
What is it? And why is it important
to understand?



Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity



What is Digital
Transformation ?
Digital Transformation  is born from
"Disruption" of Technology, so if we want to
understand "Digital Transformation", we have
to understand "Digital Disruption". 



Digital Disruption is the "Change" from
"Innovation" or "New Technology" that affect the
way we do business or the way we do in daily life. 
Mostly, the change is happened so fast that
some businesses cannot adapt or change,
therefore, some businesses are disrupted.

Digital
Disruption



Examples of 
"Disruption"



 The Disruption in
Data Storage Technology



 Film VS Digital
Photography



1975 - Kodak was the first company to invent Digital Camera
1976 - Kodak had market share of 90% Film and 85% of  Film
Camera in USA
2001 - Kodak was losing market share of Film and Film
Camera, 2004  Kodak had to delisted from Stock Exchange
and 2012 filed Bankruptcy (Chapter 11)







Black Cabs vs UBER

 You have to know 60,000
roads and pass 12 exams 
 Monopoly inside London
Average 27 pounds per travel

Black Cabs
A London Taxi Drivers Association protest

against Uber in London. Black London
Taxis blockade Whitehall in a

demonstration against Uber, London ,UK
in February, 2016







Netflix is born in 1997 by Reed
Hastings, CEO and Founder,

because he forgot to return video
"Apollo 13", so he was fined

around 1,200 baht. From that
moment, he got an idea that how
to solve this pain point and came

up with "Subscription Model"



On 14 April 1998, www.netflix.com
was launched as a website video
rental. The model was customers
can rent video for 7 days with the
price total $4.00 per movie plus
$2.00 for delivery fee, also
customers can send video back with
the same envelope. 

In only 48 hours after the website
was launched, the website was
clashed due to excessive visitors. 

In 1999, Netflix can find investors
and raise fund for $30,000,000. 



In 2000, Netflix proposed to sell 49% of shares to Block Buster
for $50,000,000 to be a strategic partner and change to website
name to www.blockbuster.com and they can use Netflix
platform as a tool to rent video online, but Block Buster
declined that proposal. 



In 2005, Netflix reach 1,000,000 orders
per day and beat Blockbuster that built
their own website in 2004. 

In 2007, Netflix started streaming when
they saw the trend of technology. 

In 2010, Netflix had the highest movie
steam views with market share of 34% 
 (YouTube ranked second with 14%) and
Blockbuster declared bankruptcy in this
year. 



In 2003, House of Cards is the first
Netflix Original that produced by Netflix
and can be watched only in Netflix
Platform. The success of House of Cards
made the subscribers of Netflix
increased from 24 million to 40 million. 



















































" Mindset " have to accord the trend of digital. 

More important than
finding the right tools,
is the right " Mindset "



The Infinite game
The never ending game



The Infinite Game was written by Simon Sinek that
presented a mindset of the never ending game which
has the crucial part to build organization stronger,
sustainable and full of inspiration to handle VUCA
world.



The Difference in " Infinite Game " and " Finite Game " 

Finite Game Infinite Game

Player

Rule

Time

Purpose

known players players come and go

fixed rules rules change

fixed time no end point

clear winner
no winner

we have to just stay in the game



5 check lists to have 
" Infinite Mindset " 

Just Cause
Trusting Teams
Worthy Rivals
Existential Flexibility
Courage to Lead

1.
2.
3.
4.
5.



01 Just Cause
Why does your organization exist?

 For Something - What do you stand for? 
 Inclusive - Open for people who believe the same to join in 
 Service Oriented - Create benefit for public other than yourself 
 Resilient - Still be the same even the change of technology or
politics
 Idealistic - Still be the same even you succeed it so many times 

5 Characteristics of Just Cause 

1.
2.
3.
4.

5.



Microsoft, we are helping

people to be more productive.

BILL  GATES 

** Keeper of the cause : The leader of an organization have to keep
the cause and pass it to the next generation. 



02 Trusting Teams
Create a team that trust each other

Trusting Teams are created by making a "Feeling of
Safe" and "The place where you can show your
weakness to your team" without fear or they can be
theirs elves. 

So, Infinite Mindset will prioritize in creating "Safe
Zone" where employees can share their problem or
pain point to everyone in the team and leader and
colleagues can help to solve that problem. 



Four Seasons make me feel 

I can be myself.

NOAH,  BARISTA AT FOUR
SEASONS 



03 Worthy Rivals
The opponent that is worth looking to

Changing your mindset from overcoming each
other to be seeking for the important of having
worthy rivals will make an organization have
continuous improvement and creating new
innovative products. 

** Without competition, will make an organization lack of innovative
mindset and looking to benefit ourselves only. 





“They see us as a small business but without
seeing us is making us advantages” Reed
Hastings CEO Netflix



04 Existential Flexibility
Disrupt yourselves to stay in the game

An organization that want to enter in Infinite Game
and want to stay as long as possible must have an
ability to disrupt themselves, so that they can
change their existence and push their Just Cause
into another level. 
** An organization that do not have Existential Flexibility may grow and
have good performance in short term, however, they cannot the ability to
enter Infinite Game because rules and technologies are always changed.
ex, Kodak. 

** Eastman Kodak invented and had digital camera patent since 1975.



Walt Disney want to build the place
intended to have educational as well
as amusement value and to entertain

adults and their children. 
 

And That value become the Just
Cause "The Happiest Place on Earth" 



05 Courage to Lead
Take a lead of your just cause

Even you have 4 check lists but you do not have the
courage to bring it to life, your organization cannot
stay in the infinite game. 

Just like CVS Pharmacy take a lead of their just
cause "Helping people on their path to better health"





People do not buy what you do,
they buy why you do it.

SIMON SINEK



อุตสาหกรรมที�โดน "Disrupt" สูก่าร "Transform"

2500

ก่อตั�ง บรษัิท นวิไว
เต็ก จาํกัด การพมิพ ์

2559 

ดจิติอลดสิรปัชั�น
เขา้มาโจมตี
อุตสาหกรรมการ
พมิพอ์ยา่งรนุแรง

2561

ก่อตั�ง Wawa
Pack หนว่ยใหมข่อง
บรษัิท นวิไวเต็ก เพื�อ
ทําโมเดลธุรกิจใหม่

2562-2563

Transform
องค์กรโดยเริ�มจาก
อุตสาหกรรมการ
พมิพแ์ละบรรจุ
ภัณฑ์

2564

Wawa Pack สู่
MyWaWa แพล็ต
ฟอรม์ ที�สรา้งเครื�อง
มอืชว่ยเหลือการ
Transform องค์กร



เป�ดหน้าร้านบน MyWaWa 
เพื�อเข้าถึงผู้ซื�อ B2B ทั�วประเทศ 



Agenda 
 แนะนําแพลตฟอร์ม MyWaWa

สินค้าและบริการของ MyWaWa

Package and Visibility

Next Steps 

1.

2.

3.

4.



เราคือ e-Marketplace แพล็ตฟอร์ม
สําหรับการค้าขายรูปแบบ B2B ที�จะ
เชื�อมโยงซัพพลายเออร์กับลูกค้าใหม่
และมอบเครื�องมือที�จําเป�นในการทํา
ธุรกิจออนไลน์ แบบ End-to-End

MyWaWa คืออะไร



MyWaWa เหมาะกับผู้ขายกลุ่มไหน
โรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ผลิต (Manufacturer)

เจ้าของแบรนด์ (Brand Owner)

บริษัทเทรดดิ�ง หรือ ผู้นําเข้า (Trading Company / Importer) 

ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)

1.

2.

3.

4.

โรงงาน / ผู้ผลิตบริษัทเทรดดิ�ง / ผู้นําเข้า ผู้ค้าส่ง



ผู้ซื�อ

B2C B2B
ร้านค้าปลีก

หน้าร้าน Online

หน้าร้าน Offline

หน้าร้านอาหาร คอนโด

ร้านขายของ

ผูผ้ลิตวัตถดิุบ ผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์

รา้นค้าสง่ ผูผ้ลิตสนิค้าสาํเรจ็รูป

B2B และ B2C ต่างกันอย่างไร?



ผู้ใช้บริการของเรา

ผู้ขาย ผู้ซื�อ

โรงงาน

ผู้ผลิต

ผู้ค้าส่ง

ผู้ประกอบการ

ร้านค้า

บริษัท



หมวดหมู่ที�หลากหลายใหค้้นหา

อาหารและเครื�องดื�ม ชิ�นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ การพิมพ์ , บรรจุภัณฑ์
และเครื�องใช้สํานักงาน

บ้านและวัสดุก่อสร้าง

เคมี , ยาง และพลาสติก สุขภาพและความงาม แบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษา แฟชั�น และเครื�องนุ่งห่ม



รูปแบบการทําธุรกิจที�แพลตฟอร์มรองรับ

สินค้าที�พร้อมส่ง 
(Ready-to-Ship)

สินค้าที�ต้องสั�งผลิต 
(Made-to-Order)

รูปแบบสินค้าสําเร็จรูป

MOQ หรือ ปริมาณขั�นตํ�าในการสั�งไม่สูง

ส่งได้ในทันที ไม่ต้องมีการพูดคุย หรือ

ให้ข้อมูล (ไม่มีการ customize สินค้า)

สามารถส่งสินค้าได้รวดเร็ว

1.

2.

3.

4.

ไม่มีการสต็อกสินค้า
MOQ หรือ ปริมาณขั�นตํ�าในการสั�งระดับสูง
รองรับการ customize สินค้าตาม
ต้องการ
ต้องรอการผลิต (Lead Time) ไม่สามารถ
ส่งได้ในทันที

1.
2.
3.

4.



Agenda 

 

แนะนําแพลตฟอร์ม MyWaWa

ส

Package and Visibility

Next Steps 

1.

2.

3.

4.

2. สินค้าและบริการของ MyWaWa 



Since Wawa Group started in 2020, 

2020 2021 2022

Transform to MyWaWa Introduce WawaPay Partner with 
Logistics Platform

2022

we’ve constantly innovated to provide an excellent 
shopping experience to our users.



MyWaWa Order Flow

ลูกค้ากดส่ง inquiry 1.
ผ่านหน้าสินค้าของ Supplier

2. Supplier รับ inquiry 
และส่งใบเสนอราคากลับไปยังลูกค้า

3. ลูกค้าตกลงใบเสนอราคา
และทําตามกระบวนการใน Payment Term

4. Supplier ผลิตและจัดเตรียมสินค้า6. ลูกค้ารับสินค้า
 และยืนยันการรับสินค้าผ่าน MyWaWa

5. Supplier จัดส่งสินค้า



เพิ�มยอดขายและกําไรของคุณ
ด้วยเครื�องมือที�สร้างสําหรับ
การค้าขายรูปแบบ B2B โดย
เฉพาะ
จากการตลาด ถึง การขนส่ง 
ใช้ประโยชน์จากเครื�องมือและการบริการของ MyWaWa ในการ
ช่วยเหลือการขยายตลาดออนไลน์ 



สร้างแคตตาล็อก
ออนไลน์ เพื�อดึงดูดลูกค้า 
การนําเสนอสินค้า เป�นหลักการพื�นฐานในการ
สร้างยอดขายอีคอมเมิร์ซ สร้างหน้าร้านกับ
MyWaWa มาร์เก็ตเพลสเพื�อเข้าถึงผู้ซื�อทั�ว
ประเทศ และทําให้รายการสินค้าสามารถเป�นที�น่า
สนใจแก่ผู้ค้นหา 

หน้าร้านค้า และแคตตาล็อก



หน้าร้านค้า



เชื�อมโยงอย่างเป�นอิสระ
เพื�อสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาว 
การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยตนเอง และเป�น
เจ้าของความสัมพันธ์และ ข้อมูลลูกค้า จะทําให้
เกิดลูกค้าประจํากับร้านค้าของเรา 

การติดต่อสื�อสาร



สถิติและการสนับสนุน

การพัฒนาหน้าร้านค้า
และยอดขายของคุณ
อย่างต่อเนื�อง
การให้คําแนะนําในการพัฒนาหน้าร้านค้าด้วย
ระบบอัลกอริทึ�ม และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจาก
การเก็บข้อมูลภายในระบบ



โฆษณาและการสร้าง Lead

ค้นหา "ผู้ซื�อ" ที�ใช่สําหรับสินค้าของคุณและ
ทําการตลาดโดยตรง ด้วยเครื�องมือที�จะเพิ�มการ
รับรู้ และการเข้าถึง

เพิ�มการรับรู้และยอด
ขายด้วยเครื�องมือ
ทางการตลาด



การบริหารจัดการคําสั�งซื�อ
บริหารทุกขั�นตอนในที�เดียว

 
ส่งมอบมูลค่าที�เพิ�มขึ�นแก่ผู้ซื�อของคุณ ด้วยการให้ทุกสิ�งที�ผู้ซื�อต้องการในที�เดียว ใช้ความได้เปรียบใน

เครื�องมือบนแพล็ตฟอร์ม ที�จะให้ความง่าย ระบบที�ไร้รอยต่อ แก่คุณและผู้ซื�อ

รับการชําระเงินผ่าน MyWaWa
และป�องกันการขนส่ง และลูกค้า
ผ่านระบบ Trade Secure Order

(TSO)

การป�องกัน
ให้ความสะดวกในการชําระเงิน
ผ่านการบริการทางการเงินที�

รองรับการชําระเงินได้หลากหลาย
รูปแบบ

การชําระเงิน
การบริการด้านขนส่งที�ยืดหยุ่น ที�
สามารถให้คุณเลือกใช้การบริการ
ของ MyWaWa หรือ ส่งด้วยตัว

คุณเอง

การขนส่ง



ลูกค้าบางส่วนของเรา
Suppliers Partner

Coming Soon

Banks





Customer Service

Address

ติดต่อได้ตั�งแต่ 8.30 - 17.00 น. 
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 

Tel : 092-492-2497

Line: @mywawasupport

E-mail : admin@mywawa.me

บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ�ง กรุ๊ป จํากัด
383/3 อาคารนิวไวเต็ก ถนนสี�พระยา แขวงสี�พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  



ขอขอบคณุ
 หวังว่าทุกท่านจะได้รับสิ�งใหม่ในวันนี�


