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โครงการร่วมทุนระหว่าง Pan Brothers กบั Mitsubishi 

 

 

บริษัท Pan Brothers เป็นบริษัทท่ีส่งออก
เคร่ืองแต่งกายและส่ิงทอใหญ่ท่ีสุดของอินโดนีเซีย 
ได้ร่วมทุนกับกลุ่มบริษทัในเครือ Mitsubishi ของ
ญ่ีปุ่น ส าหรับการก่อสร้างโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้สาม
แห่ง ซ่ึงด าเนินการตามแผนงานและคาดว่าจะเร่ิมท า
การผลิตในตน้ปีหนา้ 

ก่อนหน้าน้ีมีรายงานว่าโครงการร่วมทุนของบริษัทส่ิงทอ Eco Smart Garment Indonesia มีการชะลอ
โครงการ ก าหนดการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2016 เน่ืองจากใชร้ะยะเวลามากในการหาผูส้มคัรท่ีเหมาะสม
ส าหรับต าแหน่งผูจ้ดัการระดบักลางท่ีโรงงาน โรงงานจะเร่ิมด าเนินการในคร่ึงปีแรกของปี 2560 

 บริษทั Pan Brothers ไดรั้บสมคัรพนกังานในต าแหน่งผูจ้ดัการระดบักลางตั้งแต่ตน้ปี โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
โปรแกรมการฟ้ืนฟูของบริษทัอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซ่ึงจะมีการฝึกอบรม และแนะน า
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร เพื่อเตรียมความพร้อมของพนกังาน 

 Pan Brothers มีก าลงัการผลิตส่ิงทอเพิ่มข้ึนกวา่ 100 ลา้นตนัต่อปี เม่ือเทียบกบัปี 2558  ก าลงัการผลิตจ านวน 
75 ล้านตัน จากโรงงานเดิม และโรงงานใหม่ใน Ungaran และ Demak ในชวากลาง ทั้ งน้ียงัมี Teodore Pan 
Garmindo หน่วยงานใหม่ของบริษทัท่ีมีก าหนดจะเร่ิมการผลิตปีน้ี โดยกลุ่มลูกคา้ของบริษทัท่ีเป็นแบรนด์เส้ือผา้
ระดบัโลก ไดแ้ก่ Adidas, Calvin Klein, Hugo Boss, Nike และ United Colors of Benetton  

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่อุตสาหกรรมส่ิงทอของอินโดนีเซียมีการขยายตวั
ทั้ งตลาดในประเทศและรองรับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าต่างประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมส่ิงทอของ

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอนิโดนีเซีย 
โดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

ฉบบัท่ี 151 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 
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อินโดนีเซียมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้  การขยายการผลิตดงักล่าวจะช่วยเพิ่มการจา้งงานใหก้บัแรงงานในประเทศ 
และส่งผลถึงประคบัประคองการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐ  อยา่งไรก็ดี 
อาจกระทบถึงการส่งออกสินคา้ท่ีเก่ียวกบัส่ิงทอของไทยในอนาคต 

             (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559) 

 

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปยุโรปคาดว่าจะดขีึน้ 

 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากชวาตะวนัออกไปยงัประเทศในยุโรปคาดการณ์วา่จะดีข้ึนในไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2559 เป็นเพราะท่ีเงินยโูรแขง็ค่าเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ  

 Ery Sasmito ประธานสมาคมผูป้ระกอบการเฟอร์นิเจอร์ของอินโดนีเซีย สาขาชวากลางกล่าววา่ แมมี้ค าสั่ง
การสั่งซ้ือจ านวนไม่มาก การจดัส่งสินคา้ในอนาคตอนัใกล ้แต่หวงัวา่การส่งออกไปยงัยุโรปจะเพิ่มข้ึน หลงัจากท่ี
การส่งออกลดลงตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปลายปี 2558 ค่าเงินยโูรแขง็ตวัจะเปิดตลาดเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคยุโรปอีกคร้ัง 
ยอดขายไปยงัยโุรปด่ิงลง ท าใหปี้ 2558 การส่งออกในชวากลางขยายตวัเพียงร้อยละ 10 ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก
ในชวากลางมีความตอ้งการจากตลาดเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นการช่วยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ีปัจจุบนัหาไมส้ักท่ีมี
คุณภาพสูงไดย้าก 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่ยโุรปยงัคงเป็นตลาดส าคญัของสินคา้เฟอร์นิเจอร์
อินโดนีเซีย  การส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนจะช่วยใหแ้รงงานมีรายไดท่ี้ดีข้ึน  

       (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Tempo ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559) 

 

ยอดขายรถยนต์ของอนิโดนีเซียเดือนเมษายนเพิม่ขึน้ร้อยละ 4 
 

ยอดขายรถยนตข์องอินโดนีเซียเดือนเมษายนขยายตวัร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนั
ของปีท่ีหลงัจากอุตสาหกรรมยานยนตฟ้ื์นตวั เน่ืองจากการปรับตวัของเศรษฐกิจในประเทศ  

ขอ้มูลจากสมาคมยานยนตข์องอินโดนีเซีย (Gaikindo) ยอดขายรถยนตเ์ดือนเมษายน 2559 จ านวน 84,703 
คนั  เพิ่มข้ึนจากเดือนมีนาคมร้อยละ 11  ตวัเลขเดือนเมษายนมีการปรับตวัดีข้ึนเป็นคร้ังแรกในรอบ 16 เดือน  

 โตโยตา้มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 38 โดยรถยนต ์Toyoto Rush Sports มียอดขายท่ีขยายตวัดีร้อยละ 
28.2  Mr.Henry Tanoto รองผูอ้  านวยการบริษทั Toyota Astra Motor (TAM) คาดวา่ตลาดรถยนตเ์ร่ิมมีการปรับตวั 
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ท่ามกลางการคาดการณ์การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจปีน้ีเพิ่มข้ึน ตวัเลขยอดขายเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึน 31,060 คนั
จากเดือนกุมภาพนัธ์ 29,966 คนั ขณะท่ียอดขายปลีก 31,626 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 

 ฮอนดา้มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัสอง ร้อยละ 20.7 โดยเฉพาะรุ่น BR-V และ HR-V มียอดขายมาก
ท่ีสุด ตามดว้ยรถยนตอ์เนกประสงครุ่์น Mobilio 

 ขอ้มูลของ Gaikindo ยอดขายรถยนตร์วมตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน จ านวน 351,947 คนั ลดลง
ร้อยละ 3.2 จากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน สมาคมไดก้ าหนดเป้าหมายการขยายตวัร้อยละ 5 – 10 ระหว่าง 
1.05 – 1.1 ลา้นคนัในปีน้ีเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่ายอดขายรถยนต์ของอินโดนีเซียเดือนเมษายน
เพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่าตลาดในประเทศมีก าลงัซ้ือมากข้ึน รวมทั้งธนาคารอินโดนีเซียประกาศลดอตัราดอกเบ้ีย
มาตรฐาน กระตุน้ให้ประชากรมีก าลงัซ้ือมากข้ึน  ผูซ้ื้ออินโดนีเซียยงัคงนิยมรถญ่ีปุ่นมากกว่ารถประเทศอ่ืน  และ
นิยมรถเอนกประสงคม์ากกวา่รถซีดาน 

                    (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559) 

 

Gajah Tunggal ผู้ผลติยางรายใหญ่ที่สุดของอนิโดนีเซีย 
 

โดยจะเพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 80 บริษทัคาดการณ์ยอดขายยางในประเทศระยะยาว สอดคลอ้งกบัความ
มุ่งมัน่ของรัฐบาลในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศท่ีผูผ้ลิตยางจีนยงั
ไม่ไดเ้ขา้ไปครองตลาดหรือไม่สามารถเขา้ตลาดได ้

 

      Gajah Tunggal ผูผ้ลิตยาง
ร า ย ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ข อ ง
อินโดนีเซีย ก าหนดเพิ่มการ
ผลิตยางรถบรรทุก และรถ
โดยสารขนาดใหญ่ในปีน้ี  
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 Gajah Tunggal น าเสนอกลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ ยางเรเดียลส าหรับรถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่ 
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถนนของอินโดนีเซีย บริษทัยงัพยายามเพิ่มการส่งออกร้อยละ 50 ของยอดขายรวม จากปี 
2558 ท่ีส่งออกร้อยละ 43 ของปริมาณการผลิต 

 ยางรถยนต์ท่ีผลิตจากประเทศจีนท่ีไปตลาดสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลดลง เน่ืองจากสหรัฐฯ ใช้มาตรการ
โตต้อบการทุ่มตลาดยางท่ีผลิต/ส่งออกจากจีน  ซ่ึงนบัเป็นโอกาสของบริษทัท่ีจะท าการเจาะเขา้ตลาด 

 Gajah Tunggal อยู่ในกลุ่มธุรกิจ Sinarmas ยอดขายยางรถยนต์ในไตรมาสแรกของปี 3.4 ลา้นลา้นรูเปียห์ 
(255 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 12  

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่อุตสาหกรรมยางรถยนตอิ์นโดนีเซียมีศกัยภาพใน
การผลิตเน่ืองจากมีว ัตถุดิบจ านวนมาก ด้วยราคายางท่ีตกต ่ าท าให้บริษัทผู ้ผลิตต่างๆ เร่งเพิ่มการใช้งาน
ภายในประเทศมากข้ึน กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีน่าสนใจคือการท่ีส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคว่าผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ 
ออกแบบเพื่อตอบสนองการใชง้านกบัสภาพถนนของอินโดนีเซีย  

      (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559) 

 

ประธานาธิบดลีงนามในเจด็ข้อตกลงธุรกจิในเกาหลใีต้ 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo ยืนยนัภาระผูกพนั 7 ธุรกิจในระหว่างการเยือนเกาหลีใต ้โดยลงนามใน 7 
บนัทึกความเขา้ใจ (MoUs) ครอบคลุมประเด็นการทะเล อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ การฟ้ืนฟู
ป่าพรุ การป้องกนัเทคโนโลย ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพฒันาพลงังานและการวจิยัแร่ส าหรับพลงังานสะอาด 

 เกาหลีใตเ้ป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์กบัอินโดนีเซีย เป็นคู่คา้ในการส่งออกใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 และเป็นคู่
คา้ในการน าเขา้ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 4 และยงัมีจ านวนนกัลงทุนในอินโดนีเซียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 5 ในปี 2558 
มูลค่าการลงทุนจริงปี 2558 จ านวน 1.21 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยให้ความส าคญัทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม 

 ดา้นวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนทั้งสองประเทศมีการขยายตวัในปีท่ีผา่นมา ชาวอินโดนีเซียอาศยั
อยูใ่นเกาหลีใตเ้พิ่มข้ึน และชาวอินโดนีเซียชอบภาพยนตร์ แฟชัน่ และเพลงของเกาหลี  

 ประธานาธิบดี Joko Widodo ประชุมกบับริษทัเกาหลีใต ้2 บริษทัส าคญัเป็นส่วนหน่ึงของความพยายาม
ของรัฐท่ีจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ บริษทัในเครือ Lotte Group ของเกาหลีใต ้และ Posco ผูผ้ลิตเหล็ก
รายใหญ่ ในวนัท่ี 2 ของการเยือนเกาหลีใต ้ไดห้ารือเก่ียวกบัจ านวนธุรกิจของ Lotte ในอินโดนีเซีย รวมทั้งภาคคา้
ปลีก และภาคปิโตรเคมี ก่อนหน้าน้ีผูผ้ลิตเหล็ก Posco ร่วมกบับริษทัผูผ้ลิตเหล็ก PT Krakatau Steel จดัตั้งบริษทั
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ร่วมทุน PT Krakatau Posco ในปี 2553 และมีก าหนดการประชุมกบัประธานาธิบดี Park Geun-hye ของเกาหลีใต ้
เพื่อหารือความร่วมมือทวภิาคีดา้นการคา้และการลงทุน 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่อินโดนีเซียไดท้  าการกระชบัความสัมพนัธ์ทวิภาคี
กบัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ นบัเป็นท่ีน่าจบัตามองวา่
อินโดนีเซียจะข้ึนมาเป็นประเทศผูน้ าทางดา้นเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                 (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559) 

 

อนิโดนีเซียมีส่วนเกนิดุลการค้าเดือนเมษายน 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 ส่วนเกินดุลการคา้เดือนเมษายนของอินโดนีเซียเพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากการน าเขา้ลดลงจ านวนมากกว่าท่ี
คาดการณ์ เดือนเมษายนมีส่วนเกินดุลการคา้ 670 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกบัการคาดการณ์เฉล่ียของส านกัข่าว
รอยเตอร์มีส่วนเกินดุลการคา้ 190 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเดือนมีนาคมมีส่วนเกินดุลการคา้ 497 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 การส่งออกเดือนเมษายนลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 19 ลดลง 11.45 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 12.65 
ขณะท่ีการน าเขา้ลดลง 10.78 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 14.62 จากปี 2558  

 ราคาสินคา้โภคภณัฑ์ลดลงกดดนัยอดขายในต่างประเทศของอินโดนีเซียหลายปี และรายไดก้ารส่งออก
ลดลงส่งผลต่อก าลงัซ้ือและการลงทุน ท าใหไ้ดรั้บความเสียหายจากการน าเขา้ 

 ขณะท่ีการน าเขา้ลดลง การส่งออกลดลงมากกวา่ ยอดการคา้รวมดีข้ึน และการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัลดลง
จากไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ขอ้มูลการคา้เดือนเมษายนของอินโดนีเซีย มูลค่าการส่งออก 11.45 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ลดลงร้อยละ 12.65) มูลค่าการน าเขา้ 10.78 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 14.62) ดุลการคา้ 0.67 พนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ 

 ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตวา่แมว้า่อินโดนีเซียมูลค่าการส่งออกลดลง แต่มูลค่า
การน าเขา้ลดลงจ านวนมาก ส่งผลให้มีส่วนเกินดุลการคา้ ปัจจยัท่ีท าให้การน าเขา้ลดลง ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาล
อินโดนีเซียในการลดการพึ่งพาการน าเขา้ และการชะลอตวัทางดา้นเศรษฐกิจในประเทศ และทัว่โลก 

             (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559) 
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ธนาคาร Shinhan ของเกาหลใีต้เปิดให้บริการในอนิโดนีเซีย 
 

 
 ธนาคาร Shinhan ของเกาหลีใตเ้ปิดธุรกิจใหม่ในอินโดนีเซียเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2559 สอดคลอ้ง
กบัการขยายตวัของผูใ้ห้สินเช่ือในต่างประเทศ สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รทางการเงินของอินโดนีเซียและ
เกาหลีใต ้

 ธนาคาร Shinhan ไดรั้บการอนุมติัจากองคก์รบริการทางการเงิน (OJK) ในการเขา้ซ้ือกิจการธนาคาร Metro 
Express และธนาคาร Centratama Nasional เม่ือปี 2558 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงท่ีตอบแทนหน่วยงานเกาหลีใตท่ี้
ยนิยอมใหธ้นาคาร Bank Negara Indonesia ของอินโดนีเซียเปิดใหบ้ริการในกรุงโซลอยา่งเตม็รูปแบบ 

 ธนาคาร Shinhan Indonesia มีเงินทุน 1.2 ลา้นลา้นรูเปียห์ (112.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) และมีสินทรัพย ์3.1 
ล้านล้านรูเปียห์ Tony Saputra ผูอ้  านวยการธนาคาร Shinhan กล่าวว่า ธนาคารจบัตาธุรกิจในการจดัหาเงินทุน
ทางการคา้ และภาคโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบนัธนาคารมี 19 สาขาท่ีไดม้าจากธนาคาร Metro Express และจะรวม
ของธนาคาร Centratama อีก 41 ขาภายในส้ินปี 2559 

 ธนาคาร Shinhan เป็นส่วนหน่ึงของ Shinhan Financial Group ของเกาหลีใต ้ไดรั้บการอนุญาตให้ซ้ือหุ้น
ร้อยละ 58 ในธนาคาร Metro Express ของอินโดนีเซียอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมายในเดือนพฤศจิกายน และต่อมาเขา้
ซ้ือธนาคาร Centratama Nasional Bank ร้อยละ 75 และควบรวมกิจการกบัธนาคาร Metro ตามค าสั่งของ OJK เร่ือง
การควบรวมกิจการธนาคารในประเทศ 
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 ส านักงานส่งเสริมการคา้ฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีขอ้สังเกตว่าการเปิดธุรกิจใหม่ของธนาคารเกาหลีใต้ใน
อินโดนีเซียเป็นการด าเนินการตามเง่ือนไขการเขา้มาลงทุนในธุรกิจธนาคารท่ีจะตอ้งซ้ือกิจการธนาคารทอ้งถ่ินและ
ด าเนินการควบรวม  ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนดา้นบุคลาการอยา่งระมดัระวงั 

               (แหล่งท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559) 

 


