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 หมายเหตุ : ข้อมูลต่างๆที่
ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่
ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่มีบุคคล
น าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

Siloam จัดตั้งโรงพยาบาลใหม่ 13 แห่งในปี 2017  
 

PT Siloam International 
Hospitals          ผู้ประกอบการ
โรงพยาบาลจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์ ในเครือ Lippo Group จะ
จัดต้ังโรงพยาบาลใหม่ 13 แห่งทั่ว
ประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านการ
ให้บริการด้านสุขภาพที่เพิ่มข้ึน      
โดยปัจจุบันมีการให้  บริการ
โรงพยาบาลเต็มรูปแบบ 20 แห่ง ซึ่ง
ประมาณการเงินลงทุนเฉลี่ยของแต่ละ
โรงพยาบาลจ านวน 8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

ในปี 2016 ปีนี้จะจัดต้ัง
โรงพยาบาลแห่งใหม่ใน Yogyakarta 
และอีก 7 แห่ง  ซึ่งคาดว่า การก่อสร้าง
จะแล้วเสร็จในปีนี้ ได้แก่ Bangka ที่ 
Belintung, Lubuklinggau สุมาตรา
ตอนใต้ Bau-Bau สุราเวสีตะวันออก
เฉียงใต้ Bogor ชวาตะวันตก Jember 
ชวาตะวันออก  Labuan Bajo, Nusa 
Tenggara ตะวันออก และ Sorong 
ปาปัวตะวันตก ในปี 2018 คาดว่า     
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จอีก 5 แห่ง  

ได้แก่  Ambon ที่  Maluku, 
Bandung ชวาตะวันตก   
Panakkukang สุราเวสีตอนใต้
Srondol Wetan ชวากลาง และ 
Cempaka Putih จาการ์ตา 

 
ในหลายแห่งที่ท าการ

ก่อสร้างโรงพยาบาลแม้ว่าเป็น
สถานที่เงียบสงบอย่าง Labuan 
Bajo และ Sorong จะมีรายได้ที่ดี 
เนื่องจากการขาดแคลนด้านการ
ดูแลสุขภาพในพื้นที่ดังกล่ าว และ
ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว อีก
ทั้งที่รัฐบาลให้การสนับสนุน  โดย
ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ในเมืองใหญ่  
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  แผนการขยายธุรกิจของ Siloam เป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายของบริษัทที่จะมีศูนย์บริการด้านสุขภาพ  
ทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง  ซึ่งในปี 2010 มี
โรงพยาบาลเพียง 4 แห่ง และเพิ่มโรงพยาบาลใหม่
อีก 16 แห่งภายใน 4 ปี ปี 2013 จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ การขยายสาขาคาดว่าจะท ารายได้
จ านวนมากให้แก่บริษัท มีเป้าหมายรายได้ปีนี้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2 ผลก าไรในปี 2015 จ านวน 
4.144 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 24 จากปี 
2014 ท าให้สามารถเปิดโรงพยาบาลใหม่ 7 แห่งใน
ปีนี ้

 Siloam ยังมีคลีนิก 17 แห่ง มีเป้าหมาย
ระดับรายได้ต่ า เช่น CyberPark ใน Karawaci 
และ Mertanadi ในบาหลี นอกจากนี้ยังมี Siloam 
Medika ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา มีวัตถุประสงค์
ให้บริการการดูแลรักษาสุขภาพกลุ่มชนช้ันกลาง
และชนช้ันล่าง  

ร่วมกับส านักงานประกันสังคมในการให้บริการ
พื้นฐาน เช่น การตรวจสุขภาพ 

ความคิดเห็นของสคร เนื่องจากอินโดนีเซียมี
ประชากรจ านวนมาก ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ
นับเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการด ารงค์ชีวิต ท าให้
ธุรกิจโรงพยาบาลและให้บริการด้านสุขภาพใน
อินโดนีเซียขยายตัวอย่างรวดวเร็ว แม้ว่าจะมี
โรงพยาบาลจ านวนมาก แต่โรงพยาบาลที่ให้บริการที่
ดีมักจะควบคู่กับค่าบริการที่สูง ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการส าหรับกลุ่มคนที่มีฐานะ มี
อ านาจซื้อเท่านั้น ซึ่งกลุ่มชนช้ันระดับกลางของ
อินโดนีเซียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้ามีการ
ให้บริการด้านสุขภาพที่เจาะกลุ่มลูกค้าชนชนช้ัน
กลางกับระดับล่างได้จะมีจ านวนผู้มาใช้บริการ
จ านวนมาก โรงพยาบาล Siloam เป็นตัวอย่าง
ความส าเร็จ  ของธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ มีการ
แตกไลน์ธุรกิจเปิดคลีนิกย่อยเพื่อดึงดูดกลุ่มชนช้ัน
กลางและชนช้ันล่าง  
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559) 

 

กาแฟ Gayo เป็นสินค้าส าคัญใหม่ของ Aceh 

รายได้ของชาวอ าเภออาเจะห์กลางมาจาก
กาแฟ Gayo สามารถสร้างรายได้ประมาณปีละ 5 
ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งกาแฟ Gayo ท าให้ประชาชน
ในท้องถ่ินมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ดีกว่า
งบประมาณอาเจะห์กลางของรัฐที่ประมาณ 1.25 
ล้านล้านรูเปียห์ ข้อมูลจากอ าเภออาเจะห์ กาแฟ
อาราบิก้า Gayo ส่งออกไปยัง 17 ประเทศทั่วโลก 
โดยมีประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้น าเข้ารายใหญ่
ที่สุด 

และการส่งออกค่อย ๆ เพิ่มข้ึนไปยังสหภาพยุโรป 
และเอเชียแปซิฟิก 
 ความคิดเห็นของสคร  กาแฟอินโดนีเซีย
ได้รับความนิยมมากในหลายประเทศ อีกทั้งกาแฟ
หลายประเภทที่ได้รับความสนใจ ผู้ประกอบธุรกิจ
ไทยสนใจท าธุรกิจด้านกาแฟสามารถเข้ามาลงทุน
ในอินโดนีเซีย หรือน าเข้าเมล็ดกาแฟเพื่อน าไปแปร
รูปเพื่อจ าหน่าย 
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Tempo ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2559) 
 



  

โรงไฟฟ้าราชบุรีเสนอราคาโครงการโรงไฟฟ้าอินโดนีเซีย  

โรงไฟฟ้าราชบุรี ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยร่วมมือกับบริษัท 
Medco Power ของอินโดนีเซียในการเสนอราคา
โรงงานก๊าซธรรมชาติ 250 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซีย
มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน 
บนเกาะเรียว และถ้าชนะการเสนอราคาจะเริ่ม
ก่อสร้างภายในหนึ่งปี เพื่อขยายไปสู่ตลาดใน
ต่างประเทศ ซึ่งโรงไฟฟ้าราชบุรีจะซื้อหุ้นร้อยละ 
49 และ Medco ถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าเกือบ 
10,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2023 จากปัจจุบันที่ 
7,000 เมกะวัตต์ ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็มอง
หาการลงทุนในเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย 
และลาว  

 โรงไฟฟ้าราชบุรียังมีการเสนอราคา
โรงงานก๊าซธรรมชาติในชวา 800 เมกะวัตต์ อีกทั้ง
ยังพิจารณาการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจาก GN 
Power ที่ฟิลิปปินส์ร้อยละ 30 – 40 ในเดือน
มกราคมโรงไฟฟ้าราชบุหรี่ได้ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ในจีน โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับ 
China General Nuclear Power Group (CGN) 
และ Guangxi Investment Group Co ในการ
สร้างโรงงานแห่งที่สองใน Fangchenggang ใน
จังหวัด Guangxi 

 โรงไฟฟ้าราชบุรียังไม่มีแผนการส าหรับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย แต่
โครงการจะท าให้โรงไฟฟ้าราชบุรีเข้าถึงเทคโนโลยี 
ประสบการณ์ในการก่อสร้าง และการว่าจ้าง
พนักงานส าหรับ.โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึงการ
ฝึกอบรมบุคลากร มูลค่าการลงุทน 7.5 พันล้าน
บาท (212.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  
 

 

ประเทศไทยได้ท าการพิจารณาพลังงานปรมาณูใน
แผนระยะยาว แต่ความขัดแย้งทางการเมือง และ
รัฐบาลวางแผนที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน
ปี 2020 แผนการพัฒนาก าลังไฟฟ้าของรัฐบาลล่าช้า
ในปลายปี 2015 ซึ่งอาจะเริ่มท าการก่อสร้างพลังงาน
นิวเคลียร์ในปี 2035 – 2036 

 ความคิดเห็นของสคร   อินโดนีเซียก าลัง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าราชบุรีเข้า
มาร่วมเสนอราคาเพื่อขยายการลงทุนมายัง
อินโดนีเซีย ท าให้เห็นศักยภาพของโรงไฟฟ้าของไทย 
และเป็นโอกาสที่ดีในการธุรกิจด้านพลังงานของไทย
จะเข้าสู่อินโดนีเซีย และประเทศในภูมิภาคนี้เพิ่มข้ึน 
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2559) 
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  Uber และ Grab พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามความต้องการของรัฐบาลอินโดนีเซีย  
 

แอพพลิเคช่ัน Uber และ Grab พร้อม
แล้วที่จะปฏิบัติตามความต้องการของรัฐบาลโดย
ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ
ก าหนดเส้นตายก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
ข้อตกลงมีก าหนดภายใน 2 เดือนเอกสารจะต้อง
เสร็จเรียบร้อยตามความต้องการขององค์การ
ขนส่ง (Dishub) และกระทรวงคมนาคม รวมถึง
ความร่วมมือกับบริษัทรถเช่าในประเทศ 

 Uber Indonesia เช่ือว่ารัฐบาลให้ความ
เป็นธรรม และบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันภายในระยะเวลาสองเดือน สองประเด็นที่
ส าคัญที่สุดคือการดูแลให้พนักงานขับรถของเรา
ทุกคนมั่นใจว่ามีใบอนุญาตขับรถขนส่งสาธารณะ 
(SIM A Umum) และพนักงานขับรถทุกคนผ่าน
การรับรองการทดสอบรถสภาพพร้อมว่ิง (KIR) 

 Ridzki Kramadibrata กรรมการ
ผู้จัดการ Grab Indonesia มั่นใจว่าความร่วมมือ
กับพันธมิตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของรัฐบาล โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปัจจุบันไม่ได้เปิดรับ
คนขับรถใหม่ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ
เติบโต Grab จะท าการปรับปรุงมาตรฐาน
พนักงานขับรถ โดยเฉพาะด้านรายได้ 
 

 

รัฐบาลก าหนดระยะเวลาให้สองบริษัท
ร่วมมือกับผู้ประอบการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้อง
ตามกฏหมาย หรือจัดต้ังบริษัทที่ถูกต้องตาม
กฏหมายก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2016 ห้ามไม่
ปฏิบัติตามจะถูกห้ามด าเนินการในอินโดนีเซีย 
รัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งสองแอพพลิเคช่ัน
เนื่องจากช่วยปรับปรุงการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ของอินโดนีเซียดีข้ึน โดยต้องปฏิบิตตามกฏระเบียบ
เรื่องการจราจรบนท้องถนนและการขนส่งคมนาคม 

 ความคิดเห็นของสคร.  ระบบการขนส่ง
สาธารณะของอินโดนีเซียยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะ
เมืองใหญ่อย่างจาการ์ตา  การที่มีแอพพลิเคช่ัน 
Uber และ Grab เข้ามาให้บริการท าให้ระบบการ
ขนส่งคมนาคมในเมืองดีข้ึน เพียงแต่รัฐบาลต้องการ
ให้ท าถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลา 2 
เดือน ส าหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจท า
แอพพลิเคช่ันให้บริการในอินโดนีเซีย ต้อง
ท าการศึกษากฏระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจนก่อน 
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2559) 



 IDX จัดงานแสดงสินค้าอิสลามเพื่อดึงดูดนักลงทุน 
 

ตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซีย (IDX) จัด
งานนิทรรศการ Sharia Capital Market 
Exhibition ที่อาคาร IDX ในกรุงจาการ์ตา ตั้งแต่
วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน เป็นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามในการดึงดูดนักลงทุนผลิตภัณฑ์
อิสลามในตลาดเงินทุนมากข้ึน 

 งานนิทรรศการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คน
รู้จักเกี่ยวกับสินค้าในตลาดเงินทุนเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับอิสลาม ปีนี้มีเป้าหมายนัก
ลงทุนอิสลามใหม่จ านวน 5,000 คน เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 100 จากปี 2014 หวังว่าจะท าให้จ านวนนัก
ลงทุนในประเทศเพิ่มข้ึนในตลาดเงินทุน และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากสังคมการออมทรัพย์
เป็นสังคมการลงทุน จัดโดยองค์กรให้บริการ
ทางการเงิน (OJK) มีบริษัท 44 แห่ง รวมถึงบริษัท
อิสลามและการเงินอิสลาม คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชม 
6,000 คน ผู้เข้าชมมีโอกาสซื้อสินค้าโดยตรงในงาน 
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาการลงทุนในผลิตภัณฑ์อิสลาม 
โดยเฉพาะในตลาดทุนมีการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ 

จ านวนนักลงทุนหุ้นอิสลามเพิ่มข้ึนร้อยละ 76 จาก 
2,750 ในปี 2014 เป็น 4,908 ในปี 2015 จ านวน
หุ้นอิสลามเพิ่มข้ึนร้อยละ 34 ตั้งแต่การเปิดตัวดัชนี
หุ้นอิสลามของอินโดนีเซีย (ISSI) 237 หุ้นในปี 
2011 เป็น 318 หุ้นในปี 2015 

 ความคิดเห็นของสคร.  อินโดนีเซียให้
ความส าคัญและผลักดันการออมตามหลักศาสนาซึ่ง
ยังเป็นตลาดการเงินขนาดใหญ่ที่น่าสนใจและมี
โอกาสเติบโตสูง  สถาบันด้านการเงินไทยควร
พิจารณาการเข้าสู่ตลาดกลุ่มนี้ 
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 
2559) 

 


