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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 
 

Bukalapak สนใจเข้าสู่ตลาดโลกผ่านการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม WLC 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัท e-marketplace Bukalapak บริษัทการเงิน Kresna Graha Investama 
และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย (Kadin) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ World 
Logistics Council (WLC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกึ่งรัฐบาลไอร์แลนด์ เพ่ือใช้แพลตฟอร์มระบบเศรษฐดิจดิจิตอลของ
หน่วยงาน  ซึ่ ง เป็นระบบแอพพลิ เคชั่นด้านเศรษฐกิจดิจิตอลแบบหลายมิติ  (Multi-Dimensional Digital 
Economy Application System : MDDEAS) 

 ตัวแทนจาก Bukalapak, Kresna และ Kadin กล่าวว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวคาดว่า จะช่วยให้อินโดนีเซีย
เชื่อมต่อธุรกิจในประเทศกับคู่ค้าต่างประเทศ และขยายไปยังตลาดโลก 

 WLC กล่าวว่า MDDEAS น าเสนอแอพพลิเคชั่นนับพัน เพ่ือสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบโล
จิสติกส์ การประกันภัย การเงิน และการค้ากับธุรกิจอ่ืนๆ ทั่วโลก เพื่อให้ศตวรรษท่ี 21 มีประสิทธิภาพ 

 Rico Rustombi รองประธานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของ Kadin กล่าวในระหว่างพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่า MOU นี้มีความส าคัญส าหรับบริษัทอินโดนีเซียเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก บริษัท
อินโดนีเซียควรส่งออกสินค้ามากกว่าน าเข้าสินค้า และควรด าเนินทุกกิจการในรูปแบบดิจิตอลใหม่ เขากล่าว
เพ่ิมเติมว่า บันทึกความเข้าใจดังกล่าวสอดคล้องกับความพยายามของกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจที่ก าลัง
ร่างแผนงานอีคอมเมิร์ซฉบับใหม่ เพ่ือท าให้อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางดิจิตอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 
2563 

 Bima Laga รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์กับรัฐบาลของ Bukalapak กล่าวว่า 
บริษัทหวังว่า MoU จะช่วยขยายเครือข่ายการจัดส่งสินค้าสู่ทั่วโลก นอกเหนือจากห้าประเทศซึ่งเป็นตลาด
ต่างประเทศห้าแห่งแรกที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึง Bukalapak ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดย Bukalapak ได้
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เปิดประตู/เปิดตลาดให้แก่บรูไน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน เมื่อเปิดตัว BukaGlobal ในรูปแบบการ
จัดส่งสินค้าข้ามพรมแดน 

  Bima กล่าวเพ่ิมเติมว่า การขยายตัวสู่โลก
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
บนแพลตฟอร์ม Bukalapak โดยจะขยายการเข้าถึง
ตลาดได้มากขึ้น 

 Michael Steven ประธานของ Kresna 
กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ระดับโลกท่ีพยายามสร้างเครือข่ายห่วงโซ่คุณค่าของ
อินโดนีเซียและประเทศคู่ค้าในรูปแบบดิจิตอล 

 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนจากบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิตอลตั้งแต่ปี 
2558 และเม่ือปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรเงินมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือซื้อกิจการ start-ups ถึง 10 บริษัท 
และ Kresna ยังซื้อหุ้นร้อยละ 15 ของบริษัท MatchMove Pay ซึ่งเป็นบริษัท fintech ของสิงคโปร์ 

 ทั้ง Bima และ Michael ไม่ได้กล่าวถึงว่าเมื่อไหร่บริษัทจะน า MDDEAS ไปใช้ภายในบริษัท แต่ WLC ระบุ
ในสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ว่า WLC คาดว่าจะมีการทดสอบโครงการน าร่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดย
จะเริ่มต้นปีหน้า 

 Samuel Salloum ประธาน WLC กล่าวเสริมว่า องค์กรคาดว่าจะเริ่มด าเนินการในอีกหกเดือนตั้งแต่ต้น
ปี 2564 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัททดสอบโครงการน าร่องจะน าเสนอผลการทดสอบให้แก่บริษัทในเอเชีย
อ่ืนๆ 

 WLC ซ่ึงก่อตั้งโดยผู้น า G20 เพ่ือด าเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล มีเป้าหมายสูงสุดคือ ส่งเสริมให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงตลาดธุรกิจกับธุรกิจทั่วโลก (B2B) ที่ปัจจุบันมีมูลค่า 150 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป้าหมาย
ส าหรับตลาดอีคอมเมิร์ซและ e-finance มีมูลค่า 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 การประเมินประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของ WLC คาดการณ์ว่า การปรับใช้ MDDEAS อย่างเต็ม
รูปแบบในอินโดนีเซีย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการค้า 104,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมการค้า159,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และจ้างงานใหม่ 11 ล้านต าแหน่ง ภายในปี 2573 
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 Salloum กล่าวว่า องค์กรท าการลงทุนในการพัฒนา MDDEAS ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามูลค่าประมาณ 
100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นน าที่ไม่เปิดเผยชื่อ 11 บริษัท และมีแผน
ที่จะจัดสรรเงินอีก 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐส าหรับด าเนินการเชิงพาณิชย์ในอีกสองปีข้างหน้า 

 Salloum กล่าวว่า WLC จะด าเนินงานระบบ MDDEAS โดยการขายข้อมูลขนาดใหญ่ที่ระบบดังกล่าวได้
รวบรวมให้แก่บริษัทประกัน บริษัทการเงิน และอีคอมเมิร์ซทั่วโลก เพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ B2B ที่ดีข้ึน 

 ข้อมูลของ MDDEAS เป็นข้อมูลได้เปรียบมากกว่าข้อมูลของบริษัทอิสระอ่ืนๆ อย่าง Google และ 
Facebook เนื่องจากจะได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติจากองค์กรต่างๆ ในระบบ 

 “เราจะท าให้โลกเป็นดิจิตอลภายใต้เงินจ านวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เป็นไร เนื่องจากเราได้
เตรียมการทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรก เรารู้ว่าจะต้องท าอย่างไร” เขากล่าว 

              ที่มา : Jakarta Post ลงวันที ่29 กรกฎาคม 2562  

 

กระทรวงสนับสนุน Startup ในภาคหัตถกรรมและบาติก 

 กระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวในการแถลงข่าวว่า Innovating Jogja หรือการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จัดในยอร์คยาการ์ตา คาดว่าจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Startups ในส่วนของงาน
ฝีมือและการผลิตผ้าบาติกในภูมิภาค 

 Ngakan Timur Antara หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม (BPPI) ของกระทรวงกล่าวว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดงาน Innovating Jogja เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่  

 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศรายชื่อ Startups จ านวน 10 บริษัทที่
ชนะการแข่งขันและจะได้รับค าปรึกษาด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมไปถึงการผลิตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 อินโดนีเซียต้องการผู้ประกอบการใหม่อย่างน้อย 4 ล้านราย เพ่ือรองรับเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบัน 
อัตราส่วนผู้ประกอบการต่อประชากรทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 3.1 หรือประมาณ 8.06 ล้านคน เขากล่าวว่า “แม้ว่า
อัตราส่วนดังกล่าวจะสูงกว่ามาตรฐานสากลอยู่ที่ร้อยละ 2 แต่เราจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการใหม่ให้มาก
ขึ้นเพ่ือใหส้ามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านของเรา” 
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 เขามองแง่ดีว่า งานดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นประสิทธิภาพ นวัตกรรม และการแข่งขันของ  startups 
ของงานฝีมือและผลผลิตผ้าบาติกในยอร์กยาการ์ตา 

 Ngakan กล่าวว่า โครงการ “nnovation Jogja เป็นความพยายามที่จะสร้างประโยชน์จากจ านวน
ประชากรขนาดใหญ่ของอินโดนีเซีย ประเทศต้องการผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ที่มีความสามารถและมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้น ตามแผนกลยุทธ์ Making Indonesia 4.0 

 ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงว่า อุตสาหกรรมบาติกมีอัตราการเติบโตร้อยละ 18.98 ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาสแรกของปี 2562  

 ปี 2561 มูลค่าการส่งออกผ้าบาติก 52.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าปี 2562 จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 – 
8 

 อุตสาหกรรมผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีศูนย์กลางการผลิต 101 แห่ง
ทั่วประเทศ สามารถรองรับแรงงาน 212,000 คน 

 การส่งออกงานฝีมือของประเทศเดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน 2561 มูลค่า 823 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ส่วนช่วงเดือนเดียวกันของปี 2560 มูลค่า 820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 กระทรวงอุตสาหกรรมมีบันทึกธุรกิจงานฝีมือมากกว่า 700,000 ราย รองรับแรงงาน 1.32 ล้านคน 

                               ที่มา : Antara news ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2562                         

 

สิงคโปร์ยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งของอินโดนีเซียในครึ่งปีแรก 

 ข้อมูลล่าสุดจากคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (BKPM) แสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นนัก
ลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีมูลค่าการลงทุน 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 
5,348 โครงการ 

 ในเวลาเดียวกัน ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองด้วยเงินลงทุน 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จ านวน 3,708 โครงการ รองลงมาได้แก่จีนด้วยมูลค่าการลงทุน 2,300 ล้าน จ านวน 1,518 โครงการ 

 ญี่ปุ่นเข้ามาแทนที่จีนโดยมีนักลงทุนต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับสองในครึ่งปีแรก เนื่องจากการลงทุนเพ่ิม
สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

 ขณะที่ฮ่องกงอยู่ในอันดับที่ 4 มูลค่าการลงทุน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 1,068 โครงการ 
รองลงมาคือมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 5 มูลคา่การลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 1,432 โครงการ 

 ช่วงครึ่งปีแรกมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 395.6 ล้านล้านรูเปียห์ (28,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 มูลค่า 
212.8 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะที่การลงทุนในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 มูลค่า 182.8 ล้านล้านรูเปียห์ 
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