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CLMVT Forum 2018
วันที่ 2 – 17 สิงหาคม 2561 (10.45 – 12.30น.)
การเสวนาของคนรุ่นใหม่: โอกาสสาหรับทุกคน: กลยุทธ์สาหรับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงในยุคของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
(Young Dialogue: Opportunities for All: Strategies for Inclusive Economy in the Era of New
Technology)
ห้องที่ 1: SMEs และสตาร์ทอัพ: ยุคแห่งการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(ROOM 1: SMEs and Startups: Time to Reap the Benefits of Technological
Transformations)
ผู้อภิปรายหลัก:
 ฯพณฯ ดร.สันติ กีระนันท์ (H.E. Dr. Santi Kiranand), ผู้ชว่ ยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสำหกรรม
 ดร. โซ นำย (Dr. Soe Naing), อธิบดี กระทรวงอุตสำหกรรม เมียนมำ
 คุณ อุเดช สุวรรณวงษ์ (Mr. Oudet Souvannavong), ประธำนหอกำรค้ำและอุตสำหกรรมแห่งชำติ
สปป.ลำว
 คุณ เหงียน วำน อัน (Ms. Nguyen Van Anh), ประธำน Grab for Business เวียดนำม
 คุณ ไค คุมำโมโต้ (Mr. Kai Kumamoto), ผู้ก่อตั้ง Cleanbodia กัมพูชำ
 คุณ วิธวินทร์ วิทยำนนท์ (Mr. Wittawin Vidthayanon), ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมใจ (ออนไลน์) จำกัด
 คุณ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ (Mr. Sutthikead Chantarachairoj), ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท
ชิปป๊อป จำกัด
ผู้ดาเนินการเสวนา: ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ (Dr. Watcharas Leelawath) ผู้อำนวยกำรสถำบันควำมร่วมมือเพื่อ
พัฒนำเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
ความเป็นมาและภาพรวม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89 ของสถำนประกอบกำรทั้งหมด
และมีกำรจ้ำงงำนกว่ำร้อยละ 50 ของกำลังแรงงำนทั้งหมดนั้น (employing over half of the workforce)
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรเติบโตของภูมิภำค CLMVT มำอย่ำงยำวนำน อย่ำงไรก็ตำม กำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล ส่ ง ผลให้ SMEs แบบดั้ง เดิม ต้อ งน ำเทคโนโลยี มำปรับใช้ใ นกำรดำเนิน ธุร กิจเพื่อให้ ส ำมำรถแข่งขั นได้
ในขณะที่เหล่ำผู้ประกอบกำร เทค สตำร์ทอัพ (Tech startups) ต่ำงเริ่มนำเสนอโซลูชันทำงเทคโนโลยี/ธุรกิจ
(technological / business solutions) ให้แก่เหล่ำ SMEs พร้อมทั้งแสดงศักยภำพกำรเติบโตของตนเองผ่ำ น
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ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรม (initiation of technology-driven & innovative
business model)
“จะเปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยน” (disrupt or be disrupted) เป็นคำถำมสำคัญของ SMEs และสตำร์ทอัพ
รุ่นใหม่ คลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่ ใช้เทคโนโลยีที่เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรค้ำกำร
ลงทุนต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ กระบวนดังกล่ำวนั้น ถูกเรียกว่ำกำรปรับเปลี่ยนทำง
เทคโนโลยีหรือกำรปรับเปลี่ยนทำงดิจิทัล (Technological or digital transformation) โดยกำรใช้ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีในกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งอำจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่กำรใช้อุปกรณ์ใหม่ (New devices) หรือ นำดิจิทัล
โซลูชัน (Digital solutions) ที่ได้รับควำมนิยมมำใช้ เช่น อินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
กำรใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (mobile computing) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data analysis)
เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนทีส่ ่งเสริมยุทธศำสตร์ด้ำนนวัตกรรมและกำรเติบโต
ในขณะเดียวกัน กุญแจสำคัญที่ ทำให้ SMEs เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลและเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจสตำร์ทอัพ
ได้แก่ ควำมต้องของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ควำมจำเป็นของนวัตกรรมทำงธุรกิจ ระบบนิเวศที่เอื้อต่อดิจิทัล และ
เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ำยนัก เพรำะมี SMEs และธุรกิจ
ใหม่ (Newly created enterprises) เพียงไม่กี่รำยที่ประสบควำมสำเร็จจำกกำรผนวกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำกับ
กำรดำเนินธุรกิจ
กำรนำกำรปรับเปลี่ยนทำงเทคโนโลยี (Technological transformation) มำใช้กับ SMEs ดั้งเดิมนั้น
มีควำมท้ำทำยอยู่ไม่น้อย เจ้ำของธุรกิจ อำจตั้งคำถำมถึงควำมคุ้มค่ำ ของกำรลงทุนทั้งเงิน แรง และเวลำเพื่อ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ไม่รู้จัก ในส่วนของสตำร์ทอัพ แม้จะเป็นธุรกิจที่คุ้นเคยกับกำรใช้เทคโนโลยีมำตั้งแต่ แรก
แต่ยังคงประสบปัญหำด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้สูงขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือกำรเผชิญกับกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่ซับซ้อนเมื่อจะดำเนินธุรกิจใหม่ (New business strategies)
อย่ำงไรก็ตำม ภูมิภำค CLMVT ยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกมำก โครงกำรริเริ่มต่ำงๆ (Initiatives) ที่เกี่ยวกับ
กำรบ่มเพำะ (Incubators) หรือเร่งกำรเติบโตของธุรกิจ (Accelerator) ที่มีจำนวนมำกขึ้นจำกทั้งภำครัฐและ
เอกชน บ่งบอกถึงควำมสำคัญของ SMEs และผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ที่มีบทบำทส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และกำรจ้ ำงงำนในภูมิภำค ท้ำยที่สุ ด เครื่ องมือดิจิทัล ต่ำงๆ นอกจำกจะเพิ่ม ผลิ ตภำพและประสิทธิภำพทำง
เศรษฐกิจแล้ว ยังนำไปสู่เศรษฐกิจแบ่งปันและเศรษฐกิจเพื่อส่วนรวมที่เน้นกำรเติบโตอย่ำงทั่วถึง (Inclusivity)
ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นรำยย่อยสำมำรถแข่งขันและประสบควำมสำเร็จได้
กำรเสวนำครั้งนี้ประกอบด้วยกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และสร้ำงแรงบันดำลใจจำก SMEs และ
สตำร์ทอัพ ที่ประสบควำมสำเร็จจำกกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อำทิ สมใจ (ออนไลน์) Grabtaxi Shippop, และ
Cleanbodia และกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงรัฐมนตรีในฐำนะผู้กำหนดนโยบำยเพื่ออภิปรำยเกี่ยวกับแผนและ
ควำมตั้งใจที่จะเพิ่มกำรพัฒนำ SMEs และสตำร์ทอัพ และพัฒนำควำมสำมำรถเพื่อเข้ำสู่กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ผู้อภิปรำยจะร่วมกันค้นหำแนวร่วมปฏิบัติ (collective actions) เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรให้
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรปรับเปลี่ยนทำงเทคโนโลยีได้อย่ำงสูงสุด

3

ประเด็นที่อาจมีการหารือ
(1) กำรประยุกต์ใช้กำรปรับเปลี่ยนทำงเทคโนโลยี (Technological Transformation) กับกำรดำเนินธุรกิจ
ก่อให้เกิดประโยชน์และประเด็นท้ำทำยอะไรบ้ำง?
(2) ทำอย่ำงไรเพื่อให้ SMEs มีควำมพร้อม (get on board with) สำหรับกำรปรับเปลี่ยนทำงดิจิทัล?
(3) Startup ต้องมีทักษะสำคัญอะไรบ้ำงเพื่อให้ประสบควำมสำเร็จ?
(4) รัฐบำลควรกำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำร (Governance Structure) หรือจัดตั้งสถำบัน (Institutions) อะไร
อย่ำงไรบ้ำง เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อกำรปรับเปลี่ยนทำงเทคโนโลยีของสตำร์ทอัพ หรือ SMEs?
(5) แนวทำงควำมร่วมมือของ CLMVT เพื่อช่วยให้ Startup หรือ SMEs ได้รับประโยชน์จำกกำรปรับเปลี่ยนทำง
ดิจิทัลได้มำกขึ้น?
---------------------

