
WEEKLY NEWS FROM INDONESIA ISSUE   149 

Disclaimer: ขอ้มูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้มูลเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูล
แก่ผูส้นใจเท่านั้น โดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีมี
บุคคลน าขอ้มูลน้ีไปใชไ้ม่วา่โดยทางใด 

012 
s 
 
 

 
 

ADB และ IMP เร่ิมก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเศรษฐกจิ 

 

เจา้หน้าท่ีของรัฐบาล ผูน้  าธุรกิจ นักวิชาการ และ    
ผูแ้ทนจากประชาสังคม และองคก์รเพื่อการพฒันา 
เขา้ร่วมการประชุมประจ าปีธนาคารเพื่อการพฒันา
เอเชีย (ADB) คร้ังท่ี 49 ณ กรุงแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศ
เยอรมนี โดยมีคณะกรรมการของผูว้่าการธนาคาร
อินโดนีเซียเขา้ร่วมในคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกวา่ 

3,000 คน และมีเวทีส าหรับผูมี้อ  านาจตดัสินใจท่ีส าคญั เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและการ
พฒันา ผูว้่าการธนาคารกลาง ภาคเอกชน และประชาสังคมเพื่อหารือเก่ียวกบัปัญหาและส ารวจแนว
ทางการแกปั้ญหาของเอเชียและแปซิฟิก นอกจากน้ียงัหารือดา้นเศรษฐกิจ และการพฒันาสังคมใน
ภูมิภาค 

 ภายใตแ้นวคิด “ความร่วมมือเพื่อความยัง่ยนื” ท่ีประชุมจะเนน้เร่ืองความส าคญัของการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการพฒันา และความจ าเป็นในการเช่ือมโยงระหวา่งเอเชียและยโุรป  

 เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนล่าสุดเปล่ียนเป็นเป้าหมายเพื่อการพฒันาสหสัวรรษ โดยเนน้ท่ี
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน และครอบคลุมถึงการพฒันาทัว่โลก  

 การสัมมนาร่วมกนัระหว่าง ADB และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อเพิ่มการ
เช่ือมโยงทางการเงิน ระหว่างเอเชียและยโุรป และวิธีท่ีจะท าใหผ้ลประโยชน์ในปัจจุบนัสามารถขยาย 

ข่ำวเด่นประจ ำสัปดำห์จำกอนิโดนีเซีย 
รวบรวมโดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 
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และลดความเส่ียงลง เพื่อให้มัน่ใจว่าในอนาคตถา้หากมีปัญหาทางดา้นการเงินใด ๆ จะสามารถจดัการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าหาก ADB และ IMF สามารถ
เช่ือมโยงความร่วมมือไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะมีความชัดเจนและเติบโตอย่าง
ย ัง่ยนืข้ึน 

      (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ JAKARTA POST ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559) 

 

สินเช่ือธนำคำรขยำยตัวในเดือนมีนำคม 

 การขยายตวัของสินเช่ือระหวา่งธนาคารอินโดนีเซียเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิตและคา้
ปลีกกูย้มืเงินมากข้ึน เพื่อเพิ่มการผลิต และยอดขาย ยอดสินเช่ือคงคา้ง ณ ส้ินเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 8.4 เป็น 4,027.2 ลา้นลา้นรูเปียห์ (304 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) จากเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีร้อยละ 8.1 
ธนาคารกลางตั้งเป้าการขยายตวัของสินเช่ือปีน้ีท่ีร้อยละ 11 – 12 

 เดือนมีนาคม อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้ดลงเหลือร้อยละ 12.7 จากร้อยละ 12.79 ในเดือนกุมภาพนัธ์            
การขยายตวัดา้นสินเช่ือเร็วข้ึน ส่วนใหญ่มาจากการกูย้มืเงินทุนหมุนเวยีน 

 สินเช่ือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นหน้ีระยะสั้ น ส าหรับการซ้ือวตัถุดิบ สินค้า หรือ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น ขยายตวัร้อยละ 6.3 คิดเป็นมูลค่า 1,847 ลา้นลา้นรูเปียห์ 
ส าหรับตวัเลขเดือนกุมภาพนัธ์ขยายตวัร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยภาคการ
ผลิต  การคา้ โรงแรม และร้านอาหารเป็นภาคท่ีมีการขยายตวัมากท่ีสุด 

 ในขณะท่ีสินเช่ือเพื่อการลงทุนระยะยาว ใชส้ าหรับการขยายธุรกิจ ขยายตวัร้อยละ 11.6 คิดเป็น
มูลค่า 1,021.8 ลา้นลา้นรูเปียห์ ลดลงจากเดือนก่อนท่ีร้อยละ 12.7 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่าหากธนาคารกลางอินโดนีเซียมีการ
ปรับลดดอกเบ้ียอา้งอิงต ่าลงเป็นระยะจะท าให้เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนและตน้ทุน
สินคา้ไม่เพิ่มสูงมากนัก  อย่างไรก็ดี ดว้ยอตัราดอกเบ้ียกูย้ืมในปัจจุบนัท าให้ตน้ทุนทางการเงินของ
ผูผ้ลิตอินโดนีเซียอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงส่งผลถึงราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่ายยอ่มสูงตาม ท าใหสิ้นคา้น าเขา้
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ยงัสามารถแข่งขนัได ้ นอกจากน้ี ส าหรับผูส้นใจเขา้มาลงทุนควรเตรียมการส าหรับเงินกูย้ืมเพื่อใหมี้
ตน้ทุนทางการเงินท่ีสามารถแข่งขนัได ้

     (แหล่งท่ีมา : หนงัสือพิมพ ์JAKARTA GLOBE ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559) 

 

อนิโดนีเซียเตรียมขึน้แทนอนัดบัสำมตลำดสมำร์ทโฟนในเอเชีย 

 

จ านวนผูใ้ช้สมาร์ทโฟนในอินโดนีเซียคาดว่าจะ
ขยายตวัปีละร้อยละ 30 – 50 ในอีกสามปีขา้งหน้า
คาดวา่จะกลายเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ใน
เอเชีย 
ขอ้มูลจากสมาคมโทรศพัท์มือถือของอินโดนีเซีย 
(APSI) ปีน้ีมีผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟน 5.2 ลา้นคน และ 

ในปี 2562 จะมีจ านวนถึง 92 ลา้นคน ประมาณการจากบริษทั eMarketer บริษทัวจิยัตลาดของนิวยอร์ค 
ปี 2558 อินโดนีเซียมีผูใ้ชส้มาร์ทโฟนจ านวน 55.4 ลา้นคน การปรากฏตวัของสมาร์ทโฟน 4G ราคาถูก 
ผลกัดนัใหป้ระชาชนใชส้มาร์ทโฟนเพิ่มมากข้ึน 
 ชาวอินโดนีเซียปัจจุบนัชอบใชส้มาร์ทโฟนเน่ืองจากมีความสามารถในการเก็บขอ้มูลท่ีส าคญั 
วีดีโอคอล และการใหบ้ริการต่าง ๆ ปัจจุบนัอินโดนีเซียเป็นตลาดสมาร์ทโฟนท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 
ในภูมิภาคเอเชียรองลงมาจาก จีน และอินเดีย ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในจีนคาดว่าปีน้ีจะมีจ านวน 563.3 ลา้น
คน จากปีก่อน 525.8 ลา้นคน อินเดียปีน้ีมีผูใ้ชส้มาร์ทโฟน 204.1 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ี 167.9 
ลา้นคน 
 อตัราการขยายตวั และจ านวนผูใ้ชง้านท าใหอิ้นโดนีเซียเป็นตลาดสมาร์ทโฟนท่ีส าคญัท่ีสุด ซมั
ซุงผูผ้ลิตโทรศพัทข์องเกาหลีใตข้ายสมาร์ทโฟนในอินโดนีเซียปีน้ี 7.3 ลา้นเคร่ือง ส่วนแบ่งการตลาด
คิดเป็นร้อยละ 25 ตามมาดว้ย Asus บริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทข์องไตห้วนัจ านวน 4.7 ลา้นเคร่ือง ส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 16 Smartfren และ Advan ผูผ้ลิตในประเทศเป็นอนัดับ 3 และอนัดับ 4 ส่วนแบ่ง
การตลาดคิดเป็นร้อยละ 11 และ 9.6 ของตลาดในประเทศ 
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 อินโดนีเซียต้องปรับปรุงการครอบคลุมของอินเตอร์เน็ตและคุณภาพก่อน ตาม Global 
Connectivity Index (GCI) 2016 โดยการส ารวจของ Huawei ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 
ของโลก จากการส ารวจดา้นการส่ือสารและการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต อินโดนีเซียอยูใ่นอนัดบัท่ี 41 จาก 
50 ประเทศ เน่ืองจากความพยายามของรัฐบาลในการจดัหาใยแกว้น าแสงทัว่ทั้งเกาะ โดยสรุปไดว้า่การ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดา้นดิจิตอลเก่ียวขอ้งกบัการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่าสมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจยัส าคญั
ส าหรับชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน 4G ราคาถูกท่ีมีจ  าหน่ายในประเทศ อีกทั้งประชากรใน
ประเทศมีจ านวนมาก ตลาดในประเทศจึงสามารถเติบโตไดอี้กมาก  อย่างไรก็ดี รัฐบาลอินโดนีเซีย
พยายามเขา้มาควบคุมสมาร์ทโฟนท่ีจ าหน่ายในตลาดโดยมีขอ้มูลว่าภายในตน้ปี 2560 สมาร์ทโฟนท่ี
จ าหน่ายภายในประเทศจะตอ้งมี 30% Local Content ซ่ึงเพิ่มจากปัจจุบนัท่ีก าหนด 20% Local Content 
โดยวธีิการค านวณ Local Content สามารถก าหนดไดจ้ากปัจจยัตวัเคร่ืองและซอฟทแ์วร์ 
     (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559) 

 

อตัรำเงินเฟ้ออนิโดนีเซีย เดือนเมษำยนชะลอตวัที่ร้อยละ 3.60 

 อตัราเงินเฟ้อประจ าปีของอินโดนีเซียเดือนเมษายนชะลอตวัลงต ่ากว่าการคาดการณ์ เน่ืองจาก
ราคาอาหารและน ้ามนัเช้ือเพลิงลดลง อตัราเงินเฟ้อเดือนเมษายนท่ีร้อยละ 3.60 ต ่าท่ีสุดในปีน้ี รอยเตอร์
คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อประจ าปีเดือนเมษายนท่ีร้อยละ 3.78 ขณะท่ีเดือนมีนาคมอยูท่ี่ร้อยละ 4.45 

 อตัราเงินเฟ้อหลกัเดือนเมษายน เน่ืองจากการบริหารงาน และความผนัผวนของราคาอาหาร ท า
ใหล้ดลงเหลือร้อยละ 3.41 จากเดือนมีนาคมท่ีร้อยละ 3.50 คาดวา่อตัราเงินเฟ้อหลกัในเดือนเมษายนจะ
อยูท่ี่ร้อยละ 3.46 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภคลดลงร้อยละ 0.45 ธนาคารกลางอินโดนีเซียก าหนดเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อปี
น้ีท่ีร้อยละ 3 – 5 มีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน 3 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 75 จุด โดยอตัราเงินเฟ้อยงัคง
อยูใ่นเป้าหมายท่ีก าหนด 
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 ส านักงานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่าอตัราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของ
อินโดนีเซียชะลอตวัเน่ืองจากราคาอาหาร และน ้ ามนัเช้ือเพลิงลดลง ซ่ึงธนาคารกลางไดป้รับลดอตัรา
ดอกเบ้ียมาตรฐานคาดวา่จะส่งผลต่ออตัราเงินเฟ้อ และการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 

     (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559) 

 

บริษัทขนส่งของอนิโดนีเซียเปิดตัวระบบ Integrated Logistics Gateway 

 

Asperindo สมาคมบริษัทขนส่งแบบเร่งด่วนของ
อินโดนีเซีย วางแผนท่ีจะเปิดตัวระบบ Integrated 
Logistics Gateway ในปีน้ี เพื่อเช่ือมต่อสมาชิกของ
สมาคมทุกคนในการปรับปรุงความเร็วและระบบ
ความปลอดภยัของการให้บริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของความพยายามเพื่อสามารถแข่งขันกับบริษัท
ขนส่งชาติต่างๆ ในอาเซียน 

 Train Yuserma กรรมการสมาคม Asperindo กล่าวว่าลูกค้าในปัจจุบันต้องการทราบความ
คืบหนา้ในการจดัส่งพสัดุ  ท าใหผู้ข้นส่งจะตอ้งท าใหข้อ้มูลเขา้ถึงไดง่้ายทั้งผูส่้งสินคา้และผูรั้บสินคา้ 
ระบบเกตเวยด์งักล่าวจะเปิดตวัประมาณเดือนตุลาคม เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลของสมาชิก Asperindo 300 
ราย สามารถเขา้สู่เครือข่ายระหว่างหมู่เกาะไดอ้ยา่งง่ายดาย ผูข้นส่งสินคา้ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียเป็น
สมาชิกของ Asperindo รวมถึง Tiki  และ Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ซ่ึงถา้ท างานร่วมมือกนัจะท า
ใหผู้ป้ระกอบการเหล่านั้นเขม้แขง็มากข้ึน 

 จากการประเมินของ Global Business Guide ปัจจุบันภาคโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียมีการ
ขยายตวัสูงจากผลพวงของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล สมาคมตั้งเป้าการขยายตวัไวท่ี้ร้อย
ละ 14 ในปีน้ี จากการขยายตวัของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
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 อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียคาดว่าในอีก 4 ปีขา้งหน้าขยายตวัร้อยละ 
15.4 คิดเป็นมูลค่า 4,396 ลา้นลา้นรูเปียห์ (334 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ตลาดขนส่งและโลจิสติกส์ปี 
2558 มีมูลค่ารวม 2,152 ลา้นลา้นรูเปียห์ โดยในส่วนของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีมูลค่า 1,573 ลา้น
ลา้นรูเปียห์ 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่าเน่ืองจากภูมิประเทศของอินโดนีเซีย
เป็นประเทศหมู่เกาะจ านวนมาก หวัใจส าคญัคือการขนส่งและโลจิสติกส์ รัฐบาลไดส้นบัสนุนดา้นการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอ้ืออ านวยต่อการขยายตวัของอุตสาหรรมโลจิ
สติกส์ในประเทศ โดยบริษทัโลจิสติกส์เองก็ตอ้งมีการพฒันาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนักบับริษทัโลจิสติกส์ต่างชาติหลงัการจดัตั้งชุมนุมเศรษฐกิจอาเซียน  อยา่งไรก็
ดี รัฐบาลอินโดนีเซียยงัคงปกป้องอุตสาหกรรมน้ีใหแ้ก่คนอินโดนีเซีย โดยก าหนดสัดส่วนการเปิดการ
ลงทุนจากชาติอาเซียนต ่ากวา่สัดส่วนท่ีตกลงไวต้ามกรอบอาเซียน 

นอกจากน้ี หากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไปถึงระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ยอ่มท าใหต้น้ทุนการ
ผลิตและการกระจายสินคา้ในประเทศอินโดนีเซียลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลถึงความสามารถในการ
แข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ 

              (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559) 

 

อนิโดนีเซียจะเปิดกำรถือครองอสังหำริมทรัพย์แก่ชำวต่ำงชำติ 

 

Lippo Cikarang นิคมอุตสาหกรรมในกลุ่ม Lippo มี
ความหวงัว่ายอดขายอสังหาริมทรัพยปี์น้ีจะมีการ
ปรับตวั เน่ืองจากรัฐบาลค่อย ๆ เปิดเผยรายละเอียด
กฏหมายใหม่ท่ีอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจา้ของ
หอ้งชุดระดบัสูงในอินโดนีเซียได ้
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ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษทัมีก าไรและรายไดล้ดลง รายไดสุ้ทธิของบริษทัลดลง
ร้อยละ 19 มูลค่า 223 พนัลา้นรูเปียห์ (17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ขณะท่ีรายไดล้ดลงเลก็นอ้ยร้อยละ 1.26 
มูลค่า 546 พนัลา้นรูเปียห์ เน่ืองจากตลาดอสังหาริมทรัพยห์ดตวั  รายไดข้องบริษทัส่วนใหญ่มาจาก
บา้นท่ีอยูอ่าศยั อพาร์ทเมนต ์และนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายไดท้ั้งส้ิน ปัจจุบนันิคม
อุตสาหกรรม Lippo Cikarang มีผูอ้ยูอ่าศยัมากกวา่ 14,000 คน มีพนกังานกวา่ 448,000 คน โรงงานผลิต
ในนิคมอุตสาหกรรม 920 โรงงาน 

 ประธานกรรมการ Lippo Cikarang กล่าวว่า ปีน้ีบริษทัมีแผนการก่อสร้างโครงการแบบ Mix-
use ระดบัโลก บนท่ีดิน 322 เฮกตาร์ ค่าใชป้ระมาณ 250 ลา้นลา้นรูเปียห์ โดยตั้งช่ือโครงการวา่ ‘Orange 
Country’ Lippo Cikarang  

 รัฐบาลทะยอยเปิดเผยรายละเอียดความเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยข์องอินโดนีเซียโดยส าหรับ
ชาวต่างชาติตาม Ministerial Decree ฉบบัท่ี 13/2016 ภายใตก้ระทรวง Agrarian and Spatial Planning 
จะท าใหค้วามตอ้งการอสังหาริมทรัพยป์รับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน กฏกระทรวงท่ีอนุญาตใหช้าวต่างชาติ
เช่าซ้ือหอ้งชุดหรูระยะยาว (Long-term Lease) อยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยข์อง
อินโดนีเซียแมว้่าจะมีการชะลอตวัเน่ืองจากเศรษฐกิจโลก แต่ก็ยงัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง กฏ
ระเบียบเร่ืองการเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยส์ าหรับชาวต่างชาติท่ีจะมีผลบงัคบัใช้นั้น จะสามารถ
กระตุน้การขยายตวัในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เช่น 
วสัดุก่อสร้าง แรงงาน ปูนซีเมนต์ อีกทั้งการท่ีธนาคารกลางของอินโดนีเซียปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
มาตรฐาน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มก าลงัซ้ือใหก้บัประชาชนรวมถึงนิติบุคคลต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนในอินโดนีเซีย 

     (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559) 

 


