
       

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

    ฉบับท่ี 145       4 – 8 เมษายน 2559 

หัวข้อข่าวด้านใน 

ภาคการผลิตของอินโดนีเซีย     2 

นักลงทุนเชื่อมั่นการแก้ไขเศรษฐกิจ  3 

การใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ              4         

BKPM เพิกถอนใบอนุญาติ     5  

 

 

 

 

 

 

  

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห ์

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

Phone: +6221 2932 8217 - 8 
Fax: +6221 2932 8219 

E-mail: enquiry@thaitrade.co.id  
  

 หมายเหต ุ: ข้อมูลต่างๆที่
ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่
ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคล
น าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

รัฐบาลอินโดนีเซียจะยกเลิกอุดหนุนค่าไฟฟ้า 18 ล้านครัวเรือน 
ในเดือนมิถุนายนนี้ 

 

รัฐบาลจะหยุดอุดหนุนค่า
ไฟฟ้าลูกค้า 18 ล้านคนในเดือน
มิถุนายนนี้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ  
เนื่องจากภาวระการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับต่ า ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ทั่วโลกลดลง และความไม่
แน่นอนของแผนการนิรโทษกรรมทาง
ภาษี ท าให้อินโดนีเซียมีความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียรายได้ 19 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปีนี้  Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) การไฟฟ้าของรัฐมีแผน
ว่าจะให้การอุดหนุนค่าไฟฟ้าส าหรับ
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 900 โวลต์ ซึ่งมีอยู่
เพียง 4.2 ล้านครัวเรือน ลดลงจากการ
อุดหนุนค่าไฟฟ้าเดิมท่ีให้กับ 22 ล้าน
ครัวเรือน  ซึ่งจะประหยัดงบประมาณ
ได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (38 ล้าน
ล้านรูเปียห์) เป็นผลให้ภายในสิ้นปีนี้ 
18 ล้านครัวเรือนจะต้องเสียค่าไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 140 

 

   Standard & Poor’s Financial 
Services ได้ให้ความเห็นก่อนหน้า
นี้ว่าอินโดนีเซียจ าเป็นต้องตัดเงิน
อุดหนุนที่มีอยู่ เพื่อจะได้อยู่ใน
อันดับประเทศที่น่าลงทุน 
นอกจากนี้ Moody’s Investors 
Services และ Fitch Ratings 
ประเมินพันธบัตรของอินโดนีเซีย
ไม่มีมูลค่า  

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ 
ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการ
ตัดเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าของรัฐบาล
อินโดนีเซียจะส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น 
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   กระทบต่อก าลังซื้อของประชาชนบางกลุ่มอาจ
ลดลง และเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง แต่ถ้า
รัฐบาลน าเงินอุดหนุนดังกล่าวมาใช้เพ่ือกระตุ้น 

 

เศรษฐกิจของประเทศ เช่น โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จะท าให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาในทางที่ดีข้ึน 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 4 เมษายน 2559) 

 

ภาคการผลิตของอินโดนีเซียมีการขยายในเดือนมีนาคม  

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน 

 

อุตสาหกรรมการผลิตของอินโดนีเซีย
แสดงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นในเดือนมีนาคม 
นับเป็นครั้งแรกตั้งเดือนกันยายน 2014 สัญญาณ
การขยายตัว ได้แก่ การผลิตในประเทศกลับมา
ขยายตัวอีกครั้ง จากการส ารวจดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ของ Nikkei Indonesia 
Manufacturing เปิดเผยว่า ประกอบด้วยผลผลิต 
ค าสั่งซื้อใหม่ การส่งออก และมาตรการการจ้าง
งาน เพิ่มข้ึน 50.6 ในเดือนมีนาคมจาก 48.7 ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ระดับการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้มี
การปรับตัวที่ดีข้ึน จ านวนค าสั่งซื้อใหม่เพ่ิมข้ึนครั้ง
แรก  

 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย
เพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคมจากที่ตกต่ ามานานในรอบปี
ครึ่ง การผลิตได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์
ภายในประเทศที่ดีข้ึน  

ชดเชยการส่งออกท่ีลดลง ท าให้ผู้ผลิตยังคงมีการ
จ้างงานตามปกติ เป็นข่าวดีจากการลดพนักงาน
ในช่วง 19 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าภาคการผลิตจะเข้า
สู่การขยายตัว แต่บริษัทยังคงรอสัญญาณการฟ้ืนตัว
ที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะจ้างงานเพิ่ม ถ้าอัตราเงินเฟ้อ
ยังคงผ่อนคลาย ผู้ผลิตของอินโดนีเซียจะได้เปรียบ
จากการแข่งขันเลี่ยงการตัดราคาสินค้า 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุง
จาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าภาคการผลิตของ
อินโดนีเซียมีการขยายตัวในเดือนมีนาคม นับเป็น
สัญญาณที่ดีของระบบเศรษฐกิจอินโดนีเซียว่าจะมี
การฟ้ืนตัวในอีกไม่นาน 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 4 เมษายน 
2559) 

 



  
นักลงทุนเชื่อม่ันการแก้ไขเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 

 

นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาลอินโดนีเซีย 
และมุ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้เริ่มส่งผลต่อ
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
นักลงทุนและนักธุรกิจกลับมามีความเชื่อม่ันใน
เดือนที่ผ่านมาจากการประเมินของ Fitch Ratings 
โดยการส ารวจผู้ตอบแบบสอบถาม 100 ราย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งรู้สึกว่าระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนเป็นก าลังฟื้นตัว โดย
นับเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีจะเพ่ิมการลงทุนใน
อินโดนีเซีย ร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เป็นกลาง และอีกร้อยละ 3 ตอบว่าลดลง 

 ความเชื่อม่ันด้านการใช้จ่ายเงินทุน และ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85 
ของผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างมองแง่ดีว่าจะเร่ง
การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานในปี 2016 – 
2017 อินโดนีเซียมีสัญญาณความส าเร็จจากการ
ปฏิรูปโครงสร้างของรัฐบาล และเร่งการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานจะส่งผลเชิงบวกส าหรับด้าน
สินเชื่อที่เป็นตัวบ่งชี้วงจรการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ 

Fitch คาดการณ์การขยายตัวผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ิมข้ึน
เล็กน้อยในปีนี้ร้อยละ 5.1 และปี 2017 ร้อยละ 
5.4 เปรียบเทียบกับปี 2015 ร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็น
การขยายตัวที่ช้าที่สุดตั้งแต่ปี 2009  ต่ ากว่า
เป้าหมายของรัฐปีนี้ที่ร้อยละ 5.3 ที่ระบุใน
งบประมาณรัฐปี 2016 และคาดหวังว่าการปฏิรูป
จะด าเนินต่อไป 

และพ้ืนที่ทางการเงินจะกระตุ้นการใช้จ่ายเงินทุน
ของประชาชนอย่างจ ากัด เนื่องจากรัฐบาลมีรายได้
ต่ ามาก ปีที่ผ่านมารัฐบาลมีรายได้จากภาษีทั้งสิ้น 
ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต และรายได้ท่ีไม่ใช่
จากภาษีจ านวน 1,505 ล้านล้านรูเปียห์ (114 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 85 ของ
เป้าหมาย 1,762 ล้านล้านรูเปียห์ 

 วิธีการรับมือเรื่องอุปสงค์ของสินค้าโภค
ภัณฑ์ทั่วโลกลดลง รายได้จะถูกกดดันจาก
ต่างประเทศ ขณะที่ประเทศต้องพ่ึงพาการน าเข้า
ด้านบริการและวัสดุเพ่ือการพัฒนาภายในประเทศ ปี 
2016 การชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนมีความ
เสี่ยงมาก นับเป็นความกังวลที่ส าคัญกว่านโยบาย
ความเสี่ยงในประเทศและอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
กลางของสหรัฐอเมริกา 

 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา 
มีข้อสังเกตว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเร่งการใช้จ่ายด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท าให้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ
และนักลงทุนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน ซึ่งรัฐบาลควร
ด าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับ
การพัฒนาประเทศ   

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559)  
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  การใช้แอพพลิเคช่ันมือถือในอินโดนีเซีย 

 

ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ลงแอพพลิเคชั่น
โดยเฉลี่ย 31 แอพพลิเคชั่น ต่ ากว่าในเกาหลีใต้ที่
มีผู้ใช้ลงแอพพลิเคชั่นถึง 55 แอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ รายงานจากกูเกิ้ล ชาวอินโดนีเซีย
ใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยเฉลี่ยวันละ 8 จาก 31 
แอพพลิเคชั่น 7 แอพพลิเคชั่นใช้งานเป็นประจ า 
และอีก 8 แอพพลิเคชั่นใช้งานเป็นครั้งคราว 
ยังคงมีอีก 10 แอพพลิเคชั่นที่ไม่เคยใช้ ผู้ใช้งาน
ลงแอพพลิเคชั่นเองเพียง 19 แอพพลิเคชั่น ส่วน
ที่เหลือมาจากการติดตั้ง นับเป็นความท้าทาย
มากที่จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถจดจ า
แอพพลิเคชั่น 

 Yohan Totting ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาของกูเก้ิล กล่าวว่า 9 ใน 10 ของบริษัท
อินโดนีเซียที่ล้มเหลว เนื่องจากคัดลอกความคิด
จากแอพพลิเคชั่นอื่น และสร้างเป็นรูปแบบ
อินโดนีเซีย ซึ่งผู้สร้างแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ใน
อินโดนีเซียจะมีแรงจูงใจเมื่อตอนเริ่มโครงการ 
ขาดการรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ท าให้
ผู้ใช้งานเลิกใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว  โดยไม่
คิดถึงปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไข Go-Jek เป็น
ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นของอินโดนีเซียที่ประสบ
ความส าเร็จ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยม
บน Google Play  

   

 

ตลาดอินโดนีเซีย มี 3 สิ่งที่ควรพิจารณา ได้แก่ 
สร้างแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กส าหรับประชาชน 
ประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลเพราะหน่วยความจ า
และความเร็วของข้อมูลมีจ ากัดและคิดเก่ียวกับ
วิธีการท างานแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

 แอพพลิเคชั่นอย่าง Go-jek, Grab และ 
Uber ถูกสอบสวน โดยอ้างว่า เอาเปรียบคนขับ 
และหลีกเลี่ยงภาษี ท าให้คนขับรถแท็กซ่ีประท้วง
หยุดให้บริการในกรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
เพ่ือเรียกร้องให้ห้ามการใช้แอพพลิเคชั่นด้านการ
ขนส่ง เนื่องจากท าให้รายได้ของพวกเขาลดลงอย่าง
มาก  

 

 Dodi Faedluloh นักวิจัยจากสถาบัน
สหกรณ์ผู้บริโภค กล่าวว่า จ านวนบริษัท
แอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นความเท่า
เทียมกันของคนขับรถที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
บริษัทแอพพลิเคชั่น ที่มีนโยบายควบคุมทั้งหมด 
คนขับรถทั้งหมดจะต้องมีอุปกรณ์ของตนเอง โดยไม่
มีการประกันความคุ้มครอง และผลประโยชน์  



 

คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนของอินโดนีเซียสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

5 บริษัทท่ีไม่ให้ความร่วมมือ 

 
คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (BKPM) 
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตการลงทุน 5 รูปแบบ มูลค่า
ทั้งสิ้น 322 พันล้านรูเปียห์ (24.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) เนื่องจากน าไปใช้ในทางที่ผิด 5 ธุรกิจ ได้แก่ 
เว็บท่า (web portal) และให้ค าปรึกษา ธุรกิจค้า
ส่ง 3 ราย และบริษัทประมง ซึ่งทั้งหมดยกเว้น
บริษัทประมงได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจาก
รัฐบาล แต่ไม่ปฏิบัติตามกฏ และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่
แตกต่างจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตที่ออกโดย 
BKPM  ส่วนบริษัทประมงถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จากกระทรวงทางทะเลและการประมง เนื่องจาก
ละเมิดกฏหมาย 

 โครงการของ 5 บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่ม
การลงทุน 95 โครงการมูลค่า 487.8 ล้านล้านรู  

เปียห์ ที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจาก BKPM ระ
ว่างเดือนธันวาคม 2014 – เดือนธันวาคม 2015 
โดยทาง BKPM ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประมาณ 
12,000 บริษัท ระว่างปี 2007 – 2014  

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุง
จาการ์ตา มีข้อสังเกตว่า อินโดนีเซียตรวจสอบ
ใบอนุญาตการท าธุรกิจ และการด าเนินงานที่
เข้มงวด ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือละเมิด
กฏหมายจะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ดั้งนั้นนัก
ธุรกิจที่ต้องการด าเนินธุรกิจในอินโดนีเซียควร
ท าการศึกษาข้อมูล และกฏระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องก่อน และวางแผนด าเนินการให้ถูกต้อง 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 5 เมษายน 2559) 
 

ของพนักงาน จะต้องดูแลตัวเอง วิธีนี้ผู้ให้บริการ
แอพพลิเคชั่นสามารถก าหนดราคาข้ันต่ าของการ
ให้บริการ ดังนั้นควรมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่
ร่วมด าเนินธุรกิจประกอบด้วย ผู้ให้บริการด้านไอที 
ผู้สนับสนุนทางการเงิน คนขับรถ และเจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ ที่สามารถแบ่งก าไรและผลประโยชน์ร่วมกัน 
ความร่วมมือหลายด้าน กลุ่มคนขับควรจัดตั้ง
สหภาพแรงงานเพ่ือท าการเจรจากับส่วนบริหาร 

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา 
มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีผู้พัฒนาระบบจ านวนมากที่
ท าแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้บริการส าหรับผู้ใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถือ อินโดนีเซียมีประชากรจ านวนมากจึง
เป็นเป้าหมายหลักของผู้พัฒนาระบบทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ แต่ในการบริหารจัดการนั้นอาจจะ
ต้องศึกษาถึงผลกระทบและวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ในอนาคต 
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