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Focus group / Public hearing

13 และ 20 
ก.ย. 59

27 ก.ย. และ
3 ต.ค. 59 3 ต.ค. 59

คร้ังท่ี 1-2
กลุ่มผู้ประกอบการ 

ประชารัฐ
สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้า 

สมาคม e-Commerce

คร้ังท่ี 3-4 
กลุ่มผู้ประกอบการ 

คร้ังท่ี 5
กลุ่มภาครัฐ 
Payment
Logistics
Insurance

ผู้ประกอบการ

7 ต.ค. 59
Public 

Hearing

คณะกรรมการ  
เตรียมการ  
Digital Economy
ครม.

3

Timeline
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การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ก) 

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ข) 

บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) 

บริการชําระดุล 

บริการรับชําระเงินแทน 

บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบเดียว 

บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ 

บริการหักบัญชี 

31
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Bank Non-Bank

จํานวนประเภทธุรกิจที่
สามารถให้บริการได้

Bank
(ราย)

Non-Bank 
(ราย) รวม

1 ประเภทธุรกิจ 17 66 83
2 ประเภทธุรกิจ 9 14 23
3 ประเภทธุรกิจ 7 4 11

4 ประเภทธุรกิจ 2 2

รวมทั้งส้ิน 35 84 119

จํานวนผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 119 ราย Bank 35 ราย และ 
Non-Bank 84 ราย โดยมีธุรกิจให้บริการ 8 ประเภท 
ส่วนใหญ่ให้บริการได้ 1 ประเภทธุรกิจ จํานวน 83 ราย
และท่ีสามารถให้บริการสูงสุด 4 ประเภทธุรกิจ 
มีเพียง 2 ราย เท่าน้ัน

จํานวนผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในปัจจุบัน 119 ราย จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
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(ล้านบาท)

2,245,147.02 ล้านบาท 
มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย ปี 2558 
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7

มูลค่า E-Commerce แบบ B2C ของประเทศต่าง ๆ ปี 2557 – 2558 
เม่ือแปลงเป็น พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประเทศไทยมีมูลค่าสูงท่ีสุดในอาเซียน)  



Source:	World	Bank 8

How much shoppers
around the world are spending online 



E-Commerce บ้านเราจะโตกว่าน้ีได้ไหม
SWOT

ต้นทุน e-Payment และ Logistics ยังสูง 

Internet ยังแพง ไม่คงที่ ไม่ทั่วถึง 

SMEs ยังไม่ปรับตัวเท่าที่ควร 

ขาด Funding & Incentive

ขาดคนคุณภาพ 

มีปัญหาแต่ไม่รู้จะพึ่งใคร 

การรุกจาก
ต่างประเทศ 
(eWTP: e-World Trade Platform) 

12
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ซ่ึงวันน้ี e-Commerceยังอยู่
ในลําดับ 8-15ทําอย่างไร
จึงจะทําให้ e-Commerce

เป็น1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิต 
ของคนไทย  

ถือเป็นโอกาส…ว่า  
e-Commerce ยังโตได้อีก 

กิจกรรมยอดฮิตทางออนไลน์ของคนไทย  
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VISA/MASTER CARD
(1.xx %)

Integrated Merchant 
Agent (IMA) MERCHANT

ต้นทุนหน่ึงของ (บัตรเครดิต/เดบิต)  
สําหรับ e-Commerce

Bank 
(Gateway)

2.xx %

Third 
party 

(Gateway)
2.5-5 %

• Cost Gateway
• Cost Logistics
• Cost 

Infrastructure 
(Platform)

Overall: 
3-4%

เปอร์เซ็นต์ขึ้นกับ 
ปัจจัย คือ ปริมาณการขาย ประเภทบัตร 
มี Option เพ่ิม เช่น
บริการ Logistic (charge เพ่ิม) 

Third party ในปัจจุบัน เช่น 
• Paypal  
• Paysbuy  
• 2c2p  
• Paysolution 
• อื่นๆ
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Gateway may be provided 
by a bank or financial  
service provider. 

ข้อเสนอแนะ 
ลดต้นทุนบัตรเครดิต/เดบิตcentralized 
payment gateway ระบบกลางเชื่อมโยง
ข้อมูลการชําระเงินด้วยมาตรฐานเดียวกัน



Aden GRAB Kerry Lalamove

Line Man Niko’s Logistics Nim Express Panda

Shipyours Sokochan Thailand PostYamato Express

ผู้ให้บริการด้าน Logistics ของไทย
ท่ีมี Market Share สูงในตลาด 

v
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ปัญหาที่พบ 
• ต้นทุนสูง 
• ขาดการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน 
• ไม่ได้มองเรื่องจุดกระจายสินค้าที่
เหมาะสม 



ความท้าทายท่ีเพิ่มมากข้ึน

ผู้บริโภค
กลายเป็นขาย/

ผู้ผลิต

สังคม 
ผู้สูงอายุ

1 2 3 4 5

ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็นแรงกดดัน 

Technology 
เปล่ียน

Life style  
เปล่ียน 

แข่งขัน
กันด้วยข้อมูล 
Big data /

Data analytics 
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Everything 
connected 



• . 

ผลจากการประชุม G20  (4-5 กันยายน 2559)  
(จีนเป็นประธาน ณ เมืองหางโจว ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ของ Alibaba)  
 
 
Jack Ma (Alibaba Group Executive Chairman) เสนอ 
• Electronic World Trade Platform (eWTP),Alibaba Group Executive Chairman Jack Ma
 
 
แนวทางการดําเนินงานท่ีเสนอ 

• “Digital free-trade zones” สําหรับ online marketplace (cross-border trade) 
• การลดภาษี 
• customs-clearance procedure 
• Lead โดยภาคเอกชน 
• รัฐสนับสนุน e-Payment และ Logistics 
• เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีและการเงินสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก 14



Title

Title

NATIONAL  
DIGITAL  

ECONOMY
AND SOCIETY  
COMMISSION

LAYER:1

LAYER:2

LAYER:3

Hard Infra.  
Physical (Network)  
Logical (Spectrum)

IMT : the use of 3G and 4G and  
Internet connection for  
communications, on top of the  
existing means or Over The Top  
Service, such as Line Phone

e-Health  
Services

• Entertainment

• Marketing

Digital Content e-Payment

• Advertising    Logistic & Fulfillment

Standards Registry

IMT: International Mobile
Telecommunications

NBTC
(Policy & Regulation)

Radio Communication

Satellite

TV/Radio  
Broadcasting

e-Doc Exchange

IT Security & e-Authen., Standards, Law

• Educations Back Office Tool

e-Agriculture  
Services

e-Tourist  
Services

e-Gov  
Services

e-Commerce  
Platform

e-Trade  
Facilitation

ภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวง DE สรอ.สพธอ.
สนง. DE, SIPA

กํากับโดย ธปท.  
โดยอาศัยอํานาจ
ภายใต้ พรบ.
ธุรกรรมฯ

คกก.ดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ดูแลโดยสํานักงาน  
พัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ภาคเอกชน  
สภาอุตสาหกรรม  
สภาหอการค้า  
สมาคมe-Commerce

หน่วยงาน Stakeholder

หน่วยงานกํากับ
กสทช.

e-Commerce
e-Transaction
e-Government
Internet	of	Things

DE	Promotion	
(Service	Infra)
Back-End	Apps
Digital	Content

Critical	Service	Infra
Soft	 Infra

ทําไมต้องเป็น 
DIGITAL ECONOMY
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• . 
• กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

(ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน)  
(ย.2 สร้างความสามารถในการแข่งขัน/ย.3 พัฒนาคน)

• (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) (ย.1 พัฒนาทุนมนุษย์ / ย.3 สร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน / ย.5 ความม่ันคง 
/ ย.7 โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์)

ความสอดคล้องของ Roadmap เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ประเทศไทย 
1.0 2.0 3.0 4.0

1. ยกระดับ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

Trade Facilitation

3. Soft Infra 
เพื่อสร้าง 
Trust 

2. อํานวย
ความสะดวก

จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ?จะเป็นประเทศพัฒนาบนฐานความรู้ ?

v (ร่าง) แผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (อยู่ระหว่างจัดทํา) 
v (ร่าง) แผน e-Commerce (อยู่ระหว่างจัดทํา) 
v แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชาระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) 

R แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561)

ย.3 การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ 
 

ย.1 การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

ย.2 การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ย.4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของประชาชน 
 

R แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ย.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ย.2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

ย.3 สร้างสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ย.4 ปรับเปล่ียน
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
 

ย.5 พัฒนากําลังคนให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

ย.6 สร้างความ
เช่ือมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

5 อุตสาหกรรม ใหม่ New S-Curve 
• หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม, การแพทย์ครบวงจร,

ขนส่งและการบิน, เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ, ดิจิทัล

• ASEAN ICT Master Plan 2020 (2016-2020): focus on enabling such 
economy-wide transformation (Digital-enabled, Secure, Sustainable, 
Transformative, Innovative, Inclusive and Integrated) 

• AEC 2015: B.2 (Consumer Protection / Increasing cross-border trade) C.3 
(e-Commerce: Consumer rights and protection laws / legal framework (ODR) 
/ Standards / Security / 
e-identification / Personal data protection) D.1 (Strengthening the role of 
Micro & SMEs) 
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วิสัยทัศน์ (2560-2562)  

Volume

Value

• Competitiveness
• Opportunity
• Quality	of	Life
(Convenience)

Secured 
Environment 

Trust

เพ่ิม
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อันดับของประเทศ  
และเพิ่มมูลค่า
e-Commerce

e-Directory 
(Identity & Authentication) 
& Business Matching

• อันดับของประเทศไทย Global Competitiveness Index ทดีขึ้น
(ไม่ตํ่ากว่าอันดับที่ 30: ปัจจุบันอันดับที่ 32 ) 

• e-Commerce ของประเทศมีมูลค่าเพิ่ม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี
• กิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อ e-Commerce ติดอันดับ 1 ใน 5

• มีที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง
• มีระบบ Registration เพื่อลดขั้นตอน
• มีการทํางานในลักษณะ Public-Private Partnership 
• มีร้านค้าที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการ e-Commerce เพิ่มมากขึ้น

• ใช้กลไกส่งเสริม incentive 
• เน้นใช้กลไกการยืนยันตัวตน เพื่อให้เกิดกลไกยอมรับและดูแล

 

• มีการขึ้นทะเบียนสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
• เพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการ e-Commerce รายใหม่ในตลาดเพิ่มมากขึ้น  

(Key Player) เช่น การส่งเสริม start up ในกลุ่ม e-Commerce เป็นต้น 
• มีมาตรการหรือ incentive เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ e-Commerce มากขึ้น 

มีหน่วยงาน PMO เพื่อผลักดันการดําเนินงาน e-Commerce 

เป้าหมาย

Promotion 
& Facilitation
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•Accredited  -> Quality
•Self-regulatory  -> Rating
•Traceability  -> Building Trust
•Design and Innovation  -> Value Added 
• Intellectual Property 

1. Product + Protection Accreditation

•Quality & Standard
•Distribution Center
•Logistics
•Payment (Regulate & Fintech) 
• Insurance Policy (Return Policy)
• Internet available / High speed

2. Pricing

•e-Document Transformation 
+ ทําลายกระดาษ 
•E-Tax invoice & Receipt  
มีระบบกลางโดยเอกชน (ITMX)

3. Trade FacilitationE-Doc

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
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• Standard  (Soft law / Code of conduct 
& Best practice)
• Law

• Free market
• De-regulated  :  Consumer Protection
• Regulated (Spam : ผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ)  : เชื่อมโยงกับ e-Directory (Identity 
& Authentication) & Business Matching

• Cybersecurity:  เช่ือมโยงนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ฯ เพื่อดูแลปัญหา Online Fraud 

• Critical Infrastructure Protection 
• CERT Readiness 
• Cyber Drill 
• ประสานงานกับ LEA 
• Cyber expert capacity building
• Expert Capacity Building

4. Trust
• Tax
• Investment: BOI
• Cash rebate
•Work permit

5. Incentives

6. PMO
7. พัฒนาคน & นวัตกรรม 
8. ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
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E-Commerce Road Map

Vision: ปริมาณเพิ่ม มูลค่าพุ่ง 

• มติ ครม. 
• ออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
• เร่งรัดให้มีการเสนอ
ร่างกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงต่อ สนช. 
(กฎหมายธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศูนย์กลางในการขับเคล่ือน 
e-Commerce 

เป้าหมายความสําเร็จในระยะส้ัน 
คือการสร้างความเชื่อมั่น (Trust) 
และการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ 

• วางแผน และติดตามผล & มีอํานาจในการกํากับดูแล 
• บูรณาการการทํางานหน่วยงาน& กําหนดบทบาทให้ชัดเจน 
• รัฐเป็น Facilitator 
• ให้เอกชนเป็น lead ส่วนสําคัญในการขับเคล่ือน (e-Commerce 

Network)
• ศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล 
• ทํางานแบบ end to end & promotion and protection 
• accredited body: รับรองและดูแลเป็นพิเศษ ไม่ได้ใช้
กระบวนการกฎหมาย 

เพิ่ม Valueมีความสะดวกแต่ปลอดภัยE-Commerce เติบโต

• ผู้ให้บริการLogistic 
• สมาคมธนาคาร  

• เจ้าของสินค้า 
• สภาผู้ส่งออก 

• สภาหอการค้า 
• สภาอุตสาหกรรม 

ด้านการผลิตสินค้าและบริการ 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
• กระทรวงพาณิชย์ 
• การทรวงต่างประเทศ 

ด้านการเงินการคลัง 
• กระทรวงการคลัง 
• ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ด้านเทคโนโลยี 
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
• กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล 

Private Sector ผู้ประกอบการ (product owner/middle man) / SMEs

Public Sector

PMO 
หน่วยกลาง

Infrastructure

• Platform/A 
• บริษัทประกันภัย 
• สถาบันการศึกษา  
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รัฐช่วยดูแลรู้ทันภัยไซเบอร์& สร้างเครือข่ายซ้ือขายปลอดภัย

Cybersecurity for e-Commerce
Vision: Safe & Convenience ปลอดภัย เช่ือมั่น 

• e-Authentication Platform
• Secure & Easy-to-use Platform
• Standard for Secure Platform
• SSL-enabled 
มีการระบุและยืนยันตัวตน Online ท่ี
น่าเชื่อถือ

• Training for Merchants
• Awareness for Consumers
• School Camp 
• Intensive Training for Cyber 

Experts
• Incident Drills  
พัฒนาศักยภาพผู้ขาย สร้างความ
ตระหนักให้ผู้ซื้อ สร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชน

• Law Enforcement Agencies เช่น สตช. ปท. (MICT) นิติ
วิทย์ 

• หน่วยงานกํากับดูแล เช่น DBD, อย., สคบ. 

• สมาคมผู้ประกอบการ 
e-Commerce

เครือข่าย CERT ใน Sector ท่ีสําคัญ 
• ตลาดเงิน เช่น ธปท. ธ.พาณิชย์ 
• ตลาดทุน เช่น กลต. บ.หลักทรัพย์ 
• ประกัน เช่น คปภ. บ.ประกัน 
• สาธารณูปโภค&พลังงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 

CERT ท้ังในและต่างประเทศ 
• ThaiCERT / ETDA
• National CERT (50 หน่วยงาน) 
• เครือข่าย CERT (300 
หน่วยงาน) 

หน่วยงานภาครัฐ 
• 20 กระทรวง 
• หน่วยงานอิสระ 

หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายผู้ประกอบการ

เครือข่าย CERT 

Cybersecurity

• Online Complaint Center (OCC)
• Online Dispute Resolution (ODR)
• Online Consumer Protection
• ICT Law 
• Cybersecurity Law 
คุ้มครองผู้บริโภค ดูแลข้อมูลส่วน
บุคคล

• Protect / Detect / Response 
/ Resilience

• Alert & Coordination
• Ticketing and Analysis 

• National Flow
• Information Sharing 

• Incident Drills
• Capacity Building 

ภาคประชาชน 
• สมาคม TISA
• เครือข่าย OWASP 

• สภาอุตสาหกรรม 
• สภาหอการค้าไทย 

Infrastructure
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ทําธุรกรรม
มั่นคง

ปลอดภัย

e-Trade Facilitation

Buy Ship Pay

• B2B	Oriented	deal
• Big	shipment
• LC/BPO/Open	Account

• Market-place	oriented	deal
• Small	shipment
• Rely	on	Domestic	Payment	Gateway

e-Trade

e-Commerce

e-Certificate
e-Invoice
e-Phyto

e-Documents

Cybersecurity
Trust	PKI
Mobile	PKI
Public	Key	 Infrastructure
Newly	issued	ID	card	with	PKI	base
e-Authentication

Soft	Infrastructure

UN/LOCODE
NPMS
INCOTERM
Packaging	Code

Standards

Consumer	Protection
Online	Dispute	Resolution
Online	Consumer	Protection
Online	Complaint	Center
Merchant	Directory	 (e-Market)

ลดต้นทุน 
ลดเวลา & 
ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลัง

เช่ือมโยงข้อมูลได้

สร้างความ
น่าเช่ือถือ

หมายเหตุ: จึงต้องมีการผลักดันให้เกิดระบบที่รองรับการใช้อ้างอิงในภายหลัง ในสายกระบวนการยุติธรรม 
กลุ่มศาล และกรมบังคับคดี 23



• Online Complaint Center 
1212

PRODUCTS

e-Market Place Banks &  
Non-Banks 
(SMEs & Startup)

SALES
& MARKETING

LOGISTICS
& INSURANCE

BUILDING  
TRUSTPAYMENT

• ไปรษณีย์ไทย 
• บริษัทขนส่งเอกชน
•สมาคมขนส่ง

เสนอ 
•มอเตอร์ไซต์รับจ้าง 
• ร่วมกับ Tech Startup 
(Software)

Products &
Services

Digital Content
(Product & Tools)

(ภาคเอกชน)

Warehouse & 
Distribution

Consumer 
Protections

Target

e-Directory

ภาครัฐ (ตามนโยบาย)
• SMEs
• OTOP 
• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

(กว่า 2,000 แห่ง) 

• เพ่ือการยืนยันตัวตน
•ช่วยช่องทางโฆษณา 
• มีระบบส่งเสริมการขาย 
• Incentive 

• คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ

• มาตรฐานของสินค้าในระบบ (UNSPSC) 
• ส่งเสริมกลุ่มผู้ซ้ือ : ให้ความรู้ & กระตุ้นให้กล้าซ้ือของทางออนไลน์
 

บทบาท 
• ทําหน้าที่วางแผน และติดตามผล 
• มีอํานาจในการกํากับดูแล 
• ใช้จุดแข็งของหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการทํางาน  

ระยะที่ 1 : 3 เดือน ระยะที่ 2 : 6 เดือน

• Data Analytics

• ทําแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน  
• Software สนับสนุนในด้าน Logistics / Warehouse  

โดยกลุ่ม Startup 
• ข้อมูลวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อสนับสนุน&การส่งเสริม e-Commerce
• Viral marketing: Digital Content

โดยความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรม / สภาหอการค้า /  
สถาบันการเงิน 

REGISTRATION
จดทะเบียน

Trade: e-Trade Facilitation
รัฐสนับสนุน

Goal: Ease of doing 
business

• กลุ่มผู้ขาย 
• High potential (รายใหญ่: offline to 

online)
• Middle man 
• ชาวบ้าน 

• กลุ่มผู้ซื้อ (จัด campaign / escrow agent)

กลุ่ม Fast track High potential (เชื่อมโยงกับ e-Trade Facilitation)

E-Authentication
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• Alibaba.com สําหรับ B2B ขายกันเป็นล็อต  
• Taobao.com เน้นขายปลีก  B2C และ  C2C 
• Aliexpress เน้นขายส่ง

ความแตกต่างระหว่าง 
Alibaba, Aliexpress และ Taobao 
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• Online Complaint Center 
1212

PRODUCTS

e-Market Place Banks &  
Non-Banks 
(SMEs & Startup)

SALES
& MARKETING

LOGISTICS
& INSURANCE

BUILDING  
TRUSTPAYMENT
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• บริษัทขนส่งเอกชน
•สมาคมขนส่ง

เสนอ 
•มอเตอร์ไซต์รับจ้าง 
• ร่วมกับ Tech Startup 
(Software)

Products &
Services

Digital Content
(Product & Tools)

(ภาคเอกชน)

Warehouse & 
Distribution

Consumer 
Protections

Target

e-Directory

ภาครัฐ (ตามนโยบาย)
• SMEs
• OTOP 
• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

(กว่า 2,000 แห่ง) 

• เพ่ือการยืนยันตัวตน
•ช่วยช่องทางโฆษณา 
• มีระบบส่งเสริมการขาย 
• Incentive 

• คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ

• มาตรฐานของสินค้าในระบบ (UNSPSC) 
• ส่งเสริมกลุ่มผู้ซ้ือ : ให้ความรู้ & กระตุ้นให้กล้าซ้ือของทางออนไลน์
 

บทบาท 
• ทําหน้าที่วางแผน และติดตามผล 
• มีอํานาจในการกํากับดูแล 
• ใช้จุดแข็งของหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการทํางาน  

ระยะที่ 1 : 3 เดือน ระยะที่ 2 : 6 เดือน

• Data Analytics

• ทําแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน  
• Software สนับสนุนในด้าน Logistics / Warehouse  

โดยกลุ่ม Startup 
• ข้อมูลวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อสนับสนุน&การส่งเสริม e-Commerce
• Viral marketing: Digital Content

โดยความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรม / สภาหอการค้า /  
สถาบันการเงิน 

REGISTRATION
จดทะเบียน

Trade: e-Trade Facilitation
รัฐสนับสนุน

Goal: Ease of doing 
business

• กลุ่มผู้ขาย 
• High potential (รายใหญ่: offline to 

online)
• Middle man 
• ชาวบ้าน 

• กลุ่มผู้ซื้อ (จัด campaign / escrow agent)

กลุ่ม Fast track High potential (เชื่อมโยงกับ e-Trade Facilitation)

E-Authentication
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Payment Bank 
Payment Gateway 
Fintech (SMEs & Startups)

ข้อเสนอแนะ
1. จัดตั้ง Central Payment Gateway for Merchant e-Commerce
2. สร้างธุรกิจ Escrow Agent vs. Trust Fund

2.1 Escrow Agent  สําหรับ closing/clearing (สินค้ามูลค่าสูง)
2.2 Trust Fund สําหรับ online dispute resolution (สินค้ามูลค่าน้อย)

3. นโยบายคืนสินค้า Return Policy
3.1 Return Location ผ่านช่องทางท่ีสะดวกขึ้น
3.2 Return Payment ผ่าน Trust Fund

จํานวนธนาคารณ สิ้นปี 2558 
• ธนาคารต่างประเทศ 12 แห่ง
• ธนาคารพาณิขย์ไทย 19 แห่ง
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง

จํานวนผู้ให้บริการ e-Payment ณ สิ้นปี 2558 
(รวมทุกบัญชี ) 
• ธนาคารต่างประเทศ

และธนาคารพาณิชย์ 31 แห่ง
• อ่ืนๆ Non-bank 71 ราย
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รูปแบบการชําระเงินในอนาคต

Smart Card

แตะบัตร กรอก PIN

Enter PIN to Sign

Bank Card
เทคโนโลยีที่ใช้
• NFC Technology
• Digital Signature
• 2-factor Authentication

ข้อดี
• ม่ันคงปลอดภัยสูง
• ร้านค้าไม่ต้องมี
เครื่องอ่านบัตร
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1212

PRODUCTS

e-Market Place Banks &  
Non-Banks 
(SMEs & Startup)

SALES
& MARKETING

LOGISTICS
& INSURANCE

BUILDING  
TRUSTPAYMENT

• ไปรษณีย์ไทย 
• บริษัทขนส่งเอกชน
•สมาคมขนส่ง

เสนอ 
•มอเตอร์ไซต์รับจ้าง 
• ร่วมกับ Tech Startup 
(Software)

Products &
Services

Digital Content
(Product & Tools)

(ภาคเอกชน)

Warehouse & 
Distribution

Consumer 
Protections

Target

e-Directory

ภาครัฐ (ตามนโยบาย)
• SMEs
• OTOP 
• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

(กว่า 2,000 แห่ง) 

• เพ่ือการยืนยันตัวตน
•ช่วยช่องทางโฆษณา 
• มีระบบส่งเสริมการขาย 
• Incentive 

• คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ

• มาตรฐานของสินค้าในระบบ (UNSPSC) 
• ส่งเสริมกลุ่มผู้ซ้ือ : ให้ความรู้ & กระตุ้นให้กล้าซ้ือของทางออนไลน์
 

บทบาท 
• ทําหน้าที่วางแผน และติดตามผล 
• มีอํานาจในการกํากับดูแล 
• ใช้จุดแข็งของหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการทํางาน  

ระยะที่ 1 : 3 เดือน ระยะที่ 2 : 6 เดือน

• Data Analytics

• ทําแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน  
• Software สนับสนุนในด้าน Logistics / Warehouse  

โดยกลุ่ม Startup 
• ข้อมูลวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อสนับสนุน&การส่งเสริม e-Commerce
• Viral marketing: Digital Content

โดยความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรม / สภาหอการค้า /  
สถาบันการเงิน 

REGISTRATION
จดทะเบียน

Trade: e-Trade Facilitation
รัฐสนับสนุน

Goal: Ease of doing 
business

• กลุ่มผู้ขาย 
• High potential (รายใหญ่: offline to 

online)
• Middle man 
• ชาวบ้าน 

• กลุ่มผู้ซื้อ (จัด campaign / escrow agent)

กลุ่ม Fast track High potential (เชื่อมโยงกับ e-Trade Facilitation)

E-Authentication
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ต้นทุนสินค้าที่
เพิ่มขึ้น 

สภาพการดําเนิน 
การด้านโลจิสติกส์ของไทย 

• Choices
• รถบรรทุก 
• รถยนต์ / 

จักรยานยนต์ 
• รถประจําทาง 

(Utilization) 
• รถไฟ 
• เรือ  
• เครื่องบิน 

• CompetitivenessChoices
• โดยใช้ IT-based 
• นําไปสู่ Start-up 

• Distribution Center
• รายใหญ่ 
• รายเล็ก (ควรมีระบบบริหาร

จัการ Invertory ที่ดี) 

• Track-and-trace
• พร้อมกําหนด SLA ในแต่ละ

ขั้นตอนเพื่อแจ้งลูกค้า 
• พฤติกรรมคนไทย มักชอบ Face-to-face 
• Smart Locker

• iBox ของ Post 
• Post & Big C  
• ร้านสะดวกซื้อ 

มาตรฐานการให้บริการ ??? 

ค่าใช้จ่ายยังสูง 

• ส่งไม่ตรงเวลา ไม่มี SLA   
• ไม่รับผิดชอบของท่ีส่ง 
• จํากัดความรับผิดของท่ีส่งแบบไม่

เป็นธรรม (ต้องซ้ือประกันภัย
เพิ่มเติม) 

• ประเด็นเรื่อง Liability อะไรที่ควรผลักดัน
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ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2556
1835.2 พันล้านบาท ร้อยละ 14.2 ต่อ GDP

ต้นทุนค่าขนส่ง

51.9% 
953.2 พันล้าน

ต้นทุนการเก็บ
สินค้าคงคลัง

 39% 
715.2 พันล้าน

ต้นทุนการบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ 

9.1%
166.8 พันล้าน

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2557 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3390S
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หากจัดอันดับในภูมิภาคอาเซียน ไทยอยู่อันดับที่ 38 ตามหลังสิงคโปร์ (อันดับ 1) และมาเลเซีย (อันดับ 29)

มิติท่ีได้คะแนนน้อย:
(1) พิธีการศุลกากร 
(2) สมรรถนะของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายในประเทศ

(3) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า 

ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถ
ด้านโลจิสติกส์ (LPI) ของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย ปี 2555 
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Digital Content
(Product & Tools)

(ภาคเอกชน)

Warehouse & 
Distribution

Consumer 
Protections

Target

e-Directory

ภาครัฐ (ตามนโยบาย)
• SMEs
• OTOP 
• ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

(กว่า 2,000 แห่ง) 

• เพ่ือการยืนยันตัวตน
•ช่วยช่องทางโฆษณา 
• มีระบบส่งเสริมการขาย 
• Incentive 

• คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ

• มาตรฐานของสินค้าในระบบ (UNSPSC) 
• ส่งเสริมกลุ่มผู้ซ้ือ : ให้ความรู้ & กระตุ้นให้กล้าซ้ือของทางออนไลน์
 

บทบาท 
• ทําหน้าที่วางแผน และติดตามผล 
• มีอํานาจในการกํากับดูแล 
• ใช้จุดแข็งของหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการทํางาน  

ระยะที่ 1 : 3 เดือน ระยะที่ 2 : 6 เดือน

• Data Analytics

• ทําแผนปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน  
• Software สนับสนุนในด้าน Logistics / Warehouse  

โดยกลุ่ม Startup 
• ข้อมูลวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อสนับสนุน&การส่งเสริม e-Commerce
• Viral marketing: Digital Content

โดยความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรม / สภาหอการค้า /  
สถาบันการเงิน 

REGISTRATION
จดทะเบียน

Trade: e-Trade Facilitation
รัฐสนับสนุน

Goal: Ease of doing 
business

• กลุ่มผู้ขาย 
• High potential (รายใหญ่: offline to 

online)
• Middle man 
• ชาวบ้าน 

• กลุ่มผู้ซื้อ (จัด campaign / escrow agent)

กลุ่ม Fast track High potential (เชื่อมโยงกับ e-Trade Facilitation)

E-Authentication
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PMO
(ร่าง) แผน e-Commerce ของประเทศ



ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนออนไลน์ 

• พัฒนาคุณภาพของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
• มีมาตรการแก้ไขปัญหาการซ้ือขายทางออนไลน์ มีการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ
ไม่ต้องขึ้นศาล เพื่อให้รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก 
• มีมาตรการรรับรองว่าสินค้าจะถึงมือผู้ซ้ือ หรือมีความรับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายหรือ
เสียหายระหว่างทาง 

Case	study:	Alibaba	group Case	study:	Korea	Consumer	Protection	(KCA)

• resolving	consumer	damages	
related	to	cross-border	
transactions
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พัฒนาผู้ประกอบการ 

เน้น
เครือข่าย
การทํางาน

Business	
matching

ให้
คําปรึกษา

• แบ่งผู้ประกอบการเป็น segment (กลุ่มเริ่มต้น/กลุ่มที่เป็น
ผู้ประกอบการอยู่แล้ว) 

• ให้ภาครัฐส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เช่น 
e-Commerce, Digital Content และ Digital Marketing เป็น
ต้น 

• เน้นการทํางานร่วมพันธมิตรที่มีจุดแข็งในแต่ละด้าน  
เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการทํางาน 

• มีการจัด activities ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (แยก section 
ชัดเจน) 

Tax & Incentive 
• มี incentive หรือมีเงินทุนสนับสนุน  
• มีมาตรการลดต้นทุน ด้วยการยกเว้นหรือลดภาษี เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

e-Commerce เป็นต้น 
• ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ ให้ความสําคัญในการออกกฎหมาย และสร้างแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ให้เอ้ืออํานวยต่อการลงทุน

• มีมาตรการสนับสนุนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่เป็น fixed cost เช่น การลงทุนด้านอาคาร
หรือส่ิงก่อสร้างสําหรับการประกอบการ เป็นต้น
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THANK	YOU
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www.etda.or.th


