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โดย
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ผู้อ านวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย



ประเด็นการบรรยาย

•อิทธิพลของ e-Commerce ต่อระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ

•ปัจจัย ผลกระทบ และความท้าทายส าคัญจาก e-Commerce 
ต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของภาคอุตสาหกรรม            
และผู้ให้บริการโลจิสติกส์



Business Disruption









การค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (e-Commerce) ได้รับความนิยมมากข้ึนทั่วโลก 
โดยเติบโตประมาณ 24% จากช่วงปี 2014-2016 และคาดว่าจะเตบิโตได้อีก 13% 
ภายในปี 2019 โดยมูลค่าของตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูงสุดในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิก 
ที่คาดว่าจะมีการเติบโต 27% ภายในปี 2019 อีกทั้งยังเป็นภูมิภาคท่ีมีสัดส่วน
การค้า e-Commerce ต่อสัดส่วนการค้าปลีกมากที่สุด 



Global Survey on Internet Security 
and Trust

• ซึ่งน าเสนอโดย UNCTADวันที่ 16 เมษายน 2018 ที่ผ่านมา ระบุว่าความไม่ม่ันใจในความ
ปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลกแต่ละด้านในปี 2018 ลดลงจากปี 2017 ดังต่อไปนี้



Global Survey on Internet 
Security and Trust (2)

• ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการช าระเงินผ่าน mobile application ใน smartphone มากขึ้น 



E-Commerce by Countries



Source: www.loginworks.com



Consumer Engagement Protocol:
develop a code of conduct for digital
engagement with consumers



IoT devices used to support reliable 
and trusted manufacturing and 
delivery of goods

•Asset tracking through the 
whole manufacturing and 
delivering cycle

•Fleet management to 
optimize transportation 
resources

•Automate vehicle and station

•Environment sensing to 
monitor sensitive goods to 
avoid damage or loss

Reliable, 
Efficient & 

Trusted 
Supply 
Chains



การขยายตัวของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ค้าปลีก ดังเช่น ในสหรัฐอเมริกาที่ห้างสรรพสินค้า
ได้เริ่มทยอยปิดตัวลง หรือลดจ านวนพนักงาน หรือลดจ านวนสาขาลง  อาทิ ห้างสรรพสินค้า Macy ปิด 100 สาขา 
ห้างสรรพสินค้า Sears ปิด 150 สาขา รวมทั้งหันมาท าการขยายตลาดออนไลน์ และ JC Penny ที่มีโครงการจะปิด 
1,000 สาขา โดยหันมาให้ความส าคัญกับการท าการตลาดออนไลน์แทน 



Online 2 Offline

• O2O (โอทูโอ) หรือ Online-to-Offline คือ นิยามของบริการที่ให้ผู้ใช้งานติดต่อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อรับสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น สั่งอาหารเดลิเวอรี่

• โมเดลธุรกิจ O2O คือ การผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์ และการน าคุณภาพของออฟไลน์
มาช่วยยกระดับออนไลน์ 
• Alibaba มองว่าอนาคตของวงการค้าปลีกไม่ได้อยู่ที่อีคอมเมิร์ซอยา่งเดียว แต่อยู่ที่การผสมผสานอีคอมเมิร์ซเขา้กับ

ร้านค้าออฟไลน์ 
• Amazon ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซที่นั่นก็หันมาบุกโลกออฟไลน์ เช่น พัฒนาบริการ Amazon Fresh บริการสั่งซื้อ

สินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและอาหารสดออนไลน ์น าร่องร้านสะดวกซื้อไฮเทค Amazon Go เช่นเดียวกับร้าน Tao Café 
ของ Alibaba ที่จีน

ที่มา: ETDA



ตัวอย่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

•อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ => สื่อออนไลน์
•อุตสาหกรรมเพลง => iTunes, Apple Music, JOOX
•อุตสาหกรรมหนัง => Netflix
•อุตสาหกรรมทีวี => live via website





Use of Artificial Intelligence (AI)

1. For diagnosis and consultation?

2. For dynamic and complexity issues?

3. For another use in everyday life?



B2B Cross Border e-Trading Platform 
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Block Chain in International Trade
: Creation of new Trust



Block Chain in International Trade
: Creation of new Trust





















• With temperature 
alerts.

• 25 DegreeC.



















https://youtu.be/SV0KXBxSoio





Smart Farming

1. Smart Sensor / Smart Mapping
2. Smart Equipment Monitoring
3. Smart Crop Monitoring
4. Smart Predictive for Crop and 

Livestock
5. Smart Climate and Monitoring 

and Forecast
6. Smart Live Stock Tracking and 

Geo Fencing
7. Smart Stats on Live Stock 

Feeding and Procedure
8. Smart Logistics and 

Warehousing!!!



Cold Chain Logistics
: Key Challenge for Agricultural Business





Another issues

•Re-engineering and standardization of 
system, processes and products

•Collaboration within supply chain

•Laws & Regulations such as pre-Certification 
& e-certification for controlled products
•International Standards / Code of Conducts



บทบาทของ E-Commerce Market Place 
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
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Alibaba Ecosystem
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Best Inc.: 
Backed up by Alibaba







โอกาสของผู้ประกอบการท้องถิ่นขึ้นอยู่กับ ....

•ความพร้อมด้านมาตรฐานการให้บริการ
•ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
•ความพร้อมด้านการเงิน และการลงทุนในยานพาหนะ / คลังสินค้า

•ความพร้อมด้านบุคลากร: ทักษะการท างาน / ภาษา
•การสนับสนุนและระบบของภาครัฐ
•ระบบ pre-inspection สินค้าเกษตร
•Smart Farmer+Logistics Service Providers
•Direct Payment



ขอ้เทจ็จริง ...



Source: https://mgronline.com/business/detail/9610000084795

1. เปิดบริการ 24 ชั่วโมง อยากส่งกี่โมงก็มาเลย
2. ขนส่งมั่นใจ “รถจักรยานยนต์น าจ่าย” ติดตั้งกล่องไฟเบอร์กลาส
3. ระบบคัดแยกขั้นเทพ รับมือแม่ค้าออนไลน์ส่งของได้วันละ 8 ล้านชิ้น
4. ตู้ไปรษณีย์ iBOX ตอบโจทย์คนชอบช้อปออนไลน์ รับของเองได้ ไม่
ต้องส่งถึงบ้าน

5. บริการกล่องพร้อมส่งและแอปพลิเคชัน Prompt Post 
6. เคร่ืองบริการรับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ (APM)
7. บริการคูเรียโพสต์ (Courier Post) 2-4 วันท าการ
8. บริการ On Demand Delivery (ODD) ให้ผู้รับสามารถก าหนดเวลา
การจัดส่งพัสดุ หรือเปลี่ยนท่ีอยู่ ส าหรับการรับพัสดุได้ตามต้องการ 



Logistics Performance Index (LPI) 2018
: Key Findings

• Gaps in logistics performance persist - In 2018, the gap between 
top and bottom performers narrowed again. The average score for 
the top 10 countries dropped to 4.03, the bottom 10 countries 
scored an all time high of 2.08

• Supply chain reliability and service quality are strongly associated 
with logistics performance

• Delivering good quality services is key to successful operations, 
and its importance is growing!!!

• Supply chain resilience and sustainability are emerging concerns

• Pushing the envelope of implementation by all stakeholder is 
required.



e-com·merce
noun
commercial transactions 
conducted electronically               
on the Internet.

ความส าเร็จของระบบ 
e-commerce อยู่ที่การ
จัดส่งสินค้าใหก้ับผู้ซือ้ได้
อย่างรวดเร็ว มีต้นทุน
และกระบวนการท างาน
ที่แน่นอน เชื่อถือได้ ***



1) E-Commerce Assessment

ความท้าทายส าคัญ

• ความแตกต่างระหว่างระบบและ
มาตรฐานภายในประเทศ เทียบกับ
มาตรฐานสากล

• ทิศทางการพัฒนาในแต่ละองค์กร
ธุรกิจ/หน่วยงาน ยังไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

แนวทางการด าเนินงาน

• พัฒนาบนพื้นฐาน KYC: Know 
Your Customer  พร้อมทั้ง ส ารวจ
และประเมินเป็นประจ าทุกปี 

• พัฒนาระบบร่วมกันใน Supply 
Chain และอ้างอิงกับ
มาตรฐานสากล

• พัฒนาต้นแบบส าหรับ SMEs ให้
สามารถเช่ือมต่อกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่

• ก าหนด KPI ในการติดตามและ
ประเมินผลต่อเนื่อง



2) ICT Infrastructure and Services

ความท้าทายส าคัญ

• โครงสร้างพื้นฐาน ICT ไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการ
พัฒนา Digitalization ตลอด end-
to-end supply chain โดยเฉพาะ
ระดับเกษตรกร และผู้ซื้อรายย่อย

• ความปลอดภัยของ Secure internet 
servers

• ไม่มีต้นแบบการพัฒนา Cross Border 
e-Trading Platform เพื่อให้ SMEs 
สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

แนวทางการด าเนินงาน

• เร่งพัฒนา High Speed Internet 
ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้าง 
Infrastructure ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

• ส่งเสริมการจดทะเบียน URL ที่อยู่ที่
ชัดเจนของผู้ใช้งาน Internet รวมถึง
การจดทะเบียน ในการใช้ Internet 
User ของ Mobile Section

• เร่งพัฒนาระบบ e-Payment และให้
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศในทวีป
เอเชีย (Asian Payment Network 
(APN))



Key Engineering Challenges

• Power

• Networking/Signaling/Presence Detection

• Transmission/Bandwidth

• Connectivity – managing exponential growth

• Interfaces between devices

• Interfaces between software programs

• Security – to hacking and to system failures



3) Payments

ความท้าทายส าคัญ

• ความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านระบบ 
Online Payment ทั้งระดับ B2B และ 
B2C

• ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการในการ
พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรม(ทาง)
คอมพิวเตอร์ (Cyber Crime)

• ความไม่พร้อมของบุคลากรภาคเอกชนใน
การด าเนินการ B2B Online Payment 
ทั้งในเรื่องของระบบการช าระเงินและการ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การท าธุรกรรม B2B ตามข้อก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องปรับปรุงให้
เหมาะสมกับรูปแบบการช าระเงินใน
ปัจจุบัน

แนวทางการด าเนินงาน

• ส่งเสริมให้ Payment Service Provider 
มาร่วมใน B2B Cross border e-
Trading Platform กับภาคธนาคาร 

• การเชื่อมโยง Domestic e-Payment           
เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Cross Border          
e-Payment

• ภาครัฐ เอกชน และธนาคาร ต้องร่วมมือ
กันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง Cyber Security 
และสนับสนุนให้มีการใช้ Cashless 
Payment 

• พัฒนามาตรฐาน Blockchain ที่เป็นสากล
• ส่งเสริมและพัฒนาระบบ e-Payment ใน

ระบบ National Single Window 
(NSW)



4) Trade Logistics

ความท้าทายส าคัญ

• ผู้ขนส่งและผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ขนาดใหญ่มีการพัฒนาระบบ 
e-Logistics ทั้งในรูปแบบปกติและ 
blockchain

• ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยขาด
ความพร้อมและทรัพยากรในการ
พัฒนาปสู่ e-Logistics

• ศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ไทยในการให้บริการ Cross Border 
e-Transport / e-Logistics

แนวทางการด าเนินงาน

• เร่งรัดการพัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน WCO Data 
Model และ UN/CEFACT Core 
Component Library 

• พัฒนา e-Certification
• พัฒนา Port Community System
• พัฒนาพิธีการศุลกากรให้รองรับ 

e-Commerce
• ผู้ประกอบการไทยต้องรวมกลุ่ม

พัฒนาศักยภาพด้าน e-Logistics



Challenge on 
Logistics for e-Commerce

•Reach to end-users (Last mile delivery)

•Higher cost of distribution

•Shorter lead-time

•Air-freight capacity and cost

•Customization to each products

•Inventory management etc.



E-Commerce created more demand 
on Air Freighter



Growth in global air freight demand to outpace freighter capacity
Shpg Gazette 23/2/18

GLOBAL air freight volumes are forecast to rise by on average 4.2% annually through 2020. 
At this forecast rate the demand will outstrip available cargo belly and freighter capacity, 
according to Boeing's latest annual cargo forecast.
Last year global air freight tonnage increased by 9.5% over the 12 months through the end of 
November 2017, marking the industry’s strongest performance since the global financial 
crisis of 2010.
All regions recorded positive growth, but Asian and European carriers accounted for two-
thirds of the increase in demand, the aircraft manufacturer said.
The projected growth of air cargo traffic worldwide requires 2,480 additional freighter 
aircraft over the next two decades - 920 new and 1,560 conversions - to keep pace with 
expanding capacity needs, particularly as e-commerce is booming and more so in China than 
in any other part of the world.
Currently, the world's fleet stands at 1,810 freighter and half of what is needed in future.
Other newly required freighter aircraft by 2036 would include 430 medium wide-body 
aircraft with a 40- to 80-ton payload, 460 widebody conversions with a 40 to 120 ton payload, 
and 490 large production aircraft with 80 ton payloads, reported IHS Media.
According to Boeing, global retail e-commerce sales will rise from an estimated US$2.25 
trillion for 2017 to a projected $4.48 trillion in 2021, for an annual growth rate of 19.2%.
The International Air Transport Association (IATA) expects air cargo revenues to reach $59.2 
billion in 2018, up by 8.6% from 2017 when revenues totalled $54.5 billion.



Logistics Problems & Reasons

Problem in Logistics

X Lost freight

X Invisible freight

X Incorrect freight information

X Fake consignee

X High cost delivery

X Fraud of transporter

Major Causes



e-BOD (Bill of Delivery)









BLOCKCHAIN OPPORTUNITIES 
ON LOGISTICS

• Increased security

• Increases transparency, availability and reliability for 
all participants.

•More efficient transfer of digital assets
• The need for intermediaries as a result of Lack of 

efficient options to ensure the security of assets (cargo 
ownership, payments)

•Automation of contractual obligations through 
Smart Contracts

•Time and cost reductions etc.



Port Community System
: Concept of Maritime Single Window (MSW)



Case Studies: MSW in Morocco



Autonomous (Unmanned) Vessel



Autonomous Port



Interoperability?????



UN/CEFACT: Buy-Ship-Pay Model





Air Freight Security Scheme
: Known Consignor & 100% Cargo Screening





Known Consignor

6 Point Plan

• Analyze of the processes in 
regards to the point of 
defining product as air 
freight

• Definition of the secured 
area

• Nomination of responsible 
persons for security

• Staff background check
• Staff Training
• If necessary in the country: 

writing of the security 
program

Responsibilities                         
of Known Consignor

• Business Partners
• Physical Security
• Security Training / threat 

Awareness
• Procedural Security
• Personnel Security
• Access Control



5) Legal & Regulatory Frameworks 

ความท้าทายส าคัญ

• กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ e-Trading ของ
ประเทศไทย ยังคงเป็น
กฎหมายที่ออกแบบส าหรับใช้
ใน Traditional Trade 

• ประเทศไทยยังไม่ได้มี
มาตรฐานของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ
สากลทั้งหมด และจ าเป็นต้อง
เร่งด าเนินการในหลายส่วน

แนวทางการด าเนินงาน

• ต้องเร่งปรับปรุง workflow 
การท างานขององค์กร เพื่อ
รองรับธุรกรรมในระบบ Cross 
Border e-Trading โดย
อ้างอิงมาตรฐานสากล อาทิ 
UN/CEFACT 

• ปฏิรูปกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศให้
สอดคล้องกับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 



Thailand 
1,500 Baht

Customs Duty on e-Commerce



6) Skill Development

ความท้าทายส าคัญ

• ขาดแคลน บุคลากรในสายงาน IT 
และปัญหาเรื่องภาษาในการ
ประสานงานกับคู่ค้าใน
ต่างประเทศ เมื่อมีข้อผิดพลาดใน
การท าธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

• ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจใน
การปรับตัวไปสู่ Digitalization 
เพื่อรองรับ e-Trading 

แนวทางการด าเนินงาน

• สร้างและจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
Cross Border e-Trading อาทิ 
e-Market Place, e-Logistics, 
e-Payment Solution 

• ศูนย์ให้ค าปรึกษาและเคาน์เตอร์
เซอวิสที่ช่วยเรื่อง Software 
Analysis และ Networking



7) Financing for E-Commerce

ความท้าทายส าคัญ

• การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ 
Digitalization จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งเป็น
อุปสรรคส าคัญส าหรับ SMEs ใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
ความสามารถในการจ่ายคืนเงนิกู้

แนวทางการด าเนินงาน

• จัดสรรงบประมาณ/เงินกู้ ส าหรับ
การพัฒนาไปสู่ Digitalization 
ภายใต้การก ากับดูแลและให้
ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด

• ส่งเสริมการลงทุนด้านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การหัก
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาองค์กรไปสู่ 
Digitalization ได้ 2 เท่า ส าหรับ
องค์กรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
และด าเนินการจริง เป็นต้น



Logistics Performance Index (LPI) 
2018



Logistics Performance Index (LPI) 
2018

•Megatrends and policies A recent publication by the 
World Economic Forum, prepared by leading experts, 
identified eight megatrends likely to drive the future of 
logistics: 

1. Logistics skill shortages. 
2. Restructuring global value chains. 
3. Supply risk and recovery (resilience). 
4. Digital transformation of supply chains. 
5. Sustainability of supply chains. 
6. E-commerce driving demand chains. 
7. Logistics property and infrastructure. 
8. Collaborative business models.

Effected from 
e-Commerce



Digital World           

(e-Commerce / 
Blockchain / Fintech etc.)

Change in International 
Trade Procedures and 

Logistics Operation

What effected to players 
& What we have to do? 

1. Autonomous & Real Time
2. Reliability
3. Adaptability
4. Visibility & Traceability

Key Characteristics of 
Industry 4.0 & Logistics 4.0

What effected to us?
+ How we preparing?
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“ความท้าทายผู้ประกอบการไทย กับโลจิสติกส์ 4.0”

Questions & Answer.




