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ขาวเดนประจําสัปดาห 

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

การคาในอนาคตของตลาดอินโดนีเซีย 

สรุปขาว 

  การศึกษาลาสุดของ Bain, Temasek & Google ประมาณการวาป 2568 อินโดนีเซียจะมีผูใชงานอี

คอมเมิรซ 221 ลานคน (กวารอยละ 80 ของจํานวนประชากร) และคาดวาในป 2568 จะมีมูลคาตลาดในตลาด

อีคอมเมิรซถึง 83,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมจากป 2563 ท่ีมีมูลคา 32,000 ลานดอลลารสหรัฐ  

 อินโดนีเซียเปนศูนยกลางตลาดอีคอมเมิรซที่ใหญที่สุดในอาเซียน มีสภาพการแขงขันที่รุนแรงและมี

ระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือรักษาตลาดเดิมใหคงไวและดึงสวนแบงตลาดใหมเขามาในระบบ 

 ผูใหบริการทางเงิน (OJK) ระบุวาเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2564 การกระจายเงินกูรวมสาธารณะของ 

fintech มีมูลคา 272.43 ลานลานรูเปยห (19,000 ลานดอลลารสหรัฐ) แลมีมูลคาของเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู

คงคาง) 27.91 ลานลานรูเปยห สะทอนใหเห็นถึงการเติบโตของ fintech ในปจจุบัน อันเปนสวนสงเสริมตอ

อัตราการเติบโตของอีคอมเมิรซในป 2565  

 ตลาดป 2565 จะเปนรูปแบบ blitz scale ท่ีธุรกิจจะมองหาวิธีการชําระเงินดิจิทัลทางเลือกและสราง

ความรวมมือระหวางแพลตฟอรม เพ่ือใหการทําธุรกรรมราบรื่นสรางประสบการณท่ีดีตอผูบริโภค ในกาจับจาย

สินคาออนไลน  

 การซื้อกอนจายที่หลัง (Buy Now Pay Later : BNPL) เปนอีกกรณีที่ไดรับความสนใจในอินโดนีเซีย

ซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อสองปกอนและไดรับความนิยมอยางรวดเร็วในกลุมผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเปาหมาย

หลักของอินโดนีเซีย ไดแก millennials และ Gen-Z เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเปดบัญชี BNPL 

และชวยใหการซ้ือสินคาออนไลนงายข้ึน 
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ที่มา : Fintechnews, Buy Now, Pay Later Adoption Takes off in Indonesia, 2021.  (https://fintechnews.sg/56293/indonesia/buy-

now-pay-later-adoption-takes-off-in-indonesia/) 

 การศึกษาลาสุดของ Kredivo และ Katadata Insight Center เนนวา BNPL ชวยสนับสนุนการซ้ือ

สินคาออนไลนอยางตอเนื่อง โดยเมื่อปที่ผานมารอยละ 27 ของผูบริโภคอินโดนีเซียเคยใชบริการ BNPL ในอี

คอมเมิรซ แมแตผูประกอบการรายสําคัญ เชน Tokopedia (แพลตฟอรมอีคอมเมอรสรายใหญของอินโดนีเซีย) 

และ Go-Jek ไดรวมกันเพื่อขยายผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน เชน Gopay และ Paylater ในขณะท่ีการ

ซื้อกอนจายที่หลัง กําลังไดรับการยอมรับในโลกออนไลน ชึ่งในอนาคตตองขยายมาสูตลาดอฟไลน อยาง

แนนอน 

ทั้งนี้แบรนดออนไลนจํานวนมากรวมมือกันเปดราน pop-up ในหางสรรพสินคา ทําใหเกิดชอง

ทางการจําหนายแบบออนไลนเปนออฟไลนมากข้ึน (online to office : O2O) ตัวอยางเชน JD.ID เปนบริษัท

รายแรกๆ ที ่สร างความ

แตกต างจากค ู แข  งราย

อ ื ่นๆ อย าง Tokopedia 

และ Shopee โดยเม่ือเดิน

กันยายน ไดเปดรานคาอีก 

5 แห ง ท ี ่ เม ืองบอกอร  

(JD.ID เข าส ู ตลาด O2O 

เป  นคร ั ้ ง แรกใน เด ื อน

กุมภาพันธ 2561 และเปดราน JD X ท่ีหางสรรพสินคา PIK Avenue ท่ีจาการตาตะวันตก) โดยการใชกลยุทธ 

O2O ของ JD.ID สามารถเสริมสรางความแข็งแกรง โดยใชรานคาออฟไลนเปนจุดวางสินคา experience 

center และการใหคําปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑเพ่ือปรับปรุงเสนทางของผูบริโภค 

https://fintechnews.sg/56293/indonesia/buy-now-pay-later-adoption-takes-off-in-indonesia/
https://fintechnews.sg/56293/indonesia/buy-now-pay-later-adoption-takes-off-in-indonesia/
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ขณะท่ีมุมมองธุรกิจแบบ B2B ของ Mitra ซ่ึงเปนเครื่องขาย O2O ของ Bukalapak (อีกแพลตฟอรมอี

คอมเมอรสรายใหญของอินโดนีเซีย) เปนหนึ่งในผูเลนรายแรกๆ ที่เขาสู O2O ที่ชวยสนับสนุนและสงเสริม

รานคาของอินโดนีเซียจากการทําธุรกรรมดิจิทัล ทั้งนี้ Mitra Bukalapak มีการเติบโตอยางมากในชวง 4 ปท่ี

ผานมา โดยปจจุบันมีพันธมิตรกวา 8 ลานรายบนแพลตฟอรมท่ัวประเทศ จนถึงทุกวันนี้ Mitra Bukalapak ยัง

ควบรวมและจัดวาง online solutions สําหรับ

ชวยรักษายอดขายออฟไลนของพันธมิตร Mitra 

ทั้งหมด และดึงดูดพอคารายใหมใหเขารวมบน

แพลตฟอรม 

ป 2565 ที ่ ใกล เข ามาตลาดเร ิ ่มระบุ

แนวทางท่ีดีท่ีสุดโดยการใชกลยุทธรวมท้ังออนไลน

และออฟไลนเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

ยกระดับความภักดีของลูกคาดวยการมอบประสบการณซื ้อสินคาใหมใหแกลูกคา และปรับปรุงยอดขาย

ท้ังหมด 

การระบาดของ Covid-19 อาจเปนตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการซ้ือสินคาออนไลนและสิ่งจําเปน

ตอการดํารงคชีวิตประจําวันที่สงตรงถึงหนาประตูบาน ขณะที่ปจจุบันความสามารถในการจัดสงสินคาไดทุกท่ี

ทุกเวลาไดพัฒนาไปอยางมาก ตัวอยางเชน Tokopedia บริการซื้อสินคาออนไลนสําหรับสินคาจําเปนที่มี

ระยะเวลาในการจัดสงสินคาภายใน 2 ชั่วโมง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดมากข้ึน

โดยเฉพาะในเวลาสําคัญชวงปใหม  และยืนยันดวยจํานวนการดาวนโหลดแอปพลิเคชันในอินโดนีเซียตั้งแต

เดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2564 มีเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 70  

Mobile commerce ของอินโดนีเซียครอบคลุมพื ่นที ่มากขึ ้น จาก social commerce ไปจนถึง

การคาปลีกแบบหลากหลายชองทาง ตลาดอินโดนีเซียเปนแหลงดึงดูดทั้งพันธมิตรและผูบริโภค สงเสริมให

ตลาดมีการแขงขัน และกอใหเกิดความคิดสรางสรรค ท้ังทางดานโลจิสติกส ความหลากหลายของสินคา ราคา

ท่ีแขงขันได และสรางประสบการณจับจายท่ีดีแกผูบริโภค  

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของคอมเมิรซในประเทศ เปนสิ่งที่ผูประกอบการตองติดตามขาวสารอยาง

ใกลชิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจการควบรวมกิจการเปนกลยุทธหนึ่งท่ีจะสรางความยั่งยืนใหกับบริษัทใน

ภาวะปจจุบันเพ่ือใหสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนจากตลาดอีคอมเมิรซของอินโดนีเซียอยางเต็มท่ี 
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วิเคราะหผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผูประกอบการไทย 

  อินโดนีเซียเปนศูนยกลางตลาดอีคอมเมิรซที่ใหญที่สุดในอาเซียน มีสภาพการแขงขันที่รุนแรงและมี
ระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประมาณการวาป 2568 อินโดนีเซียจะมีผูใชงานอีคอมเมิรซถึง 221 ลาน
คน เพื่อรักษาตลาดเดิมใหคงไวและดึงสวนแบงตลาดใหมเขามาในระบบ บริษัทดิจิทัลของอินโดนีเซียไดนํากล
ยุทธในการควบรวมกิจการเพื่อพัฒนาและขยายบริการเพื่อใหสามารถแขงขันและเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน 
ทั้งนี้ ดวยศักยภาพจากการเติบโตของอีคอมเมิร ซ, mobile comer, fintech และระบบโลจิสติกส โดย
อินโดนีเซียมีจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตจํานวนมาก จากฐานจํานวนของประชากร การขยายตัวของกลุมชน
ชั้นกลาง การขยายตัวของโครงขายโทรศัพทมือถือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูพื้นที่หางไกล และการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยี ซ่ึงเห็นไดจากจํานวนบริษัทสตารทอัพตางๆ ของอินโดนีเซียท่ีประสบความสําเร็จได
เปนบริษัท Unicorn และ Decacorn จํานวนมาก 

 ผูประกอบการไทยที่จะเขาสูตลาดอินโดนีเซียสามารถเจรจาสรางความรวมมือ กับแพลตฟอรมท่ี
สําคัญของอินโดนีเซียทั้งดานการคา การเงิน การขนสง หรือเกมออนไลน โดยหารือเพิ่มเติมกับสํานักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงจาการตา เพื่อสํานักงานฯ จะหาผูประกอบการที่เหมาะสมใหกับทาน
ตอไป 

 

     ท่ีมา : Jakarta Post ลงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 


