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ข"าวเด"นประจำสัปดาห0 

********************************************************************************** 

อินโดนีเซีย ควบรวมกิจการท5าเรือภายในประเทศ โดยมุ5งท่ีจะลดตAนทุนดAานโลจิสติกสC 

สรุปข5าว 

 ต#นทุนด#านโลจิสติกส/ท่ีต่ำเป5นหนึ่งในมาตรฐานแสดงถึงความสามารถในการแขBงขันของอินโดนีเซีย 
หากโลจิสติกส/มีต#นทุนท่ีต่ำลงจะทำให#ต#นทุนการผลิตในประเทศก็ต่ำลงไปด#วย โดยอินโดนีเซียมีเปLาหมายที่จะ
ลดต#นทุนโลจิสติกส/เพ่ือกระตุ#นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และใฝRฝSนท่ีจะเป5น Indoneisa gold ในป̂ 2588 ซ่ึงต้ัง
เปLาวBาในเวลาน้ันอินโดนีเซียจะจัดเป5นประเทศท่ีพัฒนาแล#ว 

 อยBางไรก็ตามต#นทุนโลจิสติกส/ของอินโดนีเซียยังคงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต# ข#อมูลจากสมาคมโลจิสติกส/ของอินโดนีเซีย (ALFI) ป̂ 2560 แสดงให#เห็นวBาต#นทุนโลจิสติกส/
อินโดนีเซียคิดเป5นร#อยละ 23.5 ของผลิตภัณฑ/มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงกวBาประเทศมาเลเซียที่มีต#นทุนโล
จิสติกส/เพียงร#อยละ 13 ของผลิตภัณฑ/มวลรวมในประเทศ  

 ดัชนีประสิทธิภาพด#านโลจิสติกส/ (LPI) ที่รวบรวมโดยธนาคารโลก ป^ 2561 อินโดนีเซียอยูBในอันดับท่ี 
46 จาก 160 ประเทศ ซึ่งอินโดนีเซียอยูBในอันดับที่ต่ำกวBาสิงคโปร/ (อันดับที่ 7) ไทย (อันดับที่ 32) เวียดนาม
(อันดับท่ี 39) และมาเลเซีย(อันดับท่ี 41)  

อินโดนีเซียได#คะแนน 3.15 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคะแนนมาจากดัชนีด#านศุลกากร 2.67 โครงสร#าง
พื้นฐาน 2.89 การขนสBงระหวBางประเทศ 3.23 ความสามารถในการแขBงขันด#านโลจิสติกส/ 3.10 การติดตาม 
3.30 และความตรงตBอเวลา 3.30 แสดงให#เห็นวBาการปรับปรุงประสิทธิภาพด#านโลจิสติกส/ของอินโดนีเซียเป5น
งานใหญBท่ีเก่ียวข#องกับหลายฝRาย 

ทBาเรือมีบทบาทสำคัญตBอระบบโลจิสติกส/ ดังนั้นประสิทธิภาพของทBาเรือต#องได#รับการปรับปรุงเพ่ือ
ชBวยลดต#นทุนโลจิสติกส/ โดยกระทรวงรัฐวิสาหกิจวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ที่บริหารจัดการทBาเรือ ทั้งนี้กระทรวงรัฐวิสาหกิจตัดสินใจควบรวมรัฐวิสาหกิจดังนี้ PT Pelindo I – IV ซ่ึง
บริหารจัดการทBาเรือจากฝS�งตะวันตกไปจนถึงฝS�งตะวันออกของอินโดนีเซีย โดยการควบรวมกิจการมีกำหนดใน
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ขณะน้ีกระทรวงรัฐวิสาหกิจกำลังรอกฎระเบียบสำหรับการควบรวมกิจการ 
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 Kartika Wirjoatmodjo รัฐมนตรีชBวยวBาการกระทรวงรัฐวิสาหกิจกลBาวถึงการควบรวมกิจการครั้งน้ี
เป5นแผนด่ังเดิม ซ่ึงจะสามารถดำเนินการให#แล#วเสร็จในอนาคตอันใกล#น้ี การควบรวมกิจการเป5นความพยายาม
ในการปรับปรุงกิจการ แบBงออกเป5น 4 สBวน ได#แกB การบริหารจัดการตู#คอนเทนเนอร/ การบริหารจัดการที่ไมBใชB
ตู#คอนเทนเนอร/ การบริหารจัดการด#านโลจิสติกส/ และการบริหารจัดการทางทะเล อุปกรณ/ และบริการทBาเรือ 
ทั้งนี้หลังการควบรวมกิจการจะสามารถเพิ่มมูลคBาและปรับปรุงบริการให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
แผนการพัฒนาทBาเรือแหBงชาติแบบบูรณาการ มาตรฐานการดำเนินงานและบริการ คBาใช#จBายในการลงทุน
(Capital Expenditures : CAPEX) หรือการลงทุนที่เหมาะสม และการปรับปรุงประสิทธิภาพด#านเงินทุนและ
การลงทุนของ Pelindo  

การควบรวมกิจการครั้งน้ีมูลคBาสินทรัพย/ทั้งสิ้น 122 ล#านล#านรูเป^ยห/ รายได# 28.6 ล#านล#านรูเป^ยห/  
ทำให#กลายเป5นบริษัททBาเรือท่ีมีขนาดใหญBระดับโลก  

Arif Suhartono ประธาน Pelindo II กลBาวถึงการควบรวมกิจการครั้งนี้วBาสิ่งสำคัญที่สุดคือมาตรฐาน
ในการให#บริการทBาเรือท่ัวประเทศ จะสBงผลตBอการพัฒนาโลจิสติกส/ของประเทศ อีกทั้งต#นทุนโลจิสติกส/ในป̂ 
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2568 จะลดลงร#อยละ 1.6 มาจากการให#บริการทBาเรือทางตรงร#อยละ 0.3 และการให#บริการทBาเรือทางอ#อม
ร#อยละ 1.3  

การลดต#นทุนโลจิสติกส/เป5นหนึ่งปSจจัยสำคัญในการพิจารณาการควบรวมกิจการ อยBางไรก็ตาม
ต#นทุนโลจิสติกส/ของอินโดนีเซียอยูBที่ร#อยละ 23 ซึ่งคBอนข#างสูง แบBงเป5นการขนสBงทางน้ำเพียงร#อยละ 2.8 
ประกอบด#วยทBาเรือและการขนสBง ขณะท่ีสBวนใหญBเป5นการขนสBงทางบกและคลังสินค#า แตBอยBางไรก็ตามการ
บริหารทBาเรือท่ีไมBมีประสิทธิภาพมีผลกระทบตBอการขนสBงทางบกและคลังสินค#าเชBนกัน  

Putut Sri Muljanto ผู#อำนวยการฝRายดำเนินงานและการพาณิชย/ Pelindo III กลBาววBาจะปรับปรุง
มาตรฐานตBางๆ ตั ้งแตBด#านโครงสร#างพื ้นฐานไปจนถึงด#านบริการ ทBาเรือทั ้งประเทศจะมีมาตรฐานการ
ดำเนินงานและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเทBาเทียมกัน รวมถึงการรับประกันการขนย#ายสินค#าในเรือแตBละลำ 

Leny Maryouri ประธานสมาคมขนสBงของอินโดนีเซีย (MTI) กลBาวถึงการควบรวมกิจการของ 
Pelindo จะทำให#การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ด#านการปฎิบัติงานจะมีความเทBา
เทียมและเป5นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทBาเรือที่ดำเนินการโดย Pelindo ทั้งหมด ด#านสินทรัพย/ทาง Pelindo 
จะได#รับเงินทุนจากสถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาทBาเรือท่ีมีอยูBและทBาเรือใหมBงBายข้ึน  

โดยรวมแล#วการควบรวมกิจการจะทำให#บริการด#านโลจิสติกส/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการขนสBงทางทะเลท้ังในประเทศและตBางประเทศ  

วิเคราะหCผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผูAประกอบการไทย 

 อินโดนีเซียดำเนินการควบรวมกิจการรัฐวิสาหกิจ Pelindo ที่ดำเนินการด#านการบริการขนสBงทางน้ำ 
เพื่อสามารถให#บริการได#อยBางมีประสิทธิภาพ และเป5นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยคาดการณ/วBาจะสBงผล
ให#การขนสBงทางน้ำสะดวก รวดเร็ว และคBาใช#จBายในการขนสBงลดลง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการควบรวมกิจการตั้งแตB
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้เป5นต#นไป ทั้งนี้คาดวBาจะสBงผลดีสำหรับสินค#าท่ีนำเข#าและสBงออกระหวBางไทยและ
อินโดนีเซีย ทั้งนี้ สคต.ณ กรุงจาการ/ตาได#มีโอกาสเข#าเยี่ยมชมกิจการ และสำรวจ ทBาเรือ Tanjung Perak ซ่ึง
เป5นทBาเรือหลักของสินค#าเกษตรไทย ในเมืองสุราบายา เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2564 โดยผู#บริหารทBาเรือ 
Ms.Dothy (President Director,PT Terminal Petikemas Surabaya) ได#แจ#งขBาวดังกลBาวเชBนเดียวกัน โดย
กลBาววBาการควบรวมกิจการจะชBวยลดต#นทุนที่ไมBพึงประสงค/ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและชBวยสBงเสริมการค#า
ระหวBางประเทศอยBางแนBนอน 

 ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีทBาเรือถึง 1,241 ทBาเรือ โดยเป5นทBาเรือหลักที่ขนสBงสินค#าระหวBางประเทศ 33 แหBง 
โดยต#นทุนคBาขนสBงเป5นอุปสรรคของอินโดนีเซียมาโดยตลอดทั้งการสBงสินค#าภายในประเทศและระหวBาง
ประเทศ ทั้งจากต#นทุนทางตรงและต#นทุนทางอ#อม โดยทุกฝRายหวังให#การควบรวมกิจการชBวยลดต#นทุนคBา
ขนสBงและชBวยให#ต#นทุนสินค#าถูกลง ชBวยเพ่ิมความสามารถในการแขBงขัน 

     ท่ีมา : Detik.com ลงวันท่ี 12 กันยายน 2564 

 


