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Mega Trend: ธุรกิจ Startup* กับการเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคตโลก
การเติบโตของธุรกิจ Startup และกระแส Digital Transformation ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
แรงขับเคลื่อนทาให้ประเทศต่างๆ ปรับตัว และพยายามใช้และพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ Startup ที่เป็นช่องทางใหม่เพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นอีกปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ กระตุ้นการลงทุนและ
เศรษฐกิจทั่วโลก ธุรกิจ Startup เปิดโอกาสและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในแง่การจ้างงาน การมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มธุรกิจใหม่ที่เริ่มต้นจากความพยายามแก้ไขปัญหา (Problem-centered) ก่อนนาไป
ต่อยอดทางธุรกิจทั้งการดาเนินการในประเทศและข้ามแดน เพื่อขยายเป็นกิจการขนาดใหญ่ การพัฒนาทักษะบุคลากร
จากการมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ และการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ประสบการณ์ จากความสาเร็จและล้มเหลว
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานโดยใช้เครื่องมือและสื่อต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ดังนั้น ในระยะกลาง
๕-๑๐ ปีข้างหน้า ธุรกิจ Startup จะมีอิทธิพลที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกทั้งทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาคน
การเติบโตของธุรกิจ Startup ทั้งประเภทธุรกิจและจานวน พร้อม ๆ กับการผลักดันระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
ของนานาประเทศ รวมถึงไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในประเทศ ขณะเดียวกันก็เ ป็นอีกช่องทาง
ในการดึงการลงทุนจากต่างชาติ เฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับบริษัท Startup
โดยศักยภาพในประเทศจะเป็นแรงดึงดูดการเข้ามาของบริษัทต่างชาติ เช่น กรณีอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ธุรกิจ
Startup เติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และกลายเป็นประเทศที่มีธุรกิจ Startup ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลกเมื่อปี ๒๕๖๐
เป็นตัวอย่างของประเทศที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ Startup ในประเทศ และมีความพร้อมด้านทรัพยากร
ทั้งจานวนประชากร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติร่วมกับบริษัท Startup
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ทิ ศ ทางดั ง กล่ า วจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม นโยบายการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
(technologically-oriented economic growth) ของอินเดียไปพร้อม ๆ กัน
อินเดียเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากธุรกิจ Startup ที่มีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบเชิงวัฒนธรรม
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจอินเดียทั้ง
การเข้าถึงทุน ขยายตลาด และเพิ่มทักษะและประสบการณ์การทาธุรกิจและการบริหารจัดการจากนักลงทุนต่างชาติ
ขณะเดียวกัน ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างธุรกิจ Startup ของอินเดียกับนักลงทุนต่างชาติจะมีส่วนสาคัญ
ที่ทาให้ธุรกิจ Startup กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของนโยบายส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
การขยายตัวของธุรกิจ Startup ในอินเดียทาให้นักลงทุนต่างชาติมองอินเดียเป็นอีกโอกาสใหม่ โดยเฉพาะ
การเข้าเป็นหุ้นส่วน เนื่องจากมีประเภทธุรกิจหลากหลายและมีลู่ทางเติบโต เห็นได้จากจานวนบริษัทเกิดใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง (เฉพาะปี ๒๕๖๐ มีประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียทั้งด้านเงินทุนและนโยบาย
คณะที่ปรึกษาการข่าวแต่งตั้งขึ้นตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์ของประชาคมข่าวกรอง มีหน้าที่ให้คาปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการข่าวกรองแห่งชาติแก่นายกรัฐมนตรี โดยมีสานักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว (สลก.ปษ.) เป็นกลไกดาเนินงาน ภายใต้
กากับดูแลของสานักข่าวกรองแห่งชาติ

๒
เช่น Digital India และ Startup India เป็นตลาดใหญ่จากจานวนประชากรที่มีกว่า ๑,๓๐๐ ล้านคน และมีศักยภาพ
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเอื้อต่อการลงทุนและ
โอกาสทางการตลาด โดยอาศัยการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทท้องถิ่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอินเดีย
ขณะที่อินเดียซึ่งตระหนักถึงความสาคัญของธุรกิจ Startup ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งการดึงดูดเงินลงทุน
จากต่างชาติ การสร้างงาน กระตุ้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
เฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองรอง ก็เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติในฐานะหุ้นส่วนของบริษัท Startup
นอกเหนือจากการลงทุนโดยตรงและกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบริษัทท้องถิ่นว่า เป็นโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี
ทักษะ และความเชี่ยวชาญจากต่างชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในและเพิ่มศักยภาพของอินเดียทั้งด้าน
วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการทางธุรกิจ รัฐบาลอินเดียจึงมีการผ่อนคลายข้อบังคับและ
ข้อจากัดทางการเงินสาหรับนักธุรกิจต่างชาติในการลงทุนในธุรกิจ Startup เมื่อปี ๒๕๖๐
ความสาเร็จของธุรกิจ Startup ในอินเดียส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถในการปรับรูปแบบการทาธุรกิจ
ระดับโลกเข้ากับลักษณะเฉพาะของอินเดีย แม้นักลงทุนรายใหญ่ของอินเดียบางส่วนมองว่า ธุรกิจ Startup ยังไม่นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของอินเดียอย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนยังขาดทักษะที่จาเป็นในการนา
ศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่ แม้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ดังนั้น การเข้า เป็นหุ้นส่วนของนักลงทุน
ต่างชาติจึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท Startup ของอินเดีย เฉพาะอย่างยิ่งการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีโอกาสการเจาะตลาดใหม่ และการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นสิ่งตอบแทน
ภาพรวมธุรกิจ Startup ในอินเดีย
ปัจจุบันอินเดียมีบริษัท Startup รวมประมาณ ๓,๐๐๐ แห่ง ร้อยละ ๖๐ เป็นธุรกิจประเภทผู้ประกอบการ
กับผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C) ซึ่งเป็นการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงกับลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นการบริการ
เช่น การส่งอาหาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการเงิน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการให้บริการ อีกร้อยละ
๔๐ เป็นธุรกิจประเภทผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business to Business – B2B) ซึ่งเป็นการขายสินค้า/บริการ
ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ B2B ที่ประสบความสาเร็จ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบ Cloud ปัญญาประดิษฐ์
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ การติดตามพฤติกรรมลูกค้า และลดต้นทุน
ปัจจัยเกือ้ หนุนให้ธุรกิจ Startup มีความโดดเด่น ซึ่งมาจากความพร้อมของอินเดีย ได้แก่
- เทคโนโลยี การเกษตร (Agriculture Technology-AgriTech) เนื่ อ งจากอิ น เดี ย เป็ น หนึ่ งในผู้ผ ลิ ต ผั ก
และผลไม้รายใหญ่และพึ่งพาภาคเกษตรกรรม บริษัท Startup ด้าน AgriTech มีประมาณ ๒๕๐ แห่ง ผู้ประกอบการ
ใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลในการติดต่อโดยตรงกับเกษตรกร เพื่อลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- เทคโนโลยีการเงิน (Finance Technology-FinTech) บริษัท Startup ด้าน FinTech ในอินเดียมีประมาณ
๓๖๐ แห่ง ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เห็นได้จาก
การแพร่หลายของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง B2C และ B2B
- เทคโนโลยีสขุ ภาพ (Healthcare Technology-HealthTech) อินเดียมีบริษัท Startup ด้าน HealthTech
ประมาณ ๓๒๐ แห่ง มีการติดต่อกับลูกค้าผ่านระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์อนื่ ๆ เช่น การจัดส่ง
เวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา รวมถึงให้บริการด้านสุขภาพและการนัดหมาย
- เทคโนโลยีชีวภาพ (Biological Technology-BioTech) บริษัท Startup ด้าน BioTech เน้นการทาวิจัย
และการทดลองให้สถาบันขนาดใหญ่และใช้ Big Data เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยมีการประเมินว่าจะมีบริษัท
Startup ด้าน BioTech ในอินเดียประมาณ ๒,๐๐๐ แห่งภายในปี ๒๕๖๓

๓
ข้อพิจารณา อินเดียเป็นฐานการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกทั้งธุรกิจขนาดใหญ่
และ Startup อีกทั้งได้รับการสนับสนุนส่ งเสริมจากรัฐบาลอินเดีย ล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนปี
๒๕๖๐-๒๕๖๑ (Foreign Direct Investment Policy 2017 – 2018 หรือ FDI Policy 2017) เมื่อสิงหาคม ๒๕๖๐
สาหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจลงทุน นอกจากต้องศึกษากฎหมายการลงทุนของอินเดียแล้ว ควรศึกษาลักษณะ ขั้นตอน
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และปัญหาอุปสรรคการทาธุรกิจในอินเดีย เนื่องจากอาจประสบความยุ่งยากทางกฎหมาย
และกระบวนการติดต่อ แม้อินเดียมีขั้นตอนการลงทุนที่ชัดเจน นักลงทุนจึงควรมีที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาและแก้ไข
ปัญหาการลงทุน
อ้างอิง : “Partnering with Indian Startups – New Opportunities for Foreign Investors” เผยแพร่ใน
www.india-briefing.com เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
“How a foreign national from China can start and register company in India” เผยแพร่ใน
https://www.startupindiahub.org.in เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
“Game Changing Startups 2018” เผยแพร่ใน
https://www.cbinsights.com/research/report เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๖๐

* Startup: นาย Steve Blank ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง Startup ให้คานิยามว่า Startup คือ กิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหา
โมเดลธุรกิจ ที่ทาซ้าได้และขยายตัวได้ (A startup is an organization formed to search for a repeatable and
scalable business model.)

ที่มา : https://neomam.com/infographics/why-startups-are-going-to-change-the-world

ธุรกิจ Startup ที่เปลี่ยนแปลงโลกในปี ๒๕๖๑

ที่มา : https://www.cbinsights.com/research/report/game-changing-startups-2018

