การทําธุรกิ จยุคแพลตฟอร์ม (ตอนที่ 2)
HIGHLIGHT :
● การทําธุรกิจยุคแพลตฟอร์ม (ตอนที่ 2) : แพลตฟอร์มของธุรกิจยุคใหม่ท่เี ป็ น Digital Platform นัน้ มีส่วนประกอบ
สําคัญอะไรบ้าง และสามารถแบ่งได้เป็ นกีป่ ระเภท รวมถึงความแตกต่างระหว่าง Platform business และ Traditional
business เป็ นอย่างไร เรียนรูจ้ ากตัวอย่างร่วมกันได้จากบทความนี้
เวลาในการอ่าน 4 นาที
ในบทความตอนที่ แล้ว ได้กล่าวถึงความหมายความสําคัญของ “แพลตฟอร์ม ” ซึ่งมีบทบาทอย่างมากกับธุรกิจในปั จจุบนั
สําหรับบทความตอนที่ 2 นี้ จะนําทุกท่านลงไปในรายละเอียดเกีย่ วกับแพลตฟอร์มของธุรกิจยุคใหม่ ซึง่ ประกอบไปด้วยเนื้อหา
หลัก 3 ส่วน ได้แก่ การสร้าง Digital platform ประเภทของ Digital platform และ Platform business
1) การสร้าง Digital platform
การจะทําธุรกิจในยุคใหม่ได้ตอ้ งมีการสร้าง Digital platform ขึน้ ซึง่ มีสว่ นประกอบสําคัญ 2 ประการคือ
 Technical functionality
บน Digital platform จะต้องมี core function เพื่อทําหน้าทีใ่ ห้ user เข้าถึงแพลตฟอร์ม และมีสว่ นทีใ่ ห้บริการ เก็บข้อมูล
ส่วนทีด่ ูแลการปฏิสมั พันธ์ ซึง่ ในการทําครัง้ แรกๆ แพลตฟอร์มอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ และอาจเกิดความล้มเหลวเมื่อ
นํ าไปทดสอบนับครัง้ ไม่ถ้วน หรือที่เรียกขัน้ ตอนนี้ว่า MVP (minimum viable product) จนกว่าจะได้ Core technical
functionality ที่ผ่านการทดสอบยืนยันจากผูใ้ ช้ รวมถึงมีการพัฒนา User experience เป็ นอย่างดี ก็จะสามารถนํ าไป
เริม่ ทําธุรกิจและขยายขนาดต่อไป
 Network effects
ส่ ว นสํ า คัญ ของเทคโนโลยีบ น core function อีก ประการ คือ การทํ า ให้ เ กิด ปฏิส ัม พัน ธ์ข องสมาชิก ที่เ ข้า มาใช้
แพลตฟอร์มในหลายลักษณะ เช่น one-to-one, one-to-many และ many-to-many ซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดธุรกรรม
(Transactions) ที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม แล้วยังสามารถดึงดูดสมาชิกใหม่ๆ เข้ามาได้อกี ด้วย ดังนัน้ การเกิด
Network effects จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการเติบโตของแพลตฟอร์มแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็ นผลดีต่อธุรกิจที่อาศัยบน
แพลตฟอร์มนี้
2) ประเภทของ Digital platform
 Transaction platforms
เป็ นแพลตฟอร์มทีอ่ ํานวยความสะดวกในการซือ้ ขายแบบออนไลน์ บางคนก็เรียก platform นี้ว่า Two-sided Markets
หรือ Multi-sided Markets
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 Innovation platforms
เป็ นแพลตฟอร์มทีม่ เี ทคโนโลยีพน้ื ฐานให้แก่สมาชิกเพื่อนําไปสร้างนวัตกรรม สินค้า และบริการต่อไป ตัวอย่างบริษทั ที่
ทําหน้าทีเ่ ป็ น Innovation platform เช่น Microsoft และ Intel เป็ นต้น
 Integrated platforms
เป็ นแพลตฟอร์มทีร่ วม Transaction และ Innovation platform เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น Apple, Google และ Alibaba
ซึง่ การรวมแพลตฟอร์มหลายลักษณะนี้ จะช่วยบริการลูกค้าได้หลากหลายและเพิม่ มูลค่าธุรกิจมากขึน้
 Investment platforms
เป็ นแพลตฟอร์มที่ผู้เป็ นเจ้าของไม่ได้เป็ นผู้บริหารโดยตรงของ Major platform แต่ทําหน้าที่เป็ นช่องทาง (holding
vehicles) ให้ก ับ แพลตฟอร์มอื่น เช่ น แพลตฟอร์มชื่อ PLAT ที่เ ป็ น ช่อ งทางการลงทุน ใน ETFs (exchange traded
funds) ของสถาบันการเงินต่างๆ
3) Platform business
Alex Moazed (จาก Model – Definition - What is it? - Explanation, Applico) ให้คําจํากัดความว่า แพลตฟอร์มเป็ น
Business model ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ธุรกิจ โดยอํานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลีย่ นจากกลุ่มคนตัง้ แต่ 2
กลุ่มขึน้ ไป โดยทัวไปคื
่ อ ผูบ้ ริโภค (consumers) และผูผ้ ลิต (producers)
และเพื่อทําให้เกิดการแลกเปลีย่ นอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มจะต้องทําหน้าทีบ่ ่มเพาะและขยายเครือข่ายของกลุม่
คนเหล่านี้มากยิง่ ขึน้ ทําให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มมากขึน้ โดยสรุป แพลตฟอร์มช่วยสร้างชุมชน (communities) และ
ตลาด (markets) ซึง่ ผลลัพธ์เหล่านี้เรียกว่า Network effects ทีจ่ ะทําให้เกิดการปฏิสมั พันธ์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามมา
Facebook, Uber และ Alibaba เป็ นตัวอย่างของธุรกิจในลักษณะ Platform business ที่ไม่จําเป็ นต้องเป็ นผู้ผลิตและ
ควบคุ ม สิน ค้ า คงเหลือ ผ่ า น supply chain เหมือ นธุ ร กิจ แบบดัง้ เดิม (Traditional / Linear business) ธุ ร กิจ ที่เ ป็ น
Platform business ไม่จําเป็ นต้องเป็ นเจ้าของโรงงานผลิต แต่ เป็ นผู้สร้างการเชื่อมต่อ (The means of connection)
โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ ส่อื สารในรูปแบบ connected technology ทําให้สามารถขยายเครือข่ายได้
รวดเร็วมากกว่าการทําธุรกิจแบบเดิม
อย่างไรก็ดีต้องทําความเข้าใจก่อนว่าแพลตฟอร์ม เป็ น Business model ไม่ใช่ช้นิ ส่วนของเทคโนโลยี (A piece of
technology) บางครัง้ คนยังเข้าใจผิด คิดว่าแพลตฟอร์ม คือ Mobile App หรือเว็บไซต์ แต่จริงๆ แล้วมันคือรูปแบบของ
การทําธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ จากการเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพียงแต่การ
เชื่อมโยงดังกล่าวต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกีย่ วข้อง
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ในขณะที่ Traditional business จะมีวธิ กี ารดําเนินธุรกิจทีต่ ้องอาศัยห่วงโซ่คุณค่าทีเ่ รียกว่า linear supply chain ซึง่ โมเดลของ
ธุรกิจเหล่านี้จะมี Infrastructure และการคิดต้นทุนที่แตกต่างออกไปจาก Platform business และวิธกี ารทําธุรกิจจะเป็ นแบบ
ทางตรง เริม่ จากวัตถุดบิ (upstream) สู่กระบวนการผลิตในโรงงาน (midstream) และจัดจําหน่ ายไปยังผูบ้ ริโภค(downstream)
ในตลาดทีอ่ ยู่บนห่วงโซ่คุณค่าของตัวเองเท่านัน้ ในขณะที่ Platform business เป็ นปฏิสมั พันธ์ทเ่ี กิดระหว่างกลุ่มในเครือข่าย ไม่
จํา เป็ น ต้องมีล ักษณะเป็ น Linear แต่ จ ะเป็ น แบบ Complex ทํา ให้มีโอกาสเกิด กิจกรรมทางธุ รกิจได้มากกว่า เช่ น ธุ ร กิจ ecommerce ที่ช่วยทําให้คู่ค้าเจอกัน ลูกค้าได้เจอกัน ทําให้เกิด การแลกเปลี่ยนและการค้าขายที่ช่วยเพิ่มปริมาณธุรกรรมได้
มากกว่า
กล่าวกันว่าในศตวรรษที่ 21 นี้ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจจะไม่ได้เป็ นแกนกลาง (Central aggregator) ของการสร้างมูลค่าธุรกิจอีก
ต่อไป และธุรกิจยุคใหม่จะเริม่ ค้นหา Business model ทีช่ ่วยสร้างการเชื่อมต่อในรูปแบบขยายไม่ใช่รปู แบบทางตรง ซึง่ Platform
business คือคําตอบในเรื่องนี้
ตัวอย่างของ Google, Apple และ Facebook ซึง่ เป็ น Platform business ทีป่ ระสบความสําเร็จและโด่งดัง แต่น่ีเป็ นเพียงยอดของ
ภูเขานํ้าแข็งเท่านัน้ มีการคาดการณ์ว่าจํานวนของ Platform business กําลังเติบโตและขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว ในปี 2016
ข้อมูลจาก Forbes ระบุว่า 4 ใน 5 บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็ นธุรกิจประเภท Platform business และข้อมูลในปี 2017
พบว่า 5 บริษัทที่มีมูลค่าตลาดของหุ้น (market capitalization) สูงสุด เป็ นธุรกิจประเภท Platform business เช่นกัน อีกทัง้
ทิศทางของบริษัทใหม่ๆ แบบ Platform business เริ่มขยายตัวไปยังทวีปต่ างๆ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะในเอเชีย เช่น Alibaba,
Tencent, Baidu และ Rakuten เป็ นต้น
ในมิติของนักลงทุนก็เริ่มสนใจและให้คุณค่าแก่บริษัทที่ดําเนินธุรกิจแบบ Platform business มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่
ประสบความสําเร็จในการขยายขนาดของธุรกิจจนกลายเป็ นผู้นําของอุตสาหกรรม ตัวเลขจากบริษทั ทีอ่ ยู่ใน S&P 500 พบว่า
บริษัท ประเภท Platform business มีมูล ค่ า สูง กว่ า รายได้เ ฉลี่ย (average revenue) ถึง 8.9 เท่ า ในขณะที่ก ลุ่ ม Traditional
business ทําได้เพียง 2-4 เท่าในอัตราส่วนประเภทเดียวกัน
กระแสดังกล่าวทําให้ Traditional business ทีเ่ คยประสบความสําเร็จมาในอดีตอย่างยาวนาน ต้องกลับมาทบทวนวิธกี ารทําธุรกิจ
กันใหม่ อันนี้ไม่ใช่เป็ นความผิดของธุรกิจดัง้ เดิม แต่เป็ นเพราะรูปแบบและวิธกี ารทําธุรกิจได้เปลี่ยนไป เกิดห่วงโซ่คุณค่าใน
รูปแบบใหม่ๆ ซึง่ การเชื่อมต่อนี้ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยี คนทีไ่ ม่ปรับตัวอาจต้องลงจากเวทีแบบงงๆ ว่าเกิดอะไรขึน้ ทัง้ ทีว่ นั ก่อนยัง
ดีอยู่เลย หรือบางบริษทั ก็กลายเป็ นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนี้ไปด้วย และคู่แข่งบนแพลตฟอร์มก็มมี ากมาย เกิดการแข่งขันที่
รุนแรง หากต่อสูแ้ ล้วไม่รอดก็คงต้องจากไป หรือไม่กต็ อ้ งสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองให้เข้มแข็ง จูงใจให้คนอื่นๆ อยากจะเข้ามา
เชื่อมต่อด้วย แต่ละบริษทั ต้องเก็บไปคิดเอาเอง รูแ้ ค่ว่า “ถ้าอยู่เฉยๆ ตายแน่ๆ”
เขียนโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP®
รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยังยื
่ นตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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