ
เป็นเพื่อนคุยกันได้แล้วมิตรภาพยังดีอยู่เมื่อรู้ว่า
ทีมขาดสิง่ ใดก็ควรไปดึงคนทีม่ คี วามสามารถด้านนัน้
เข้ามาเสริม ก็จะท�ำให้ตอ่ ยอดไปสูค่ วามส�ำเร็จได้
แต่ถา้ เพือ่ นไม่ยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
ก็จะท�ำให้ทีมแตกพ่ายได้ตั้งแต่แรก
ประการทีส่ อง การสร้างทีมทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ท�ำ Senior Project มาด้วยกัน ซึ่งจะเห็นปัญหา
ชัดเจนคือทั้งคู่จะมีทักษะด้านเดียวกัน เช่น
มีความเก่งในสายโปรแกรมเมอร์ ท�ำให้ขาดทักษะ
ความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า ในทางตรงข้าม
ถ้าเป็นการรวมทีมจากฝัง่ คณะบริหารธุรกิจก็จะมีแต่

ไอเดีย แต่ขาดคนทีจ่ ะมาพัฒนาเทคโนโลยี สุดท้าย
หนีไม่พน้ ทีห่ นั ไปพึง่ Software House ซึง่ ในระยะยาว
แล้วจะไม่มีความมั่นคงต่อธุรกิจของทีม
“ความยากในการสร้างทีมอยู่ที่จุดเริ่มต้น
ถ้าเริม่ ด้วยความเป็นเพือ่ นก็ตอ้ งไปหาความเชีย่ วชาญ
ที่ขาดเข้าไปเพิ่มเติม แล้วตกลงผลประโยชน์
ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น”
อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของสตาร์ทอัพ
จะมีเพียงกลุ่มผู้ก่อตั้งที่ช่วยกันท�ำทุกอย่าง
จนเมือ่ ธุรกิจเริม่ ตัง้ ไข่กจ็ ะต้องมีองค์ประกอบอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็นตามมาเพื่อรองรับการเติบโตนั้น เช่น
กฎหมาย การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ท�ำให้
ทีมขยายใหญ่ขนึ้ ถึงตอนนัน้ การบริหารทีมก็จะมี
ความยากในอีกระดับ
ทัง้ นี้ ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของ TED Fund
ดร.ชาญวิ ท ย์ ยั ง ได้ ก ล่ า วขอบคุ ณ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ให้โอกาส TED Fund เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Eco-System ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ และขอบคุณผูร้ บั บริการ
TED Fund ทัง้ ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนและผูท้ สี่ นใจขอรับทุน
โดยตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา TED Fund มีความมุง่ มัน่
ที่ จ ะพั ฒ นาทุ น ให้ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการ
ของผู้ที่ท�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากที่สุด
และยังคงตัง้ ใจออกแบบรูปแบบการสนับสนุนทุน
ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้ TED Fund
ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับสตาร์ทอัพไทยต่อไป
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คุณวนิดา บุญนาคค้า

ปรับตัวไว ใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ตลาด
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้เร็วถือเป็นทักษะส�ำคัญที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว คุณวนิดา
บุญนาคค้า ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าวันนี้ผู้ประกอบการไทย
ไม่ว่าจะเป็นไซส์ S, M, L จ�ำเป็นต้องปรับตัวท�ำธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภายในประเทศกันทั้งนั้น
ในอดีตนั้น ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี
ในการท�ำธุรกิจอาจจ�ำกัดเฉพาะรายใหญ่ทมี่ ที นุ หนา
สามารถซือ้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา
ใช้ได้ ส่วนไซส์ย่อมลงมาอาจมีประเด็นของการ
เข้าไม่ถงึ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมาของการจัดตั้งกองทุน TED Fund
ผูป้ ระกอบการเริม่ รูจ้ กั และใช้กลไกของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองมากขึ้น

“ผู้ประกอบการบางคนคิดว่ามีความรู้ด้าน
การตลาด การบริหารจัดการก็เพียงพอส�ำหรับ
การท�ำธุรกิจ แต่การแข่งขันยุคปัจจุบัน ต้องการ
ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม
เพิม่ มากขึน้ ยิง่ ตอนนีเ้ รามีองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ที่ค่อนข้างจะล�้ำสมัย จะผลิตสินค้าอะไรก็ท�ำ
ได้หมด ไม่มีข้อจ�ำกัด เพียงแต่สินค้าตัวนั้น
ต้องตอบโจทย์ตลาด ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของคนในแต่ละยุคสมัย ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
ซักผ้า สมัยก่อนมีผงซักฟอก น�ำ้ ยาซักผ้า ตอนนี้
มีแคปซูลหรือลูกบอลซักผ้ามาใหม่ สิ่งเหล่านี้
ต้องอย่าหยุดนิ่ง เราจะมาผลิตสินค้าโดยใช้แต่
ภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิม ไม่เติมนวัตกรรมลงไป ก็คงจะ
สู้ใครเขาไม่ได้”

Wanida
Boonnakka

ยิ่ ง ในช่ ว งโควิ ด -19 บี บ ให้ ทุ ก คนต้ อ ง
เร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ผอ.วนิดาเผยว่า
ในยุค New Normal นี้ ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และประยุกต์ ใช้ให้เป็น
เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ดังนั้น จึง
ต้องตามให้ทัน อย่างทุกวันนี้มีช่องทางการขาย
ที่หลากหลาย งานแสดงสินค้าจัดไม่ได้ ก็มี
Virtual Event ที่เป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้
พบปะและเจรจาการค้าบนโลกออนไลน์ อีก
สิ่งส�ำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้คือ เทคนิค
การน�ำเสนอขายสินค้าที่ต้องพิชิตใจลูกค้าให้ได้
ภายในระยะเวลาสั้นๆ
“เรื่องน�ำเสนอสินค้าโดยใช้เวลาไม่กี่นาที
ไม่น่าห่วงส�ำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ที่
ต้องใส่ใจอย่างหนักคือ การจับกลุ่มลูกค้าให้ถูก

การเซอร์เวย์ตลาดว่าลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไร
กั บ สิ น ค้ า ของเรา เพื่ อ จะได้ น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ก็เป็นเรือ่ งพืน้ ฐาน
ทีไ่ ม่ควรมองข้าม ขอย�ำ้ ว่าสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ผป้ ู ระกอบการ
สามารถอยู่รอด แข่งขัน และเติบโตได้ คือ
องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งคุณภาพ
ของสินค้าหรือมาตรฐานการบริการ ทีจ่ ะเป็นปัจจัย
ท� ำ ให้ แ บรนด์ สิ น ค้ า ยื น หยั ด อยู ่ ใ นใจลู ก ค้ า
ในระยะยาว และกลายเป็นความซื่อสัตย์ที่แม้แต่
เงินก็ซื้อหาไม่ได้
“ดิฉันมองว่า TED Fund เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีมายด์เซตของการท�ำ
ธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล มิใช่มองเฉพาะเรื่อง
เงินทองเท่านั้น แล้วถ้าคนรุ่นใหม่เหล่านี้เติบโต
ไปอีกระดับ สิ่งที่ TED Fund บ่มเพาะจะติดตัว
เขาไป เขาจะกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจที่เกิดจาก
เนื้อใน อยู่ในมายด์เซต มิใช่ธรรมาภิบาลที่เกิด
จากกฎเกณฑ์บังคับ เราต้องพัฒนาและสนับสนุน
ผู้ประกอบการลักษณะนี้ให้เติบโต ประเทศถึง
จะเดินหน้าไปต่อได้” ผอ.วนิดากล่าวทิ้งท้าย
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คุณวิเชฐ ตันติวานิช

มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน
กลยุทธ์สร้างธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด
การเติบโตก้าวกระโดดส�ำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาจเป็นเรื่องยากในช่วงเวลานี้ ด้วยทรัพยากรที่มีค่อนข้างจ�ำกัด แต่
ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย คุณวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน ได้ชี้แนะแนวทาง
การปรับตัวและติดสปริงแนวคิดให้ผู้ประกอบการสามารถน�ำไปปรับใช้เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตดังใจต้องการ
“คอนเซปต์การก้าวกระโดดของธุรกิจรายย่อย
ผมว่ามันท�ำได้ 2 ทาง หนึง่ คือการโตแบบรวมตัว
เพื่อที่จะก้าวกระโดดพร้อมกันเป็นฝูงเหมือนกบ
(Leapfrog) หน้าฉากเราท�ำมาร์เก็ตติง้ แบรนด์ใคร
แบรนด์มนั แต่หลังฉากอาจใช้บางอย่างร่วมกัน เช่น

บัญชี บริษัทขนส่ง จะได้ช่วยประหยัดต้นทุน
เป็นการโตแบบรวมตัวโดยที่ไม่มีใครขาดทุน
สองคือการโตแบบเกาะตัวเหมือนเห็บ เน้น
กระโดดเกาะรายใหญ่ โดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัทเขา หรือท�ำให้เขามาซื้อหุ้นของเรา
บางส่วนแล้วบริหารแยก แต่มีความช่วยเหลือ
จากบริษัทใหญ่ตลอด เป็นการโตตามรายใหญ่
นั่นเอง”

Vichate
tantiwanich

ทว่ากับดักที่ท�ำให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ
ไปไม่ถึงฝั่งฝัน ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก
ตัวผู้ประกอบการเอง ที่ไม่มี Pure Innovation
Mindset แต่ ให้น�้ำหนักกับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) มากไป ชิน้ งานส่วนใหญ่
ที่ออกมาจึงเป็นการปรับปรุงท�ำสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้น มากกว่าการสร้างนวัตกรรม อีกอย่าง
คือมอง Local มากกว่า Global ส่งผลให้ตลาด
มีขนาดเล็ก ไม่คุ้มค่าในสายตาของนักลงทุน
เพราะไม่ว่าตลาดเล็ก ตลาดใหญ่ ต่างก็ใช้ต้นทุน
เท่ากันทั้งนั้น
“ปัญหาคือ ความทะเยอทะยาน (Ambition)
อย่างที่สตีฟ จอบส์ กล่าวไว้ว่า Stay Hungry
คุณต้องเป็นผู้หิวโหยตลอดเวลา ผู้ประกอบการ
ต้องมีมายด์เซตของความมุง่ มัน่ ความทะเยอทะยาน
ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น นี่คือปัญหาเส้นผม
บังภูเขา ดังนั้น จึงต้องมีคนกระตุ้น มีเมนเทอร์
มีคนคอยสนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพอย่าง
เช่น TED Fund

“ผมมองว่า TED Fund เป็นเหมือนกุญแจ
สตาร์ทเครื่อง ส่วนผู้ประกอบการก็เปรียบดั่ง
เครื่องยนต์ ซึ่งตลอดห้าปีที่ผ่านมา TED Fund
ก็ทำ� หน้าทีเ่ ป็นกุญแจไขสตาร์ทเครือ่ งยนต์ได้เป็น
อย่างดี และในอนาคตก็จะยังคงช่วยติดเครือ่ งให้
เหล่าเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่มีความพร้อม
ขับเคลื่อนเดินหน้าไปต่อได้อีกเป็นจ�ำนวนมาก”
ในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ท้าทายคนท�ำ
ธุรกิจหากคิดจะอยู่รอด คุณวิเชฐแนะแนวทาง
การท�ำมาร์เก็ตติ้งอย่างน่าสนใจว่า ก่อนอื่น
ผู้ประกอบการต้องตอบค�ำถามให้ได้ว่าบิสซิเนส
โมเดลของตนเองท�ำอะไร เพือ่ ใคร แล้วหารายได้
มาได้อย่างไร ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทอี่ อกมาในยุคนี้
ต้องถูกใจ แต่ไม่ต้องทนทาน เน้นราคาไม่แพง
มากนัก ขณะเดียวกันก็ต้องหาทางลดขั้นตอน
การซื้อ-ขายโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มาก
ที่สุด
“ที่ส�ำคัญคือต้องวัดตลอดเวลาว่าเราอยู่
ตรงไหนในใจลูกค้าโดยใช้หลัก 5A ประกอบด้วย
Awareness-Acknowledge-AppreciateAdmire-Action โดยผู้ประกอบการต้องพยายาม
ขยับต�ำแหน่งสินค้าและบริการของตนขึ้นไปอยู่
ที่ Admire หรือชื่นชมบูชาให้ได้ แล้วมันจะเกิด
Action หรือการตัดสินใจซื้อโดยอัตโนมัติ”
คุณวิเชฐกล่าวทิ้งท้าย
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คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา

จุดไฟนวัตกรรม
สร้างสรรค์ GROWTH ZONE แห่งใหม่
อาการติดอยู่ในมายด์เซตเดิม ไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซน และขาดซึ่งเงินทุนที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ท�ำให้ SME และ Startup ไทยไม่เติบโต แต่โอกาสในการสเกลอัพของผู้ประกอบการ
ก็เปิดกว้างขึ้น เมื่อกลไกอย่างกองทุน TED Fund ถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อห้าปีที่แล้ว
คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ น
นวัตกรรม กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
กลยุทธ์สำ� คัญทีช่ ว่ ยให้ธรุ กิจของ SME และ Startup
สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในอดีตอาจจ�ำกัด
อยู ่ เ ฉพาะแค่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ที่ ส ามารถลงทุ น
ซือ้ เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเดินเครือ่ งธุรกิจ
แต่วันนี้ผู้ประกอบการตัวเล็กก็มีโอกาสเข้าถึง

นวัตกรรมได้มากขึน้ จากการสนับสนุนของภาครัฐ

Thanarak
Phongphatar

“ทุกธุรกิจมีวงจรชีวิตอย่างเก่งก็ 20 ปี
มันจะถึงจุดอิม่ ตัวหรือถดถอย เราต้องหา S-curve
ใหม่ส�ำหรับการเติบโต แต่ SME ต้องเปลี่ยน
มายด์เซต อย่าอยู่ไปเรื่อยๆ ท�ำอะไรแบบเดิมๆ
พยายามหานวัตกรรมทีเ่ ปรียบเหมือนสปริงบอร์ด
พาเราไปสู่ Growth Zone แห่งใหม่ ขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็มีส่วนไม่น้อยในการผลักดันธุรกิจที่มี
โอกาสเติ บ โตให้ ไ ปได้ ไ กลกว่ า เดิ ม เช่ น
ออกกฎหมายส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแปรรู ป
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อการส่งออก คือเรา
ต้ อ งสร้ า งแรงผลั ก เพิ่ ม ความยากล� ำ บาก
ผูป้ ระกอบการถึงจะปรับตัวไว ถ้ารอให้ตลาดผลัก
มันจะช้า แต่เงือ่ นไขทีจ่ ะเกิดนวัตกรรมได้ ต้องมี
Knowledge Provider เข้ามาช่วยในการปรับปรุง
รวมทั้งมีทุนให้ SME ได้ทดลอง”
ส่วนปัญหาของ Startup นั้น คุณธนารักษ์
เผยว่า คนรุ่นใหม่ยังจ�ำกัดวงในการมองปัญหา
เฉพาะโลคัลและเรื่องใกล้ตัวเท่านั้น อีกอย่าง
สถาบันการศึกษาไม่ได้สอนให้เหล่านิสติ มีมายด์เซต
ของนักธุรกิจ แต่เน้นผลิตแรงงานป้อนเข้าสูต่ ลาด
มากกว่า คนรุน่ ใหม่จงึ ไม่ได้ถกู ฝึกให้คดิ นอกกรอบ
ตัง้ สมมติฐานไม่เป็น ไม่มสี นามให้ลองผิดลองถูก
มากนัก
“นวัตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน รัฐบาล
ต้องส่งเสริมผ่านกองทุนอย่าง TED Fund ที่ฝึก
คนรุ่นใหม่ให้ท�ำธุรกิจเป็น คิดอินโนเวชันได้
ล้มเหลวไม่เป็นไร เพราะมีกองทุนรองรับ

ความเสีย่ ง อย่างน้อยให้เขาลองท�ำ ต้อง Fail
Fast ยึดเป้าหมาย แต่ไม่ยึดวิธีการ ข้อดีคือ
ถ้าเราสามารถสนับสนุนให้ Startup สักราย
สร้างการดิสรัปต์ ในตลาดได้ ทั้งซัพพลายเชน
ก็ตอ้ งปรับตัวตามเพือ่ สนับสนุนเขา ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันจะสูงขึ้นทั้งซัพพลายเชน ต้นทุน
ในการสเกลอัพก็จะต�่ำลง”
ถึงวันนีเ้ ป็นเครือ่ งยืนยันได้อย่างดีวา่ ธุรกิจไหน
ไม่มนี วัตกรรมนัน้ รอดยาก เพราะนวัตกรรมท�ำให้
เกิดความแตกต่าง สร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจ
แต่ปญั หาคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีราคาทีต่ อ้ ง
จ่ายเป็นเวลาที่เสียไป ความต่อเนื่องของทุน
ในการสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไปได้ไกลมากทีส่ ดุ
“5 ปีที่ผ่านมา กองทุน TED Fund มีการ
เปลี่ ย นแปลงค่ อ นข้ า งมาก มี การปรั บ มา
สนับสนุน ทุนแก่ผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ท�ำธุรกิจ และกระตุ้น
ให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเกิดการจ้างงานตามมา ผมถือว่า
TED Fund เป็นตัวจุดไฟ (Ignite) แต่วา่ มันก็ตอ้ ง
มีเวทีส่งต่อ ขณะนี้เราพยายามจะเปลี่ยนกฎ
โดยเปิดโอกาสให้เอกชนมาร่วมลงทุนด้วย
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าสู่
Growth Stage เราก�ำลังสร้างแรงผลักที่ท�ำให้
SME และ Startup เติบโต ไปเผชิญกับการ
แข่งขันที่ท�ำให้เราเข้มแข็ง และไปได้เร็วขึ้น”
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คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย

บริหารจัดการเงินเป็น พิชิตใจนักลงทุนไปกว่าครึ่ง
หากผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยคิดจะน�ำพาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
แนะน�ำว่า ผูป้ ระกอบการควรให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงินในทุกสเตปของการเติบโต เพราะการเตรียมความพร้อม
ด้านการเงินที่ดีจะสร้างแต้มต่อในการเข้าถึงแหล่งทุนโดยไม่พลาดกับทุกจังหวะโอกาสที่เข้ามา
อย่างเช่นในช่วงเริม่ ต้นธุรกิจทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ต้องพิสูจน์ว่า ไอเดียหรือแนวคิดด้านนวัตกรรม
ของตนสามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เงินทุน
ตัง้ ต้นจะมาจาก 2-3 แหล่ง นอกจากเงินเก็บของ
ผูป้ ระกอบการเองหรือคนในครอบครัว ยังมีเงินทุน
จากภาครัฐอย่าง TED Fund ที่ให้ทุนสนับสนุน
ต่อยอดนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจได้จริง หาก
สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้แล้ว

Pongpiti
Ektheinchai

โจทย์ ใหญ่ที่ท้าทายคือ จะต้องท�ำให้สินค้า
หรือบริการนั้นๆ สามารถขายได้ เป็นที่นิยม
มีผใู้ ช้งาน มีความต้องการสูง ซึง่ จะช่วยในการหา
ผู้ร่วมลงทุนได้งา่ ยขึน้ พร้อมกรุยทางไปสูก่ ารขอ
สินเชือ่ จากธนาคารได้ด้วย
ยิง่ หากต้องการทีจ่ ะเติบโตก้าวไกลในอนาคต
ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องมองหาบริษทั ขนาดใหญ่
มาเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ หรือจะมองไปไกล
ไปถึงการกลายร่างเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผสู้ นใจทัว่ ไปสามารถเข้ามาร่วมลงทุน
ขยายธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันก็ได้
“แต่ปัญหาหลักที่ท�ำให้ธุรกิจไม่ประสบ
ความส�ำเร็จคือ การสร้างสินค้าหรือบริการที่ยัง
ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้อง
ท�ำการทดสอบตลาดอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่เราท�ำขึ้นมาตอบสนองการใช้งาน
ของลูกค้าเป้าหมายได้จริง ถ้าไม่สามารถหา
กลุ่มลูกค้าได้มากเพียงพอ การจะสร้างโอกาส
ทางด้านการเงินก็จะเป็นไปได้ยากมากขึ้น”
ปัจจุบัน Ecosystem ของสตาร์ทอัพ
ในประเทศไทยมีพฒ
ั นาการค่อนข้างก้าวหน้าเมือ่
เทียบกับช่วง 5-6 ปีทผี่ า่ นมา ผูล้ งทุนกลุม่ Venture
Capital (VC) กลุ่ม Corporate Venture Capital
(CVC) และกลุ่ม Angel Investor มีการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ส่วนหนึง่ เพราะสินทรัพย์ตา่ งๆ ในตลาด
ไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงมากนัก ที่ส�ำคัญ
สตาร์ทอัพในประเทศไทยเริม่ ฉายแววความส�ำเร็จ
ให้เห็นต่อเนื่อง เช่น Flash Express ที่เป็น
ยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย ท�ำให้คนที่มี
เงินอยู่ในมือ หันมาสนใจลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ
เพื่อหวังสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ถ้ า ต้ อ งการให้ ธุ ร กิ จ อยู ่ ใ นสายตาของ
นักลงทุน คุณพงศ์ปติ แิ นะว่า สตาร์ทอัพต้องเตรียม
Pitch Deck หรือข้อมูลการน�ำเสนอธุรกิจให้กับ
ผู้ลงทุนให้ดีที่สุด ทั้งเวอร์ชัน 10-15 นาที และ
3-5 นาที ขณะเดียวกันต้องพร้อมเสมอที่จะท�ำ
Elevator Pitch ถ้าเจอะเจอนักลงทุนเข้าโดย
บังเอิญ ก็ต้องใช้เวลาสั้นๆ อันมีค่านั้น ท�ำให้เขา
เห็นภาพความชัดเจนของธุรกิจให้จงได้
“ส่ ว นใหญ่ ส ตาร์ ท อั พ มั ก พู ด ถึ ง ที่ ม า
ของโปรดักต์ และประโยชน์การใช้งานที่ตนเอง
มีความภาคภูมิใจ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งไม่ลมื คือ นักลงทุน
มองหาความชัดเจนในเรือ่ งของผลิตภัณฑ์ กลุม่
เป้าหมาย และวิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบ
บัญชีซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่ถูกให้ความสนใจเป็น
อันดับแรกๆ ในเวลาทีผ่ ปู้ ระกอบการไปขอสินเชือ่
ธนาคาร หรือการหานักลงทุนมาร่วมธุรกิจ เพราะ
บัญชีจะสะท้อนถึงรายรับ-รายจ่ายของบริษัทว่า
มีความโปร่งใส มีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน
สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะบ่งบอกถึงความพร้อม
ในการเติบโต ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมตัว
ตั้งแต่วันแรกๆ ของการท�ำธุรกิจ
“ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการสร้าง
ขับเคลือ่ น และส่งเสริมคนรุน่ ใหม่ให้มโี อกาสสร้าง
นวัตกรรม TED Fund คงต้องท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ สร้างโครงข่ายในการขับเคลือ่ น
นวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ และในอนาคต
จะมีรูปแบบการลงทุน รูปแบบการให้เงินทุน
สนับสนุนแบบใหม่ๆ เพือ่ เติมเต็มให้ Ecosystem
ของการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยมีความสมบูรณ์
ประเทศจะได้เดินหน้าพัฒนา สามารถแข่งขันได้
บนพืน้ ฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป”

Interview

09

คุณอนันต์ แก้วก�ำเนิด

ความคุ้มค่าทางการเงิน สังคม
คือโจทย์ส�ำคัญของการวางแผนงบประมาณ
ส�ำหรับหลักส�ำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน คุณอนันต์ แก้วก�ำเนิด รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณกล่าวว่า
“ประชาชนได้อะไร” คือเป้าหมายสูงสุดและเป็นหัวใจส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วน
และให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการด�ำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยหรือเกินความจ�ำเป็น ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีความคุ้มค่าทางการเงิน
(Value for Money) นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การบริหารจัดการที่ดียังต้องมุ่งสู่ความคุ้มค่าทางด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน

การจัดท�ำงบประมาณเป็นการประมาณการ
รายรับที่ได้มาและรายจ่ายทีจ่ า่ ยไปในอนาคต
จึงยังไม่มีความสมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไป
ตามนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์
ปัจจุบนั ทีม่ คี วามอ่อนไหวและเกิดการเปลีย่ นแปลง
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ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปรับแผน
บริหารจัดการงบประมาณจึงมีความจ�ำเป็น
ต้องมีความยืดหยุน่ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก�ำหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้ “ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง” และออกแบบให้มีกระบวนการ
ท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาครัฐต้องให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำ
งบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงิน เนื่องจาก
มีเงินทีอ่ ยูน่ อกระบบงบประมาณเป็นจ�ำนวนมาก
ที่ควรได้รับการจัดการน�ำมาใช้เพื่อการพัฒนา
ประเทศให้มากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการภารกิจ
ทั้งภายในและระหว่างกระทรวงอย่างจริงจัง
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยภาครัฐควรปฏิรปู โครงสร้างองค์กร
และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ
ที่ได้รบั มอบหมาย ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ที่ไม่จ�ำเป็น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อน�ำไปสู่การท�ำความเข้าใจให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ จะต้องน�ำผล
ของการติดตามประเมินผลไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม มีกลไกการตรวจสอบความก้าวหน้า
และความส�ำเร็จอย่างแท้จริงและเป็นปัจจุบัน
ในขณะเดียวกันก็เป็นการเร่งด�ำเนินการ
หรื อ ขยายผลรายการที่ มี ค วามส�ำ คั ญ สู ง

มีผลกระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นหนึ่ง
ตัวอย่างของกองทุนหมุนเวียนที่ด�ำเนินการ
ใช้งบประมาณได้เกิดความคุ้มค่า นับเป็นการ
ลงทุนของภาครัฐที่ตอบรับกับความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจบนฐาน
ของเทคโนโลยี และสามารถต่อยอดไปสู่การ
ใช้งานในเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสให้แก่คน
รุ่นใหม่ ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
กองทุน TED Fund เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องขับเคลื่อน
ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม
ผู ้ ป ระกอบการเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิม่ ปริมาณการน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจทีม่ คี วามก้าวหน้าและยัง่ ยืน
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ขอแสดง
ความยินดีและชืน่ ชมในการท�ำงานของกองทุน
TED Fund ที่มุ่งมั่นในการท�ำงานเพื่อเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ยงั่ ยืน
ต่อไป
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คุณภัทรพร วรทรัพย์

พลิกโอกาสโต ปิดประตูความเสี่ยง
ผ่านทุนหมุนเวียนต่อเนื่อง
ด้วยตระหนักถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ ที่เป็นฟันเฟืองในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) กระทรวงการคลังจึงได้สร้างเครือ่ งมือสนับสนุนให้ SME, SEs และ Startups มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านทุนหมุนเวียน เพื่อเร่งให้เกิดการน�ำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปปลุกปั้นเป็นธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
คุณภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง กล่าวว่า ทุนหมุนเวียนที่
กระทรวงการคลังก�ำกับดูแลนัน้ มีทงั้ สิน้ 115 ทุน
ด้วยกัน โดย TED Fund เป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียน

ที่จัดตั้งขึ้นมาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ
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“ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็น
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง กว่าจะพัฒนานวัตกรรม
สู่เชิงพาณิชย์ ได้ส�ำเร็จ ต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน และต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน
เช่น เงินทุน บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่
จะเกิดขึ้น TED Fund ได้เข้ามาตอบโจทย์ด้าน
เงินทุนและองค์ความรู้ ผ่านการอบรมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย TED Fund และเครือข่าย
ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ที่
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งคอยดู แ ลและบ่ ม เพาะ
องค์ความรู้
“ประโยชน์ จึ ง เป็ น ของผู ้ ป ระกอบการ
รายใหม่ ที่ จ ะสามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดไอเดี ย
ได้ส�ำเร็จ ขณะที่ผู้ประกอบการเดิมก็สามารถ
ปรั บ ปรุ ง ธุ ร กิ จ ให้ มี ศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขัน จนน�ำไปสูก่ ารด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ บนฐานองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ยั่งยืน”
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเผยว่า ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี TED Fund ได้จุดประกายแนวคิด
ในการเริม่ ต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปแล้ว
กว่า 3,000 ข้อเสนอโครงการ โดยแนวคิด

การพัฒนาธุรกิจไม่ได้จำ� กัดอยูท่ อี่ ตุ สาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึง่ แต่เน้นหนักไปที่ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร การเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ฯลฯ
จนสามารถต่ อ ยอดสร้ า งธุ ร กิ จ ได้ ป ระสบ
ความส�ำเร็จและมียอดขายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต์
แม้จะไม่ได้ไปต่อในโครงการของ TED Fund
แต่กไ็ ด้มโี อกาสในการต่อยอดและขยายสูธ่ รุ กิจอืน่
หรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จนสามารถก้าวต่อไปได้
“TED Fund เป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียนที่
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME, SEs
และ Startups จ�ำนวนมาก ที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่
ที่ตั้งใจลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ยังคงมีการขยายโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ก็ขอให้ TED Fund
มุง่ มัน่ ส่งเสริมศักยภาพ ช่วยติดปีกผูป้ ระกอบการ
เทคโนโลยี ไ ทยให้ ส ามารถเดิ น ไปข้ า งหน้ า
ได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นก�ำลังในการขับเคลือ่ น
พัฒนาประเทศต่อไป”

TED News

11

TED Fund จับมือ ททท. เปิดตัวแพลตฟอร์ม
Empowering Tech Tourism
ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผูจ้ ดั การกองทุนพัฒนาผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (TED Fund) เข้าร่วมพิธีเปิดตัว “โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech
Tourism)” ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.), หน่วยงานภาครัฐ, ผูป้ ระกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม, และนักลงทุน ที่จะช่วยกัน
เสริมศักยภาพของการท่องเทีย่ วไทยให้กา้ วไกลในยุคดิจทิ ลั โดยมีการ
พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (www.empoweringtechtourism.com) ที่
รวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวพร้อมใช้ เพื่อน�ำเสนอ
ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้นำ� ไปปรับใช้กับธุรกิจของตน และ
เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน อันจะเป็นการสร้างการเติบโต
ให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรม

TED Fund ร่วมกิจกรรม U2T Matching Day
ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (TED Fund) เข้าร่วมกิจกรรม U2T Matching Day ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นประธานเปิดงาน U2T Macthing Day ซึ่งเป็นการจับคู่ 40 ทีม U2T
แฮกกะธอนที่ผ่านเข้ารอบจาก 8 ภูมิภาค กับ 20 หน่วยงานของหน่วยงาน
กระทรวง อว.
โดย TED Fund เป็น 1 ใน 20 หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ทีจ่ ะเข้า
มาร่วมบ่มเพาะองค์ความรูเ้ ทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพของ
น้องๆ ให้มีความพร้อมส�ำหรับการแข่งขันโครงการ U2T แฮกกะธอน
ในระดับประเทศ และมุง่ หวังทีจ่ ะผลักดันให้นอ้ งๆ U2T ได้นำ� ผลงานวิจยั
และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้สำ� เร็จ
ตอบรับกับภารกิจของ TED Fund ที่ได้ผลักดันมาตลอดระยะเวลา 5 ปี

TED Fund ร่วมเปิดงาน Empowering Tech Tourism
Week Virtual Event
ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผูจ้ ดั การกองทุนพัฒนาผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมเปิดงาน Empowering Tech Tourism Week
Virtual Event ทีจ่ ดั ขึน้ โดย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) เพือ่ เร่งฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วไทย ภายใต้
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” ส่งเสริม
และสร้างโอกาสให้อตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วกลับมาแข็งแรงอีกครัง้ ในโอกาสเดียวกัน
ดร.ชาญวิทย์ฯ ได้รว่ มเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางสนับสนุนนวัตกรรม
ด้านการท่องเทีย่ ว (Travel Tech)” ร่วมกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และผูแ้ ทนหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ

