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หวัขอ้การนําเสนอ

รูจ้กั E-Commerce 

สถานการณ์ E-Commerce

AMAZON vs ALIBABA

ยทุธศาสตร ์E-Commerce ไทย

ความทา้ทายและการปรบัตวั
ของธรุกจิไทย



Traditional Commerce vs E-Commerce
E-Commerce
การทําธรุกรรมทางเศรษฐกจิทีผ่า่นสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ การซือ้ขายสนิคา้
และบรหิาร การโฆษณาสนิคา้ การโอน
เงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์
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1) ผูป้ระกอบการ กบั ผูบ้รโิภค (Business to Consumer - B2C)  
การคา้ระหวา่งผูค้า้โดยตรงถงึลกูคา้ซึง่ก็คอืผูบ้รโิภค เชน่ การขายหนังสอื

 
2) ผูป้ระกอบการ กบั ผูป้ระกอบการ (Business to Business – B2B)  

การคา้ระหวา่งผูค้า้ดว้ยกนัเอง การขายสง่ การทําการสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์ระบบหว่งโซก่ารผลติ

3) ผูบ้รโิภค กบั ผูบ้รโิภค (Consumer to Consumer - C2C)
การตดิตอ่ระหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภคเชน่ การตดิตอ่แลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสาร ขายของมอืสอง

4) ผูป้ระกอบการ กบั ภาครฐั (Business to Government – B2G)
การประกอบธรุกจิระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐ  เชน่ การจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ - e-Government Procurement  

5) ภาครฐั กบั ประชาชน (Government to Consumer -G2C)  
การบรกิารของภาครัฐผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่ปัจจบุนัในประเทศไทยเองก็มใีหบ้รกิารแลว้หลายหน่วยงาน เชน่ การ

คํานวณและเสยีภาษีผา่นอนิเทอรเ์น็ต, การใหบ้รกิารขอ้มลูประชาชนผา่นอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้

ประเภทของ E-COMMERCE
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สถานการณ ์E-COMMERCE  โลก

ที่มา : Business.com
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มลูคา่ E-COMMERCE  (B2C)
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สถานการณ ์E-COMMERCE  โลก

ที่มา : Business.com
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สถานการณ ์E-COMMERCE  โลก
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จาํนวนผูใ้ช ้E-Marketplace  ตอ่เดอืน (ลา้นคน)
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ลกัษณะ E-COMMERCE ของประเทศไทย
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สดัส่วน MARKETEER (ONLINE SHOP)

40%

35%

25%

Social Commerce
เชน่ Facebook, Instragram,  Line

E-Marketplace
เชน่ lazada,  Shopee,  JD.co.th

E-Retailers/brand
เชน่ Central Big C Tesco Lotus

สดัสว่นของ E-COMMERCE

E- Marketplace

• Lazada,  Shopee, Amazon, JD.com และ Alibaba

E-Retailer
• Central, Big C, The Mall และ Lotus 

Direct to Consumer : แบรนดท์ีม่ ีwebsite
• กลุม่สนิคา้ไอท ี เครือ่งสําอาง และอาหาร

Social Commerce
• Facebook, IG
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ที่มา : บริษทั iPrice

สถานการณ ์E-COMMERCE  ในประเทศไทย
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มลูคา่การคา้ E-COMMERCE ในประเทศไทย

o มผีูป้ระกอบการ e-commerce เขา้
สูต่ลาดมากขึน้

o การปรบัตวัของผูป้ระกอบการเขา้
สูอ่อนไลนม์ากยิง่ข ึน้

o ผูป้ระกอบการสามารถขยายชอ่ง
ทางการขายสนิคา้และบรกิารออก
สูต่ลาดตา่งประเทศเพิม่มากขึน้

ปจัจยัทีส่ง่ผลให ้e-Commerce  
มแีนวโนม้เพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
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มลูคา่การคา้ E-COMMERCE ในประเทศไทย

รายอตุสาหกรรม
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รอ้ยละของชอ่งทางการชําระเงนิ รอ้ยละชอ่งทางการขนสง่สนิคา้
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โครรู้จกั Alibabaงการของกระทรวงอตุสาหกรรม

• มุง่เนน้ไปทีก่ารกระจายสนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ขา้ถงึกลุม่ผูบ้รโิภค
• การซือ้ขายสนิคา้ใน TMALL.com มรีะบบการซือ้ขายทีป่ลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคและ
ผูข้าย ทําใหไ้ดร้บัความนยิมอยา่งรวดเร็ว บรกิารด ีและนา่เชือ่ถอืมาก โดยแบรนดด์งั
อยา่ง UNIQLO, L’Oréal, adidas, P&G, Benefit, Unilever, Gap, Ray-Ban 

• Search Engine สําหรบัการคน้หาสนิคา้ มเีป้าหมายหลกัในการใหบ้รกิารคน้หาสนิคา้
และชว่ยเหลอืผูซ้ ือ้ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

• บรกิารคน้หาสนิคา้  คน้หาการซือ้สนิคา้แบบรวมกลุม่ซือ้เพือ่ใหไ้ดโ้ปรโมช ัน่พเิศษ      
(Group Buy)  คน้หาต ัว๋หนงัจากโรงภาพยนตร ์ คน้หาสว่นลด โปรโมช ัน่ตา่งๆ

• จดุเดน่ของ Taobao คอืการมุง่เนน้ใหบ้รกิารฟรใีนทกุฟงัคช์ ัน่ เนน้การสรา้งกําไร
ดว้ยการเก็บคา่โฆษณาจากบรษิทัใหญท่ีต่อ้งการประชาสมัพนัธส์นิคา้ของตน ทําให้
สมาชกิสามารถขายสนิคา้ไดใ้นราคาถกู

• ปจัจบุนัเถาเป่าเป็นเจา้ตลาดในประเทศจนี มมีารเ์ก็ตแชรม์ากกวา่ 70% ในตลาด

รู้จกั ALIBABA



โครงการของกระทรวงอตุสาหกรรม

• ชอ่งทางการชําระเงนิทางอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดร้บัความนยิมสงูสดุในจนี และดว้ยความ
งา่ยในการใชง้าน สามารถชําระเงนิผา่นธนาคารไดเ้กอืบทกุธนาคารในประเทศจนี 

• Alipay เมผีูส้มคัรใชบ้รกิารมากกวา่ 650 ลา้นคนท ัว่ประเทศ  ปจัจบุนั Alipay.com มี
พารต์เนอรเ์ป็นสถาบนัการเงนิมากถงึ 100 แหง่ ครอบคลมุการซือ้ขายสนิคา้บนโลก 
พรอ้มท ัง้รบัชําระเงนิผา่นสกลุเงนิท ัง้ส ิน้ 12 สกลุเงนิ

• Alibaba Cloud Computing โดยมจีดุประสงคห์ลกัในการใหบ้รกิารคลาวดค์อมพิ
วตงิ สําหรบัเป็นสือ่กลางในการตดิตอ่สือ่สาร แชรข์อ้มลู จดัระเบยีบขอ้มลูใหด้ยี ิง่ข ึน้ 
รวมถงึชว่ยในการประหยดัการลงทนุในดา้นทรพัยากรคอมพวิเตอร ์

รู้จกั ALIBABA



ความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยและ ALIBABA
 
1. โครงการ Smart Digital Hub ในพืน้ที ่EEC เพือ่สง่เสรมิการคา้กบัจนีและกลุม่ประเทศเพือ่นบา้น 

(CLMV) ซึง่จะใชเ้ทคโนโลยขีองอาลบีาบามาชว่ยดา้นโลจสิตกิสผ์า่นไชเ่หนีย่ว (Cainiao Network) ซึง่เป็นธรุกจิ
ดา้นโลจสิตกิสข์องอาลบีาบา เพือ่พฒันาการขนสง่สนิคา้ระหวา่งไทยกบัจนี การขนสง่สนิคา้ขา้มพรมแดนสู ่CLMV 
และจดุอืน่ท ัว่โลก คาดวา่จะเร ิม่กอ่สรา้ง Smart Digital Hub ไดภ้ายในปีนี ้และเร ิม่ดาํเนนิการในปี 2562

 
2. โครงการสง่เสรมิพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัอคีอมเมริซ์สาํหรบัผูป้ระกอบการไทย โดย Alibaba 

Business School (ABS) จะทํางานรว่มกบักรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมและกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ในการ
พฒันา SMEs ไทย รวมถงึวสิาหกจิชุมชนและผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยชว่ยใหเ้ขา้ถงึตลาดจนี รวมถงึตลาดใน
ภมูภิาคได้

3. โครงการอบรมพฒันาดาวเดน่ดา้นดจิทิลั (Digital Talent) จะรว่มมอืกบักรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมและ
กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ เพือ่พฒันาคนเกง่หรอืดาวเดน่ดา้นดจิทิลั (Digital Talent) ในประเทศไทย โดย
เปิดโอกาสใหน้กัศกึษา บคุลากรดา้นการศกึษา รวมถงึเจา้หนา้ทีร่ฐั เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมพฒันาในดา้นดจิทิลั
และอคีอมเมริซ์ รวมท ัง้สรา้งเครอืขา่ย (Networking) กบัดาวเดน่ท ัว่โลกทีป่ระเทศจนี

 
4. โครงการความรว่มมอืดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดจิทิลั โดยรว่มมอืกบัฟลกิกี ้(Fliggy) 

บรษิทัดา้นการทอ่งเทีย่วออนไลนข์องจนี ซึง่อยูร่ะหวา่งการเจรจาเพือ่ผลกัดนัดา้นดจิทิลัแบบครบวงจรต ัง้แต่
กระบวนการทางวซีา่ บรกิารหลงัเดนิทางแบบดจิทิลั การคนืเงนิภาษนีกัทอ่งเทีย่วผา่นระบบ Alipay ซึง่คาดวา่จะ
ชว่ยดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วชาวจนีและเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วไดม้ากขึน้

26



27



• การมาของยกัษใ์หญ่
ตา่งประเทศ

ความท้าทายของ E-COMMERCE ในประเทศไทย

• พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่
เปลีย่นไป

• ตลาดกลางออนไลนจ์ะ
เขา้มามบีทบาทมากขึน้

• การจดัเก็บภาษ ีE-
Commerce



ไทยควรปรบัตวัอย่างไรเพื่อรบัการเปลี่ยนแปลง

• การดแูล Local Business
Local Marketplace ของ  

     ไทยใหอ้ยูร่อด

• การดแูลโครงสรา้งพืน้ฐาน
      -  ระบบชําระเงนิ
      -  การขนสง่
      -  ระบบ Logistics &  
         Supply chain

• การสรา้งกาํลงัคนดา้น 
Digital,  e-commerce, 
IT เพือ่รองรบัสงัคมยคุ 
Digital Economy

      • การบรกิารหลงัการขาย
ของธรุกจิ e-Commerce

      • การพฒันา Hard 
infrastructure โครงขา่ย 
Internet ของประเทศ

• การสรา้งความเชือ่ม ัน่ใน 
e-Commerce
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