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การขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียไม่ได้รับผลกระทบต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 

 การโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 ดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบ
ต่อการขนส่งสินค้า ธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มความระมัดระวังในการน ายานพาหนะที่ใช้ส าหรับด้านโลจิสติกส์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการก่อความไม่สงบ 

 นักธุรกิจและรัฐบาลต้องท างานร่วมมือกันปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
น าไปใช้ในการโจมตี และภาคธุรกิจต้องเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยตามที่รัฐบาลก าหนด 
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เป้าหมายอัตราการเข้าพักโรงแรมในกรุงจาการ์ตาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7 

 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดในกรุงจาการ์ตาเมื่อสัปดาห์ก่อน ธุรกิจโรงแรมเช่ือมั่นว่าอุตสาหกรรมการ
ให้บริการจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยต้ังเป้าหมายอัตราการเข้าพักโรงแรมในกรุงจาการ์ตาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 7 จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีแขกที่เข้าพักในโรงแรมย้ายออก หรือยกเลิกการจองห้องพัก มีเพียงยกเลิกงานบางส่วน 
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นักลงทุนต่างชาติจับตาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของอินโดนีเซีย 

 นักลงทุนต่างชาติได้จับตาธุรกิจโรงภาพยนตร์ของอินโดนีเซีย โดยนักลงทุนจากเกาหลีใต้ เยอรมนี อังกฤษ 
และอินโดนีเซีย แสดงความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าว 

 Lotte Group หน่ึงในนักลงทุนต่างชาติ ปี 2012 ท าการรุกรัฐบาลโดยมีแผนเปิดโรงภาพยนตร์ 100 แห่งใน
อินโดนีเซีย ในกลางปีที่ผ่านมาธนาคาร Deutsche และ Rothschild Group แสดงความสนใจที่จะขยาย Cinemaxx 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการต์า 
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เครือข่ายโรงภาพยนตร์ ของ Lippo Group มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการเปิด            
โรงภาพยนต์กว่า 2,000 แห่งในอีก 10 ปีข้างหน้า 

 นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจธุรกิจโรงภาพยนตร์ในอินโดนีเซีย แต่กฏหมายห้ามการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
จากนักลงทุนต่างชาติ ขณะน้ีรัฐบาลก าลังหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนใน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ส่ิงส าคัญเพื่อให้แน่ใจว่าหากอนุมัติให้ลงทุนในโรงภาพยนตร์ของอินโดนีเซียจะไม่ฉายแต่
ภาพยนตร์จากต่างประเทศ ต้องมีกฏระเบียบที่ชัดเจน และรูปแบบการท างานร่วมกันที่ชัดเช่น 
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ธุรกิจแฟชั่นของอินโดนีเซีย ปี 2016 จะเติบโต 

 สภาแฟช่ันบาหลีอินโดนีเซีย (IFC) คาดว่าธุรกิจแฟช่ันในอินโดนีเซียจะเติบโตร้อยละ 20 – 30 ในปี 2016 
โดยหวังว่าสมาชิกจะยังคงใช้ผ้าบาหลี เช่น endek, tenun และ songket เพื่อให้ผ้าเป็นที่ยอมรับนอกจากในบาหลี 
สินค้าแฟช่ันของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะจากบาหลีมีความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอ่ืนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปีที่ผ่านมาเน้นสีสันฉูดฉาด ส าหรับปีน้ีจะยังคงมีสีสัน แต่สัมผัสความเป็นธรรมชาติมากขึ้น บาหลี
ส่งออกสินค้าส่ิงทอส่วนใหญ่ไปยังยุโรปและเอเชีย เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สามารถ
แข่งขันกับอินโดนีเซีย เน่ืองจากอินโดนีเซียเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
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Bulog ตั้งเป้าหมายจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3.9 ล้านตัน 

 Bulog หน่วยงานโลจิสติกส์ของรัฐ ต้ังเป้าหมายจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3.9 ล้านตัน ประกอบด้วย
การจัดซื้อคุณภาพกลางส าหรับการให้บริการทางสังคม (PSO) 3.2 ล้านตัน และข้าวเกรดพรีเมี่ยมที่มีวัตถุประสงค์เชิง
พาณิชย์ 700,000 ตัน เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ Bulog พยายามเก็บส ารองข้าว โดยเตรียม
เบิกจ่าย 30 ล้านล้านรูเปียห์ ส าหรับข้าวเพื่อให้บริการทางสังคมต้นทุนที่กิโลกรัมละ 7,500 รูเปียห์ ส่วนราคาข้าว    
พรีเมี่ยมราคาค่อนข้างสูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Bulog จะท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และร่วมมือกับคู่ค้า และ
สมาคมเกษตรและชาวประมงดีเด่นระดับประเทศ (KTNA)  

 อย่างไรก็ตามเป้าหมายการจัดซื้อข้าวของ Bulog ขึ้นอยู่กับผลผลิตข้าวของเกษตรกร และสภาพอากาศซึ่งมี
อิทธิพลต่อการเก็บเกี่ยวข้าว 
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คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนเสนอเปิดภาคค้าปลีกใหก้ารลงทุนจากต่างประเทศ 

 ปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นที่การแก้ไขประราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 39/2014 เกี่ยวกับธุรกิจที่มีข้อจ ากัดด้านการลงทุน 
(Negative List) คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (BKPM) เสนอเปิดภาคค้าปลีกให้กับการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ้น เช่น มินิมาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า โดยเสนอให้เปิดโอกาสส าหรับการลงทุน
จากต่างประเทศ สามารถถือหุ้นประมาณร้อยละ 37 แต่ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณา เน่ืองจากยังคง
ตรวจสอบผลประโยชน์ของประเทศ และความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มศักยภาพภายใน 

 กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขพระราชกฤษฏีกาดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่
สามารถท าตามข้อเสนอของกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนต่างชาติได้มากนัก เพื่อเป็น
หลักประกันส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง เน่ืองจาก SMEs ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาล 
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ส่ีธุรกิจทีเ่ปิดส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซีย 

 4 เขตธุรกิจในรายช่ือธุรกิจที่มีข้อจ ากัดด้านการลงทุน (Negative Investment List : DNI) เปิดส าหรับการ
ลงทุนต่างชาติแบบเต็มรูป ได้แก่ ห้องเย็น crane rubber น้ าตาล และอีคอมเมิร์ช ซึ่งอีคอมเมิร์ซเปิด 100 เปอร์เซนต์
ส าหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีความต้องการ โดยมีข้อก าหนดสินค้าที่ขายในตลาดซื้อขาย ด้วยเงินทุนเริ่มต้นต่ ากว่า 
718,000 ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย ฉบับที่ 20/2008 ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ในส่วนธุรกิจห้องเย็น crane rubber และน้ าตาล รัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์เก็ต ยังอยู่ในระหว่างการ
หารือกับกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กจะยังคงสงวนไว้ส าหรับผู้ประกอบการในประเทศ 
ห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้าน้อยกว่า 2,000 ร้าน มินิมาร์เก็ตที่มีร้านค้าน้อยกว่า 400 ร้าน และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีน้อย
กว่า 1,200 ร้าน ปิดส าหรับนักลงทุนต่างชาติ 
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