
 

 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2560 

 

  
       บริษัท Start-ups ของสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นเข้าตลาด
อินโดนีเซียในปัจจุบัน สามารถใช้ศูนย์นวัตกรรม (Innovation 
Hub)  ในกรุงจาการ์ตา  ชื่อ  “Block71Jakata”   ที่ตั้งอยู่ใน
เขต Kunigan District ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2560 บนพ้ืนที่ 1,500 ตารางเมตร โดยมีบริษัทจาก
ทั้งสิงคโปร์และอินโดนีเซียจ านวนรวม 24 ราย ด าเนินกิจการที่
ศูนย์ฯ นี้  
 

 ศูนย์ฯ นี้ เป็นความประสานร่วมมือกันระหว่าง NUS Enterprise ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญสนับสนุน
ผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 

(National University of Singapore : NUS) และกลุ่ม
บริษัทในเครือ Salim Group ของอินโดนีเซีย เพ่ือการ
ลงทุนระหว่างผู้ประกอบการสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยกลุ่มนักธุรกิจสิงคโปร์มองเห็นว่า ตลาด
อินโดนีเซียสามารถเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่ในการลงทุน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะจัดให้มกีารสัมมนา  การ
แข่งขันด้านธุรกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆ ส าหรับ Start-ups ให้เป็นไปตามแนวทางของ Block71 ที่เขต 
Ayer Rajah Crescent ในสิงคโปร์   

 
 Ms. Lily Chan ผู้บริหารระดับสูงของ NUS Enterprise กล่าวว่า Block71Jakata จัดต้ังขึ้นเพ่ือ Start-
ups และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประสงคจ์ะเจาะตลาดอินโดนีเซีย ซ่ึง NUS Enterprise ส่งเสริมให้บริษัทที่
ก าลังพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ด้วยการมีศักยภาพในการขยายตัวสู่ตลาดทั่วโลก ซึ่ง Start-ups 
สามารถคาดหวังได้ว่า จะเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนและอุตสาหกรรมทั่วโลกของ NUS Enterprise และ Salim 
Group ทีม่ีเครือข่ายอยู่แล้ว 
 
 Mr. Axton Salim กรรมการผู้บริหาร Salim Group ของอินโดนีเซียกล่าวว่า Salim 
Group มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาใหม่ๆ ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เครือข่ายและประสบการณ์ของ Salim Group จะช่วยส่งเสริมและเปิด

ช่องทางให้ Start-ups และนวัตกรรมต่างๆ สามารถเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น
ภายในประเทศอินโดนีเซียได้อย่างสะดวก รวมถึงธุรกิจของ Salim 
Group ที่ในปัจจุบันได้ขยายสู่สาขาอ่ืนๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ 
โทรคมนาคมและการผลิต   
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 ส าหรับ Start-ups ของสิงคโปร์ที่ได้เข้าสู่ Block71Jakata ได้แก่ pslove Company 
เป็นบริษัทใหม่ที่เพ่ิงเริ่มต้นธุรกิจจ าหน่ายสินค้าแผ่นความร้อน

เพ่ือบรรเทาอาการปวดท้องประจ าเดือน (Heat patches to 
alleviate menstrual cramps) โ ด ย        Ms. Tan Peck Ying ผู้

ก่อตั้งบริษัทกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นบริษัทผลิตสินค้าแก่ผู้บริโภค บริษัทฯ จะเข้าสู่ตลาดที่มี
ความต้องการ ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับค าสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นอีกหลายเท่า นับเป็น
พลังที่จะ ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป 

 นอกจากนี้ ณ Block71Jakata ยังมีบริษัท Bvillages เป็นองค์กรทางสังคมที่ให้
ข้อมูลแก่เกษตรกรในชนบท ด้วยการส่งข้อมูลผ่านมือถือในการสื่อสารและด าเนินธุรกิจ  

 อย่างไรก็ดี Mr. Lim Hng Kiang รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and Industry 
: MTI) กล่าวในพิธีเปิด Block71Jakata โดยกล่าวว่า  Block71Jakata  
จะเป็นเวทีซึ่งสามารถส่งเสริมผู้ผู้ประกอบการและนักคิดค้นนวัตกรรม
ของสิงคโปร์ สร้างสัมพันธไมตรีกับกลุ่ม Start-ups ของอินโดนีเซีย 
โดยตั้ งความหวังไว้ว่ า  Block71Jakata  จะส่ง เสริมให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนในด้านความคิด นวัตกรรม ความช านาญ ระหว่าง
ผู้ประกอบการของสิงคโปร์และอินโดนีเซียเป็นอย่างดี 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 สิงคโปร์และอินโดนีเซียมีสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการค้า โดยสิงคโปร์และอินโดนีเซียเป็นคู่ค้ากันมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทสิงคโปร์มีความสนใจเข้าไป
ลงทุนในอินโดนีเซีย ที่มีตลาดใหญ่ถึง 252.8 ล้านคน นับเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย (รองจากจีนและอินเดีย) และ
คิดเป็นร้อยละ 40.2 ของประชากรในอาเซียน   

 สาขาธุรกิจที่บริษัทสิงคโปร์เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านโรงงาน
ไฟฟ้าและน้ า พลังงานทดแทน การบริหารพลังงาน ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่ลงทุนในอินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 
รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยส่วนใหญ่จะเข้าไปลงทุนในเขตสุมาตรา ชวา บาหลี กาลิมันตัง  
Sulasesi, Maluku และ Papua  ทั้งนี้ การเปิด Block71Jakata ในกรุงจากาตาร์ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัท
สิงคโปร์เจาะตลาดในเมืองหลวงได้เป็นอย่างดี เพราะจะเป็นโอกาสในการสร้าง Start-ups ของสิงคโปร์ให้มี
ความแข็งแกร่ง ขยายตัวสู่ต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้ขยายธุรกิจไปสู่
สากลได้เร็วขึ้น  

 ส าหรับไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนมากว่า 30 ปี การลงทุนของไทยใน
อินโดนีเซียมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการลงทุนในด้านต่างๆ อาทิ การท าเหมืองถ่านหิน การ
ผลิตอาหาร/เสื้อผ้า/วัสดุก่อสร้าง รวมถึงการน าเข้า-ส่งออก การธนาคารและแฟรนไชส์  ทั้งนี้ หากไทยให้การ
ส่งเสริม Start-ups เช่นความร่วมมือของสิงคโปร์และอินโดนีเซีย จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกิจ
ที่ผู้ประกอบการใหมข่องไทยจะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียได้อย่างสะดวก  
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การส่งออกของสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 

 
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 หน่วยงานสิงคโปร์ International Enterprise (IE) Singapore ประกาศ 
ถึงการส่งออกของสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยการส่งออกสินค้าที่ผลิตภายในประเทศท่ีไม่ใช่น้ ามัน 
(Non-Oil Domestic Exports : NODX) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 นับเป็นการ 
เติบโตที่เพ่ิมขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน   

 

 การเพ่ิมข้ึนของเดือนกรกฎาคม 2560 หลังจากที่การส่งออกเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 0.4 ในเดือน
พฤษภาคม 2560 และดีดตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 8.8 

     อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนแล้ว การส่งออกลดลง
ร้อยละ 2.5 เนื่องจากการส่งออก NODX ที่ไม่ใช่อิเล็คทรอนิคส์ลดลง
มากกว่าการส่งออก NODX อิเล็กทรอนิกสท์ี่เพ่ิมข้ึน 

    การส่งออกสินค้าที่อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9  
ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.3  การส่งออกเพ่ิมข้ึน
ได้รับการสนับสนุนจากสินค้า ICs, Parts of PCs และ Disk Media 
Products ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31, 9.9 และ 5.9 ตามล าดับ  

 การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 หลังจากท่ีเดือนก่อนหน้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.1 โดยสินค้าที่สนับสนุนให้การส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เครื่องยนต์เฉพาะทาง (Specialised Machinery)     
ปิโตรเคมี และเครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ไม่ใช่อิเล็คทริก ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82.1, 38.3 และ 35.3 ตามล าดับ 

 



~ 4 ~ 
 

  

 

 ส าหรับการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10  อันดับแรกของ
สิงคโปร์ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ยกเว้นสหภาพยุโรป (EU28) และ
สหรัฐอเมริกา มีอัตราลดลง ส่วนการส่งออกไปยังจีน ซึ่งเป็นตลาด
ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 20.9 

 การส่งออกสินค้าทั่วไป (ยกเว้นน้ ามัน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.5 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า หากเทียบกับเดือนมิถุนายน 
2560  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.3  ทั้งนี้ การส่งออกต่อ (Re-export) ทั้งสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์มีการส่งออกเพ่ิมข้ึน  

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 การเติบโตด้านการส่งออกของสิงคโปร์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้  นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
ให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์ปี 2560 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
สิงคโปร์คาดการณ์ไว้ที่ระดับร้อยละ 2-3  ทั้งนี้ หากการส่งออกในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2560 มีอัตราเพ่ิมขึ้นสูง
ในระดับเลข 2 หลัก จะส่งผลให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ ปี 2560 เพ่ิมสูงขึ้นกว่าร้อยละ 3 ก็เป็นได้ และ
จะส่งผลดีต่อประเทศแหล่งผลิตสินค้า รวมทั้งไทย ที่สิงคโปร์จะต้องน าเข้าสินค้าต่างๆ เพ่ิมข้ึนต่อไป 
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