เปดประตู
สูต
 ลาดใหม

กุมภาพันธ 2564

ธุรกิจแพลตฟอรม … โมเดลธุรกิจใหมของโลกในยุค New Normal

HIGHLIGHTS

• ธุรกิจแพลตฟอรมเปนหนึ่งในโมเดลธุรกิจใหมของโลก ซึ่งเกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนไป โดยเปนตัวกลางที่จับคูระหวางผูมีสินคา/บริการกับผูที่ตองการสินคา/บริการ
• ปจจุบันธุรกิจแพลตฟอรมสวนใหญเปนรูปแบบการจับคูระหวางผูขาย-ผูซื้อ และอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดธุรกรรม (Transaction
Platform) รวมถึงยังปด Pain Point ในดานตางๆ เชน มีระบบตรวจสอบผูขาย มีการติดตามสินคา/บริการใหเปนไปตามขอตกลง
• ธุรกิ จแพลตฟอรมมีแนวโนมเติบโตสูงและขยายวงกวางไปในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมหนาวงจรธุรกิจทั่วโลก
ผูประกอบการไทยควรทําความเขาใจและปรับตัวเพื่อไมพลาดโอกาสในการเขาเปนสวนหนึ่งของโมเดลธุรกิจใหมนี้

ทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงปจจัยแวดลอมและเทรนดธุรกิจที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว (Disruption) ตลอดจนพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหม
กอใหเกิดโมเดลธุรกิจใหมๆ ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและมาเติมเต็มชองวางทางธุรกิจ โดยหนึ่งในโมเดลธุรกิจที่กําลังมาแรงและถูกกลาวถึงเปนวงกวาง คือ
ธุรกิจแพลตฟอรม (Platform Business) ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระหวางผูมีสินคา/บริการ (Provider) กับผูที่ตองการสินคา/
บริการ (Seeker) ภายใต Ecosystem เดียวกัน โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการเพื่อใหธุรกรรมตางๆ เกิดขึ้นไดอยางสะดวกและ
นาเชื่อถือ ทั้งนี้ ธุรกิจแพลตฟอรมมีแนวโนมที่จะทวีบทบาทสําคัญและขยายขอบเขตไปในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งชวยใหธุรกรรมการคาและบริการ
ตางๆ เกิดขึ้นไดสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะในมิติของผูประกอบการจะสามารถใชแพลตฟอรมเปนชองทางสําคัญในการขยายตลาดไปยังผูซื้อหรือ
ลูกคากลุมใหมๆ ทั่วโลก ตลอดจนชวยลดตนทุนการดําเนินการภายใตเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ บทความฉบับนี้จึงขอฉายภาพใหผูประกอบการไทยได
รูจักโมเดลธุรกิจแพลตฟอรม และตัวอยางแพลตฟอรมที่นาสนใจ นอกเหนือจากแพลตฟอรมที่เปนที่รูจักกันดีอยาง Amazon, Grab, Facebook เพื่อให
ผูประกอบการไทยปรับตัวไดทันทวงทีและไมพลาดโอกาสที่จะเขาไปเปนสวนหนึ่งของแพลตฟอรมที่ตอบโจทยกับธุรกิจของตน
สรุปโมเดลธุรกิจแพลตฟอรม

Ecosystem

ผูมีสินคา/บริการ
(Provider)

แพลตฟอรม

Key Success Factor

ผูตอ งการสินคา/บริการ
(Seeker)

 Revenue Model : มีรูปแบบการสรางรายไดใหกับผูขายทีเ่ หมาะสม เชน คาธรรมเนียม

และ Profit Sharing

 Technology : มีเทคโนโลยีที่สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทยผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
 Linking Ecosystem : มีระบบเชื่อมโยงผูที่เกี่ยวของใน Ecosystem อยางครบวงจร

Ecosystem

Ecosystem

รูปแบบธุรกิจแพลตฟอรมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เชน
• Transaction Platform : ตัวกลางจับคูระหวางผูขาย-ผูซื้อ
และอํานวยความสะดวกเพือ่ ใหเกิดธุรกรรม เชน Amazon
(ผูขายสินคา-ผูซื้อสินคา) Uber (คนขับรถ-ผูโดยสาร)
• Investment Platform : ตัวกลางจับคูระหวางผูระดมทุนกับ
นักลงทุน เชน Circle Up
• Integration Platform : การสรางพื้นที่กลางเพื่อใหผูพัฒนานํา
แอพลิเคชั่นมาวาง และใหผูสนใจมาดาวนโหลดได เชน App Store
ของบริษัท Apple
• Innovation Platform : การสราง Infrastructure เพื่อใหผูที่
ตองการพัฒนาแอพลิเคชั่นสามารถมาใชบริการหรือตอยอดการ
พัฒนา เชน ระบบ iOS และ Android
ที่มา : Art Home Online, Techrrival

ตัวอยางธุรกิจแพลตฟอรมที่นาสนใจ

* Resale คือ การซื้อสินคาจากราน
แลวนํามาขายตอในราคาที่สูงขึ้น มัก
เกิดขึ้นกับสินคารุน Limited

(สหรัฐฯ)

แพลตฟอรมซื้อ-ขายรองเทาผาใบ (Sneaker) ของตลาด Resale* สําหรับนักสะสมทั่วโลก
โดยใชระบบซื้อ-ขายแบบการประมูล พรอมตรวจสอบและการันตีวาเปนสินคาแท 100% รวมถึงมีบริการทางการเงินและขนสงครบวงจร
ความสําเร็จของ
จุดเดนของ
ตอบโจทยตลาด
Resale ที่กําลังโต

ตลาด Resale ของ Sneaker โลก
โตกาวกระโดดจนมีมูลคาสูงถึง

6 Bil.USD
(ป 2562)

ที่มา : Fashion United, Sourcing Journal

“เกือบครึ่งหนึ่ง
ของ GDP บรูไน”

Pain Points
นั ก สะสมไม มั่น ใจที่ จ ะซื้ อ สิ น ค า
โดยตรงจากผูขาย เนื่องจากกลัว
จะเปนของปลอม
ที่มา : StockX, Blockdit, Shoe Intelligence, Fashion United, Cowen Equity Research

เปนแพลตฟอรมซื้อ-ขายออนไลนที่มี Sneaker
หลากหลายและจํานวนมาก
ใชระบบซื้อ-ขายแบบการประมูล (Bid/Offer)
จับคู
ผูขาย
เสนอราคาขาย
(Offer)

ผูซื้อ
ตั้งราคารับซื้อ
(Bid)

มีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวาเปนสินคาแท 100%
บริการครบวงจร (ชําระเงินและขนสงระหวาง
ประเทศ)

จํานวนธุรกรรม
ตอป (ป 2563)
มูลคาซื้อ-ขายตอป

7.5 ลานธุรกรรม

ซื้อ-ขายสูงสุด

(Nike Dunk SB Low Paris)

1.8 Bil.USD
Sneaker ที่มีมูลคา 34,988 USD/คู
(ป 2563)

รูหรือไม?

ที่มา : StockX, Fashion United

เติบโตและขยายธุรกิจมากขึ้น

ขยายกลุมสินคา โดยเพิ่มสินคาอื่นๆ
นอกจาก Sneaker โดยเฉพาะสินคา
Luxury
ขยายคลังสินคา ไปที่ฮองกงและยุโรป

(จากเดิมมีเฉพาะในสหรัฐฯ)

Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูลแกผทู สี่ นใจเทานั้น
โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวา โดยทางใด

(กานา)

แพลตฟอรมจับคูระหวางเกษตรกร-ผูซื้อในกานา โดยเนนใหความชวยเหลือตลอดวงจรธุรกิจ (เพาะปลูก-จําหนาย-ขนสง)
รูปแบบการใหบริการ

ปด Pain Point เกษตรกรในกานา
ขาดแคลนเงินทุน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต

(เกษตรกรเพียง 8%
เขาถึงเงินทุนในระบบ)

ถูกกดราคาโดย
พอคาคนกลาง
(ใหราคาต่ํากวาตลาดราว 40%)

ระบบโลจิสติกสไมดี
(ทํ า ให อั ต ราสู ญ เสี ย ผลผลิ ต
หลังการเก็บเกี่ยวสูงถึง 50%)

ความสําเร็จของ
ผูซื้อ
บริการของ
นอกเหนือจากการจับคูเกษตรกร-ผูซื้อ

เกษตรกร

• ลงทะเบียนเปนผูขาย
• วางจําหนายผลผลิต  ช ว ย จั ด ห าเ ม ล็ ด พั น ธุ แ ล ะ ปุ ย

บนแพลตฟอรม

ที่มา : Ghana Business News, Assam Don Bosco University, Esoko

AgroCenta ไดรับการสนับสนุนจากภาครั ฐ
และภาคเอกชน เช น กระทรวงอาหารและ
เกษตรของกานา Seedstars (องค ก ร
สนับสนุนธุรกิจ Startups) และ Vodafone
(บริษัทโทรคมนาคม)

ราคาถูกใหเกษตรกร
 ชวยตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต
 ให คํา แนะนํ าในการเพาะปลูก และ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
 มี บ ริ ก า ร รั บ ส ง ผ ล ผ ลิ ต จ า ก
เกษตรกรไปยั ง ผู ซื้ อ โดยไม คิ ด
คาใชจา ย

ปริมาณผลผลิต
ที่ขายไดเพิ่มขึ้น

73%

รายไดเฉลี่ย
ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น

35%

(CAGR ป 2560-2562)

รูหรือไม?

(ป 2562)

ที่มา : GSMA, African Green Revolution Forum, Venture Burn

(อินเดีย)

แพลตฟอรมที่เปนครัวกลางใหเชาแกพอครัว/รานอาหารที่ไมมีครัว (Cloud Kitchen) สําหรับปรุงอาหาร รวมถึงเปนแหลงรวบรวมรานอาหารหลากหลาย
ประเภทไวในที่เดียว พรอมบริการสงอาหารถึงบาน (Food Delivery) เพื่อตอบสนองไลฟสไตลผูบริโภคยุคใหมที่นิยมสั่งอาหารมารับประทานที่บาน
รูปแบบการทํางานของ
“Cloud Kitchen
เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ
รานอาหารแบบเดิม”

สั่งอาหารผาน Application
ของเครือ Rebel Foods

ความสําเร็จของ

รับคําสั่งซื้อ
Cloud Kitchen
สงคําสั่งซื้อใหแตละราน

• ไมตองมีครัว
• ไมตองมีหนาราน
• ขยายสาขาไดเร็ว

ราน A

ราน B

ราน C





(ป 2563)

(เพิ่มขึ้น)

109%

จํานวนรานอาหารออนไลน :
มากกวา 3,000 ราน
รูหรือไม?

บริการสงถึงบาน
จุดเดนของ

รายได : 6.5 Bil.INR

มีหลายสาขาในอินเดียทําใหมีฐานลูกคาจํานวนมาก
ใชเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพอาหาร เชน หุนยนตทอดอาหาร และกลอง
ตรวจสอบคุณภาพ
ใช Machine Learning ประมวลผลและวิเคราะหพฤติกรรม/คําสั่งซื้อของลูกคา
ที่มา : India Times, Forbesindia
เพื่อบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ

จํานวนสาขาของ Rebel : 320
แหง ใน 3 ประเทศ ไดแก อินเดีย
อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร
มีแผนขยายสาขาไปหลายประเทศ
เชน รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย

ที่มา : Rebel Foods, Times of India, Forbesindia, New Indian Express

(อินโดนีเซีย)

แพลตฟอรมจับคูนักออกแบบตกแตงภายในกับเจาของบาน โดย Dekoruma จะประมวลผล เพื่อหานักออกแบบที่ตรงกับความตองการ
ของเจาของบานมากที่สุด นอกจากนี้ Dekoruma ยังตรวจคุณภาพงานกอนสงมอบ รวมถึงจัดหาเฟอรนเิ จอรตามความตองการดวย
มองเห็นโอกาสจากการเติบโตและ Pain
Point ของตลาดที่อยูอาศัยในอินโดนีเซีย

ตลาดที่อยูอาศัยในอินโดนีเซีย
เติบโตตอเนื่อง

7.6%

(เฉลี่ยตอป)

(ป 2558-2562)

ที่มา : Globenewswire

Pain Point : ชาวอินโดนีเซียมีปญหา
ในการหานักออกแบบตกแตงภายใน เชน
• หานักออกแบบที่ตรงกับความตองการไดยาก
• กังวลวานักออกแบบจะทิ้งงาน
ที่มา : CG Interior

ผลงานของ

รูปแบบการใหบริการ
ลงทะเบียนและกรอก
ขอมูลความตองการตางๆ

เจาของบาน

จับคูนักออกแบบที่ตรงกับ
ความตองการของเจาของบาน

นักออกแบบ
ตกแตงภายใน

บริการของ
นอกเหนือจากการจับคูระหวางเจาของบานนักออกแบบ
 จัดหาเฟอรนิเจอรพรอมบริการติดตั้ง
 ตรวจสอบคุณภาพงานกอนสงมอบใหลูกคา

จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ

2,000 โครงการ/ป

ใชระยะเวลาออกแบบและ
ตกแตงภายในสั้นกวา
คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

8-12 สัปดาห

(คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
อยูที่ราว 20 สัปดาห)
ที่มา : Dekoruma, Yahoo

Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด
Icon made by Freepik, Goodware, Pause08, Seek Vector Logo, Nhor Phai, Flat Icon, DinosoftLabs, Surang, Vitaly Gorbachev, Travelstartups, Becris, Good Ware, xnimrodx, Eucalyp, Flat
Icons, Payungkead

