
  รายงานบริษัทสัญชาติเกาหลียังคงครองตลาด E-commerce ในเกาหลีใต้ 
 

 K-pop กิมจิ รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นสินค้า และวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดังไปทั่วโลก ประชากรชาวเกาหลีใต้ราว 50 ล้านคน ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของผู้สนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ตลาด E-commerce ขนาดใหญ่ที่มีบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้เป็นผู้ครอบครอง เป็นที่รู้กันว่า Amazon หรือกลุ่มเครือ
บริษัทยักษ์ใหญ่ของบางครอบครัว ที่มีอิทธิพลและครองส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ในตลาดเกาหลีใต้นั้น ไม่ใช่
ผู้นำในอุตสาหกรรม E-commerce ของเกาหลีใต ้แต่กลับเป็นบริษัท unicorn startup (บริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบ
ความสำเร็จอย่างมาก) สัญชาติเกาหลีใต้ ที่กำลังแข่งขันกับบริษัท startup หลักเพื่อช่วงชิงเงินจำนวน 78 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะถูกใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 2563 ซึ่งในความเป็นจริงครึ่งหนึ่งของ 10 บริษัท 
unicorn startup ในเกาหลีใต้ เป็นบริษัทผู้ค้าปลีกออนไลน์ 
 

อันดับ 1 ในตลาด E-commerce ของเกาหลีใต้ 
 

           Chaebol หรือกลุ่มเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่บริหารงานโดยสมาชิกของครอบครัวหนึ่ง เช่น Samsung หรือ 
LG เป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านบริษัทในเครือที่ขายปลีกอาหา แบบมีหน้าร้าน มาตั้งแต่ช่วงปี 2503 – 2513 ทำให้ธุรกิจ
ครอบครัวขนาดเล็ก ที่ไม่มีเครือข่ายสาขาถูกคัดออกจากตลาด ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง ได้รับผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้เปลี่ยนไปในปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่บริษัท 4 แห่งถูกก่อตั้งขึ้น ได้แก่ Ticket 
Monster (TMON), Wemakeprice, Woowa Brothers และ Coupang ต่อมาในปี 2557 มีการลงทุนกว่า 428 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาด E-commerce ของเกาหลีใต ้ส่งผลให้ตลาดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
บนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ที่บริษัทโทรคมนาคมของเกาหลีใต้ ได้ปูทางเอาไว้ก่อนหน้านั้น Coupang และ 
Wemakeprice เป็นธุรกิจดีลรายวันที่จำหน่ายคูปอง, โปรโมชั่นต่างๆสำหรับสินค้าและบริการคล้ายกับ Groupon 
แต่โมเดลธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทถูกพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์กับผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 อย่างรวดเร็วคล้ายกับของ 
eBay 



 
            Coupang ได้รับสถานะเป็นบริษัท unicorn startup ในปี 2557 จากนั้น ก็สร้างชื่อเสียงอีกครั้งตอนที่
เสนอขายหุ้น IPO ในชั่วโมงที่ 11 แล้วนำเสนอบริษัทในรูปแบบใหม่เป็นครั้งที่  2 แบบตลาดเปิดเหมือนกับที่  
Amazon เคยทำซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ Coupang ได้รับสมญานามว่าเป็น Amazon แห่งเกาหลีใต้ ในขณะที่
บริษัท Amazon  ที่แท้จริง   ยังไม่ขยับก้าวเข้าสู่ตลาด E-commerce ของเกาหลีใต้ที ่ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่         
9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในทางกลับกัน Wemakeprice เพ่ิงได้รับสถานะเป็นบริษัท unicorn startup ในปี 2562 
ในขณะที ่TMON ก็คงจะได้รับสมญานามดังกล่าวเช่นเดียวกัน ถ้าหากไม่ถูกซ้ือกิจการไปเสียก่อนในปี 2554 
 
 

 

 
 

ตลาดสด (Fresh markets) 
 

            บริษัท unicorn startup อีกบริษัทหนึ่งของเกาหลีใต้ที่ถูกซื้อกิจการไปแล้วคือ Woowa Brothers บริษัท
ผู้พัฒนา app จัดส่งอาหารที่ชื่อว่า Baedal Minjeok (Baemin) ซึ่งได้รับสถานะเป็นบริษัท unicorn startup ในปี 
2561 ต่อมาถูก Delivery Hero บริษัทสัญชาติเยอรมนี ซื้อกิจการไปในเดือนธันวาคม 2562 ด้วยมูลค่า 4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ Baemin เป็นผู้นำด้านบริการจัดส่งอาหารในเกาหลีใต้ และกำลังแข่งขันกับ Coupang และบริษัท
อ่ืนๆ ด้านการจัดส่งสินค้า โดยการนำเสนอการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในหลายหมวดหมู่ ให้ถงึมือผู้บริโภคภายใน 
1 ชั่วโมง เกาหลีใต้ถือว่า เป็นตลาดชั้นนำด้านการให้บริการจัดส่งอาหารแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังมีนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า มีผู้เล่นในตลาดอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่า Woowa 
Brothers จะถูกซื้อกิจการไปแล้ว แต่ก็ยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะรับประกันได้ว่า Baemin จะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง
สำหรับ Coupang 
 
 



ความชอบท่ีกำลังเปลี่ยนแปลงไป  

             ตลาด E-commerce ของเกาหลีใต้ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงยังมีพื้นที่เพียงพอให้ผู้
เล่นในตลาดสามารถขยายตัว หรือนำเสนอบริการ
และสินค้าใหม่ๆให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ ่มได้ สำหรับ
บร ิษ ัทที ่ เพ ิ ่งก ้าวเข ้าส ู ่ตลาด E-commerce ของ
เกาหลีใต้ ก็ยังพอจะมีโอกาสอยู ่บ้างเนื่องจากชาว
เกาหลีใต้มีความชอบที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าบริษัท 
startup หลายแห่งกำลังรู ้สึกสนุกสนานไปกับการ
เติบโตอันรวดเร็วของตลาด แต่ยังดีที ่มีการเปิดตัว
สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มแล้วประสบ
ความสำเร็จในตลาด E-commerce ที่กำลังเติบโต 
บริษัทอื่นๆพยายามดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นในแบบที่  Coupang และบริษัทอื่นเคยทำแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ 
พลังทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มวัยรุ่นในเกาหลีใต้ มีส่วนช่วยให้ผู้เล่นรายใหม่ในตลาดอยู่รอดได้ ครอบครัวที่พ่อแม่อายุ
ยังน้อยก็มักจะเข้าใช้แพลตฟอร์ม E-commerce ที่ขายสินค้ามือสอง เพื่อขายของที่ลูกๆของพวกเขาโตเกินกว่าจะ
ใช้งานสิ่งของเหล่านั้น ได้และบริการจัดเตรียมอาหารสดใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Market Kurly ก็เป็นที่นิยม
ในกลุ่มคุณแม่ที่ออกไปทำงานนอกบ้าน 
             บริษัท E-commerce รายใหญ่ด้านแฟชั ่นอย่าง Musinsa ก็เพิ ่งได้ร ับสถานะเป็นบริษัท unicorn 
startup ในปี 2562 บริษัท Musinsa ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2544 โดยพัฒนามาจากคอมมิวนิตี้ ที่แบ่งปันภาพถ่ายออนไลน์
สำหรับกลุ่มคนรักรองเท้าจนกลายมาเป็นตัวกลางในการรวบรวมสตรีทแฟชั่น ที่มีเฮาส์แบรนด์เป็นของตัวเองภายใต้
ชื ่อ Musinsa Standard คู่แข่งของ Musinsa ได้แก่ Balaan และ D.code บริษัท startup แฟชั่นดีไซน์เนอร์ 2 
บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 และ 2559 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามตลาด E-commerce ของเกาหลีใต้ เพิ่งจะโต
เต็มที่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ vertical platforms ที่จะกลายเป็นผู้นำในหมวดหมู่สินค้าที่มีความ
เฉพาะเจาะจงในแบบฉบับของตนเอง 
            สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเจาะตลาด
สินค้าไทย ใน E-Commerce สำนักงานฯ จึงได้ปรับโครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทย ในห้างสรรพสินค้า และ
ซุปเปอร์มาร์เกตแบบ Offline ในปี 2563 เป็นโครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทย ผ่าน Online ในเกาหลีใต้ ซึ่ง
ส่งเสริมการขายสินค้า ให้มีการขายสินค้าไทย ผ่าน E-Commerce ที่สำคัญในเกาหลีใต้ ได้แก่  Coupang, Naver, 
WemakePrice, InterPark และ 11st เป็นต้น  เพื่อกระตุ้นการขายสินค้าออนไลน์ในตลาด E-Commerce ด้วย
เช่นกัน ซึ่งจะเป็นช่องทางการกระจายสินค้าไทยในตลาดเกาหลีอีกทางหนึ่ง  
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