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บริษัทญ่ีปุ่นลงทุนโรงงานไม้มะพร้าวในบาหล ีมูลค่า 1 ล้านดอลลารส์หรัฐ 

 

 

        บริษัทญี่ปุ่นสนใจลงทุนโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มะพร้าวใน
บาหลี มูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม้มะพร้าวกลายเป็นไม้เนื้อแข็ง
ทางเลือกที่ส าคัญ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้นมะพร้าวสามารถ
เติบโตได้ดี เนื่องจากไม้มะพร้าวมีราคาถูกกว่าไม้เนื้อแข็ง เพ่ือลดการ
ท าลายป่าไม้  

 บาหลีมีต้นมะพร้าวที่มีคุณภาพดีอุดมสมบูรณ์ บริษัทจะน าต้นมะพร้าวไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน ในอนาคตบริษัทจะสร้างโรงงานในเขตอ่ืนๆ ที่มีต้นมะพร้าวคุณภาพดี เช่น สุราบาย่า ชวาตะวันออก 

Saribua Siahaan ตัวแทน BKPM ณ กรุงโตเกียว กล่าวว่า หน่วยงานด้านการลงทุนพร้อมที่จะอ านวยความ
สะดวกด้านการออกใบอนุญาตและตรวจสอบให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนและขยายธุรกิจในอินโดนีเซีย ในช่วง
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นในอินโดนีเซีย 1.58 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ 
ประกอบด้วย 427 โครงการ มีการจ้างงาน 28,377 คน ปี 2558 มีมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นในอินโดนีเซีย 2.87 พัน
ล้นดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 2,030 โครงการ มีการจ้างงาน 115,400 คน แบ่งการลงทุนในภาคต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องจักร เคมีและยา ภาคการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 นอกจากนี้ กฏระเบียบด้านการลงทุนฉบับแก้ไขล่าสุดก าหนดให้ต่างชาติลงทุนธุรกิจภาคโลจิสติกส์ได้ร้อยละ 
100 จากเดิมร้อยละ 33 และภาคยาร้อยละ 85 การปฏิรูปได้ลดต้นทุนภาคโลจิสติกส์ และเพ่ิมผลผลิตยา รัฐบาลยัง
ก าหนดเป้าหมายเศรษฐกิจดิจิตอล โดยอนุญาตให้บริษัทต่างชาติร่วมลงทุนระหว่างอีคอมเมิร์ซกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กร้อยละ 100  

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

ฉบับท่ี 155 
13 - 17 มิถุนายน 2559 
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 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 10 เมกะวัตต์ เปิดให้ต่างชาติลงทุนได้ร้อยละ 100 ซึ่งก่อนหน้านี้
ก าหนดให้ต่างชาติลงทุนได้ร้อยละ 67 จากร้อยละ 49 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ
ให้เข้ามาลงทุนในประเทศ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท าให้เป็นที่ต้องการบริษัทต่างชาติ 
จ านวนแรงงาน และการแก้ไขกฏระเบียบของรัฐบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนจากต่างชาติ ท าให้
อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพน่าสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   การปรับแก้ไขกฎระเบียบ
ด้านสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดนักลงทุน 

             (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559) 

 

ยอดขายปูนซีเมนต์ของอินโดนีเซียสูงขึ้น 

 ยอดขายปูนซีเมนต์ในกะลิมันตัน จ านวน 377,000 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 สุราเวสี จ านวน 414,000 ตัน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 จากยอดขายเดือนเดียวกันของปีก่อน ชวายังคงเป็นตลาดปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุด จ านวน 2.9 ล้าน
ตันของยอดซื้อวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 

 ยอดขายปูนซีเมนต์ช่วงเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 24 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 จาก
ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 แต่การขยายตัวไม่ได้ข่าวดีส าหรับผู้ผลิตที่มียอดขาย และส่วนแบ่งตลาดลดลง 
เนื่องจากการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่  

บริษัทปูนรัฐวิสาหกิจ Semen Indonesia ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาด
เดือนพฤษภาคมลดลงร้อยละ 40 เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายลดลง ยอดขายของบริษัทในเดือนมกราคม – 
เดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 10.2 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 ซึ่งบริษัท
ก าลังวางแผนซื้อบริษัทปูนซีเมนต์จากต่างชาติ เพ่ือขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัท คาดว่าปี 
2559 รายได้ของบริษัทจะขยายตัวร้อยละ 1 – 2 และจะท าการซื้อบริษัทปูนซีเมนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2560 
เมื่อปี 2556 บริษัทได้ท าการซื้อธุรกิจในเวียดนาม 

          ยอดขายปูนซีเมนต์เดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 5.1 
ล้านตันสูงที่สุดในรอบปี เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2558 ร้อย
ละ 6.2 ข้อมูลจากสมาคมปูนซีเมนต์ของอินโดนีเซีย เนื่องจาก
ความต้องการที่เพ่ิมส าหรับโครงการสาธารณูปโภคในชวา กะลิมัน
ตัน และสุราเวสี       
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 ก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ทั้งสิ้นปี 2559 จ านวน 92 ล้านตัน มาจากโรงงานใหม่ที่เริ่มท าการผลิตในปีนี้ ซึ่ง
ความต้องการปูนซีเมนต์อยู่ที่ 65 ล้านตัน  โดยที่คู่แข่งอย่างบริษัท Indocement Tunggal Prakarsa ผู้ผลิตปูนซีเมนต์
รายใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย มียอดขาย 6.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.4 

 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงอ่อนแอ สาธารณูปโภคเป็นตัวเร่งยอดขายปูนซีเมนต์ซึ่งบางโครงการมีก าหนดที่จะ
เสร็จสิ้นก่อนช่วงวันหยุด Idul Fitri 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตตลาดว่าก าลังการผลิตมีสูงกว่าความต้องการใช้ปูน
ภายในประเทศมาก  ตลาดปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซียเติบโตอย่างชะลอตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพิจารณสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยที่เข้มงวด และสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว  ผู้ผลิตรายใหญ่ของอินโดนีเซียจึงเริ่มสนใจขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ   

          (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 13  - 14 มิถุนายน 2559) 

 

รัฐบาลอินโดนีเซียมีเปา้หมายลด supply chain 2 ใน 3 เพื่อลดลราคาอาหาร 

รัฐบาลอินโดนีเซียก าลังเตรียมจัดสรรเงินอุดหนุนตลาดอาหาร และยังวางแผนการท างานเพ่ือปรับลด supply 
chain สินค้าอาหาร โดยร่วมมือกับหลายฝ่าย ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้าเกษตรกรของอินโดนีเซีย ( Indonesian Farmer 
Stores : TTI)  PT Pos Indonesia บริษัทผู้ให้บริการด้านไปรษณีย์ และ Artha Graha Peduli องค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร ภายใต้โครงการดังกล่าว ผู้ผลิตอาหารจะส่งสินค้าโดยตรงให้กับ TTI เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง 
ก่อนที่จะมีการบังคับใช้จะให้เงินอุดหนุนตลาดอาหารเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาอาหาร  

 รัฐบาลได้จัดั้งทีมงานพิเศษเพ่ือด าเนินการตามโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตร กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการค้า และกระทรวงรัฐวิสาหกิจ โดยมีรัฐมนตรี Darmin Nasution ว่าการกระทรวง
ประสานงานด้านเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีม 

 Saleh Husin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ประชาชนควรรักษาพฤติกรรมการบริโภค 
โดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอน เนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์ด้านอาหารไม่สามารถควบคุมได้จะน าไปสู่ราคาที่ เพ่ิม
สูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้พยายามรักษาเสถียรภาพด้านราคาด้วยการให้เงินอุดหนุนตลาดอาหาร อย่างไรก็ตามถ้ าอุปสงค์
อาหารสูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นอีกครั้ง 

 Andi Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่าดูเหมือนพฤติกรรมการบริโภคของคน
อินโดนีเซียขัดแย้งกับความหมายของ Ramadhan คลังอาหารของเรามีจ านวนมากเพียงพอ แต่พฤติกรรมการบริโภค
ไม่สามารถควบคุมได้ ประชาชนควรละเว้นการใช้จ่ายด้านอาหารมากเกินไปในช่วงเดือนถือศีลอด 
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 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงรอมฎอนมีการกักตุน
สินค้าและบริโภคอาหารเกินความจ าเป็น ท าให้มีความต้องการซื้อเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อราคาสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์และผัก
บางชนิด ในขณะที่ร้านค้า Moderntrade ต่างๆ ได้มีการลดราคาสินค้ากลุ่มอาหารเพื่อกระตุ้นการซื้อ 

       (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2559) 

 

ยอดค้าปลีกของอินโดนีเซียเดือนเมษายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 10.4 
 

 ยอดค้าปลีกของอินโดนีเซียเดือนเมษายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 10.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ยอดค้า
ปลีกชะลอตัวลงมากกว่าเดือนมีนาคมโดยมาจากยอดขายเสื้อผ้าที่ลดลง ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคม 2559 ประจ าปีปรับ
ลดลงเหลือร้อยละ 11.1 จากก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 11.6 

 จากการส ารวจร้านค้าปลีก 700 แห่ง จากเมืองใหญ่ 10 เมืองคาดว่าการขยายตัวในเดือนพฤษภาคมจะ
เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยที่ร้อยละ 11.3 มาจากการขยายตัวของยอดขายอุปกรณ์ด้านข้อมูลและการสื่อสาร ตามด้วยอุปกรณ์ใน
ครัวเรือนอื่น ๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า แรงกดดันของราคายังคงสูงในเดือนกรกฏาคมเนื่องจากความต้องการ
ที่เพ่ิมข้ึนในช่วง Idul Fitri และเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่ายอดค้าปลีกขยายตัวลดลงในเดือนเมษายน 2559 
โดยคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนสูงในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฏาคม ในช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาล Idul Fitri ประชาชน
จะท าการจับจ่ายใช้สอย และเตรียมตัวเฉลิมฉลองในช่วงเวลาดังกล่าว 

                 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559) 

 

อินโดนีเซียยังคงเข้มงวดกับธุรกิจประมง 

Susi Pudjiastuti รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง ได้ย้ านโยบายที่ห้ามบริษัท
ต่างชาติลงทุนในธุรกิจประมงของอินโดนีเซีย แม้ว่าจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อุตสาหกรรมประมงอยู่
ในประเภทของธุรกิจที่ห้ามลงทุนจากต่างชาติ และรัฐบาลจะท าการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของเจ้าของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมประมง 

 นักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ด าเนินการในอินโดนีเซีย ในด้านการบริหารจัดการการประมง รัฐบาล
สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในการบริหารจัดการ เช่น ห้องเย็น การผลิตปลา และธุรกิจทางทะเลปลายน้ า
อ่ืนๆ โดยยินยอมให้ถือหุ้นได้ร้อยละ 100 มาตรการการจับปลาที่เข้มงวดมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาจ านวนปลาใน
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น่านน้ าของอินโดนีเซีย เรียกร้องให้ชาวประมงสนับสนุนความพยยามโดยหลีกเลี่ยงการใช้ระเบิด ยาพิษ และอวนจับ
ปลา 

 ภาคธุรกิจทางทะเลและการประมงมีสัดส่วนในภาคเศรษฐกิจร้อยละ 8.96 ขณะที่ภาคอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 
5.4 คาดว่าชาวประมงท างานร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันน่านน้ าจากการประมงท่ีผิดกฏหมาย 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจ
แปรรูปอาหารทะเล หรือห้องเย็นในอินโดนีเซียเป็นที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
ประกอบ เช่น ความเสถียรของไฟฟ้า  ปริมาณและชนิดปลาที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ เป็น
ต้น 

       (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559) 

 

Busan Indonesia Center เกาหลีใต ้

 

 กระทรวงสหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เปิดตัวศูนย์ Busan Indonesia Center 
(BIC) ประเทศเกาหลี จะเป็นศูนย์กลางส าหรับการส่งเสริม
สินค้าของสหกรณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(KUKM) ในเมืองปูซาน เกาหลีใต้ โดยขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์เพ่ือแสดงสินค้า KUM ของอินโดนีเซียบนพ้ืนที่ 
800 เมตร นอกจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้ว เกาหลีใต้ยัง
สนใจผลิตภัณฑ์จากอินโดนีเซีย ได้แก่ แฟชั่น สินค้าตกแต่ง
บ้าน งานฝีมือ กระเป๋า และเครื่องประดับ คาดว่าการส่งออก
ไปยังเกาหลีจะเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมีชาวเกาหลีใต้จ านวน
มากอาศัยอยู่ในอินโดนีเซีย 

ศูนย์ Busan Indonesia Center เป็นศูนย์กลางส่งเสริมสินค้า และการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียตั้งแต่เดือน
เมษายน 2555 โดยมีนาย Kim Soo II คนเกาหลีใต้เป็นผู้ดูแล ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในปูซาน ปี 2536 – 2550 นอกจากนี้ยังเคยด ารงค์ต าแหน่งทูตเกาหลีใต้ประจ าประเทศติมอร์ เลสเต 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการเปิดศูนย์ Busan Indonesia Center ในเกาหลี
ใต้เป็นหนึ่งในกลไกที่จะเพ่ิมมูลค่าการส่งออกสินค้าอินโดนีเซียไปยังประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงจ านวนนักลงทุนจาก
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ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีมีบุคคล
น าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

เกาหลีใต้ที่ท าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียก็จะเพ่ิมขึ้นเช่นกัน  ส าหรับสินค้าอินโดนีเซียที่เกาหลีใต้ให้ความสนใจ
นั้น เป็นสินค้าที่แข่งขันโดยตรงกับสินค้าไทย ทั้งสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ 

       (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Kompas ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559) 

 

อุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย ล้าหลังมาเลเซียและไทย 

Sutrisno Bachir ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (KEIN) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ            
ทิศทางการพัฒนาของอินโดนีเซียก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกับปัจจุบัน เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อินโดนีเซียยังต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอีกมาก  

เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมาจากภาคการบริโภค และการส่งออกวัตถุดิบ นับว่าเศรษฐกิจของประเทศยัง
ไม่แข็งแรงพอ ยังมีการคอร์รัปชั่น หรือการผูกขาดทางการค้าจ านวนมาก ในระหว่างที่อินโดนีเซียไม่ได้ตะหนักถึงความ
ล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทีก่อนหน้านี้ล้าหลังกว่าอินโดนีเซีย ได้แก่ มาเลเซีย และไทย ส่วนญี่ปุ่น จีน 
ไต้หวัน และเกาหลีที่ก่อนหน้าเคยเป็นประเทศที่มีแต่การบริโภค แต่ปัจจุบันกลายเป็นประเทศผู้ผลิต ประเทศเยอรมนี
ในยุโรป อุตสาหกรรมขนาดเล็กในไต้หวัน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น และจีนที่ประสบความส าเร็จ  

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลด้านการแข่งขันทางธุรกิจ (KPPU) เพ่ือช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตราการการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าต้องได้รับมาตรฐานของอินโดนีเซีย (SNI) จีงจะสามารถน าเข้าได้ เพ่ือลดการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในประเทศ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาประเทศ  หากหน่วยงานต่างๆ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอินโดนีเซียจะมีการเติบโตที่ก้าวกระโดด 

             (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Detik ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559) 


