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  ข่าวเด่นรายสปัดาห์ ระหว่างวนัท่ี 28 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ์ 2562 

  ปี 2561 ยอดขายสินค้าออนไลน์ในเกาหลีใต้เติบโต 16% รวดเรว็กว่าออฟไลน์อยู่ 2%  
  (ทีม่า : ส านกัข่าว The Maeil Business News ฉบบัวนัที ่31 มกราคม 2562) 

ปี 2561 ยอดขายสินค้าออนไลน์ในเกาหลีใต้เพิม่ขึ้น 
16% เมื่อเทยีบกบัปี 2560 นับว่าเตบิโตอย่างต่อเนื่องแซง
ยอดค้าปลีกรวมที่เติบโต 6.8% เนื่องจากผู้บรโิภคหันไป   
ชอ้ปป้ิงออนไลน์กนัมากขึน้ หลงัจากมกีารปรบัปรุงดา้นการ
ส่งสนิค้าที่รวดเรว็และท าระบบช าระเงนิให้มคีวามสะดวก
ยิง่ขึน้ ในขณะที่ยอดขายออฟไลน์เพิม่ขึน้เพยีง 1.9% ทัง้นี้
พบว่ามยีอดขายออนไลน์คิดเป็น 37.9% ของยอดขายใน
อุตสาหกรรมค้าปลกีทัง้หมด เพิม่ขึน้ 2.9% จุดเมื่อเทยีบกบัปี 60 ถ้าหากไม่นับรวมรา้นค้าปลกีขนาด
ใหญ่พบว่ารายได้ของรา้นค้าที่มหีน้ารา้นเพิม่สูงขึน้ในปี 61 แต่เพิม่ขึน้ในอตัราที่ช้ากว่าออนไลน์มอลล์ 
ส่วนรา้นสะดวกซือ้ในเกาหลใีตเ้ดอืนธ.ค. 61 มจี านวน 35,676 รา้น เพิม่ขึน้จาก 34,163 รา้นในปี 60 อกี
ทัง้มยีอดขายรวมเพิม่ขึน้ 8.5% ทางดา้น super supermarkets (SSMs), small supermarket chains ที่
ถูกบรหิารงานโดยบรษิัทในเครอืขนาดใหญ่มยีอดขายเติบโต 2% อนัเป็นผลมาจากยอดขาย ready-
made meals ในช่วงทีผ่่านมาผูบ้รโิภคชาวเกาหลใีตพ้บว่าการชอ้ปป้ิงออนไลน์สะดวกกว่าการชอ้ปแบบ
ออฟไลน์จงึท าใหย้อดขายออนไลน์เพิม่ขึน้ 19.2% และรายไดข้องแพลตฟอรม์ออนไลน์ชอ้ปป้ิงก็เพิม่ขึน้ 
14.7% ผูเ้ชีย่วชาญเชื่อว่าการเตบิโตทีร่วดเรว็ถูกผลกัดนัดว้ยการจดัส่งของทีร่วดเรว็และการช าระเงนิที่
งา่ยดายและสะดวกสบาย  

   ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าของเกาหลีใต้ขยายตวัติดอนัดบั 5 ของโลกในปี 2561 
   (ทีม่า : ส านกัข่าว The Maeil Business News ฉบบัวนัที ่31 มกราคม 2562) 

Ministry of Environment ของเกาหลใีตร้ะบุว่าเมื่อ
ปี 61 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในเกาหลีใต้พุ่งสูงถึง 
32,000 คนั ซึง่มากกว่ายอดขายรวมระหว่างปี 2554 – 
2560 และในปัจจุบนัมรีถยนต์ไฟฟ้าวิ่งอยู่ในประเทศ
เกาหลใีตจ้ านวน 57,000 คนั ทัง้นี้ทีต่ลาดรถยนต์ไฟฟ้า
ในเกาหลีใต้ เติบโตขึ้นอย่างมากนั ้นมาจากความ
พยายามของรฐับาลเกาหลทีีช่่วยสนับสนุนใหป้ระชาชนซือ้รถยนต์ไฟฟ้า, จดัเตรยีมสถานีเตมิไฟฟ้าตาม
จุดแวะพกัรถรมิทางหลวงและช่วยอุดหนุนค่ารถบางส่วน จากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจ านวน 29,000 คนั 
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ในปี 61 ผลกัดนัในเกาหลใีต้มยีอดขายตดิอนัดบั 5 ของโลกรองจากประเทศจนี 385,000 คนั  สหรฐัฯ 
140,000 คนั  นอรเ์วย ์38,000 คนัและฝรัง่เศส 31,000 คนั ส่วนยอดขายรถยนต์พลงังานไฮโดรเจนเมือ่
ปี 61 เพิม่ขึ้นถึง 4 เท่าตวัในช่วง 5 ปีที่ราว 712 คนั ในปัจจุบนัมรีถยนต์ไฮโดรเจนวิง่อยู่บนถนนใน
เกาหลใีต้จ านวน 889 คนั รองจากสหรฐัฯและญี่ปุ่ น ทางรฐับาลเกาหลใีต้ตัง้เป้าจะเพิม่จ านวนรถยนต์
ไฟฟ้าเป็น 430,000 คนัและรถยนตไ์ฮโดรเจน 67,000 คนัภายในปี 2565        

การส่งออกของเกาหลีใต้เดือนมกราคม 2562 ลดลง 5.8% มูลค่ารวม 46.4 
พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ  
(ทีม่า : Press Releases MOTIE ฉบบัวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562)  

 

เมื่อวนัที ่1 ก.พ. 62 MOTIE ประกาศว่าการส่งออกของเกาหลใีต้เดอืนม.ค. 62 ลดลง 5.8% เหลอื 
46.4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯเมื่อเทยีบกบัปี 61 การน าเขา้กล็ดลง 1.7% เหลอื 45 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
แต่ดุลการค้ายงัคงเป็นบวกที่ 1.3 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ การส่งออกในเดอืนม.ค. 62 ได้รบัผลกระทบ
จากปัจจยัภายนอกหลายอย่าง เช่น การขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯกบัจนีและราคาน ้ามนักบัเซมิ
คอนดกัเตอรท์ีต่กต ่าลง สนิคา้ส่งออกหลกัของเกาหลใีตอ้ยา่งรถยนตเ์ตบิโตขึน้และคาดว่าการส่งออกจะดี
ขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 62 ซึง่ทางรฐับาลเกาหลใีต้พยายามฟ้ืนฟูการส่งออกของประเทศอย่างเต็มที่ 
ในบรรดาสินค้าส่งออกหลัก 13 ประเภทของเกาหลีใต้มีกลุ่มที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องจักรทัว่ไป  
เหลก็กลา้ รถยนตแ์ละอะไหล่รถยนต ์ในขณะทีเ่ซมคิอนดกัเตอร,์ ปิโตรเคมคิอลและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
กลบัหดตวัลง 
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การส่งออกของเกาหลีใต้เดือนมกราคม 2562 เมือ่เปรียบเทียบกบัเดือนมกราคม 2561 
ประเภทสินค้า เทียบกบัปี 60 เหรียญดอลล่าร์

สหรฐัฯ 
ประเทศคู่ค้า เทียบกบัปี 60 พนัล้านเหรียญ

สหรฐัฯ 
เซมิคอนดกัเตอร ์   23.3% 7.4 พนัลา้นเหรยีญ จีน   19.1%   10.8 
สินค้าปิโตรเลียม   4.8% 3.5 พนัลา้นเหรยีญ อาเซียน   6.4% 8.9 
ปิโตรเคมิคอล   5.3% 4.0 พนัลา้นเหรยีญ สหรฐัฯ   20.4% 6.2 
แบตเตอร่ีทุติยภมิู   14.5% 660 ลา้นเหรยีญ EU   11.9% 5.0 
OLEDs   12.8% 799 ลา้นเหรยีญ อินเดีย   17.1% 1.4 
รถพลงังานไฟฟ้า   184.7% 280 ลา้นเหรยีญ CIS   44.3% 1.1 

     

******************************************************************** 

ส านกังานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
จดัท าโดย นางสาวสถดิาภรณ์ เอีย่มธงชยั 
ตรวจทานโดย นางสาววลิาสนิี โนนศรชียั 

ผอ. สคต. ณ กรุงโซล 


