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เกาหลีใตล้งทุนสร้างโรงงานรองเท้าในชวากลาง 

 บริษัทเกาหลีใต้ได้แสดงความตั้งใจในการลงทุนโรงงานรองเท้ามูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน Jerapa 
ชวากลาง และจะมีการจ้างแรงงาน 15,000 คน โดยจะท าการส่งออก 100%  นักลงทุนให้ความสนใจชวากลางเพราะ
มีปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และค่าแรงงานในท้องถิ่น ที่เหมาะสม 

Franky Sibarani หัวหน้าคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (BKPM) ได้ออกใบอนุญาตหลักส าหรับ
บริษัทที่จะเริ่มก่อสร้างในปีนี้ มีบางประเด็นที่ต้องท าการหารือ เช่น ไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทเดียว มีหลายบริษั ทที่
ต้องการเข้ามาลงทุน รัฐบาลได้ให้ข้อเสนอกับบริษัทที่มีโรงงานที่จ้างแรงงานระหว่าง 10,000 – 15,000 คนในภูมิภาค 
จะได้รับแรงจูงใจบางอย่างเช่น Tax Holiday โดยจะสนับสนุนให้บริษัทใช้วัตถุดิบในประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ท้องถิ่น 

BKPM พยายามที่จะชักชวนให้บริษัทต่างชาติจากหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ และไต้หวันลงทุนในภาค
ธุรกิจที่ใช้แรงงานจ านวนมาก บริษัทไต้หวันสนใจในอุตสาหกรรมรองเท้า ทาง BKPM ได้ออกใบอนุญาตให้เรียบร้อย
แล้ว Soejoedi Imam หัวหน้า BKPM ในเกาหลีใต้ (Seoul IIPC) กล่าวว่าจะติดตามแผนการลงทุนอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้แน่ใจว่าจะเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด  

 ข้อมูลจาก BKPM เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ลงทุนในอินโดนีเซียมากเป็นอันดับที่ 6 ในไตรมาสแรกของปี 2559 
มูลค่าการลงทุน 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย 435 โครงการ มีการจ้างแรงงาน 28,349 คน  

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าหลายประเทศให้ความสนใจที่จะลงทุนใน
อินโดนีเซีย เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ   

 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ ์Jakarta Post ลงวันที่ 10 และ 11 กรกฏาคม 2559) 

 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 
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คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ปีน้ีเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 

สมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์ของอินโดนีเซีย (Gaikindo) เชื่อว่ายอดขายรถจะไม่ลดลง แม้องค์การ
บริหารจัดการกรุงจาการ์ตาด าเนินการระบบริหารจัดการการจราจรเลขคู่เลขคี่ เพ่ือลดความแออัดในเมืองหลวง  

ระบบริหารจัดการการจราจรดังกล่าวจะอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีเลขทะเบียนคู่และเลขทะเบียนคี่
สัญจรบนถนนหลักในกรุงจาการ์ตา ได้แก่ ถนน Jend. Sudirman, M.H. Thamrin และ Gatot Subroto ในวันที่
ก าหนด ในช่วงแรกระบบนี้จะด าเนินการระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 26 กรกฏาคม 2559 และช่วงที่สองระหว่างวันที่ 
27 กรกฏาคม – 29 สิงหาคม 2559 

งาน 2016 Gaikindo Indonesia International Auto Show จะจดัที่ Indonesia Convention Exhibition 
ใน BSD City ที่ Tangerang Banten ในวันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้ผลิตอย่างน้อย 32 รายคาดว่าจะแสดง
รถรุ่นล่าสุด โดยมีรถยนต์รุ่นใหม่จ านวน 10 รุ่น ที่จะเปิดตัวในงาน ซึ่งมีธีมงาน เทคโนโลยีเพ่ืออนาคตที่ดีกว่า ได้รับ
การสนับสนุนการจัดงานจากองค์กรที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก Organisation Internationale des Constructeurs 
d’Automobiles (OICA) คาดว่างาน Gaikindo Indonesia International Auto Show จะเทียบเท่ากับงาน Tokyo 
Motor Show  โดย Gaikindo ก าหนดเป้าหมายปี 2559 จ านวน 1.05 ล้านคัน สูงกว่ายอดขายรถยนต์ปี 2558 
จ านวน 1.03 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจในปีนี้มีการตอบสนองที่นี้ 
ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าสภาพการจราจรของถนนดังกล่าวยังคงติดขัด
ตามปกติ ส าหรับยอดขายรถยนต์มีแนวโน้มที่จะไปถึงเป้าท่ี Gaikindo ตั้งไว้ เนื่องจากการเพิ่มจ านวนประชากรในกลุ่ม
รายได้ระดับกลางท าให้บางครอบครัวสนใจซื้อหารถยนต์ในกลุ่ม city car ซึ่งมีราคาต่ ากว่ารถยนต์อเนกประสงค์ไว้ใช้
สอย รวมถึงกลุ่มรายได้ระดับกลาง-สูง มีการซื้อรถยนต์ขนาดเล็กให้แก่บุตรหลานเพื่อใช้เดินทางไปท างาน 

 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ ์Jakarta Globe ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559) 
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การลงทุนด้านการท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย 

  
(ภาพจาก google images) 

กระทรวงท่องเที่ยวของอินโดนีเซียมีเป้าหมายดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศ 10 แห่ง โดยมี
แผนที่จะจัดโรดโชว์เพ่ือดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ ได้แก่ วัด Borobudur ในชวากลาง Mandalika Resort ใน Nusa 
Tenggara ตะวันตก หมู่บ้านประมง Labuan Bajo ใน Nusa Tenggara ตะวันออก ภูเขา Bromo Tengger Semeru 
ชวาตะวันออก Thousand Islands กรุงจาการ์ตา Toba Lake สุมาตราตอนเหนือ สวน Wakatobi Marine สุราเวสี
ตะวันออกเฉียงใต้ Tanjung Lesung ในบันเต็น Morotai ใน Maluku ตอนเหนือ และ Tanjung Kelayang ใน 
Bangka Belitung 

กระทรวงท่องเที่ยวมีแผนเร่งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 10 แห่ง คาดว่าจาก 9 ใน 10 แหล่งท่องเที่ยว จะท า
รายได้อย่างน้อย  5  ล้านล้านรูเปียห์ ประมาณการแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 10 แห่งต้องท าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทั้งสิ้น 20.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 4 แห่งได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai 
และ Tanjung Kelayang ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนได้รับสิทธิพิเศษทางการเงินเมื่อท าการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว  

 รัฐบาลพยายามพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต ปัจจุบันรัฐบาลก าลัง
ด าเนินการให้ Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Labuan Bajo และ Wakatobi  เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กฎระเบียบประธานาธิบดีประกาศแหล่งท่องเที่ยวเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่คาดว่าจะลงนามในสิ้นเดือนกันยายน โดย
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเชิญชวนนักลงทุนที่รัฐบาลน าเสนอ และช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพมากขึ้นและยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ไดมี้ Roadshow เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ในหลายประเทศ ได้แก่ จีน และเกาหลีใต้ 
เป็นต้น เพ่ือดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ 10 รายที่แสดงความสนใจสร้างรีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก และมีแผนจะ
ไป Roadshowที ่ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น หลังช่วง Idul Fitri อินโดนีเซียมีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยว
ปีละ 20 ล้านคนในปี 2562 
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 Didien Junaedy ประธานสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 10 แห่ง
จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีหน้าเพ่ิมขึ้นปีละร้อยละ 25 
จ านวน 15 ล้านคน 

 Edwin Darmasetiawa ผู้อ านวยการเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย (ITDC) 
เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงทุนก่อสร้าง Mandalika ใน Lombok มูลค่า 3.4 ล้านล้านรูเปียห์ Nusa Tenggara ตะวันตก 
และได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกาหลีใต้ Woori Investment & Development Property ซึ่งจะท าการก่อสร้าง
โรงแรม และรีสอร์ทในพ้ืนที่ และได้ท าการลงทุนมูลค่า 500 ล้านรูเปียห์หลังลงนามในข้อตกลงกับ ITDC ที่จะแล้ว
เสร็จการก่อสร้างภายในหนึ่งปี 

 ITDC ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Jiva Samudra Biru ช่วยอนุรักษ์แนวปะการัง ป่าชายเลน และ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2558 มาท่องเที่ยวอินโดนีเซียจ านวน 12 
ล้านคน สร้างรายได้ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนชาวออสเตรเลียลงทุนในบาหลีหลังจากแก้ไขประเภทการ
ลงทุนต้องห้ามส าหรับชาวต่างชาติ โดยท าการลงทุนเปิดร้านอาหารในบาหลีมูลค่า 10,000 ล้านรูเปียห์ (763,000 
ดอลลาร์สหรัฐ) 

 ประเภทการลงทุนต้องห้ามส าหรับชาวต่างชาติ (DNI) ปัจจุบันอนุญาตให้ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ ก่อนหน้านี้ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นได้เพียงร้อยละ 33 และ
ร้อยละ 67 ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ประเภทการลงทุนต้องห้ามฉบับใหม่ส าหรับชาวต่างชาติเป็นข่าวดีส าหรับนักลงทุน หวังว่า
จะช่วยเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจากออสเตรเลีย 

 จ านวนนักลงทุนชาวออสเตรเลียที่มีร้านอาหารและโรงแรมที่มีอยู่ได้จัดตั้งอุตสาหกรรมสถานบริการของ
บาหลีที่เปิดบาร์ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโรงแรม กับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศ ผู้ประกอบการชาวออสเตรเลีย
ได้วางแผนตั้งแต่ 2557 แต่เลื่อนออกไปเนื่องจากต้องท าการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศ 

 ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่ส าคัญที่ท าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับ สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ตะวันออกกลาง มาเลเซีย และสหราชอาณาจักร  ข้อมูลจากคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการลงทุน (BKPM) มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากออสเตรีย 59.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก
ของปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอินโดนีเซียก าลังเป็นที่
น่าจับตา เนื่องจากอินโดนีเซียมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก  การแก้ไขประเภทรายการต้องห้าม
ส าหรับนักลงทุนต่างชาติ ท าให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิในการเป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ ได้รับความสนใจจากนักลงทุน
ต่างชาติจ านวนมาก โดยเฉพาะที่บาหลีที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวที่ส าคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รัฐบาลจึง
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่
ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีมีบุคคล
น าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

ผลักดันการลงทุนให้ขยายไปยังพ้ืนที่ท่องเที่ยวส าคัญอ่ืน  แต่ยังติดขัดดา้นการคมนาคม ท าให้แต่ละการเดินทางจะเป็น
ในลักษณะวันหยุดยาวและมีค่าใช้จ่ายสูง  ส าหรับนักลงทุนที่สนใจควรศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลต่างๆ ให้
รอบด้านก่อนท าการลงทุน 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559) 

 

อินโดนีเซียเปิดการออกใบอนุญาตน าเข้าเนื้อวัวที่ตัดเป็นช้ินให้แก่ผู้น าเข้าทุกราย 

 (ภาพจาก google images) 

 รัฐบาลจะออกใบอนุญาตน าเข้าเนื้อวัวที่ตัดเป็นชิ้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง จาก
ทีก่่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายให้สิทธิร้านค้า 10 แห่งในการน าเข้าเนื้อวัวตัดเป็นชิ้นจากต่างประเทศ  

 Amram Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการน าเข้า มีแผน
ที่จะเปิดให้ใบอนุญาตส าหรับเนื้อวัวที่ตัดเป็นชิ้นและเครื่องใน โดยปราศจากโรคมือเท้าปาก (FMD)  

 เนื้อวัวตัดเป็นชิ้นที่ท าการน าเข้าร้อยละ 90 จะจ าหน่ายในจาการ์ตา Bogor, Depok, Tangerang และ 
Bekasi  

 นอกจากนี้ เนื้อควาย 10,000 ตัน จากอินเดียจะเข้าสู่ตลาดในจาการ์ตาในช่วงหลังกลางเดือนนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการทีภ่าครัฐจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมอุปทานเนื้อในประเทศและลดการเพ่ิมข้ึนของราคาเนื้อวัว  มีการประมาณการราคาว่า
เนื้อควายจะขายที่ 60,000 รูเปียห์ ในขณะที่เนื้อวัวขายที่ 120,000 รูเปียห์  

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียต้องพ่ึงพาการน าเข้าเนื้อ  ทั้งแบบทั้งตัว 
และแบบชิ้นส่วน เนื่องจากความต้องการในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้ปริมาณเนื้อในประเทศไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค  อย่างไรก็ดี ราคายังคงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจเลือกแหล่งน าเข้า  

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 และ 14 กรกฎาคม 2559) 


