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การปฏิวัติการท าธุรกิจด้วยดิจิทัล  
Digital Disruption 

The Battle is For The Customer Interface, TechTarget’s Tom Goodwill 

บริษัทใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในหลายธรุกิจ ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล
ในการ Transform ธุรกิจ 

AIRBNB 

The world’s 

largest taxi 
company 
owns zero 
vehicles 

The world’s 

most valuable 
retailer has  

zero inventory 

The world’s 

most popular 
media owner 
creates  zero 

content 

The world’s 

largest 
accommodation 
provider owns 
zero real estate 
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Digital Disruption - อยู่ต่อ หรือ จากไป 

Gartner, 2014 and Disrupting Digital Business, Ray Wang 

บริษัทขนาดใหญ่ของโลกในหลายธุรกิจล้มละลายหรือถูกควบรวมกิจการ 

52%  
ในFortune Top 500 ของปี 2000  

ล้มละลาย หรือ  ถูกควบรวมกิจการ 
 



ดัชนีด้านดิจิทัลของไทย 
แนวโนม้ความสามารถในการแข่งขัน 

พิจารณาจากดัชนีความพรอ้มด้านดิจทิัลของประเทศ 
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พฤติกรรมของสังคมไทยในโลกออนไลน์ 

คนไทย 2/3 เคยซื้อส้ินค้า/บรกิารออนไลน ์ 

5 Thailand Internet User Profile 2015, ETDA 



มูลค่า e-Commerce ของประเทศ 

มูลค่า e-commerce  ในประเทศไทย 2,033,493.4 ล้านบาท      
พบแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท าธรุกรรมระหว่าง
ผู้ประกอบการกับลูกค้าโดยตรง 

6 รายงานผลการส ารวจมูลคา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย ปี 2558, ETDA 

มูลค่า e-Commerce ในประเทศ 



เป้าหมายนโยบาย Digital Economy 

ท าอย่างไร ประเทศไทยจะผงาดในภูมิภาคในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  

เป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจและท างานรว่มกันแบบไม่มีก าแพง 
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การขับเคล่ือน DIGITAL ECONOMY  
คณะกรรมการ ฯ DE ก ากับนโยบายฯ  ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนต้องร่วมกันท างาน 
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โครงสร้าง Digital Economy 
ผลักดันการท างานในโครงสรา้งพ้ืนฐานทีส่ าคัญ 5 ด้าน เพ่ือสร้าง
ความเชื่อม่ันให้ธรุกิจออนไลน์ 
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Digital Economy กับธุรกิจประกันภัย 
แนวโนม้และมูลค่า e-commerce ในธุรกิจประกันภัยมีมูลค่าน้อยกว่า
อุตสาหกรรมอื่น ๆ  และมีอัตราการเติบโตต ่าสุด 

รายงานผลการส ารวจมูลคา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย ปี 2558, ETDA 
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Digitally Transform ธุรกิจประกันภัย 
Reform เพ่ือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ  
ลดค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกัน และรองรับการเปิด AEC 2015 

รายงานการรับประกันชีวิตจ าแนกตามช8องทางการขาย  ม.ค. – ธ.ค.  2557, คปภ 

ในปี 2557 

ร้อยละ 76.9 ของกรมธรรม์ใหม่  

ขายผ่านตวัแทน  
 
ต้นทุนค่าเอกสารกรมธรรม์ท่ีเป็นกระดาษ 

มีมูลค่าอย่างน้อย 2,100 ล้านบาท 
(ประเมินจากค่าเอกสารและกระดาษต่อกรมธรรม์  300 บาทต่อฉบับ) 
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โอกาสมาพร้อมกบัความเส่ียงภยัคกุคามไซเบอร์ 
มูลค่าความเสียหายจากภัยคุกคามไซเบอรมี์แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
งบประมาณในด้านนีล้ดลง  
สร้างความกังวล  Security และ Privacy 

ในปี 2015 ไทยเซิร์ตได้รับรายงาน 
ภัยคุกคามเพิ่มขึ้นมากกวา่ 4,000 
รายการ 
• Malware  และ Botnet 
• Phishing – Internet Fraud 
• การเจาะระบบ Website  
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จ านวนภัยคุกคามเพิ่มข้ึน 48%  

งบประมาณในด้าน Security ลดลง 4%  
- PwC 2015 



ความมุ่งมั่นของ สพธอ. 
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มุ่งเน้น Soft Infrastructure 
สร้างความเขม้แขง็ของ Digital Economy  

Trust & Confidence 

STANDARD CYBERSECURITY 
PRIVACY 

LAWS 

e-commerce   m-commerce   e-trade   e-transaction   e-government 

ASEAN e-Authentication 

e-Document 
TeDA 

e-Payment 

ODR/OCP 

Online Complain Center 

NRCA ThaiCERT ICT Law Center 

ท าให้ธุรกรรมออนไลน์เติบโตทั้งในด้านปรมิาณและมูลค่า 
และ สร้างความเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนกับธรุกิจออนไลน์ในทุกระดับ 



พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เอกชนด าเนินการ รัฐอ านวยการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล  

เป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจและท างานรว่มกันแบบไม่มีก าแพง 
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