
การบริหารธรุกิจในยุคดิจิทลั

24 สงิหาคม 2559



1 Confidential

หวัข้อบรรยาย

 เกีย่วกบัวทิยากรและกลุ่มธุรกจิแอสเซนด์

 เทรนดส์ าคญัในยคุดจิทิลั

 การบรหิารธุรกจิขององคก์รในยคุดจิทิลั

 กรณีศกึษาการน าดจิทิลัมาใชก้บัภาครฐั

 โครงการดจิทิลัของรฐับาลไทย

 บทสรปุ
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เก่ียวกบัวิทยากร

ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา

• ประธานชมรมผูใ้หบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสไ์ทย

• ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท แอสเซนด ์กรุป๊ จ ากดั 

(Ascend Group) ในเครือ ซี.พี.
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การเงิน เทคโนโลยี

โทรคมนาคม
(ไทย)

(SG)

(APAC)

เก่ียวกบัวิทยากร

(ญี่ปุ่น)

(ไทย, ญี่ปุ่น)

(อเมริกา)

(สิงคโปร)์
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พนัธกิจและเป้าหมายของกลุ่มธรุกิจแอสเซนด์ (Ascend Group)

เราสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานส าหรบัธุรกิจยุคดิจทิลั

เพ่ือสรา้งโอกาสในชีวิตส าหรบัทุกๆคน

พนัธกิจของเรา: 

เป้าหมายของเรา : 

การเป็นผูน้ าดา้น eCommerce และ e-Money 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(SEA) ภายในปี 2560

Ascend Group
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Ascend Group เป็นผูน้ าการให้บริการดิจิทลัแพลตฟอรม์
โดยเฉพาะ eCommerce, Fintech และ Digital Enablers

Ascend Group

SME2C

B2C

Fulfillment

e-Payment

e-Lending

Digital Marketing

Cloud Service

Fintech / e-Money

(Ascend Money)

eCommerce

Digital enablers

B2B
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Note: *ไมร่วมรายไดจ้ากธุรกจิ พนัธวณิช (การคา้ปลกีออนไลน์จากองคก์รสูอ่งคก์ร) 

TrueMoney

True IDC

iTruemart

WLS

EGG

Aden

ส่วนแบง่รายได้ตามกลุ่มธรุกิจ
(2558)

~180 ล้าน
เหรียญสหรฐั
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2556 2557 2558 2559F 2560F

ประมาณการรายได้ของ Ascend Group

(2556-2560F)
ลา้นดอลลาหส์หรฐั

Ascend Group มีรายได้รวม ~6,200 ล้านบาท ในปี 2558 

(เติบโตขึน้ 50% เมือ่เทียบกบัปีก่อนหน้า)
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Ascend Money เป็นผูใ้ห้บริการด้าน ePayment อนัดบั 1 ในไทย

Note: *Include gross payment value of eWallet, eCommerce, bill payment, online gaming, top-up (voice & data)

Source: Roland Berger

ตลาดขนาดใหญ่ ความเป็นผูน้ าตลาด

เติมเงินมือถือ เติมเกม

จ่ายบิลE-wallet

ช่องทางช าระเงิน

 เราเป็นผูเ้ลน่อนัดบั 1 ดว้ยสว่นแบง่การตลาด
มากกวา่ 60%

 มลูคา่การช าระเงนิทัง้หมดประมาณ 2 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั ในปี 2558

บตัรเติมเงิน Master card

บริการปัจจบุนั

 การช าระเงนิทัง้หมดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้ี
มลูคา่กวา่ 110,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในปี
2558 (เตบิโต 10%)

 มโีอกาสเป็นธนาคารดจิทิลัระดบัภมูภิาค

สินเช่ือ
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Ascend Money มีความมุง่มัน่ท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้ห้บริการด้าน
การเงินอย่างครบวงจร

บริการช าระเงิน บริการสินเช่ือ
บริการการลงทุน

และประกนัภยั

ปัจจุบนั 2560 2560 2561

การจดัการความมัง่

คัง่อยา่งครบวงจร

แผนการด าเนินธุรกิจ

• เติมเงิน

• จา่ยบิล

• ส่งเงิน

• จา่ยเงินออนไลน์

• ชอ่งทางช าระเงิน

• จา่ยเงินตามรา้นคา้

• จา่ยเงินเดือน

• สินเชื่อส่วนบุุคคล -

ออนไลน์

• กูย้ืมระหวา่งบุคคล

• SMEs

• ซ้ือขายลดบญัชีลูกหน้ี

แบบออนไลน์

• ตลาดกองทุนรวม

• แหล่งรวมซื้ อขายกองทุน

• ประกนัภยัดิจิตอล

• ประกนัชีวติ/ 

ประกนัวนิาศภยั

• ประกนัภยัตามความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อ
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Ascend Commerce เป็นผูน้ าด้านธรุกิจการค้าออนไลน์ใน
ประเทศไทย

B2C marketplace

SME2C marketplace  ตลาดกลางการคา้ขายออนไลน์จาก
ผูข้ายรายยอ่ยสูผู่บ้รโิภค

B2B eCommerce

 ชอ่งทางการขายออนไลน์ส าหรบัผูผ้ลติ
และผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้มยีีห่อ้

 การคา้ขายออนไลน์จากองคก์รสู่
องคก์ร มุง่เน้นการขายอุปกรณ์
เครือ่งใชส้ านกังานและบรกิารทางออ้ม
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พนัธวนิช ให้บริการระบบจดัซ้ือ (eProcurement) ซ่ึงเหมาะส าหรบั
องคก์รขนาดใหญ่รวมถึงหน่วยงานภาครฐั

Note: *Customers include Bangkok Bank Public Company Limited, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Siam Cement Group Public Company 

Limited, True Corporation Public Company Limited, United Communication Industry Public Company Limited, and the CP Group

 ปรมิาณการซือ้ขายผา่นระบบจดัซื้อรว่ม
200,000 ลา้นบาท/ปี

 มฐีานสมาชกิผูข้ายแบบองคก์รต่อองคก์ร
>16,000 ราย

 ไดร้บัการไวว้างใจในการจดัประมลูใหก้บั
หน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ รวมถงึ
ภาคเอกชน >10,000 งาน/ปี
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ADEN ให้บริการการจดัส่งแบบครบวงจร ซ่ึงช่วยให้การขนส่งสู่
ปลายทางมีประสิทธิภาพ ทัง้ช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์

 การเปิดศนูยจ์ดัเกบ็สินค้าแห่งแรก
ของเราท่ีบางนา

 การออกแบบระบบเพ่ือรองรบับริการ
ค้าปลีกออนไลน์

 รปูแบบธรุกิจแบบ จ่ายเม่ือใช้บริการ
(pay-per-use)

 การด าเนินงานโดยยึดความต้องการ
ของลกูค้าเป็นหลกั

 ด าเนินธรุกิจโดยระบบซอฟตแ์วรท่ี์
พฒันาเอง (in-house software)

ไฮไลท์
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Egg Digital เป็นผูใ้ห้บริการด้านการตลาดดิจิตอลอย่างครบวงจร

Source: DAAT, eMarketer

บริการส าหรบัองคก์รขนาดใหญ่ บริการส าหรบัองคก์รขนาดย่อม

เครื่องมือสนทนา

แพลตฟอรม์การตลาดผา่น
มือถือ

การพฒันาเวบ็ไซทแ์ละแคมเปญ
ออนไลน์

ส่ือออนไลน์และการบริหาร
จดัการโซเชียลมีเดีย

เวบ็ไซทส์ าหรบั SME

แพคเกจการค้าออนไลน
ส าหรบั SME

แพลตฟอรม์การบริหารลูกค้า
และวิเคราะหข้์อมลูส าหรบั
SME
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True IDC ให้บริการ Data Center และ Cloud Service โดย
ร่วมมอืกบับริษทัชัน้น าระดบัโลก

*การใหใ้ชก้ าลงัประมวลผล หน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู และระบบออนไลน์ต่างๆจากผูใ้หบ้รกิาร เพือ่ลดความยุง่ยากในการตดิตัง้ ดแูลระบบ ช่วยประหยดัเวลา และ
ลดตน้ทุนในการสรา้งระบบคอมพวิเตอร์และเครอืขา่ยเอง

Data Center (ศนูยข์้อมลู) มาตรฐานโลก Cloud services* โดยร่วมมือกบั
พนัธมิตรซ่ึงเป็นบริษทัชัน้น าของโลก

• Data Center 6 แหง่ (4 ในไทย, 1 

ในพมา่, 1 ในกมัพชูา)

• ศนูยก์ลางเครอืขา่ยทีไ่ดร้บัความ

ไวว้างใจจากผูใ้หบ้รกิาร

โทรคมนาคม

• รบัรองคณุภาพดว้ย 4 ISOs

Analytic

Software

Platform

Infrastructure

Network

Cloud Device

Data Center

Cloud 

consulting

Vertical 

solutions

Manage 

service
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ปัจจบุนั Ascend Group ด าเนินธรุกิจใน 6 ประเทศทัว่ภมิูภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

Ascend Money
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หวัข้อบรรยาย
 เกีย่วกบัวทิยากรและกลุ่มธุรกจิแอสเซนด์

 เทรนดส์ าคญัในยคุดจิทิลั

 การบรหิารธุรกจิขององคก์รในยคุดจิทิลั

 กรณีศกึษาการน าดจิทิลัมาใชก้บัภาครฐั

 โครงการดจิทิลัของรฐับาลไทย

 บทสรปุ
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ผูน้ าตลาดในอดีตในหลายอตุสาหกรรมถกูทดแทนด้วยผู้เล่นดิจิทลั
ท่ีมีนวตักรรมท่ีทนัสมยั

ผูเ้ล่น
เดิม

ผูเ้ล่น
ดิจิทลั

กลอ้งถ่ายรปูแบบฟิลม์

กลอ้งถ่ายรปูดจิทิลั

ฟีเจอรโ์ฟน

สมารท์โฟน

รา้นใหเ้ชา่ภาพยนตร์

เวบ็ไซตบ์รกิารวดิโีอ
ออนไลน์

หา้งสรรพสนิคา้

เวบ็ไซตข์ายสนิคา้
ออนไลน์
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เหตใุดผูเ้ล่นเดิมถึงสญูเสียตลาดให้กบัผูเ้ล่นดิจิทลั?

 รสนิยมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป

 เทคโนโลยใีหมเ่ขา้มาแทนที่

 คูแ่ขง่ขนัปรบัตวัอยา่งรวดเรว็

 ขาดความตระหนกัถงึความเรง่รบี (Sense of urgency)

 ยดึตดิกบั Business Model เก่า ปรบัตวัแต่ยงัอยูใ่นกรอบเดมิๆ

 เชือ่มัน่ในแบรนดต์วัเองมากเกนิไป
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ผูเ้ล่นใหมน่ าเสนอสินค้า และ/หรือ บริการ ท่ีสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าด้านความสะดวกและรวดเรว็

Vs.
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ผูเ้ล่นใหมมี่ต้นทุนในการผลิต และ/ หรือ ต้นทุนในการกระจาย
สินค้าและบริการท่ีต า่กว่า ซ่ึงส่งผลให้ราคาสินค้าลดลง และบริษทั
สามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเรว็

Vs.

Vs.
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ผูเ้ล่นใหมช่่วยให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงสินค้าจ านวนมหาศาล รวมถึง
ใช้การวิเคราะหข้์อมูลจ านวนมาก (Big data analytics) เพื่อเสนอ
สินค้าท่ีตรงความต้องการของลกูค้า
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ธรุกิจดิจิทลัเป็นผูน้ าในเศรษฐกิจโลกปัจจบุนั

บริษทัท่ีมีมลูค่าทางการตลาดมากท่ีสดุโนโลก 5 อนัดบัในปี 2001 - 2016

บรษิทัเทคโนโลยี
บรษิทัอื่นๆ
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เทรนดธ์รุกิจในยคุดิจิทลั – Platform business

การคมนาคม

“ธรุกจิทีมุ่ง่เน้นใหบ้รกิารจบัคูผู่ซ้ือ้กบัผูข้ายโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมสีนิคา้ของตวัเอง”

การทอ่งเทีย่ว

การคา้

การเงนิ

สารสนเทศ

ความบนัเทงิ
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เทรนดธ์รุกิจในยคุดิจิทลั – Financial Technology

การให้สินเช่ือ การช าระเงนิ

เงนิฝาก, การลงทุน บริการเสริม
การบริหารเงิน, การให้ค าแนะน าและเตรียมยื่น

ภาษี, การประเมินความเส่ียง

การกูย้มืเงินระหวา่งบุคคล (P2P financing), การระดมทุนจาก
มวลชน (crowdfunding)

กระเป๋าเงินออนไลน์ (wallet), การช าระเงินแบบไร้

สาย (NFC/ bluetooth payments)

New: Deposit auctions, virtual currencies 

online funds
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เทรนดธ์รุกิจในยคุดิจิทลั – Internet of Things

“การทีส่ ิง่ต่างๆถูกเชือ่มโยงเขา้ดว้ยกนัในโลกของอนิเทอรเ์น็ต ท าใหม้นุษยส์ามารถสัง่การและ
ควบคมุการใชง้านอุปกรณ์ รวมถงึอุปกรณ์สง่คา่ไปยงัอุปกรณ์ในระบบใหท้ างานต่อ”
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เทรนดธ์รุกิจในยคุดิจิทลั – Blockchain

Blockchain เป็นเทคโนโลยทีีช่ว่ยน ามาซึง่ความปลอดภยั น่าเชือ่ถอื โดยไมต่อ้งอาศยัคน
กลาง เป็นรปูแบบการเกบ็ขอ้มลู (Data structure) แบบหน่ึง ทีท่ าใหข้อ้มลู Digital 

transaction ของแต่ละคนสามารถแชรไ์ปยงัทกุๆ คนได้ เป็นเสมอืนหว่งโซ่ (Chain) ทีท่ า
ให้ block ของขอ้มลูลิง้กต์่อไปยงัทกุๆ คนเป็น โดยทีท่ราบวา่ใครทีเ่ป็นเจา้ของและมสีทิธใิน
ขอ้มลูนัน้จรงิๆ
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ตวัอย่างการประยกุตใ์ช้ Blockchain

• การจดัเกบ็ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย์

• การเงนิอเิลก็ทรอนิคส์

• การท าบญัชี

• การเกบ็ขอ้มลูของสาขาธุรกจิ

• การโอนเงนิออนไลน์
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หวัข้อบรรยาย
 เกีย่วกบัวทิยากรและกลุ่มธุรกจิแอสเซนด์

 เทรนดส์ าคญัในยคุดจิทิลั

 การบรหิารธุรกจิขององคก์รในยคุดจิทิลั

 กรณีศกึษาการน าดจิทิลัมาใชก้บัภาครฐั

 โครงการดจิทิลัของรฐับาลไทย

 บทสรปุ
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องคก์รสามารถน าดิจิทลัมาประยกุตใ์ช้ เพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า และเพ่ิมความเติบโตของธรุกิจ

ประสบการณ์
ของลกูค้า

กระบวนการ
ปฏิบติังานรปูแบบธรุกิจ

รปูแบบธรุกิจใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน
หรือปรบัเปล่ียนธรุกิจเดิมให้ดีขึน้

ส่ือสารและสร้างประสบการณ์
ท่ีน่าประทบัใจให้แก่ลกูค้า

ระบบอตัโนมติั และเทคโนโลยีช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
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แนวทางการเปล่ียนองคก์รให้เข้าสู่ยคุดิจิทลั (Digital 

transformation framework)

ประสบการณ์
ของลกูค้า

กระบวนการ
ปฏิบติังาน

รปูแบบธรุกิจ

การเข้าใจลกูค้า
• การวเิคราะหข์อ้มลูตามกลุ่มลกูคา้
• การใชข้อ้มลูเชงิสงัคม

การเพ่ิมรายได้
• ขายโดยใชส้ือ่และช่องทางดจิทิลั
• การตลาดแบบเฉพาะเจาะจง
• ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ
การปฏิสมัพนัธก์บัลกูค้า
• การบรกิารลกูคา้
• ความต่อเน่ืองระหว่างช่องทาง
• ลกูคา้บรกิารตวัเอง

ระบบปฏิบติังานแบบดิจิทลั
• ระบบอตัโนมตัชิ่วยเพิม่

ประสทิธภิาพการท างาน
• เทคโนโลยใีหม่
การสนับสนุนการท างาน
• ท างานไดท้กุที่ ทกุเวลา
• การสือ่สารทีท่ ัว่ถงึและรวดเรว็
• การแบ่งปันขอ้มลูความรู้
การบริหารการท างาน
• ความโปรง่ใสดา้นการ

ปฏบิตังิาน
• การตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลู

การน าดิจิทลัมาต่อยอดธรุกิจ
• เพิม่ผลติภณัฑ/์ บรกิาร/ ช่องทางใหม่

ทีส่นบัสนุนธุรกจิเดมิ

ธรุกิจดิจิทลัใหม่
• ผลติภณัฑด์จิทิลั
• เปลีย่นขอบเขตธรุกจิขององคก์ร

การใช้ดิจิทลัแบบโลกาภิวฒัน์
• ความบรูณาการของระบบทัง้องคก์ร
• กระจายอ านาจการตดัสนิใจ
• ใชบ้รกิารดจิทิลัรว่มกนั

ความสามารถด้านดิจิทลัขององคก์ร

• ความสอดคลอ้งของขอ้มลูและ
กระบวนการท างาน

• ความสามารถวเิคราะหข์อ้มลู

• ความบรูณาการของธรุกจิและ
เทคโนโลยี

• การลงมอืเปลีย่นแปลง



30 Confidential

การเจาะกลุ่มลกูค้าในยคุดิจิทลั

“ใครคือลกูค้าในยคุดิจิทลับา้ง?”

1) ผูท่ี้เข้าถึงอินเตอรเ์น็ท และ/หรือ สมารท์โฟน
60% ของประชากรไทยทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ท
47% ของประชากรไทยใชส้มารท์โฟน

2)  กลุ่มคนท่ี ค้นหา ข้อมลูผา่นส่ือออนไลน์ก่อนท่ี
จะตดัสินใจในการท าธรุกรรมต่างๆ
51% ของลกูคา้คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิก่อนการตดัสนิใจ
“ซือ้”

3) กลุ่มคนท่ีเช่ือมัน่ การท าธรุกรรมผา่นช่องทาง
ออนไลน์
20% ของจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิเขา้ shop สัง่สนิคา้
ออนไลน์

ในยคุสมยัทีก่ารเชือ่มต่อแบบไรส้ายและแลกเปลีย่นขอ้มลูแบบไรข้ดีจ ากดั ลกูคา้ในยคุดจิทิลัจะมี
การสบืหาขอ้มลู และความหลากหลายและความสะดวกสบาย ก่อน ตดัสนิใจ
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การเจาะกลุ่มลกูค้าในยคุดิจิทลั
โทรศพัทม์อืถอืและโซเชยีลมเีดยีเป็นสือ่ชอ่งทางทีม่คีวามส าคญัมากในการสือ่สารกบัลกูคา้ในยคุดจิทิลั
อยา่งไรกด็ี เงนิสดยงัคงเป็นชอ่งทางการจา่ยเงนิทีค่นไทยยงัคงใหค้วามส าคญั

9% ของลกูคา้ในประเทศไทยทีธ่รุกรรม
ออนไลน์ของผา่นชอ่งทาง PC

12% ของลกูคา้ในประเทศไทยทีท่ า
ธรุกรรมออนไลน์ผา่นชอ่งทางโทรศพัท์มือถือ

โซเชีย่ลมเีดยีมสีว่นส าคญัในการเป็นชอ่งทาง

ซือ้ของถงึ 51% 

83% ของคนไทยใหค้วามส าคญักบัการ
ซือ้ของโดยใชเ้งนิสดสงูสดุ (Cash on 

Delivery)

16%

9%

16%

75%
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พฤติกรรมของลกูค้าได้ถกูปรบัเปล่ียนโดยการใช้งานผา่นระบบดิจิทลั

Customer Readiness

Source: Zocial Inc, ETDA

35 ลา้น ผูใ้ชง้าน

สรปุภาพรวมสถิติผูใ้ช้งานสงัคมออนไลน์ในประเทศไทยปี 2558

• เป็นเมอืงทีม่ผีูใ้ชง้านมากทีส่ดุ

33 ลา้น ผูใ้ชง้าน

26 ลา้น ผูใ้ชง้าน

• มกีลุม่ผูใ้ชง้านแชทมากทีส่ดุ
ในตลาดเดยีวกนั

• ซึง่มากทีส่ดุ เป็นอนัดบั
ที่ 5 ของของโลก
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การเจาะกลุ่มลกูค้าในยคุดิจิทลั
จะเจาะกลุ่มลกูคา้ดจิทิลัไดอ้ยา่งไร?

Customer 

Journey

Behavioral

Sentiment

Predictive

• ลกูคา้จะเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งไร ?

• ลกูคา้มองหาอะไร ?

• ลกูคา้เขา้ถงึแพลตฟอรม์ของเราบ่อยแคไ่หน ?

• ลกูคา้เขา้ผา่นโทรศพัทม์อืถอื หรอืคอมพวิเตอร์ ?
• ลกูคา้ประสบปัญหาอะไรบา้ง ?

• อะไรทีท่ าใหล้กูคา้ออกจากแพลตฟอรม์ของเรา ?

• ลกูคา้ใชค้วามพยายามขนาดไหนในการท าธุรกรรมผา่น
แพลตฟอรม์ของเรา ?

• ลกูคา้สนใจเรื่องอะไรบา้ง ?

• ลกูคา้พดูถงึเราอยา่งไร ?

• ลกูคา้รูส้กึกบัเราอยา่งไร ?

• ลกูคา้จะท าอะไรต่อไปบา้ง?
• ลกูคา้ตอ้งการอะไรต่อไป ?

• อะไรทีจ่ะดงึลกูคา้ใหก้ลบัมาใชบ้รกิารอกีรอบ ?
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ตวัอย่างผูน้ าตลาดเดิมท่ีปรบัตวัเข้าสู่ยคุดิจิทลั

Topshop – จอลองเส้ือผา้เสมือนจริง MasterCard – ท ารายการด้วยข้อมลูทางชีวภาพ

Starbucks – สัง่เครื่องด่ืมผา่นแอพพลิเคชัน่ก่อนไปรบัท่ีร้าน
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ตวัอย่างผูน้ าตลาดเดิมท่ีปรบัตวัเข้าสู่ยคุดิจิทลั – Nike

ไนกีพ้ฒันาตวัเองจากการเป็นเพยีงบรษิทัขายอุปกรณ์กฬีา ใหก้ลายมาเป็นบรษิทัทีเ่ขา้ถงึลกูคา้ดว้ยชอ่งทาง
ออนไลน์ ใชเ้ทคโลยเีป็นสว่นส าคญัในการสรา้งผลติภณัฑ์ และไดข้อ้มลูจ านวนมากไปใชว้เิคราะห์

NikeiD – เคร่ืองมือออนไลน์ให้ลูกค้าสามารถออกแบบผลิตภณัฑไ์ด้เอง (Mass customization)

• ลกูคา้เลอืก โมเดล สี วสัดุ
ขอ้ความ ตามตอ้งการ

• ลกูคา้สามารถแชรแ์บบทีต่นเอง
ดไีซน์ และผูใ้ชอ้ื่นสามารถโวทได้

• ไนกีไ้ดข้อ้มลูดา้นความตอ้งการ
ของลกูคา้โดยตรงเพือ่น าไปใช้
พฒันาผลติภณัฑแ์ละท า
การตลาด
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ตวัอย่างผูน้ าตลาดเดิมท่ีปรบัตวัเข้าสู่ยคุดิจิทลั – Nike

Nike+ - แอพพลิเคชัน่ส าหรบันักว่ิง Nike+ Training Club - แอพพลิเคชัน่โปรแกรมออกก าลงักาย

• ลกูคา้ใชแ้อพพลเิคชัน่ในการออกก าลงักาย และแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัโคช้และผูใ้ชค้นอื่น
• การแชรผ์า่น social media เป็นการชว่ยโปรโมทผลติภณัฑไ์นกี้
• ไนกีน้ าขอ้มลูการใชง้านของลกูคา้ไปพฒันาผลติภณัฑแ์ละท าการตลาด

(ผุใ้ชจ้ านวน 28 ลา้นคน)
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ตวัอย่างผูน้ าตลาดเดิมท่ีปรบัตวัเข้าสู่ยคุดิจิทลั – Nike

กลยทุธด้์านโซเชียลมีเดีย

• สร้างชมุชนลกูค้าแยกตามกลุ่มเป้าหมายชนิดกีฬาผา่น
ทาง Facebook, Instagram, Twitter

• สร้างความสมัพนัธก์บัลกูค้าด้วยการตอบสนองรายบุคคล

• เน้นการส่ือภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และตวัสินค้า มากกว่า
การจดัโปรโมชัน่
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ความแตกต่างระหว่างองคก์รสมยัเก่าและองคก์รยคุดิจิทลั

องค์กรสมัยเก่า องค์กรยุคดจิติอล

กลยุทธ์ ประสิทธิภาพ นวตักรรม

วฒันธรรม ระบบอาวโุส (hierarchy) ความร่วมมือกนั
(collaboration)

พนักงาน ค่าจา้งต ่า ความช านาญการ

เทคโนโลยี ระบบดั้งเดิม (legacy) cloud, mobile, apps

ลูกค้า ผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้/ บริการของ
เรา

ส าคญัท่ีสุด

การจดัการโปรเจค สัง่การจากผูบ้ริหาร ปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง (agile)

รูปแบบธุรกจิ มุ่งเนน้การบริการ/สนบัสนุน มุ่งเนน้การสร้างความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ และพนัธมิตรธุรกิจ
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Strong sense of Purpose : พนัธกิจและ Core Value

พนัธกิจ

Key Core 

Values

“To give people the 

power to share and 

make the world more 

open and connected”

“To organize the world's 

information and make it 

universally accessible 

and useful”

“Move Fast, Break 

Things”
“Don't be evil”
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ค่านิยมหลกั (Core Values) เป็นส่ิงสะท้อนวฒันธรรมของแต่ละองคก์ร
ซ่ึงผูบ้ริหารควรเน้นย า้ให้พนักงานน ามาใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต

ตวัอย่าง Core Values ของ Ascend Group



41 Confidential

การบริหารบคุลากรยคุดิจิทลั : Entrepreneurial, freedom

บคุลากรยคุดิจิตอล มคีวามแตกต่างอยา่งไร?

1) มคีวามตอ้งการเป็นเจา้ของกจิการสงู พรอ้มท าทุกอยา่งใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็

2) ตอ้งการความยดืหยุน่ เชน่ ก าหนดเวลาการท างานดว้ยตวัเอง หรอืท างานนอกสถานทีไ่ด้

3) มคีวามเป็นตวัของตวัเอง ไมย่ดึตดิกบักรอบ ไมเ่คร่งครดัเรือ่งการแต่งตวัมากนกั (กางเกง

ยนี เสือ้ T-Shirt)
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การบริหารบคุลากรยคุดิจิทลั : Sense of teamwork

Top – down, ordering Collaborative, convincing
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การบริหารบคุลากรยคุดิจิทลั : Sense of belonging

วฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็แกร่ง

• จะรวบรวมคนทีม่บีุคลกิคลา้ยคลงึกนั เขา้ใจกนั มาท างานรว่มกนั โดยจะสง่ผลท าให้ การ

สือ่สาร และการท างานรว่มกนัไดด้ยีิง่ขึน้

• จะท าใหบุ้คคลากร อยากมาท างาน มคีวามตื่นเตน้ และกระหายทีจ่ะท าใหส้ าเรจ็บรรลุตาม

เป้าหมายรว่มขององคก์ร

• จะลดอตัราการลาออกของพนกังาน และดงึดดูบุคคลากรทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพ

วฒันธรรมองคก์ร เป็นสิง่ส าคญัมากในการบรหิารบุคลากรยุคดจิทิลั
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Maximize potential : บุคลากรยคุดิจิทลัมีความต้องการการ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง

ตวัอย่างกิจกรรมของ Ascend Group
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ตวัอย่างสวสัดิการของบริษทัเทคโนโลยีใน Silicon Valley

พนักงานใช้ 20% ของเวลางานใช้ท าโปรเจค
ตามใจชอบ

บริการอาหารและขนม

-> ตน้ก าเนิดของ Gmail, Google News

ออฟฟิซเปิดโล่ง สง่เสรมิใหพ้นกังาน
แลกเปลีย่นความเหน็

พืน้ทีพ่กัผอ่นและเพิม่ความคดิ
สรา้งสรรค์
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ตวัอย่างสวสัดิการของบริษทัเทคโนโลยีใน Silicon Valley

 นโนบายอ่ืนๆ

• เลื่อนต าแหน่งโดยตดัสนิจากผลงาน มากกวา่อายงุาน (meritocracy)

• เวลาเขา้/ออกงานทีย่ดืหยุน่ (flexible working hours)

• ท างานจากบา้น (Work from home)

 บริการฟรีให้แก่พนักงาน

• รถบสัรบัสง่จากใจกลางเมอืงไปบรษิทั

• รบัดแูลเดก็ (child care)

• สอนภาษาต่างประเทศ

• ซกัรดี

• ตดัผม

• ท าฟัน
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บรรยากาศของสภานท่ีท างานเป็นส่วนส าคญัซ่ึงจะช่วยให้พนักงาน
ท างานได้ดี

ตวัอย่างสถานท่ีท างาน Ascend Group
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หวัข้อบรรยาย
 เกีย่วกบัวทิยากรและกลุ่มธุรกจิแอสเซนด์

 เทรนดส์ าคญัในยคุดจิทิลั

 การบรหิารธุรกจิขององคก์รในยคุดจิทิลั

 กรณีศกึษาการน าดจิทิลัมาใชก้บัภาครฐั

 โครงการดจิทิลัของรฐับาลไทย

 บทสรปุ
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E-Government คืออะไร?

Electronic government หรือ 
e-government หมายถึง การใช ้
อินเตอร์เน็ตรวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารในการส่งขอ้มูลและการ
บริการของรัฐบาลใหก้บัประชาชน
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E-Government journey ของสิงคโปร์
Case study: Singapore

Public Service 

Excellence

 การใหป้ระชาชนใชบ้รกิาร
Online services ต่างๆ
ของรฐับาล

e-Government Action 

Plan I & II

Year 2000 - 2006 Year 2007 - 2010 Year 2011 - 2015

iGov 2010

Whole-of-Government 

integration

 การเชือ่มโยงขอ้มลู
กระบวนการ และระบบ
ของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั

 เปิดใหป้ระชาชนใช้
บรกิารกวา่ 300 บรกิาร
ของหน่วยงานราชการ
ผา่นทางมอืถอื

e-Government 2015

Government-private 

value innovation & 

economic 

competitiveness

 เน้นการรว่มมอืกนัระวา่ง
ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ประชาชน
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E-Government ของสิงคโปรไ์ด้มุง่เน้นไปท่ีการร่วมมอืกนัระหว่าง
ประชาชน ภาครฐั และเอกชน

Source: Ministry of Finance, SG

1

การร่วมกนัสร้าง เพ่ือคุณค่าที่ดีึ  น้

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและ
ธรุกจิสรา้งบรกิาร

อเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ๆ รว่มกบั
รฐับาล

Collaborative Government

Case study: Singapore

การส่ือสารเพ่ือให้เกดิการมีส่วนร่วม
อย่างจริงจงั

รฐับาลตอ้งสือ่สารให้
ประชาชนมสีว่นร่วมออก
ความคดิเหน็ในการร่าง

นโยบายต่างๆ

2 3

การกระตุ้นให้มีการปฏิรูปในทุกภาค
ส่วนึองรัฐบาลอย่างแท้จริง

มคีณะท างานทีม่ี
ประสทิธภิาพโดยการใช้
นวตักรรมใหมเ่ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
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ประชาชนและธรุกิจสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรฐับาล
มากกว่า 1,600 บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (1/2)

Source: Ministry of Finance, SG

Case study: Singapore

eCitizen:

one stop website ของรฐับาล
ทีช่ว่ยใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิาร

ต่างๆ ไดภ้ายในทีเ่ดยีว

OneInbox:

one stop service การขอและ
เรยีกดเูอกสารทางราชการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์

Data.gov.sg:

Platform เพือ่ชว่ยใหป้ระชาชน
เขา้ถงึขอ้มลูของรฐับาล ใน
รปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย เชน่

dashboard, ตาราง, กราฟ

ตวัอยา่ง
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ประชาชนและธรุกิจสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรฐับาล
มากกว่า 1,600 บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (2/2)

Source: Ministry of Finance, SG

Case study: Singapore

Reach:

Website ส าหรบัรฐับาลในการประกาศขา่ว
และการใหค้ าปรกึษาของรฐับาล

ตวัอยา่ง

G-Cloud:

Cloud infrastructure ทีเ่ปิดใหใ้ชท้ัง้รฐับาล
และหน่วยงานราชการต่างๆ ไดใ้ช้
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ปรชัญาและหลกัการในการเปิดเผยข้อมลูและใช้ข้อมลูร่วมกนั

Source: Ministry of Finance, SG

Case study: Singapore

ปรชัญา
ทุกภาคสว่นจะตอ้งร่วมมือกนัในการเปิดเผยข้อมลู
และอนุญาตให้แชรข้์อมลูร่วมกนัได้ เพือ่กระตุน้ให้
เกดินวตักรรมและสรา้งคณุคา่ใหก้บัประเทศ

หลกัการ
• หน่วยงานราชการต่างๆ ตอ้งแชรข์อ้มลูรว่มกนั และ

ใช้ data analytics ใหม้ากขึน้
• รฐับาลมุง่มัน่เปิดเผยขอ้มลูใหม้ากขึน้กบัประชาชน
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ผูน้ าประเทศเข้าถึงประชาชนด้วย digital media

Case study: Singapore
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หวัข้อบรรยาย
 เกีย่วกบัวทิยากรและกลุ่มธุรกจิแอสเซนด์

 เทรนดส์ าคญัในยคุดจิทิลั

 การบรหิารธุรกจิขององคก์รในยคุดจิทิลั

 กรณีศกึษาการน าดจิทิลัมาใชก้บัภาครฐั

 โครงการดจิทิลัของรฐับาลไทย

 บทสรปุ
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นโยบาย National e-Payment (อีเพยเ์มน้ตแ์ห่งชาติ) เป็นสว่นหน่ึงของแรง

ขบัเคลื่อนไปสูค่วามส าเร็จของดิจทิลัเพยเ์มน้ตใ์นประเทศไทย

National e-Payment

Source: Ministry of Finance, Bank of Thailand

แผนแม่บท National e-Payment

1
Any ID/ 

PromptPay

Expansion of 

EDC and Card 

Usage

2
Electronic Trade 

& Tax 

Transaction

Subsidy 

Distribution 

e-Payment

Promotion 

การโอนเงินโดยใช้

รหสับตัรประชาชน

หรือเบอรม์ือถือ

3 4 5

ส่งเสริมการใชบ้ตัร

กบัเครื่อง EDC 

และ mPOS

ลดปริมาณการใช้

กระดาษในระบบ

ภาษี, ใบแจง้หน้ี

และขอ้มลูต่างๆ

การแจกจา่ย

ผลประโยชน์และ

สวสัดิการใหผู้ท่ี้อยู่

ในระบบฯ โดยใช้

เลขบตัรประชาชน

ส่งเสริมการท า

แผนจงูใจและการ

ใหค้ าปรึกษาเป็น

พิเศษ
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เงินสดยงัคงเป็นวิธีการจา่ยเงินท่ีคนไทยสว่นใหญใ่หค้วามส าคญั

ซ่ึงเห็นไดจ้าก 90% ของจ  านวนธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด

Note: *Percentage of cash transactions paid for utility bills (ex. water and electricity)

Source: World Bank

4.4%

19.5%

29.0% 30.5%

98.1% 98.5% 98.9% 99.7%

Sweden Canada USA Singapore Philippines Thailand Indonesia India

อตัราส่วนของการใชเ้งินสดในการท าธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด* (%) 

ปี 2557

ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ประเทศท่ีก าลงัพฒันา

ประเทศสวเีดน เริ่มเขา้สู่สงัคมท่ีไม่ใชเ้งินสด

อยา่งแทจ้ริง

ประเทศไทยยงัคงใชจ้า่ยดว้ยเงินสด เป็นวธีิการหลกั
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ตน้ทุนของเงินสดในแตล่ะประเทศ (ปี 2556)

Source: Tufts University; NESDB; BOT; Mckinsey Payment Reports; Mastercard

2 แสนลา้น 

ดอลลารส์หรฐั

3หม่ืน 6

พนัลา้น 

ยูโร 

2แสน 

1หม่ืน 2

พนัลา้นบาท
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การทุจริต การหนีภาษี วิธีใชเ้งินที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ

เงินสดเป็นวิธีการวิธีการใชจ้า่ยท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงน าพา

ปัญหาหลกัอนัหลากหลายในสงัคม

การเงินไม่ทัว่ถึง
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ดิจทิลัเพยเ์มน้ตจ์ะช่วยสง่เสริมสงัคมปลอดเงินสด ซ่ึงช่วย

พฒันาขีดความสามารถไปสูม่าตรฐานโลก

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร

 ช่วยลดกระบวนการท างาน

ในธุรกิจ (การจดัการเงิน

สด = 2% ของค่าใชจ้า่ย

ทั้งหมด)

 ลดการฉอ้โกงและปัญหา

ดา้นความปลอดภยั

สว่นราชการและ

ประเทศชาติ

 ขยายฐานการเก็บภาษี

 วางแผนเศรษฐกิจมหพัภาค

ไดถู้กตอ้งมากขึ้ น

 เขา้ถึงบริการทางการเงิน, 

สวสัดิการ และผลประโยชน์

 เกิดความสะดวกและ

ปลอดภยัในการใชจ้า่ยมาก

ขึ้ น
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อินเตอรเ์น็ตและสมารท์โฟน เป็นสว่นช่วยขบัเคล่ือนโครงสรา้ง

พ้ืนฐานใหก้บัระบบดิจทิลัเพยเ์มน้ต์

การเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ตมากข้ึน การเพิ่มข้ึนของจ  านวนผูใ้ชง้านสมารท์โฟน

จ  านวนผูใ้ชง้านอินเตอรเ์น็ตในประเทศไทย (%)

40.3%

60.0%

2556 2558

ปี 2556-2558

22%CAGR

จ  านวนผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย (%)

43.0%

61.0%

2556 2558

Source: NBTC, World Bank, Kbank research center

ปี 2558, มี 3 ลา้นสมาชิกผูใ้ชง้านอินเตอรเ์น็ต
4G ท าใหค้นไทยเขา้ถึง

อินเตอรเ์น็ตไดเ้ร็วข้ึน ทุกท่ี ทุกเวลา

19%CAGR

Infrastructure Enhancement

ปี 2556-2558



63 Confidential

การโอนเงินระหว่างบุคคล ผ่าน เอน่ี ไอดี/ พรอ้มเพย์

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร

Note: * Maximum of 50,000 THB per transactions 

** PromptPay fees: 1) < THB 5,000 per trn = THB 0 fee, 2) THB 5,000 – 30,000 per trn = THB 2 fee

3) THB 30,000 – 100,000 per trn = THB 5 fee, 4) > THB 100,000 per trn = THB 10 fee

2 แสนบาท

1

2

3

เงินสด
• ลูกคา้ไมต่อ้งเสีย

ค่าธรรมเนียม

• เงิน XXXXX เขา้ธนาคาร

• ลูกคา้ตอ้งจา่ย 25 บาท 

จ านวน 4 ครั้ง = 100 บาท

• เงิน XX บาท เขา้ธนาคาร

• ลูกคา้จ่าย 10 บาท **

• เงินเขา้ธนาคาร X บาท

อินเตอรเ์น็ต
แบง้กก้ิ์ง

เอน่ี ไอดี/ 
พรอ้มเพย์

นายเอ

จงัหวดัเชียงใหม่

นายบี

จงัหวดัเชียงราย
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บริการการจา่ยเงินระหว่างบุคคล

As an individual As a company

Amount:

100 

Pay to:

089-999-

9999

ปัจจุบนั อนาคต

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร
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การยอมรบัการช าระเงินผ่านบตัรทัว่ประเทศ

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร

ปัจจุบนั อนาคต
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การจา่ยบิลท่ีสะดวกพรอ้มบริการการเรียกช าระเงิน

การเรยีก

ช าระเงิน

ค่าธรรมเนียม:

15 บาท ตอ่ บิล

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร

ปัจจุบนั อนาคต
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การจา่ยสวสัดิการทางสงัคมอยา่งโปรง่ใส

100

บาท -x -x

50

บาท

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร

ปัจจุบนั อนาคต
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ลงทะเบียน เอน่ีไอดี/ พรอ้มเพยอ์ยา่งเป็นทางการ ในวนัท่ี 15 

กรกฎาคม 2559 

เอน่ี ไอดี

(สูงสุด 4) 

เลขบญัชีธนาคาร/ อีวอลเล็ต

(สูงสุด 4)

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ

1 ไอดี : 1 เลขบญัชีธนาคาร/ 

บญัชีอีวอลเล็ต

15 กรกฎาคม 2559 ท่ี

• เอ ที เอ็ม

• โมบาย แบง้กก์ิ้ ง แอพลิเคชัน่

• เวบ็ไซตข์องธนาคาร

• สาขาของธนาคาร

• คอลเซ็นเตอร์

Source: Krungsri Guru

ลงทะเบียนอยา่งไร เม่ือไรและที่ไหน

บตัรประชาชน

อีวอลเล็ต ไอดี

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร
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การด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย EDC & mPOS

• การฉอ้โกงและปัญหาความ

ปลอดภยัเก่ียวกบัการจดัการเงิน

น้อยลง

• ค่าใชจ้า่ยจากการบริหารเงินสด

ลดลง

• ค่าธรรมเนียมการด าเนินการ

จา่ยเงินต า่ลง

Source: www.Epayment.go.th 

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร
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องคก์รภาคเอกชนควรจะตอ้งเตรียมตวัส าหรบัดิจทิลัเพยเ์มน้ต์

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1

2559 2560

องคก์รสามารถจา่ยภาษี

และรบัใบแจง้หน้ีจาก

กรมสรรพากรได ้ภายใน

เดือนตุลาคม ผ่านทาง

อีเมล

ระบบ e-Tax, e-

Invoice and e-Receipt 

จะเปิดใหบ้ริการในเดือน

มกราคม

ผูป้ระกอบการสามารถ

พิจารณาการใชง้าน 

EDC/mPOS เพื่อยอมรบั

การใชจ้า่ยผ่านบตัร

ขอ้มูลและรายละเอียด

เพิ่มเติมจะถูกเผยแพรผ่่าน

ทางwww.epayment.go.th

สว่นบุคคล สว่นองคก์ร

http://www.epayment.go.th/
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หวัข้อบรรยาย

 เกีย่วกบัวทิยากรและกลุ่มธุรกจิแอสเซนด์

 เทรนดส์ าคญัในยคุดจิทิลั

 การบรหิารธุรกจิขององคก์รในยคุดจิทิลั

 กรณีศกึษาการน าดจิทิลัมาใชก้บัภาครฐั

 โครงการดจิทิลัของรฐับาลไทย

 บทสรปุ
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บทสรปุ
 ในยคุดจิทิลั ลกูคา้ เทคโนโลยี และคู่แขง่ขนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ องคก์รจงึตอ้งมกีารปรบัตวัเพือ่คงความอยูร่อด

ทางธุรกจิ

 องคก์รทีย่ดึตดิอยูก่บักรอบเดมิๆ และปรบัตวัไมเ่รว็พอ จะถูกทดแทนดว้ยผูเ้ลน่ใหมท่ีม่ศีกัยภาพมากกวา่

 องคก์รสามารถน าดจิทิลัมาประยกุตใ์ช้ 3 ดา้นหลกั คอื รปูแบบธุรกจิ ประสบการณ์ลกูคา้ และ กระบวนการปฏบิตังิาน

 การบรหิารธุรกจิขององคก์รในยคุดจิทิลั
- Sense of Purpose : Mission

- Sense of Belonging : Culture / core value

- Maximize potential

- Entrepreneurial and freedom

 e-government คอื การใชอ้นิเตอรเ์น็ตรวมทัง้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการสง่ขอ้มลูและการบรกิารของ
รฐับาลใหก้บัประชาชน ซึง่ช่วยเพิม่ความมปีระสทิธภิาพ ความโปรง่ใส และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

 Singapore เป็นตวัอยา่งทีด่มีาก

 ประเทศไทยเดนิมาถูกทางดว้ย initiative เช่น National ePayment (PromptPay) แต่ตอ้งไวกว่าน้ี และ รว่มมอืระหว่าง
ภาครฐัใหม้ากกว่าน้ี
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Thank you


