ศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ สวทช. (BIC: Business Incubation Center) เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น และ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนในที่สุดสามารถดาเนินกิจการของตนได้
อย่า งประสบความสาเร็ จ โดยด าเนิน กิจ กรรมซึ่ ง มีแ นวทางที่ ห ลากหลายตามความเหมาะสม ทาให้
ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาส
นาผลงานของตนออกสู่เชิงพานิชย์อย่างจริงจัง พร้อมกับการประสานแหล่งทุน รวมทั้งสามารถวางแผน
ธุรกิจที่นาไปดาเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิด
รายได้ นาไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ได้ดาเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีมาตลอด 14 ปี มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และ ดาเนินธุรกิจได้จริงมากกว่า 300
กิจการ และผู้ประกอบการมีรายได้รวมกันมากกว่า 2,000 ล้านบาท
โครงการบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยี (SUCCESS 2018) ซอฟต์แ วร์ / ไอที /ดิจิตัล/นาโนเทคโนโลยี/ไบโอ
เทคโนโลยี และอื่นๆ
วัตถุประสงค์
เป็นโครงการสาหรับผู้บริหารกิจการ ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที ทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile,
Enterprise, Digital content, IT Consultant, IT Services, E-learning, Game, Web ฯ ล ฯ ร ว ม ถึ ง
ผู้ประกอบการด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจ
ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความสาเร็จและเรียนลัด
จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน แบ่ง
กันรวยช่วยกันโต และพร้อมกับการรับโอกาสดีๆในชีวิต
GAIN Access to 5C...
1. Customer – จัด Matching กับคู่ค้า และหา Exhibition ให้
2. Coaching – เข้าพบที่ปรึกษาด้านต่างๆที่เหมาะสม
3. Chance - โอกาสพบนักลงทุน และร่วมประกวดในงานต่างๆ
4. Capital - ให้ทุนไป Exhibition และ Matching ที่ต่างประเทศ
5. Community - CEO-Talk เพื่อแชร์ประสบการณ์กัน หรือส่งต่องานกัน

Package Benefit: สิทธิ์ประโยชน์มากมาย
สิทธิ์ประโยชน์ของ SUCCESS
Customer:
1. *ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. มีโอกาสเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ
3. *โอกาสในการเข้าร่วมประกวดผลงานในงานระดับนานาชาติ หรือการออกนิทรรศการและงาน
ต่างๆในต่างประเทศ
Coaching:
1. ได้รับสิทธิ์บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจซอฟต์แวร์ /ดิจิตัล จริง
เพื่อลดความผิดพลาดในการดาเนินธุรกิจ และ มีทางเลือกในการดาเนินธุรกิจได้รอบคอบ (มูลค่า:
200,000 บาท/บริษัท)
2. *ได้รับสิทธิ์บริการที่ปรึกษาทางกฏหมาย (Law) หรือ บริการตรวจสอบสถานะธุรกิจ (Due
Diligence)
3. *ได้รับสิทธิ์บริการพบที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing
4. *Workshop เตรียมความพร้อมในการพบนักลงทุน (เช่น การนาเสนอ การเตรียมตัวในด้าน
กฏหมาย เป็นต้น)
5. ได้รับสิทธิ์ในการร่วมอบรมเข้มข้นสาหรับเจ้าของธุรกิจเท่านั้น โดยเจ้าของธุรกิจผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ
ซอฟต์แวร์/ดิจิตัล ชั้นนาของไทยและต่างประเทศ
Chance:
1. ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนพื้นที่สานักงาน ที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ และ Garden of
Innovation อุทยานวิทยาศาสตร์ รังสิต (มูลค่า 80,000 บาท)
2. ได้รับ Microsoft Bizspark พร้อมทั้ง Azure Cloud ฟรี เป็นเวลา 3 ปี (มูลค่า 4,000,000 บาท )
3. ได้รับการสนับสนุนจาก SAMSUNG มากมาย อาทิ
a. ได้รับการอบรมเทคโนโลยีจาก SAMSUNG ก่อนใคร
b. ได้รับสิทธิ์พิเศษเข้าถึง Mobile Device Lab สาหรับทดสอบ จาก SAMSUNG
c. เพิ่มโอกาสขยายช่องทางการขาย ผ่านทีมขายของทางบริษัท SAMSUNG
(Device Testing Lab)
Capital:
1. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศผ่านเครือข่ายพันธมิตร ทั้งธนาคาร
สถาบันการเงิน และกลุ่มนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
2. ได้รับสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการทาตลาดเฉพาะกลุ่ม (Vertical Market) (มูลค่า 400,000 บาท)
3. *กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักลงทุน (Link to VC)
4. *ได้รับสิทธิ์ในการรับทุนเพื่อสร้าง Digital Content
Community:
1. ได้รับสิทธิ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการรับ-ส่งงานกัน
2. ได้รับสิทธิ์ในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการ
*อาจจะมีทุนสนันสนุน โดยผ่านการคัดเลือกไปครั้ง ๆ ไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมและผู้ประกอบการ

Qualification: คุณสมบัติผู้สมัคร SUCCESS 2018
คุณสมบัติผู้สมัคร SUCCESS 2018
1. ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที ทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital
content, IT Consultant, IT Services, E-learning, Game, Web ฯลฯ รวมถึงผู้ประกอบการ
ด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ
2. มีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน พร้อมที่จะออกสู่ตลาด
3. มีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานขององค์กรธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโต
4. มีทีมงานที่พร้อมสาหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ
5. มีความมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี
6. พิเศษ หากท่านผ่านเวทีดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
a. ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
b. ได้รับรางวัล จาก Startup ทั้งในและต่างประเทศ
7. เคยผ่านโครงการ SUCCESS มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
8. มีรายได้ไม่ต่ากว่า 20 ล้านบาทต่อปีจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. พิเศษ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ คือ
a. ผู้ที่ได้รางวัล TICTA, APICTA, เจ้าฟ้าไอที, Samart Innovation Awards
b. ผู้ที่ทากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
c. ผู้ที่มี Solution ด้าน Healthcare, ด้านเกษตร และด้านท่องเที่ยว
กิจกรรมภายในโครงการ
รับสมัครและคัดเลือก
- ส่งใบสมัคร
- คัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์)
- ปฐมนิเทศ
- อบรมด้านธุรกิจ
o Human Design/Service Design
o Growth Hacking (การเร่งยอด)
o Digital Strategic Planning
o Market Activity Planning
- อบรมด้านเทคโนโลยี
o UX/UI
o PSP (Personal Software Process)
o Internet of Thing Implementation
o IP and Patent
- อบรมด้านผู้นาองค์กรธุรกิจ
o Leadership Development Program
o Creative Leadership Program
Management

บัดนี้ – พค.
ถึง 30 พค.
มิย.
มิย.

มิย. – ธค.

for

o โครงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการ
บริหาร)
- อบรมที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
o กลไกการสนับสนุนเอกชนจากภาครัฐ
กิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ (อาจจะมีทุนสนันสนุน มิย. – ธค.
โดยผ่ า นการคั ด เลื อ กไปครั้ ง ๆ ไปตามความเหมาะสมของ
ผู้ประกอบการ)
กิจกรรมพบที่ปรึกษาด้านต่างๆ
- Marketing
มิย. – ธค.
- Human and Organization
- Business Strategy
5C Access
มิย. – ธค.
เกณฑ์การคัดเลือก
คัดกรองจากคุณสมบัติเบื้องต้น และคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับแนวคิดธุรกิจ ความมุ่งมั่นใน
การเป็นผู้ประกอบการ ความพร้อมในการดาเนินธุรกิจและการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ
-

ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามเกณฑ์ของโครงการ
ประเมินคุณลักษณะ/ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
ประเมินสถานะของ Product/Service
ประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุน

10%
30%
30%
30%

ค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยรับผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน 35 ท่านเพื่อเข้าร่วม
โครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
เลขที่ 99/31 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1516
Website: https://www.facebook.com/NstdaBIC/
E-mail: thinkbic@nstda.or.th, seksun.sungsook@nstda.or.th

