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ข่าวเด่นประจาํสปัดาห ์

สคต.กรงุจาการต์า อินโดนีเซีย 

วนัท่ี 17 – 21 พฤษภาคม 2564 

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

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

Gojek และ Tokopedia อินโดนีเซียรว่มมือกนัเพ่ือเป็นกลุ่มบริษทัด้านเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

ประเทศ 

สรปุข่าว 

  Gojek ผู้ให้บริการรถรบัจ้างและการชําระเงิน และ Tokopedia ผู้นําด้านอีคอมเมิร์ซกําลัง

ร่วมมอืกนัเพื่อสรา้งบรษิัทเทคโนโลยทีี่มมีูลค่าหลายพนัล้านดอลลาร์สหรฐัในนามบรษิัท GoTo ซึ่งจะ

กลายเป็นขอ้ตกลงทีม่มีูลค่าสูงที่สุดในอนิโดนีเซยี ด้วยคู่แข่งจํานวนมากและการขยายตวัอย่างรวดเรว็ 

การควบรวมกจิการจะครอบคลุม ทัง้การซือ้สนิคา้ออนไลน์ การบรกิารจดัสง่สนิคา้ รถรบัจา้ง การบรกิาร

จดัสง่อาหาร และการบรกิารอื่น ๆ ในประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตจ้ะ

เป็นบรษิัทด้านเทคโนโลยีของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยีและสหรฐัอเมรกิาปลายปีน้ี  

 GoTo กําลงัหาแหล่งเงนิทุนก่อนเสนอขายหุน้ IPO โดยแบ่งเป็นการระดมทุนประมาณ 2,000 

ลา้นดอลลารส์หรฐั และการถอืครองหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายยอ่ยทัว่ไปประมาณ 40,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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 การร่วมมอืกนัระหว่าง Gojek และ Tokopedia ไดร้บัการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ระดบั

โลกท่ามกลางการแข่งขนัของตลาดรถรบัจา้งและการใหบ้รกิารจดัส่งอาหารในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

การรณรงค์ใหอ้ยู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่รระบาดทําใหค้วามต้องการบรกิารจดัส่งอาหาร อคีอมเมริซ์ 

และการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-payments) เพิม่ขึน้ 

 เมื่อเดอืนที่ผ่านมา Grab บรษิทัผูใ้หบ้รกิารรถรบัจา้งและการจดัส่งอาหารที่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตไ้ดค้วบรวมกจิการมลูค่า 40,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยการเขา้ซือ้กจิการแบบพเิศษ

ของบรษิทั Sea Ltd (SE.N) บรษิทัอนิเตอรเ์น็ตระดบัภูมภิาคของสงิคโปรท์ีใ่หบ้รกิารการแพลตฟอรม์อี

คอมเมริซ์ Shopee อกีทัง้ยงัมบีรกิารจดัสง่อาหารและบรกิารทางการเงนิ 

 Jianggan Li, CEO ของ Momentum Works กล่าวว่า GoTo ต้องเตรยีมเผชญิกบัการแข่งขนัที่

รุนแรงจาก Shopee และ Grab ซึ่งเป็นผู้นําส่วนแบ่งตลาดอคีอมเมริ์ซและอาหารในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละรองรบัแผนการลงทุนระยะยาวในอนิโดนีเซยี 

 นักลงทุนรายใหญ่ของ GoTo ได้แก่ Alibaba Group Holding(9988.HK), SoftBank Group 

Corp(9984.T), GIC กองทุนความมัง่คัง่ของสิงคโปร์, Alphabet’s Google(GOOGL.O) และ Tecent 

Holding(0700.HK) ซึง่ GoJek ถอืหุน้รอ้ยละ 58 และสว่นทีเ่หลอืถอืหุน้โดย Tokopedia  

 Patrick Cao ประธาน Tokopedia กล่าวว่า GoTo มคีวามโดดเด่นที่สามารถครอบคลุมการใช้

จ่ายของผู้บริโภคอินโดนีเซียถึง 2 ใน 3 โดยที่ Cao จะกลายเป็นประธานของ GoTo และ Andre 

Soelistyo CEO ของ Gojek จะเป็น CEO ของกลุ่มทีม่ผีูใ้ชง้านมากกว่าเดอืนละ 100 ลา้นคนและมผีูข้บั

ขีท่ีล่งทะเบยีนกวา่ 2 ลา้นคน 

 ขอ้ตกลงของ GoTo เกดิขึน้อย่างรวดเรว็หลงัจากการเจรจาระหว่าง Gojek และ Grab ลม้เหลว 

ทัง้น้ีผูบ้รหิารระดบัสงูของ Gojek และ Tokopedia มคีวามสมัพนัธส์ว่นตวัและครอบครวัทีใ่กลช้ดิกนั ซึง่ 

Gojek และ Tokopedia วางแผนที่จะแยกกนัดําเนินกจิการ แต่ร่วมมอืกนัด้านการชําระเงนิ โลจสิตกิส ์

และการจดัสง่อาหาร  

จากการศึกษาปี 2563 ของ Google, Temasek Holdings และ Bain & Company พบว่าอี

คอมเมริซ์ในอนิโดนีเซยีกําลงัเฟ่ืองฟู โดยคาดว่าเศรษฐกจิดจิทิลัของอนิโดนีเซยีปี 2568 จะมมีลูค่าเพิม่

ขึน้ถงึ 124,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั อย่างไรกต็ามดว้ยสภาพภูมปิระเทศที่มเีกาะมากกว่า 17,000 แห่ง

และพื้นที่ทมีขีนาดใหญ่กว่าสหภาพยุโรปทําให้เกดิต้นทุนในการประกอบธุรกจิสูงมาก ทัง้น้ี GoTo จะ

อาศยัความไดเ้ปรยีบจากธนาคาร Jago ผูใ้หกู้ท้างดจิทิลัรายสาํคญัของอนิโดนีเซยีที ่Goto ถอืหุน้อยูร่อ้ย

ละ 22 สาํหรบัการแขง่ขนัในตลาดอนิโดนีเซยีทีค่รึง่หน่ึงของประชากร 270 ลา้นคนไมม่บีญัชธีนาคาร แต่

สว่นใหญ่กลบัมโีทรศพัทม์อืถอื 
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นักลงทุนในอินโดนีเซียคาดว่าการควบรวมกิจการของบรษิัทภายในประเทศเพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนัจะมเีพิม่ขึน้เรื่อย ๆ โดยคาดว่าการควบรวมกจิการระหว่างบรษิทัอคีอมเมอรซ์ 

Bukalapak และ แอพลเิคชัน่ดา้นการทอ่งเทีย่ว Traveloka จะเกดิขึน้ภายในปีน้ี 

วิเคราะหผ์ลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรบัตวัของภาครฐั/ภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการไทย 

 Gojek ผู้ให้บริการรถรับจ้างและการชําระเงิน และ Tokopedia ผู้นําด้านอีคอมเมิร์ซ ของ

อินโดนีเซีย กําลงัร่วมมอืกนัเพื่อสร้างบรษิัทเทคโนโลยทีี่มมีูลค่าหลายพนัล้านดอลลาร์สหรฐัในนาม

บรษิทั GoTo ซึ่งจะกลายเป็นขอ้ตกลงทีม่มีลูค่าสงูทีสุ่ดในอนิโดนีเซยี ทัง้น้ี การควบรวมกจิการระหว่าง 

Gojek และ Tokopedia ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จมากของอินโดนีเซีย จะเพิ่มความ

แขง็แกร่งให้ GoTo ในตลาดอินโดนีเซีย เน่ืองจากจะครอบคลุมทุกบรกิารอย่างครบวงจร ทัง้ตลาดอี

คอมเมริซ์ บรกิารรถรบัจา้ง บรกิารจดัสง่อาหาร ตลอดจนขยายไปสู่การใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ซึง่จะเป็น

การรบัมอืกบัผูใ้หบ้รกิารต่างชาตริายใหญ่อื่น ๆ รวมทัง้จะสามารถบุกตลาดต่างประเทศไดง้่ายขึน้ โดย

ไทยก็เป็นตลาดเป้าหมายซึ่ง Gojek เริม่เขา้ให้บรกิารในในปีที่ผ่านมา และคาดว่า Tokopedia จะเปิด

ใหบ้รกิารในไทย แขง่กบั Shopee และ Lazada ต่อไป ภายใตค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปในชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาดของโควดิ 

         ทีม่า : Jakarta Post ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2564  
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Shopee อินโดนีเซียปิดสินค้าจากต่างประเทศ 13 หมวดหมู่ 

สรปุข่าว 

Shopee Indonesia ซึ่งเป็น e-marketplace ชัน้นําของอินโดนีเซีย ยุตกิารจําหน่ายผลติภณัฑ์

จากต่างประเทศใน 13 หมวดสนิค้า ตามคําสัง่ของรฐับาลเพื่อปกป้องรฐัวสิาหกจิขนาดเลก็และขนาด

กลาง (MSME) โดยเมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564 ไดยุ้ตกิารจําหน่ายสนิคา้เสื้อผา้มุสลมิ เสื้อคลุม ผา้

คลุมหน้า ชุดละหมาดทีปิ่ดตัง้แต่หวัจรดเทา้ อุปกรณ์สวดมนต์ ผา้บาตกิและเสือ้พืน้เมอืง โดยกระทรวง

สหกรณ์และสง่เสรมิ SME จะระบุหมวดหมูส่นิคา้จากต่างประเทศอื่น ๆ ทีจ่ะสัง่ระงบัการจาํหน่ายต่อไป 

Handhika Jahja ผูอ้ํานวยการ Shopee Indonesia กล่าวว่า จะดําเนินการตามคําสัง่ของรฐับาล

อนิโดนีเซียอย่างเคร่งครดั โดยจะตรวจสอบสนิค้าอย่างเขม้งวดและให้ความสําคญักบัผลติภณัฑ์และ

พ่อคา้ในประเทศ ในธุรกจิทัง้ 13 ประเภททีท่างการระบุ โดยขอ้จํากดัดงักล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 3 ของมลูค่าการซือ้ขาย

สนิคา้บนแพลตฟอรม์ แต่ไมไ่ดเ้ปิดเผยจาํนวนรา้นคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากขอ้จาํกดัน้ี 

 ในช่วงไม่กี่เดอืนทีผ่่านมารฐับาลอนิโดนีเซยีแสดงท่าททีี่จะจํากดัสนิคา้นําเขา้บนแพลตฟอรม์อี

คอมเมริ์ซเพื่อปกป้อง MSMEs ที่รองรบัแรงงานรอ้ยละ 97 ของประเทศ และต้องอาศยัแพลตฟอร์มอี

คอมเมริซ์เพือ่ขยายการเขา้ถงึตลาดและรกัษายอดขายทา่มกลางขอ้จาํกดัในการเดนิทาง 

 ขณะน้ีกระทรวงการคา้อนิโดนีเซียกําลงัเตรยีมแก้ไขกฎระเบยีบกระทรวงฉบบัที่ 50/2020 ว่า

ดว้ยรา้นคา้บน e-marketplace เพื่อใหค้วามสําคญักบั MSMEs ในประเทศและควบคุมรา้นคา้ต่างชาติ

บนแพลตฟอรม์อย่างเขม้งวด ซึง่การเคลื่อนไหวดงักล่าวสรา้งความวติกกงัวลดา้น ใหแ้ก่รา้นคา้ต่างชาติ

สนิคา้นําเขา้ 

 Teten Masduki รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสหกรณ์และ

ส่งเสรมิ SME กล่าวว่า ขอ้จํากดัทีม่ตี่อ Shopee Indonesia จะ

ช่วยส่งเสรมิ MSMEs ปีละ 300 ลา้นลา้นรูเปียห์ (21,020 ลา้น

ดอลลารส์หรฐั) สง่เสรมิอุตสาหกรรมแฟชัน่มสุลมิ 280 ลา้นลา้น

รูเปียห์ และอุตสาหกรรมบาตกิ 5 ลา้นลา้นรูเปียห์ ช่วยพฒันา 

MSMEs และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบการ 

รวมทัง้การปกป้องธุรกิจ MSMEs จากการแข่งขนัที่ไม่เป็น

ธรรม จากผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศมยีอดขายบนอคีอมเมริซ์เพิม่ขึน้ 

 จากรายงาน e-Conomy SEA 2020 ของ Google, Temasek และ Bain & Company การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ทําให้ปี 2563 การค้าอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียมีมูลค่าสินค้ารวม (GMV) 
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ขอ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ โดยสาํนกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการต์า จะไมร่บัผดิชอบในความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้

จากการทีม่บุีคคลนําขอ้มลูน้ีไปใชไ้มว่า่โดยทางใด  
 

32,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 54 ทัง้น้ี คาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 2.6 เท่าในปี 2568 ไปสูมู่ลค่า 

83,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

วิเคราะหผ์ลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรบัตวัของภาครฐั/ภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการไทย 

 Shopee Indonesia เป็นแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ต่างชาตทิีส่ามารถเขา้มาแขง่ขนัในอนิโดนีเซยี 

ทา่มกลางแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ทอ้งถิน่ Tokopedia และ Bukalapak ซึง่เน้นขายผลติภณัฑใ์นประเทศ

เป็นหลกั โดย Shopee Indonesia ประสบความสําเรจ็ในอนิโดนีเซยี แมม้สีนิคา้ต่างชาตเิพยีงรอ้ยละ 3 

ของสนิค้าทัง้หมด อย่างไรก็ด ีเมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564 Shopee Indonesia ได้ยุตกิารจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศใน 13 หมวดสินค้า อาทิ สินค้าเสื้อผ้ามุสลิม เสื้อคลุม ผ้าคลุมหน้า ชุด

ละหมาดที่ปิดตัง้แต่หัวจรดเท้า อุปกรณ์สวดมนต์ ผ้าบาติกและเสื้อพื้นเมือง ตามคําสัง่ของรฐับาล

อนิโดนีเซยี เพือ่ปกป้องรฐัวสิาหกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (MSME) โดยกระทรวงสหกรณ์และสง่เสรมิ 

SME จะระบุหมวดหมูส่นิคา้จากต่างประเทศอื่น ๆ ทีจ่ะสัง่ระงบัการจาํหน่ายต่อไป ทัง้น้ี กระทรวงการคา้

อนิโดนีเซียกําลงัเตรยีมแก้ไขกฎระเบยีบกระทรวงฉบบัที่ 50/2020 ว่าด้วยรา้นค้าบน e-marketplace 

เพื่อให้ความสําคญักบั MSMEs ในประเทศและควบคุมรา้นค้าต่างชาตบินอแีพลตฟอรม์อย่างเขม้งวด 

โดยสินค้าไทยที่จําหน่ายผ่าน Shopee Indonesia และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ อาจได้รับ

ผลกระทบจากการจาํกดัการเขา้ตลาดอนิโดนีเซยีจากกฎระเบยีบดงักล่าวในอนาคต  
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