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ประเทศอินโดนีเซียเป็ น ประเทศหนึ่ ง ในไม่ กี่ ป ระเทศที่ มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแม้ว่ าจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี
2008-2009 การที่อินโดนีเซียมีตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ และมี
การบริโภคที่สูงมาก จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยทำ�ให้ประเทศหลุดรอดพ้น
จากผลกระทบของวิกฤติการเงินทั่วโลก นอกจากนี้ การมีความมั่งคั่งทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำ�ให้ภาคการส่งออกของประเทศขยายตัวได้ รวม
ถึงราคาผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวิกฤตปี 2008 จึงทำ�ให้มูลค่า
การส่งออกเพิ่มสูงขึ้นด้วย
การเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้เปิดโอกาสให้กับ
บริษัทของไทยได้เข้ามาขยายการค้าและการลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น ดังนั้น
ข้อมูลการค้าและธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ครบถ้วน จึง
เป็นสิ่งจำ�เป็นต่อนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนหรือทำ�การค้าในประเทศอินโดนีเซีย
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จึงได้จัดทำ�คู่มือการ
ค้าและการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่
มีศักยภาพ อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนไทยที่สนใจจะลงทุนหรือ
ทำ�การค้าในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ คู่มือเล่มนี้จะอธิบายถึงแนวทาง ขั้นตอน
และกฎระเบียบในการทำ�การค้า การลงทุน ในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงเรื่อง
แรงงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่สำ�คัญในการประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนใน
ประเทศอินโดนีเซีย
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการขยายธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของประเทศอินโดนีเซีย
ข้อมูลภูมิศาสตร์ของประเทศ
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย อยู่ บ นคาบสมุ ท รที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกประกอบด้ ว ยเกาะ
ทั้งหมด 17,508 เกาะ อยู่ระหว่างเส้นละติจูดเหนือ 6 องศา และละติจูดใต้ 11
องศา และ อยู่ระหว่างเส้นลองติจูดตะวันออก 97 – 141 และตั้งอยู่ระหว่าง 2 ทวีป
คือ ทวีปเอเชีย และ ทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย ซึ่งส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
สังคม การเมือง และ สภาพเศรษฐกิจ ของประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ทั้งหมดทั้งที่เป็นแผ่นดินและแผ่นน้ำ� รวม 1.9 ล้าน
ตารางไมล์ และทอดตัวยาวเป็นระยะทาง 3,977 ไมล์ ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย
และ มหาสมุทรแปซิฟิก
ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเกาะขนาด 5 เกาะ คือ เกาะสุมาตรา ที่มีพื้นที่
473,606 ตารางกิโลเมตร เกาะชวา 132,107 ตารางกิโลเมตร เกาะกาลิมันตัน ซึ่ง
ถือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีพื้นที่ 539,460 ตารางกิโลเมตร เกาะ
สุลาเวสี มีพื้นที่ 189,216 ตารางกิโลเมตร และเกาะปาปัวนิวกีนี ที่มีพื้นที่ 421,981
ตารางกิโลเมตร
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แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

เขตแบ่งเวลา
ประเทศอินโดนีเซีย แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เวลาของอินโดนีเซียตะวันตก
(Waktu Indonesia Bagian Barat ใช้ตัวย่อ คือ WIB) ซึ่งจะเท่ากับเวลามาตรฐาน
เมืองกรีนิซ GMT + 7 ชั่วโมง ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ของเกาะสุมาตรา เกาะ
ชวา และ จังหวัดต่าง ๆ ทางด้านตะวันตกของเกาะกาลิมันตัน
เวลาของอินโดนีเซียตอนกลาง (Waktu Indonesia Bagian Tengah ใช้ตัวย่อคือ
WITA) ซึ่งเท่ากับเวลามาตรฐานเมืองกรีนิซ GMT + 8 ชั่วโมง ครอบคลุมจังหวัด
ต่าง ๆ ด้านตะวันออก ของเกาะกาลิมันตัน เกาะบาหลี เกาะนุสาเตองานทั้งทาง
ตะวันตกและตะวันออก และเกาะสุลาเวสีทั้งหมด
เวลาของอินโดนีเซียตะวันออก (Waktu Indonesia Bagian Timur ใช้ตัวย่อคือ
WIT) ซึ่งเท่ากับเวลามาตรฐานเมืองกรีนิซ + 9 ชั่วโมง ครอบคลุมจังหวัดทั้งหมด
ของเกาะโมลุกกะ และ ปาปัวนิวกีนี
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อุณหภูมิ
ประเทศอินโดนีเซียมีอากาศแบบร้อนชื้น โดยมีลักษณะชื้นแฉะและแห้งแล้งใน
ช่วงลมมรสุม ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ ในแต่ละช่วงเพียงเล็กน้อย โดยอยู่
ระหว่ง 16oC และ 35oC (77oF - 90oF) และมีความชื้นสูงอยู่ระหว่าง 80 to 90%
ลักษณะของประชากร
ประชากรของอินโดนีเซีย แบ่งเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ ทางด้านตะวันตกของประเทศ
ประชากรส่วนใหญ่มาจากคนมาเลเซีย ขณะทีท่ างด้านตะวันออกของประเทศ เป็น
คนปาปัวนิวกีนี ซึง่ อพยพมาจากเกาะเมลานีเซียน อย่างไรก็ตามอินโดนีเซีย ถือว่า
มีชนกลุม่ ย่อยทีม่ าจากท้องถิน่ ต่าง ๆ ทีม่ ภี าษาเฉพาะถิน่ มากมาย เช่น ชาวบาหลี
มาจากเกาะชวาตะวันออกและชวาตอนกลาง หรือ ชาวซุนดานีส ทีม่ จี ากเกาะชวา
ตะวันตก หรือ ชาวบาตัก ทีอ่ ยูท่ างตอนเหนือของเกาะสุมาตรา
นอกจากนั้น อินโดนีเซีย ยังมีชนกลุ่มย่อยอยู่อีกเป็นจำ�นวนมาก ที่เป็นชาวจีน
อินเดีย และอาหรับ ซึ่งเกิดจากการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในช่วงที่เริ่มทำ�การ
ค้าระหว่างกันในช่วง ศตวรรษที่ 8 โดยประมาณมีชาวจีน ซึ่งถือเป็นคนกลุ่ม
ย่อยที่มีมากที่สุด คิดเป็น 3% ของประชากรทั้งหมด เป็นข้อมูลจากการสำ�มะโน
ประชากรในช่วงปี 1930 ซึ่งในความเป็นจริงจะมีมากกว่านี้.
ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาหลักของประเทศ มีชาวอิสลามประมาณ 85.02 %
ของประชากรทั้งหมด อินโดนีเซีย ถือเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดใน
โลก รองลงไป คือ ศาสนาคริสต์โปแตสแตนท์ 8.9% คาทอลิก 3% คนฮินดู 1.8%
พุทธ 0.8% และศาสนาอื่น ๆ 0.3%
ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ จะพูดภาษาท้องถิ่นของตน ขณะที่ภาษาอินโดนีเซีย
กลาง (Bahasa) ถือเป็นภาษาราชการที่สอนในโรงเรียน ที่ชาวอินโดนีเซีย
สามารถพูดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จำ�นวนประชากร
ในปี 2009, อินโดนีเซีย มีประชากรประมาณ 231 ล้านคน กระจายอยู่ตามหมู่เกาะ
ต่าง ๆ คือ เกาะชวา 58% เกาะสุมาตรา 21.1% เกาะสุลาเวสี 7.1% เกาะกาลิมัน
ตัน 5.5% และที่เหลืออยู่ในเกาะต่าง ๆ โดยทั้งหมด ประมาณ 68% อยู่ในช่วงอายุ
15 - 60 ปี.
ทรัพยากรธรรมชาติ
อินโดนีเซียถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลาก
หลาย ทั้งบนบกและในท้องทะเล ทั้งที่เป็นโลหะและสินแร่ โดยเฉพาะน้ำ�มัน
ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นสินค้าออกที่สำ�คัญของในปี 2008
อินโดนีเซียส่งออกน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติรวม 28.96 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ซึ่งคิดเป็น 21.2 % ของการส่งออกทั้งหมด
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำ�คัญของประเทศ โดย
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ ถ่านหิน นิกเกิ้ล แมงกานีส อลูมิเนียม บ็อกไซด์
ดีบุก ทองแดง เงิน และ ทองคำ� ในปี 2008 อินโดนีเซียสามารถส่งออกถ่านหิน
140 ล้านตัน แร่บ็อกไซด์ 893 พันตัน ทองแดง 450 พันตัน ทองแดงเข้มข้น 1.66
ล้านตัน นิกเกิ้ล 5.3 ล้านตัน ทองคำ� 54 ตัน และ ดีบุก 50 พันตัน
นอกจากนั้น อินโดนีเซียยังอุดมไปด้วยปุ๋ย และ พื้นดินที่ใช้ในการเพาะปลูก
ผลผลิตทางเกษตรกรรม อีกเป็นจำ�นวนมาก อันได้แก่ ปาล์มน้ำ�มัน โกโก้ เครื่อง
เทศต่าง ๆ กาแฟ ชา ยาสูบ และ ยางพารา อินโดนีเซีย ถือเป็นประเทศที่ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไม้ต่าง ๆ ที่สำ�คัญประเทศหนึ่ง โดยประมาณ ครี่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์
ไม้ที่ท-การค้าระหว่างประเทศนั้น มาจากประเทศอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์ไม้เหล่า
นี้ ได้แก่ ไม้สัก ไม้จัน ไม้เต็ง ไม้ยาง ไม้มะฮอกกานี ต้นปาล์ม หวาย และไม้ไผ่
นอกเหนือจากทรัพยากรบนแผ่นดิน แล้วอินโดนีเซีย ยังมีทรัพยากรจากแผ่นน้ำ�
อีก อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมงที่ยังอุดมสมบูรณ์
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สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1. ไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้คนในประเทศใช้ คือ
Perusahaan Listrik Negara หรือ PLN ซึ่งถือเป็นรัฐวิสาหกิจ และยังมีบริษัท
ในเครือ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ได้รวม 30,298 เมกะวัตต์ (MW) ใน
ปี 2008 ในจำ�นวนนี้ 22,420 MW หรือคิดเป็น 74% เป็นการใช้ในเกาะ
ชวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ กรุงจาร์กาตา ซึ่งเป็นการนำ�ไปใช้กับ
เครื่องจักรไอน้ำ�ในโรงงานอุตสาหกรรม 12,014 MW หรือ คิดเป็น 39.6%
และเป็นการใช้เป็นพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 7,306 MW หรือคิด
เป็น 24% ใช้เป็นพลังงานดีเซลในโรงงานอุตสาหกรรม 3,069 MW หรือ
คิดเป็น 10.1% ใช้เป็นพลังงานไฮโดรในโรงงานอุตสาหกรรม 3,510 MW
หรือคิดเป็น 11.5% ใช้ในโรงงานผลิตก๊าซเทอร์ไบด์ 3,452 MW หรือคิด
เป็น 11.4% และใช้โรงงานที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อน 932 MW หรือคิด
เป็น 3.1%
ช่วงที่มีการใช้ไฟมาก ๆ มีการผลิตไฟฟ้า สูงถึง 21,120 เมกะวัตต์ ขณะที่
ช่วงรอยต่อระหว่างเกาะชวา และ บาหลี มีการใช้ไฟฟ้าถึง 15,399 เมกะวัตต์
โดยในปี 2008 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมด 149,437 ล้านกิโลวัตต์
ต่อชั่วโมง (GWH : จิกะวัตต์ โดย 1 จิกะวัตต์ เท่ากับ 109 วัตต์ หรือ 1 ล้าน
กิโลวัตต์) หรือ เพิ่มขึ้น 4.9% จากปี 2007 ทั้งนี้ 79 % ของการผลิตกระแส
ไฟฟ้าทั้งหมด ผลิตโดย PLN และบริษัทในเครือ ชื่อ PT. Indonesia Power,
PT. PJB and PT. PLN Batam, และที่เหลือ 21% ผลิตโดยบริษัทเอกชน
หรือ ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระ ซึ่งผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ที่สุด
คือ PT. Paiton Energy Company สามารถผลิตได้ 4,040 GWh คิดเป็น 30%
และ 4,342 GWh หรือ 33% จากบริษัท PT Jawa Power ในชวาตอนกลาง
พลังงานไฟฟ้านัน้ หากแยกตามพลังงานขัน้ ต้นทีใ่ ช้ผลิต คือ แก๊สธรรมชาติ 25,853
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GWh (29%), ถ่านหิน 29,330 GWh (33%), น้�ำ มัน 9,539 GWh (22%), ไฮโด
รพาวเวอร์ 10,561 Gwh (10%), และ ความร้อนใต้พน้ื ดิน 2,982 GWH (3%)
ตลาดเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและตลาดเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรม
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้าทั้งหมด โดยในปี 2008 ผู้ใช้ไฟในครัวเรือน
คิดเป็น 38% ขณะที่การใช้ในอุตสาหกรรมคิดเป็น 37%
2. โทรคมนาคม
ธุรกิจโทรคมนาคมในอินโดนีเซียแบ่งเป็น ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
โทรศัพท์ไม่เคลื่อนที่
ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed line)
บริ ษ ั ท Telekom (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) เป็ น ผู ้ ป ระกอบ
การของธุรกิจประเภทนี้นี้ที่ใหญ่ที่สุด โดยหลังจากการออกกฎหมาย
โทรคมนาคมในวันที่ 8 กันยายน 2000 ยกเลิกการผูกขาดในธุรกิจ
โทรคมนาคมของประเทศ และเปิดอิสระในธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานตาม
บ้าน ในท้องถิ่น โดยการออกใบอนุญาต ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ
ทั้ง Indosat ในปี 2002 และให้ใบอนุญาติกับ Bakrie Telecom ในปี 2004.
จำ�นวนโทรศัพท์พื้นฐาน ได้เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จาก 8,21 ล้านสาย ในปี
2003 เป็น 8,63 ล้านราย ในปี 2008 ในปี 2005 และ 2006 จำ�นวนผู้ใช้
บริการโทรศัพท์ไม่เคลื่อนที่กลับลดลง
การเพิม่ ขึน้ อย่างช้า ๆ ของธุรกิจโทรศัพท์ประเภทนี้ แต่การใช้โทรศัพท์แบบ
เคลือ่ นที่ หรือ ไร้สายกลับเพิม่ ขึน้ โดยโทรศัพท์แบบเคลือ่ นทีพ่ น้ื ฐาน ได้
เพิม่ ขึน้ จากผลการดำ�เนินการของผูป้ ระกอบการ Telkom’s Flexi, Indosat’s
StarOne และ Bakrie’s Esia based ภายใต้ระบบ CDMA ในปี 2004
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ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นฐาน
ในปัจจุบัน อินโดนีเซีย มีผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นฐาน
ทั้งหมด 4 ราย คือ Telkom, Indosat, Bakrie Telecom และ Mobile 8 โดย
ทั้ง 4 รายนั้น ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบ Code Division Multiple
Access (CDMA) 2000 1x
จำ�นวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 1.67 ล้านราย ในปี 2004
เป็น 27.1 million ล้านราย ในปี 2008. ทั้งนี้ Telkom flexi เป็นผู้นำ�ในธุรกิจ
ประเภทนี้ โดยในปี 2008 มีลูกค้าทั้งหมด 12.7 ล้านราย ขณะที่ Bakrie มี
ลูกค้า 7.3 ล้านราย
ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ
อินโดนีเซีย เปิดอิสระ กับธุรกิจโทรศัพท์มอื ถือ ในปี 1995 นับตัง้ แต่นน้ั เป็นต้น
มา รัฐบาลอนุญาตให้บริษทั เอกชน ดำ�เนินธุรกิจแบบแข่งขันกัน ในอินโดนีเซีย
ระบบธุรกิจโทรศัพท์มอื ถือ มีดว้ ยกัน 2 ระบบ คือ Global System for Mobile
communication (GSM) and Code Division Multiple Access (CDMA)
ในปัจจุบัน อินโดนีเซีย มี ผู้ดำ�เนินการธุรกิจด้วยระบบ GSM 8 ราย และ
CDMA 3 ราย ผู้ดำ�เนินการด้วยระบบ GSM รายใหญ่ คือ Telkomsel, Indosat
and Excelcomindo (XL) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ใช้เครือข่ายสัญญาณ
กว้างไกล ทั้งสามรายนี้ ใช้ระบบสัญญาณคู่ โดยคลื่นความถี่ 900 Mhz และ
1800 Mhz ซึ่งสามารถรองรับระบบ 3G ได้
จำ�นวนผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์มอื ถือ ได้เพิม่ มากขึน้ ในช่วงปี 2002-2008 จาก
11.3 ล้านคน เป็น 135.81 คน Telkomsel เป็นผูน้ �ำ ในระบบ GSM โดยปี 2008
Telkomsel มีลกู ค้ามากถึง 65.3 ล้านราย Indosat เป็นผูป้ ระกอบการายใหญ่
อันดับที่ 2 มีลกู ค้า 36.5 million ราย ในปี 2008 ขณะที่ XL มีลกู ค้า 26 ล้านราย
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

7

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

3. การขนส่ง
ทางบก
ถนนในอินโดนีเซียมีความยาวทั้งหมด 355,856 กิโลเมตร โดยแยกเป็น
103,430 กม. บนเกาะสุมาตรา , 54,301 กม บนเกาะชวา และ 5,653 กม. บน
เกาะบาหลี เมืองส่วนใหญ่ในชาว สุมาตรา สุลาเวสี และบาหลี สามารถเดิน
ทางติดต่อกันได้โดยถนนทางหลวงไฮเวย์ และ ถนนสายรองลงไป
ประมาณ 90% ของการขนส่งผู้โดยสาร และ 50% ของการขนส่งสินค้าโดย
ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นการขนส่งทางบก นักธุรกิจเอกชนมีการลงทุนสร้าง
ทางด่วนเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางรถไฟ
รางรถไฟในอินโดนีเซีย มีความยาว 6,535 กิโลเมตร ในหมู่เกาะชวา แล
สุมาตรา รถไฟใช้เพื่อการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่เป็นเส้นทางไกล ๆ
เส้นทางรถไฟสาย จาร์กาตา – บอร์กอ – เดปอก – ตรังกรัง – เบกาซี ใช้
ขนส่งสำ�หรับผู้โดยสารที่เดินทางไปกลับจาร์กาตา เป็นประจำ�เช้าเย็น
ทางเรือ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกแบบตู้กึ่งคอนเทนเนอร์ (Semi Container) มีอยู่
ที่ท่าเรือ Banjarmasin, Bitung, Samarinda และ Teluk Bayur สำ�หรับ
ท่าเรืออื่น ๆ ในอินโดนีเซีย Dumai, Lhokseumawe, Pekanbaru, Panjang,
Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Jambi, Banjarmasin, Benoa, Tenau,
Sampit, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon and Sorong
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ทางอากาศ
ในอินโดนีเซีย มีสนามบินนานาชาติทง้ั หมด 13 แห่ง ได้แก่ Soekarno-Hatta ใน
Cengkareng, Jakarta, สนามบิน Juanda ใน Surabaya, สนามบิน Ngurah Rai ใน
Bali, สนามบิน Polonia ใน Medan, สนามบิน Hang Nadim ในหมูเ่ กาะบาตัม ,
สนามบิน Minang Kabau ใน Padang, สนามบิน Pattimura ใน Ambon, สนามบิน
Adisutjipto ใน Yogyakarta, สนามบิน Adisumarmo ใน Solo, สนามบิน
Sepinggan ใน Balikpapan, สนามบิน Syamsudin Noor ใน Banjarmasin,
สนามบิน Hasanuddin ใน Makasar, และสนามบิน Sam Ratulangi ใน Manado
นอกจากนั้นอินโดนีเซียยังมีสนามบินในประเทศอีกมากมายกระจายทั่ว
ประเทศ เช่น สนามบิน Sultan Iskandarmuda ใน Banda Aceh, สนามบิน
Sultan Syarif Kalim 11 ใน Pekanbaru, สนามบิน Kijang ใน Tanjung
Pinang, สนามบิน Supadio ใน Pontianak, สนามบิน Sepinggan ใน
Balikpapan, สนามบิน Frans Kaisiepo ใน Biak, สนามบิน Selaparang
ใน Mataram, สนามบิน Sultan Mahmud Baharudin II ใน Palembang,
สนามบิน Syamsudin Noor ใน Banjarmasin, สนามบิน Ahmad Yani ใน
Semarang และสนามบิน Husen Sasteranegara ใน Bandung
การเมือง
การที่อินโดนีเซียปกครองประเทศด้วยระบบประชาธิปไตย จึงแบ่งอำ�นาจ
ของฝ่ายการเมืองออกจากฝ่ายบริหารเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยอื่น
ๆ อำ�นาจฝ่ายการเมืองอยู่ภายใต้ของสายคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปวง
ชน (The People’s Consultative Assembly : MPR) ซึ่งประกอบด้วยคณะ
กรรมการ 2 ชุด คือ รัฐสภา ที่มีสมาชิกมาจากพรรคการเมืองต่าง ๆ และ สภา
ผู้แทนราษฎรท้องถิ่น ซึ่งมีสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาจากทุกจังหวัด
ของประเทศ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีส.ส. 4 คน (Political parties and the
Regional Representative Council : DPD)
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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MPR เป็นหน่วยงานของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรในปี 1945 และภายใต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 1945
สมาชิกของ MPR ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ปี 1999-2004 คือ สมาชิกวุฒิสภา DPR และ
สมาชิกผู้แทนราษฎร DPD , MPR มี สมาชิกวุฒิสภา 550 คนจากรัฐสภา
และ ส.ส. 128 คน ทั้ง ส.ก. และ ส.ว. นั้นมาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 5 ปี ตั้งแต่
ปี 2004 MPR ได้กลายเป็นรัฐสภาแบบ 2 สภา โดยมี DPD เป็นสภาล่าง
สถาบันขั้นสูงเป็นระบบการรวมอำ�นาจภายใต้การดูแลของประธานาธิบดี
และ รองประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ที่ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดี และ
คณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใด ๆ
จากการปรับปรุงระบบราชการในปี 1945 สถาบันยุติธรรม ถูกบริหารโดย
ระบบศาลสูง และคณะกรรมการของศาสสถิตยุติธรรม
อินโดนีเซียเริมปฏิรูปการปกครองในปี 1998 หลังจากที่รัฐบาลของซูฮาร์
โตหมดอำ�นาจลง
ซึ่งเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่เป็นประธานาธิบดีที่
ยาวนานที่สุดในโลก
ในปี 1999 อินโดนีเซียได้จัดให้มีการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใน
ปี 2004 เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ซึ่งผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง คือ
ประธานาธิบดี Sosilo Bambang Yudhoyono โดยมีการตั้งสถาบันต่างๆ เพื่อ
อำ�นวยความสะดวในการบริหารทางการเมือง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะ
กรรมการปราบปรมการคอร์รัปชั่น เป็นต้น
ตัง้ แต่ปี 1999 อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 3
ของโลกรองจากอินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2009 ประเทศได้จดั ให้
มีการเลือกตัง้ ทัว่ ไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
เพื่อลดทอนอำ�นาจให้เท่าเทียมกันระหว่างอำ�นาจบริหารและอำ�นาจทาง
กฎหมาย นอกจากนี้ ปัจจุบนั ประธานาธิบดีจะไม่สามารถกำ�หนด/ออกกฎ
หมายใดๆ ได้อกี ต่อไป หากไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา
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นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ
ตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์ด้านการเงินที่ทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย
อย่างมาก โดยเฉพาะภาคการเงินและการธนาคารในปี 1998 รัฐบาลได้นำ�
นโยบายที่รอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นมาใช้ โดยเฉพาะนโยบายการ
ปฏิรูปธนาคารของธนาคารแห่งชาติของอินโดนีเซีย เพื่อให้ระบบธนาคาร
เกิดความเข้มแข็ง โดยธนาคารกลางได้กำ�หนดอัตราส่วนขั้นต่ำ�ของเงิน
ทุนสำ�รองที่เพียงพอของธนาคาร (Capital Adequate Ratio : CAR) ร้อย
ละ 8 เพื่อการควบคุมธนาคารที่เข้มงวด และสนับสนุนให้ธนาคารมีคาม
แข็งแกร่งด้านเงินทุนทั้งเงินทุนที่อัดฉีดเข้าไปและเงินทุนที่เกิดจากการ
ควบรวมธนาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน
นอกจากนีร้ ฐั บาลยังเปลีย่ นแปลงนโยบายในการเพิม่ ทุนสำ�หรับงบประมาณ
ของรัฐ โดยปัจจุบนั รัฐบาลจะเลือกรับเงินทุนจากต่างประทศ โดยเฉพาะจาก
องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น IMF และธนาคารโลก ทัง้ นี้ รัฐบาล
จะระดมเงินทุนจากตลาดโดยการออกพันธบัตร และตราสารทางการเงินอืน่ ๆ
ทีม่ น่ั คง ดังนัน้ จึงมีทางเลือกของแหล่งเงินทุนจากหลายแหล่ง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ออกการปฏิรูปนโยบายทางการคลังโดยการนำ�
ระบบภาษีและการปกครองระบบราชการที่โปร่งใสมาใช้ โดยเฉพาะการ
เพิ่มฐานภาษีมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียในปี 2008 อินโดนีเซียก็ยงั เป็นประเทศทีด่ กี ว่า
ประเทศส่วนใหญ่ทม่ี คี วามเสียหายทางการเงินอันเกิดจากวิกฤตการณ์ Subprime ของสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากธนาคารของอินโดนีเซียไม่ได้เข้าไป
เกีย่ วข้องในเรือ่ งนี้ จากการทีธ่ นาคารกลางมีนโยบายควบคุม กำ�กับ ดูแลทีเ่ ข้ม
งวดในด้านการเงิน นอกจากนี้ เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ซึง่ พึง่ พิงการส่งออก
น้อยกว่าประเทศอืน่ ๆ ยังได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าประเทศอืน่ ๆ อีกด้วย
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นโยบายของรัฐบาลด้านการลงทุน
รัฐบาลยังคงต้องการให้การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทสำ�คัญใน
การพัฒนา และการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในปี 1998 อินโดนีเซียได้เผชิญกับภาวะความสามารถใน
การแข่งขันลดลง ในการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา เมื่อเทียบกับ
ประเทศอาเซียนอื่นๆ ทั้งนี้ อุปสรรคสำ�คัญที่ไม่ส่งเสริมให้ให้เกิดการลงทุน
จากต่างประเทศ ได้แก่ ปัญหาความไม่มั่นคง โดยเฉพาะความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มที่ต้องการแตกแยก และการก่อการร้าย และความไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมือง
หลั ง จากที่ รั ฐ บาลประสบความสำ � เร็ จ ในการขจั ด ปั ญ หาคอขวดด้ า น
เศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2007 รัฐบาลได้ออกกฎหมายการลงทุน
ใหม่ ซึ่งมีการเอื้อประโยชน์ด้านการสนับสนุนและการให้สิ่งอำ�นวยความ
สะดวกต่างๆ ในด้านการลงทุนแก่นักลงทุนจากต่างประเทศที่เท่าเทียมกับ
นักลงทุนในประเทศมากขึ้น
รัฐบาลยังคงมีนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลอยตัว
อย่างเสรี เพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ เช่น
กำ�ไร การขายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ จากการทำ�ธุรกิจ
รัฐบาลและธนาคารของอินโดนีเซียได้ทำ�ให้เงินรูเปียมีเสถียรภาพมากขึ้น
โดยไม่มีการกำ�หนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำ�
ธุรกิจในอินโดนีเซีย
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นโยบายของรัฐบาลด้านสังคม
ในช่วงรัฐบาลเผด็จการของซูฮาร์โต นั้น รัฐบาลได้นำ�นโยบายสังคมที่มี
ความเสมอภาคและโปร่งใสมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดการเลือก
ปฏิบัติระหว่างคนอินโดนีเซียกับคนจีนดั้งเดิม
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดหาสวัสดิการในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์
และแจกข้าวสารแก่คนยากจนฟรี เพื่อชดเชยกับราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่เพิ่ม
ขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้เสรีภาพแก่คนอินโดนีเซียในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือการแสดงความคิดเห็นตาม
ท้องถนน
การบริหารประเทศ
อินโดนีเซีย มีจังหวัดทั้งหมด 33 จังหวัด และเขตการปกครองอิสระ 2 แห่ง
คือ อาเจ๊ะห์ และ ยอร์กจาร์กาตา และ เขตปกครองเมืองหลวงพิเศษ Jakarta
(DKI). ในปัจจุบัน ติมอร์ตะวันออก ถือเป็นสาธาณรัฐประชาธิปไตยติมอร์
จากการประกาศอิสรภาพในปี 1999 จึงไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
อินโดนีเซียอีกต่อไป
จังหวัดที่สำ�คัญ ในอินโดนีเซีย
เกาะชวา (Java Island)
เกาะชวาถือเป็นเกาะที่มีประชากรอยู่มากที่สุดในอินโดนีเซีย ถือเป็น
ศูนย์กลางของการค้า การเงิน และ อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเป็นที่
ตั้งของเมืองหลวง คือ กรุงจาร์กาตา นอกจากนั้นยังมี ชวาตะวันตก
บันเตน (Banten) ชวาตอนกลาง ยอร์กจาร์กาตา (Yorkjakarta) ซึ่งถือเป็น
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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เขตปกครองพิเศษ จัดเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของอินโดนีเซีย และเคยเป็น
เมืองหลวงเก่าแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย รวมถึง ชวาตะวันออก
เกาะสุมาตรา (Sumatra Island)
จั ง หวั ด อาเจ๊ะห์ สุม าตราตอนเหนือ สุ มาตราตะวั น ตก ได้ แ ก่ เบงกู ล ู
(Bengkulu) ริเอา (Riau)
จำ�บี (Jambi) Nanggroe Aceh Darussalam; North Sumatera; สุมาตราตอน
ใต้ ได้แก่ เมือง ลำ�ปุง (Lampung) บังกา และหมู่เกาะเบลิตุง (Belitung
Islands)
เกาะกาลิมันตัน (Kalimanta Island)
กาลิมันตันตะวันตก กาลิมันตันตอนกลาง กาลิมัตันตอนใต้ และ กาลิมันตัน
ตะวันออก
หมู่เกาะนุสันเติงการา (Nusa Tenggara)
Bali; West Tenggara Barat; East Nusa Tenggara
เกาะสุลาเวสี (Sulawesi Island)
สุลาเวสีตะวันตก สุลาเวสีตอนเหนือ สุลาเวสีตอนกลาง สุลาเวสีตอนใต้
สุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ และ สุลาเวสีตอนใต้ และ โกรอนทาโล
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หมู่เกาะโมลุกกะ และ ปาปัว (Maluku and Papua Islands)
โมลุกกะ โมลุกกะตอนเหนือ ปาปัวตะวันตก และ ปาปัว
เมืองใหญ่ 10 อันดับในอินโดนีเซีย
1. จาร์กาตา Jakarta – Jakarta Special Capital Region Province (หรือ
เรียกย่อ ๆ ว่า DKI Jakarta)
ตัง้ อยูใ่ นทำ�เลทีต่ ง้ั ทีด่ ี เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางของหน่วยงานราชา
การต่าง ๆ ในการบริหารประเทศ DKI Jakarta ครอบคลุมพืน้ ที่ 7.639
ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็นพืน้ ดิน 661.52 ตารางกิโลเมตร และ พืน้ น้�ำ
6,977.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 9,041,605 คน (ข้อมูล ปี 2005) คิด
เป็นความหนาแน่นของประชากร 13.668 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร พืน้ ที่
ของกรุงจาร์กาตา ส่วนใหญ่ หรือ 43.788,57 เฮกเตอร์ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
และทีเ่ หลือ 4,417.87 เฮกเตอร์ เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การอุตสาหกรรม
ในฐานะที่กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงของประเทศ และศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
และ สิ ่ ง อำ�นวยความสะดวกต่ าง ๆ เพื ่ อ การติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร และ
กิจกรรมอื่น ๆ ถูกจัดไว้อย่างครบถ้วนเพื่อสนับสนุนการลงทุน ทั้ง
สนาบิ น ระหว่ า งประเทศ 2
แห่ง คือ สนามบินซูการ์โน–ฮัต
ตา (Soekarno-Hatta) และสนาม
บินใหม่ฮาร์ลิมเปอร์ดานา กุสุมา
(Halim Perdana Kusuma) และ
ท่าเรือ ตันจุง พริออก (Tanjung
Priok) รวมถึง การขนส่งทางบก
และทางรถไฟ ที่เปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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2. สุราบายา Surabaya เป็นเมืองหลวงของชวาตะวันออก และเป็นเ มือง
ใหญ่อันดับสองของประเทศ มี
ประชากรโดยประมาณ 3 ล้านคน
สุราบายา ถือเป็นประตูการค้าสู่
อินโดนีเซียด้านตะวันออก เป็น
เมืองที่มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ
ตลอดจนภูมิประเทศ.ที่ได้เปรียบ
เป็นเมืองที่มีเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศอินโดนีเซีย .
3. เมดาน Medan เป็นเมืองหลวงของสุมาตราตอนเหนือ ตั้งอยู่ใกล้กับ
ชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะสุ
มาตรา จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของ
ประเทศ แต่มักเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ในอันดับที่ 4 ถัดจาก จาร์กาตา สุราบา
ยา บันดุง เมดาน มีประชากรประมาณ
2,083,156 คน ในปี 2007 เมดานเป็น
ศูนย์กลางของการค้าที่สำ�คัญแห่งหนึ่ง
ของอินโดนีเซีย มีนักธุรกิจชาวจีนอยู่อาศัยในเมืองนี้เป็นจำ�นวนมาก
4. บันดุง Bandung เป็นเมืองหลวงของชวาตะวันตก อยู่ทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ของกรุงจาร์กาตา 180
กิโลเมตร จัดเป็นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศมีประชากรประมาณ
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2.9 ล้านคน (ณ ปี 2007) เป็นเมืองที่
มีช่ือเสียงในเรื่องของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องหนังของประเทศ
และเป็นเมืองในต่างจังหวัด ทีม่ อี ตั รา
การเจริญเติบโตทีส่ งู ถือเป็นเมืองทีม่ ี
อัตราความหนาแน่นของประชากร
มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชีย และ มี
ประชากรมากกว่า 7.2 ล้านคนทีอ่ าศัยอยูร่ อบ ๆ เมืองบันดุง
5. สุมารัง

Semarang

เป็นเมืองหลวงของชวาตอนกลาง มีพื้นที่
225.17 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 1.5 ล้านคน จัดเป็นเมือง
ใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศ

6. ยอร์กจาร์กาตา Yogyakarta มีชื่อเสียงในการเป็นศูนย์กลางของศิลปะ
สไตล์ชวาประเภทต่าง ๆ เช่น
ผ้าบาติก การเต้น ละคร ดนตรี บทกวี และ การแสดงหนังตะลุง รวมถึง
การเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ขั้นสูง เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
จำ�นวนมาก และ บูโรพุทโธ ซึ่ง
ถือเป็นมหาเจดีย์ของศาสนาพุทธ
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกจั ด เป็ น สิ่ ง
มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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7. ปาเลมบัง Palembang เป็นเมืองหลวงของเกาะสุมาตราตอนใต้ ตั้งอยู่
ทางฝั่งตะวันออกของเกาะบน
ฝั่งแม่น้ำ�มูสี (Musi River) มี
พื้นที่ 40,061 ตารางกิโลเมตร
และประชากร 1.441.500 คน
เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ
เกาะสุมาตรารองจากเมืองเม
ดาน และจัดเป็นเมืองใหญ่
อันดับ 7 ของประเทศ .
8. มากัสซาร์ Makassar เป็นเมืองหลวงของเกาะสุลาเวสีตอนใต้ และถือ
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
มีเมืองท่าที่สำ�คัญที่ใช้ใน
การขนส่ ง สิ น ค้ า ภายใน
ประเทศระหว่างเกาะต่าง
ๆ รวมถึง การค้าระหว่าง
ประเทศ
มีประชากร
ประมาณ 1.22 ล้านคน
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9. บันจามาสิน Banjarmasin เป็นเมืองหลวงของเกาะกาลิมันตันใต้ ตั้ง
อยู่บนปากแม่น้ำ�ใกล้กับทางแยก
ระหว่างแม่น้ำ�บาร์ริโต และ
แม่น้ำ�มาร์ตาปูระ (Barito
and Martapura rivers) ซึ่ง
ส่งผลให้บางครั้ง เมืองนี้
ถูกขนานนามว่าเป็นเมือง
แม่น้ำ� มีประชากรประมาณ
602,700 คน.
10. เดนปาร์ซา Denpasar เป็นเมืองหลวงของเกาะบาหลี ซึ่งเป็นเมืองท่อง
เที่ยงที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
ช า ย ห า ด ที่ ส ว ย ง า ม
และศิลปะสไตล์บ าหลี
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ผ้าบาติก เครื่องเงิน การ
แกะสลักไม้ การจัดสวน
รวมถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ความเชื่อ
ดั้งเดิมของชาวบาหลี เป็นที่ตั้งของสนามบินระหว่างประเทศ นูราลัย
(Ngurah Rai Airport) มีประชากรประมาณ 491,500 คน
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บทที่ 2. เศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุน
ในช่วงทิ่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก อินโดนีเซีย ถือเป็น 1 ใน 3 ของประเทศใน
เอเชีย นอกเหนือจาก จีน และ อินเดีย ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที
เพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปี 2009 อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา 4.4% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอินโดนีเซีย
สามารถฝ่าวิกฤติดังกล่าวของโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ
อย่างมาก ได้ ซึ่งเป็นผลจากความแข็งแกร่งของตลาดภายในประเทศ และราคา
ของสินค้าที่เหมาะสมจนกระทั่งถึงตอนต้นปี 2009
ดัชนีทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกระตุ้นภา
วะเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นได้ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ�
ประมาณ 5% อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธนาคากลาง (Bank of Indonesia : BI) ที่อยู่
ในระดับ 6.5 % ค่าเงินรูเปีย ที่มีความเสถียรภาพอยู่ระหว่าง 9,400 – 9,600 per
US$. ดัชนีของตลาดหุ้น ที่สะท้อนถึง ตลาดทุน ในประเทศ (the composite
index : IHSG of the Indonesian Stock Exchange) เริ่มจะเป็นบวกสูงขึ้นในช่วง 2
เดือนแรกของปี 2009 หลังจากตกต่ำ�ลงไปอย่างมากในช่วงปลายปี 2008
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products : GDP)
วิ ก ฤตการเงิ น ทั ่ ว โลกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความผิ ด พลาดเรื ่ อ งการปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ
ที่ไม่ ม ี ค ุ ณ ภาพของประเทศสหรัฐอเมริก า และ การเปลี ่ ย นแปลงราคา
น้ำ�มัน ดิ บ ส่ ง ผลกระทบต่อการส่งออกของอิน โดนี เ ซี ย บ้า ง แต่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของอินโดนีเซียในปี 2008 ก็ยังเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 6.1% แม้ว่าจะน้อยกว่าปี 2007 ที่มีอัตราการเพิ่มสูงถึง 6.32 % ก็ตาม
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ตารางที่ 2.1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอินโดนีเซีย ณ
ราคาตลาดที่คงที่ (2004 - 2008)
ปี
2004
2005
2006
2007
2008
ที่มา : BPS

GDP (ล้านรูเปีย)
1,660.6
1,749.5
1,846.7
1,964.0
2,082.1

อัตราการเติบโต (%)
5.13
5.60
5.50
6.30
6.10

พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ เป็นผลจากการ
บริโภคของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในปี 2008 ถึง 16.87 % โดยในปี 2007 การใช้จ่าย
ของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นเพียง 3.89 % แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งที่
เป็นรายจ่ายประจำ�และรายจ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นตัวเร่งที่สำ�คัญต่อการ
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตารางที่ 2.2
อัตราการเจริญเติบโตของ GDP แยกตามประเภทของรายจ่าย
ช่วงปี 2006 - 2008
หน่วย : ร้อยละ

ประเภทของรายจ่าย
รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน
รายจ่ายของภาครัฐบาล
รายจ่ายเพื่อสินทรัพย์คงที่
การส่งออกสินค้าและบริการ
การนำ�เข้าสินค้าและบริการ
GDP
หมายเหตุ:*) ณ. เดือนกันยายน 2009
ที่มา: BPS (Central Bureau of Statistics)
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2006
3.2
9.6
2.9
9.2
7.6
5.5

2007
5.0
3.9
9.2
8.0
8.9
6.3

2008
5.3
10.4
11.7
9.5
10.0
6.1

2009*)
4,8
17,0
2,7
-15,7
-23,9
4,0
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ดังนั้น ตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ คือ การใช้จ่ายของ
ภาครัฐ ในปี 2009 รายจ่ายของภาครัฐนั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในช่วง
รณรงค์การเลือกตั้ง
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแยกตามเศรษฐกิจรายภาค
ภาคการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร ยังคงเป็นภาคสำ�คัญที่ก่อให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศการขนส่งทางอากาศ และ การติดต่อสื่อสารทางไกล
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2008 ซึ่งแสดงได้จากการเพิ่มขึ้นของจำ�นวน
สายการบินและ ธุรกรรมด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งนี้ ใน 3 ไตรมาสของปี 2008 ภาคการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร ขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้น 17.11% มากกว่า ปี 2007 ที่มีการเพิ่มขึ้น เพียง 14.38%
ภาคการเกษตร ผลผลิตมวลรวม ฯ ได้ลดลง โดยในปี 2008 ภาคการเกษตร มีการ
เพิ่มสูงขึ้นเพียง 2.43% ขณะที่ปี 2007 มีการเพิ่มขึ้น 3.7 % ซึ่งเป็นผลจากการลด
ลงของราคาของผลผลิตทางเการเกษตรที่สำ�คัญ คือ ปาล์มน้ำ�มัน ยางพารา โกโก้
โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี 2008
ภาคอุตสาหกรรมก็มีอัตราการขยายตัวลดลงเหลือเพียง 4.25% ในปี 2008 จาก
4.66% ในปี 2007 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลกระทบจากราคา
น้ำ�มันและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงภาคเหมืองแร่ ก็มีอัตราการขยายตัว
ลดลงในทำ�นองเดียวกัน

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ตารางที่ 2.3
อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศแยกตามเศรษฐกิจรายภาค
ระหว่างปี 2004 - 2008
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาคเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
เหมืองแร่
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ก๊าซ และ น้ำ�ดื่ม
การก่อสร้าง
การค้า โรงแรม และภัตตาคาร

2005
2.66
3.11
4.57
6.30
7.42
8.38

2006
2.98
2.21
4.63
5.87
8.97
6.13

2007
3.50
1.98
4.66
10.40
8.61
8.46

2008
2.43
1.65
4.25
10.63
7.48
7.58

7.

การขนส่งและการติดต่อสือ่ สาร

12.97

13.64

14.38

17.11

8.
9.

การเงิน การเช่าซื้อ
การบริการ

6.79
5.05

5.65
6.22

7.99
6.60

8.54
6.71

ผลผลิตมวลรวมในประเทศทั้งหมด

5.68

5.48

6.32

6.11

ผลผลิตมวลรวมในประเทศที่ไม่ใช่
น้ำ�มัน และก๊าซธรรมชาติ

6.57

6.09

6.92

6.55

ผลผลิตมวลรวมในประเทศที่เป็นน้ำ�มัน
และก๊าซธรรมชาติ

(3.20)

(1.27)

(0.81)

0.32

ที่มา: BPS

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยต่อหัว
ระหว่างปี 2005-2008, ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มสูงขึ้นโดย
ตลอด จาก 12.6 ล้านรูเปีย (US$1,311.7) ในปี 2005, เป็น 15.ล้านรูเปีย US$1
658.4) ในปี 2006, 17.5 ล้านรูเปีย. (US$1,937.4) ปี 2007 และเพิ่มเป็น 21.7 ล้าน
รูเปีย. (US$2,271.2) ในปี 2008
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ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : GNP) ต่อหัวได้
เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2005-2008 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.9 % - 24.6 % ต่อปี ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 12 ล้านรูเปีย (US$ 1,247.8) ในปี
2005 และเพิ่มขึ้นเป็น 20.9 ล้านรูเปีย (US$2,190.5) ในปี 2008 (ตารางที่ 2.9)
ตารางที่ 2.4
GDP และ GNP เฉลี่ยต่อหัว ในอินโดนีเซีย ช่วงปี 2005 - 2008
GDP ต่อหัว ณ ราคาตลาดปัจจุบัน
มูลค่า (ล้านรูเปีย)
อัตราการเติบโต (%)
มูลค่า (US$)
GNP ต่อหัว ณ ราคาตลาดปัจจุบัน
มูลค่า (ล้านรูเปีย)
อัตราการเติบโต (%)
มูลค่า (US$)
ที่มา: BPS

2005

2006

2007

2008

12.6
18.9
1,311.7

15.0
18.8
1,658.4

17.5
16.8
1,937.4

21.7
23.9
2,271.2

12. 0
18. 6
1 247. 8

14. 4
19. 6
1 587. 7

16. 8
16. 9
1 857. 7

20. 9
24. 6
2 190. 5

การส่งออก
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2009 การส่งออกของประเทศค่อนข้างอ่อนตัวลงสืบ
เนื่องจากความต้องการซื้อของต่างประเทศที่ลดลงจากผลกระทบของวิกฤติการ
เงินทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหลักที่สำ�คัญ คือ อมเริกา ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป
ในปี 2008 การส่งออกของอินโดนีเซีย มีมูลค่า 136 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เฉลี่ยเดือนละกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือน มกราคม 2009 การส่งออกมี
มูลค่าเพียง 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2009 มูลค่าการส่ง
ออกที่มากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2009 ซึ่งเป็นผล
จากการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ตารางที่ 2.5
แนวโน้มของการส่งออกของอินโดนีเซีย ในช่วง 2004 - 2009
ปี

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ)

น้�ำ มันและก๊าซซธรรมชาติ สินค้าที่ไม่น้ำ�มันนและก๊าซธรรมชาติ
2004
15,645.30
55,939.30
2005
19,249.10
66,316.60
2006
21,209.50
79,589.10
2007
22,088.60
92,012.30
2008
28,963.00
107,852.70
2009*
10,295.60
60,007.30
มกราคม
947.1
6,206.20
กุมภาพันธ์
1,024.40
6,056.00
มีนาคม
1,269.50
7,272.20
เมษายน
1,253.30
7,205.20
พฤษภาคม
1,101.70
8,157.30
มิถุนายน
1,452.80
7,877.30
กรกฎาคม
1,488.90
8,195.20
สิงหาคม
1,632.40
8,913.00
*) มกราคม – สิงหาคม ที่มา : BPS

รวมทั้งหมด
71,584.60
85,565.70
100,798.60
114,100.90
136,815.70
70,302.90
7,153.30
7,080.40
8,541.70
8,458.50
9,259.00
9,330.10
9,684.10
10,545.40

การเพิ่มขึ้นของการส่งออกของอินโดนีเซียนั้นเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าขั้น
พืน้ ฐานของประเทศ อันได้แก่ ปาล์มน้�ำ มัน ถ่านหิน ทองแดง และ สินแร่ชนิดต่าง ๆ
ซึง่ ความต้องการส่วนใหญ่มาจากลูกค้าในประเทศจีน อินเดีย และ เกาหลีใต้
ภาคอุตสาหกรรมนั้นยังคงอยู่ในสภาพนิ่งและต้องหยุดชะงักลงอันเป็นผลกระ
ทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง
ทั้ง ๆ ที่ธนาคารกลางของอินโดนีเซีย ได้ปรับลดให้เหลือเพียง 6.5% ในเดือน
กันยายน 2009

26

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

การนำ�เข้า
การส่งออกและการนำ�เข้าของอินโดนีเซีย ได้ลดลงในปี 2009 โดยการนำ�เข้าลด
ลงในส่วนที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐาน ขณะที่สินค้านำ�เข้าสำ�หรับผู้บริโภคยังคงเพิ่ม
สูงขึ้นตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยปี 2008 มีมูลค่าการนำ�เข้า 128 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มจาก 74 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2007 ในปี 2009 ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2009 คาดว่ามูลค่าการนำ�เข้ารวมประมาณ 59 พันล้านเหรียญสหรัฐ
อินโดนีเซีย มีการค้าเกินดุลย์ หรือ การส่งออกมากกว่าการนำ�เข้า มาโดยตลอด แต่
ในปี 2009 การค้าระหว่างประเทศของอินโดนีเซียกลับขาดดุลย์ ซึง่ เป็นผลจากการ
ส่งออกทีล่ ดลงมากกว่าการนำ�เข้า แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าการค้าระหว่างประเทศ
ของอินโดนีเซีย จะเริม่ กลับมาเกินดุลในอนาคตจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
ตารางที่ 2.6
แนวโน้มการนำ�เข้าของอินโดนีเซีย ช่วงปี 2004 - 2009
ปี
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

มูลค่าการนำ�เข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ)
น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ สินค้าที่ไม่ใช่น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ
11,732.00
34,792.50
17,457.70
40,243.20
18,962.90
42,102.60
21,879.60
52,523.10
30,469.50
98,321.40
10,725.70
48,632.50
1,281.50
5,319.10
964.4
4,974.60
930
5,624.10
1,232.30
5,474.50
1,560.10
6,081.20
1,441.50
6,511.90
1,836.80
6,846.50
1,478.70
7,818.90

*) มกราคม – สิงหาคม ที่มา : BPS

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

รวม
46,524.50
57,700.90
61,065.50
74,402.70
128,790.90
59,358.20
6,600.60
5,939.00
6,554.10
6,706.80
7,641.30
7,953.40
8,683.30
9,297.60
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การลงทุน
การลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซีย ได้เพิ่มสูงขึ้นในปี 2007 และ 2008 แต่
กลับลดลงในปี 2009 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2008
ตารางที่ 2.7
สถิติการลงทุนทางตรง ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2008
การลงทุนทางตรงในประเทศ
ปี
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

จำ�นวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

มูลค่า
(ล้านรูเปีย)

จำ�นวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

มูลค่า
(ล้านรูเปีย)

248
300
160
108
120
130
215
162
159
239

16.286,7
22.038,0
9 .890,8
12.500,0
12.247,0
15.409,4
30.724,2
20.649,0
34.878,7
20.363,4

504
638
454
442
569
548
907
869
982
1.138

8.229,9
9.877,4
3.509,4
3.082,6
5.445,3
4.572,7
8.911,0
5.991,7
10.341,4
14.871,4

หมายเหตุ :
ไม่รวม โครงการที่เกี่ยวกับ น้ำ�มันและก๊าซ กิจการธนาคาร สถาบันที่การเงินอื่น ๆ การประกันภัย การเช่าซื้อ
ถ่านหินและเหมืองแร่ในรูปของการจ้างทำ�งาน การลงทุนในรูปแบบการออกใบอนุญาตทางเทคนิต โครงการที่
เกี่ยวกับครัวเรือน king, Non Bank Financial
ที่มา :สำ�นักงานคณะกรรมการการลงทุน (BKPM)

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีการลงทุนในอินโดนีเซียมาก
ที่สุด ในบรรดาโครงการที่นอกเหนือจากน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ รองลงไปคือ
อังกฤษ และ ญี่ปุ่น
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ตารางที่ 2.8
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (PMA) 14 อันดับแรกของประเทศที่มีการ
ลงทุนในอินโดนีเซียมากที่สุด ในช่วง 2005 - กุมภาพันธ์ 2009
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเทศ
สิงคโปร์
อังกฤษ
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
เนเธอร์แลนด์
มาเลเซีย
ฮ่องกง
ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส
ออสเตรเลีย
จีน
เยอรมัน
อินเดีย

จำ�นวนโครงการ มูลค่าการลงทุนทั้งหมด (ล้านเหรียญสหรัฐ)
522
7,944.70
246
4,254.90
519
4,097.60
618
2,047.50
135
1,254.50
218
1,087.80
63
873.6
138
652.4
148
452.5
65
289.1
115
286.8
78
253.4
79
252.1
63
121.2

ที่มา : Indonesia Investment Coordinating Board/BKPM

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ
อัตราเงินเฟ้อ
ภายหลังจากอัตราเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วในปี 2008 อัตราเงินเฟ้อในปี 2009
ได้ลดลงอย่างมาก จนกลับเป็นอัตราเงินฝืด โดยในเดือน มกราคม และ เดือนเมษายน
2009 อัตราเงินฝืดคิดเป็น 0.07% และ 031% ตามลำ�ดับ โดยเดือนกันยายน 2009
เป็นเดือนทีม่ อี ตั ราเงินเฟ้อสูงทีส่ ดุ คือ 1.05% ซึง่ เป็นช่วงเดือนทีผ่ คู้ นออกมาจับจ่าย
ซือ้ สินค้ากักตุนไว้รบั ประทานในช่วงถือศีลอด รอมฎอน และวันขึน้ ปีใหม่ของชาว
อิสลาม (Ramadan and Idul Fitri) และอัตราเงินเฟ้อรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2009
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ธนาคารกลางของอินโดนีเซียได้รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2009 จะค่อนข้างต่ำ� จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการแข็ง
ค่าของเงินรูเปีย และ ปริมาณสินค้าที่มีมากเพียงพอทำ�ให้ระดับราคาสินค้า
พื้นฐานของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้ การเพิ่มขึ้น
ของค่าทางด่วนในเดือน กันยายน 2009 จะส่งผลต่อเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อย
อัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำ�นี้จะส่งผลดีต่อบรรยากาศในการลงทุนทางธุรกิจ และ
ทำ�ให้อำ�นาจซื้อของผู้บริโภคมีมากขึ้น
ตารางที่ 2.10
อัตราเงินเฟ้อ ช่วงปี 2005 - กันยายน 2009
ปี
อัตราเงินเฟ้อ
2005
17.11
2006
6.60
2007
6.59
2008
11.60
2009
1.22
มกราคม
-0.07
กุมภาพันธ์
0.21
มีนาคม
0,22
เมษายน
-0.31
พฤษภาคม
0.04
มิถุนายน
0,11
กรกฎาคม
0,45
สิงหาคม
0,56
กันยายน
1.05
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าเงินรูเปีย ได้เริ่มแข็งค่าขึ้นถึงระดับ 9,300 รูเปีย ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ในเดือน
ตุลาคม 2009 ภายหลังจากที่ค่าเงินอ่อนตัวลงไปอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2009 ค่าเงินรูเปีย ที่แข็งค่าขึ้นนั้นเป็นผลจากปริมาณเงินไหลเข้าจากต่างประเทศ
มาลงทุนในตลาดทุน หรือ ตลาดหุ้นในอินโดนีเซีย ซึ่งเห็นได้จากดัชนีของตลาด
หุ้น (The Composite share price index : IHSG) ที่ปิดในระดับที่สูงถึง 2,500 จุด
นอกจากนี้ ค่าเงินรูเปียที่แข็งขึ้นเกิดจากดุลชำ�ระเงินระหว่างประเทศ (Balance of
Payment) ที่เกินดุลย์มากกว่าที่คาดไว้มาก รวมทั้งเงินสำ�รองระหว่างประเทศที่อยู่
ในระดับสูงถึง 58.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2009 ซึ่งเพียง
พอต่อการนำ�เข้าได้นานถึง 5 – 7 เดือน และต่อการชำ�ระคืนเงินกู้ต่างประเทศ
ตารางที่ 2.11
อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ช่วงปี 2008 -2009
อัตรา
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ
ปอนด์
ออสเตรเลียดอลล่าร์
สิงคโปร์ดอลล่าร์
ริงกิต
ฮ่องกงดอลล่าร์
เยน
ยูโรดอลล่าร์
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30 กันยายน 2009
ค่าเงินรูเปีย
9,656
15,372
8,442
6,807
2,768
1,245
107.43
14,123

30 กันยายน 2008
ค่าเงินรูเปีย
8,895
16,449
6,608
5,598
2,425
1,146
78.24
11,368
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บทที่ 3 ศักยภาพของตลาด: สินค้าที่มีศักยภาพ การ
ค้าและการลงทุนในอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในขณะที่เกิดวิกฤตการเงินโลก นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำ�หรับ
สินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งโอกาสทางการตลาดและการลงทุน
จึงยังเปิดกว้างอยู่สำ�หรับอินโดนีเซีย
ในแง่ของการลงทุนในอินโดนีเซียนัน้ มีความน่าสนใจ เนือ่ งจาก ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ และโอกาสการลงทุนก็ยังคงเปิดกว้างสำ�หรับ
อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ซึ่งคาดว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะ
เพิ่มขึ้นหลังจากปี 2009 นี้ที่ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ทัง้ นีค้ าดว่าตลาดอินโดนีเซียในปี 2010 จะมีสนิ ค้าจากต่างประเทศทะลักเข้ามาเป็น
จำ�นวนมาก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าประเภททุน วัตถุดบิ พืน้ ฐาน และ
สินค้าอาหารจากภาคเกษตร
ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
เศรษฐกิ จ ของอิ น โดนี เ ซี ย ยั ง คงขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งแม้ ว่ า จะเกิ ด วิ ก ฤต
เศรษฐกิจในปี 2008-2009 ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งเนื่องมาจากตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ของอินโดนีเซีย การที่อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 231 ล้านคน และ
รายได้ประชาชาติต่อหัวประมาณ 2,271 เหรียญสหรัฐฯ ทำ�ให้อินโดนีเซีย
ถื อ เป็ น ตลาดที ่ ใ หญ่ ส ำ � หรั บ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น สิ น ค้ า ประเภท
อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้
ในครัวเรือน เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องสำ�อาง รวมทั้งสินค้าประเภทยาและอาหารเสริม
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคของอิ น โดนี เ ซี ย นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ น
ประเทศ และมีการนำ�เข้ า จากต่ างประเทศ ซึ ่ ง การนำ � เข้าสิ น ค้า ประเภท
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มจาก 4,035.98
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2007 เป็น 13,444.71 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2008
สำ�หรับสินค้าสิง่ ทอมีการนำ�เข้าในปี 2008 ประมาณ 3,901.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่
เพิม่ ขึน้ 1,192 ล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้าประเภทอาหารนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีการนำ�เข้าเพิ่มมากขึ้น แม้ว่ามูลค่า
การนำ�เข้าจะลดลงในช่วงสองปีทผ่ี า่ นมาจาก 3,616.14 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2007
เป็น 3,197.57 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2008
ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงปลายปี 2008 ตกต่ำ�ลงอันเนื่องมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจ โดยยอดขายรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ตกต่ำ�ลงจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีในปี 2009 ก็เริ่มมีสัญญาณ
การฟื้นตัวของสินค้าดังกล่าวจากอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับให้ต่ำ�ลงรวมทั้งกำ�ลัง
ซื้อของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน
การบริโภคของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในปี 2009 สามารถวัดได้จากยอดขายรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ตกต่ำ�ลงอย่างมากในช่วงต้นปี เช่น
เดียวกับสินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนและอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดขายเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น
ยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนพฤษภาคม 2009 มีมูลค่า 1.69 ล้านล้านรู
เปีย เพิ่มจาก 1.56 ล้านล้านรูเปียในเดือนก่อนหน้า โดยยอดขายในเดือนพฤษภาคม 2009
นัน้ เป็นยอดขายโทรทัศน์ 333,094 เครือ่ ง ตู้เย็น 211,361 เครื่อง เครื่องเล่น DVD/CD
189,477 เครื่อง เครื่องปั๊มน้ำ� 133,406 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 115,495 เครื่อง
และเครื่องซักผ้า 104,139 เครื่อง
ยอดขายเครื่องปรับอากาศนั้นเพิ่มขึ้น 11% (115,495 เครื่องจาก 104,113 เครื่อง)
เครื่องซักผ้าเพิ่มขึ้น 14% (104,139 เครื่องจาก 90,728 เครื่อง) ตู้เย็นเพิ่ม 8%
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(จาก 211,361 เครื่องจาก 195,846 เครื่อง) และเครื่องซักผ้า 8.2% (133,496 เครื่อง
จาก 123,464 เครื่อง) สำ�หรับยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลงในหลายประเภท
ได้แก่ โทรทัศน์และเครื่องเสียง ทั้งนี้ค่าเงินรูเปียที่ตกต่ำ�ลงเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนั้นส่งผลกระทบอย่างมากกับสินค้าประเภท
อิเล็กทรอนิกส์
การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของอิ น โดนี เ ซี ย นั ้ น คาดว่ า จะส่ ง ผลต่ อ การ
ขยายตั ว ของสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค โดยตลาดสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที ่
เติ บ โตขึ ้ น นั ้ น ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ การขยายตั ว ของสิ น ค้ า ที ่ ม ี ก ารเคลื ่ อ นไหว
เร็ ว (fast moving goods) และสิ น ค้ า ที ่ ม ี ค วามทนทาน (durable goods)
ซึ ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การขยายตั ว ของการค้ า และการลงทุ น ในอิ น โดนี เ ซี ย
สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าประเภททุน
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของกระทรวงการค้าในช่วงปี 2004 - 2008 อินโดนีเซีย
นำ�เข้าสินค้าอุตสาหกรรมประมาณ 31 รายการ ได้แก่ เหล็กกล้า เครื่องจักร
ยานยนต์ เคมีภัณฑ์พื้นฐาน กระดาษและเยื่อกระดาษ โดยการนำ�เข้าสินค้าดัง
กล่าวของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี
สินค้ าประเภทวั ตถุ ดิบพื้นฐานและสินค้าทุนยังคงเป็นสิ นค้ านำ� เข้าหลัก ของ
อินโดนีเซีย โดยในปี 2008 มูลค่าการนำ�เข้าสินค้าเหล็กกล้า เครื่องจักร ยาน
ยนต์ มีมูลค่าถึง 39,978.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 94.65% จาก 20,539.04
ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า การนำ�เข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบพื้นฐานมีมูลค่า
10,716.70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 50.61% จาก 7,115.75 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สำ�หรับการนำ�เข้าสินค้ากระดาษและเยื่อกระดาษมีมูลค่า 2,518.49 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 48.79% จาก 1,692.60 เหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ตารางที่ 3.1
การนำ�เข้าสินค้าอุตสาหกรรมในปี 2004 - 2008
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้า
ปี 2006 ปี 2007 ปี 2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เหล็กกล้า เครื่องจักร และยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์พื้นฐาน
สิ่งทอ
อาหารและเครื่องดื่ม
กระดาษและเยื่อกระดาษ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปุ๋ย
เคมีภัณฑ์อื่น ๆ
อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากทองแดงและดีบุก

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
พลาสติก
ยางพาราแปรรูป
ยา
เซรามิกส์ หินอ่อน และแก้ว
หนัง ผลิตภัณณฑ์จากหนัง และรองเท้า
ไม้แปรรูป
สินค้าเกษตรอื่น ๆ
เครื่องกีฟา เครื่องดนตรี อุปกรณ์การศึกษาและของเล่น

682,90
454,85
465,31
483,65
298,67
195,18
248,44
140,94
162,05

832,24
527,62
533,68
603,47
336,01
227,16
289,86
197,35
181,54

1.265,30
1.164,88
887,29
700,96
638,85
579,62
419,32
412,79
350,63

21
22
23
24

ยาสูบ
น้ำ�มัน Essential oils
กล้องถ่ายรูปและเลนส์
เครื่องสำ�อาง

168,02
224,46
49,72
134,08

233,31
252,05
63,65
183,50

321,33
312,54
309,43
243,35

25 ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

95,60

105,51

145,28

แหล่งข้อมูล: กระทรวงการค้า อินโดนีเซีย
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17.031,41 20.539,04
2.488,31 4.035,98
6.315,39 7.115,75
1.085,68 1.192,00
2.178,23 3.616,14
1.392,04 1.692,60
852,98 1.118,31
624,65
761,78
1.170,03 1.293,82
883,50 1.149,49
671,21
877,58

39.978,69
13.444,71
10.716,70
3.901,78
3.157,97
2.518,49
2.470,79
2.337,64
1.845,64
1.741,63
1.699,07
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ผักและผลไม้
อินโดนีเซียมีการนำ�เข้าผลไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2008 มีมูลค่านำ�เข้า
474.18 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.57% จาก 449.16 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2007
ในปี 2008 อินโดนีเซียนำ�เข้าส้มเป็นอันดับหนึ่งโดยมีมูลค่าถึง 124.05 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่นำ�เข้ามาจากประเทศจีนและออสเตรเลีย และอันดับ
รองลงมาคือทุเรียน โดยมีมูลค่า 30.83 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่นำ�เข้าจาก
ประเทศไทย และสัปปะรดซึ่งมีมูลค่า 1,99 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำ�เข้าจากไทย
และมาเลเซีย
อินโดนีเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำ�หรับสินค้าประเภทผักด้วยเช่นกัน โดยมี
การนำ�เข้าผักเป็นมูลค่าสูงถึง 442.41 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2008 เพิม่ ขึน้ 25.9% จาก
351.39 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2007
ในปี 2008 อินโดนีเซียนำ�เข้ากระเทียมสูงเป็นอันดับหนึ่งสำ�หรับสินค้าประเภท
ผัก โดยนำ�เข้าเป็นมูลค่าถึง154.85 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการนำ�เข้าจาก
ประเทศจีนถึงประมาณ 80% อันดับรองลงมาคือหัวหอม ซึ่งการนำ�เข้าหอมแดง
มีมูลค่าประมาณ 53,81 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำ�เข้าจาก
ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ สำ�หรับอันดับที่สามคือมันฝรั่งซึ่งมีการนำ�เข้าเป็น
มูลค่า 35.50 ล้านเหรียญสหรัฐจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
ข้าว
การนำ�เข้าข้าวของอินโดนีเซียมีปริมาณลดลงในปี 2008 โดยมีการนำ�เข้าเพียง
298,000 เมตริกตันจาก 667,210 เมตริกตันในปี 2007 การนำ�เข้าข้าวลดลง
ในปี 2008 ซึ่งเป็นผลมาจากความสำ�เร็จของการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ
สำ�หรับการนำ�เข้าข้าวของอินโดนีเซียนั้นจะเป็นการนำ�เข้าจากประเทศไทย
และเวียดนาม
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ทั้งนี้ความสำ�เร็จของการเพิ่มผลผลิตข้าวทำ�ให้อินโดนีเซียสามารถส่งออกข้าวได้
บางส่วน อย่างไรก็ดี เนื่องจากการผลิตข้าวของอินโดนีเซียนั้นมีความผันผวนมาก
การที่อินโดนีเซียเป็นตลาดบริโภคข้าวที่ใหญ่ของโลกทำ�ให้ยังคงมีความต้องการ
นำ�เข้าข้าวจากต่างประเทศ
ดุลการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทย โดยการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้น
แทบทุกปี ซึ่งในปี 2008 การค้าของสองประเทศมีมูลค่า 9,995.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.15% จาก 7,341.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2007
ในปี 2007 อินโดนีเซียส่งออกไปยังประเทศไทยเป็นมูลค่า 3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำ�คัญไปยังประเทศไทยคือ ถ่านหิน ทองแดง ชิ้นส่วน
ยานยนต์ เครื่องจักร วัตถุดิบพื้นฐานสิ่งทอ
ในปี 2007 อินโดนีเซียนำ�เข้าจากประเทศไทยเป็นมูลค่าถึง 4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โ ดยประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับอินโดนีเซีย
ประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าสำ�คัญที่อินโดนีเซียนำ�เข้า
จากประเทศไทย ได้แก่ รถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ น้ำ�ตาล เครื่องจักร
เคมีภัณฑ์ ข้าว พลาสติก เม็ดพลาสติก เหล็กกล้าและอะลูมิเนียม
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ตารางที่ 3.2
ดุลการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย 2004-2008
(พันล้านเหรียญสหรัฐ)
รายการ
มูลค่าการค้ารวม
น้�ำ มันและก๊าซ
สินค้าทีไ่ ม่ใช่น�ำ้ มัน/ก๊าซ
การส่งออก
น้�ำ มันและก๊าซ
สินค้าทีไ่ ม่ใช่น�ำ้ มัน/ก๊าซ
การนำ�เข้า
น้�ำ มันและก๊าซ
สินค้าทีไ่ ม่ใช่น�ำ้ มัน/ก๊าซ
ดุลการค้า
น้�ำ มันและก๊าซ
สินค้าทีไ่ ม่ใช่น�ำ้ มัน/ก๊าซ

2004

2005

4.747.819,6 5.693.418,1
834.838,7
693.847,9
3.912.980,9 4.999.570,2
1.976.236,3 2.246.458,7
427.161,0
328.930,5
1.549.075,2 1.917.528,2
2.771.583,3 3.446.959,4
407.677,7
364.917,4
2.363.905,6 3.082.042,0
-795.347,0 -1.200.500,7
19.483,4
-35.986,9
-814.830,4 -1.164.513,8

แหล่งข้อมูล : Central Bureau of Statistics

2006

2007

2008

5.685.031,5 7.341.341,4 9.995.515,6
668.573,2 499.652,9
511.107,0
5.016.458,3 6.841.688,5 9.484.408,5
2.701.548,7 3.054.276,0 3.661.251,9
647.429,0 407.376,2
446.726,4
2.054.119,7 2.646.899,8 3.214.525,5
2.983.482,8 4.287.065,4 6.334.263,7
21.144,2
92.276,7
64.380,6
2.962.338,6 4.194.788,7 6.269.883,0
-281.934,2 -1.232.789,4 -2.673.011,7
626.284,7 315.099,5
382.345,8
-908.218,9 -1.547.888,9 -3.055.357,5

Trend (%)
2004-2008
19,04
-12,28
23,18
16,65
3,08
19,51
20,58
-39,75
25,35
27,77
0,00
34,02

โอกาสการลงทุน
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพสำ�หรับการลงทุนแม้ว่าเศรษฐกิจจะขยาย
ตัวลดลงในปี 2009 โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติของหน่วยงานส่งเสริมการ
ลงทุนของอินโดนีเซีย (Investment Coordinating Board :BKPM) ภาคการลงทุน
ในอินโดนีเซียนั้นมีการขยายตัวในช่วงสามปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2008 สำ�หรับภาค
ที่ดึงดูดสำ�หรับการลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมแร่ที่ไม่ใช่โลหะ อุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
และยา อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่ง การค้า การเพาะปลูก
การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร เหมืองแร่ และภาคการก่อสร้าง เป็นต้น
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ตาราง 3.3
โครงการลงทุนในอินโดนีเซีย
มูลค่าการลงทุน
(ล้านเหรียญสหรัฐ )

ภาคการลงทุน
1
2
3
4
3
6
4
7
8
9
10

การขนส่ง เก็บสินค้า และการติดต่อสื่อสาร
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และโลหะ
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่ง
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา
การค้า
อุตสาหกรรมอาหาร
การก่อสร้าง
อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์
อุตสาหกรรมพลาสติกและยางพารา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เหมืองแร่

2006
646.9
0.2
117.1
112.7
434.3
354.4
144.2
264.6
94.8
51.8
98.5

แหล่งข้อมูล: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM)
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2007
3,305.2
714.1
412.3
1,611.7
482.9
704.1
448.2
672.5
157.9
131.7
309.8

2008
8,529.9
1,281.4
756.2
627.8
582.2
491.4
426.7
294.7
271.6
210.2
181.4
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บทที่ 4 กฎระเบียบทางการค้า
อินโดนีเซียเป็นประเทศทีม่ รี ะบบการค้าเสรี ทัง้ การค้าในประเทศและการค้าระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียมีการห้าม การควบคุม การจำ�กัดทางการค้า กับสินค้าบาง
ประเภท ซึง่ จะเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงการค้า เลขที่ 07/M-DAG/PER/4/2005
สินค้าส่งออกควบคุม จะเป็นสินค้าทีส่ ามารถส่งออกได้หากได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการค้า สำ�หรับสินค้าส่งออกอืน่ จะสามารถส่งออกได้โดยไม่มกี ารควบคุม
สำ�หรับสินค้านำ�เข้าควบคุมนั้น อาจเป็นสินค้าที่สามารถนำ�เข้ามาได้โดยผู้นำ�เข้า
ประเภทผู้ผลิต (producing importer: IP) หรือโดยผู้นำ�เข้าจดทะเบียน (registered
importer: IT) และยังมีสินค้าบางประเภทที่ห้ามนำ�เข้า สำ�หรับสินค้านำ�เข้าที่ไม่
อยู่ในรายการห้ามนำ�เข้าหรือรายการสินค้าควบคุมจะสามารถนำ�เข้าได้โดยผู้นำ�
เข้าทั่วไปที่มีใบอนุญาตนำ�เข้า (import license) หรือมีเลขทะเบียนนำ�เข้า
ตารางที่ 4.1
สินค้าที่มีการห้ามนำ�เข้าหรือมีกฎระเบียบควบคุมการนำ�เข้า
I. สินค้าส่งออก

ประเภท

ชนิดของสินค้า

- สินค้าที่อยู่ในบังคับของกฎระเบียบ

Manioc โดยเฉพาะที่มีการส่งออกไปยังยุโรป สินค้า
กาแฟ สิ่งทอ แผ่นไม้วีเนียร์ และไม้อัด

- สินค้าควบคุม

วัว พ่อพันธุ/์ แม่พนั ธุ์ และควาย ปลาทีม่ ชี วี ติ และลูกปลา
Napoleon Wrasse ปลา milk fish ปลามังกร (Arwana fish
of Sclerophages species) กะลาปาล์ม น้�ำ มันและก๊าซ ปุย๋
ยูเรีย หนังจรเข้ในรูปของ wet blue สัตว์ปา่ และพันธ์พชื
สงวนซึง่ กำ�หนดใน Appendix 2 ของCITES เงินและ
ทองในรูปแบบต่าง ๆ ยกเว้นทีเ่ ป็นเครือ่ งประดับ เศษ
เหล็กหรือเศษทีไ่ ด้จากการถลุงเหล็ก เศษเหล็กทีไ่ ด้จาก
เหล็กกล้า ทองแดง โลหะผสมบรอนส์ และอลูมเิ นียม
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ประเภท
- สินค้าที่ห้ามส่งออก

II. สินค้านำ�เข้า
- สินค้านำ�เข้าที่อยู่ในบังคับของกฎระเบียบ

- สินค้าที่ห้ามนำ�เข้า

- สินค้าที่นำ�เข้าได้เสรี

แหล่งข้อมูล: กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย
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ชนิดของสินค้า
ปลามีชีวิต ปลามังกร (Arwana fish of Sclerophages
Formosus species) Anguila SPP ที่มีขนาดต่ำ�กว่า 5
มม. ปลาตู้น้ำ�จืดชนิด Botia macracanthus ที่มีขนาด
15 มม.ขึ้นไป กุ้งน้ำ�จืดขนาด 8 มม.แม่พันธ์ของกุ้ง
Penaeidae ยางพาราชนิด crumb วัตถุโบราณซึ่งมีคณ
ุ ค่า
ทางวัฒนธรรม สัตว์ปา่ และพันธ์พชื สงวนซึง่ กำ�หนดไว้ใน
appendix 1 และ 3 ของ CITES วัตถุดบิ ประเภท แท่งเหล็ก
(slab) Lump เศษเหล็ก ยางพาราชนิดแผ่นไม่รมควัน
และรมควันที่มีคุณภาพต่ำ�กว่า Quality IV, Remilled 4,
Cutting C, Blanked D. off หนังดิบ หนังประเภท wet
blue ยกเว้นหนังจรเข้ wet blue
น้ำ�ตาล ข้าว เกลือ Nitro Cellulose (nc) วัตถุอันตรายบาง
ประเภท สารหลื่อลื่น optic discs สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
เซรามิคและวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ
(ozone layer) เพชรดิบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พลาสติก
วัตถุระเบิด สารให้ความหวาน (saccharine) เครื่องมือ
เครื่องถ่ายเอกสารสี สินค้าทุนที่ใช้แล้ว และก๊าซ LPG
สินค้าที่ใช้แล้ว (used goods) เครื่องพิมพ์ภาษา
อินโดนีเซีย pesticides Ethylene Dibromide (EDB),
B3 waste, Gombal, BPO (ที่เป็นวัตถุดิบและสินค้า),
derivatives of Halogenation, sulfonation, nitration ซึ่ง
ประกอบด้วย halogen จากเกลือ psychotropic ยาเสพ
ติด และวัตถุดิบสำ�หรับอาวุธเคมี
คือสินค้านำ�เข้าทุกประเภทซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการของ
สินค้าที่อยู่ในบังคับของกฎระเบียบ สินค้าควบคุม หรือ
สินค้าที่ห้ามนำ�เข้า
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การสนับสนุนทางการค้า (Trade Incentives)
อินโดนีเซียมีมาตรการสนับสนุนทางการค้าหลายประการ อันได้แก่ เขตการค้าเสรี
(Free Trade Zone) มาตรการด้านการคลัง กระบวนการทางศุลกากรทีง่ า่ ยและยืดหยุน่
มากขึน้ และกระบวนการออกใบอนุญาตง่ายขึน้ โดยเสร็จสิน้ ในหน่วยงานเดียว (one
roof service) การยกเว้นอากรขาเข้า (import duty exemption) การยกเลิกภาษีการขาย
ในเขตเสรีเพือ่ การผลิต (free zones for production purpose) การยกเว้นภาษีในช่วงเวลา
หนึง่ (tax holiday) รวมทัง้ การคืนอากรสำ�หรับอุตสาหกรรมบางประเภท
กฎระเบียบทางการค้าสำ�หรับสินค้าสำ�คัญ
\การค้าสินค้าทีเ่ ป็นสินค้าสำ�คัญหรือสินค้ายุทธศาสตร์ เช่น ข้าวและน้�ำ ตาลนัน้ จะ
ควบคุมโดยรัฐบาลโดยหน่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งสต๊อกของรัฐ หรือทีเ่ รียกว่า BULOG
(State Logistic Agency) ซึง่ ดูแลและรักษาเสถียรภาพราคาของสินค้าอาหาร
กฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าข้าว
กฎระเบียบการนำ�เข้าข้าว
•

รัฐบาลจะอนุญาตให้มีการนำ�เข้าข้าวได้ต่อเมื่อสต็อกข้าวในประเทศ
ต่ำ�กว่า 1 ล้านตัน ซึ่งการนำ�เข้าข้าวจะต้องเป็นไปเพือ่ การรักษาเสถียรภาพ
ด้านอุปทานและด้านราคาในประเทศ โดยทุก ๆ ปี รัฐบาลอินโดนีเซียจะ
กำ�หนดว่าจะมีการนำ�เข้าข้าวจากต่างประเทศหรือไม่

•

เมื ่ อ พิ จ ารณาจากคำ � สั ่ ง (instruction) ของรองประธานาธิ บ ดี
อินโดนีเซียในปี 2008 - 2010 รัฐบาลอินโดนีเซียจะไม่อนุญาตให้
มีการนำ�เข้าข้าวหากผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอและเกินกว่า
ความต้องการภายในประเทศ หรือมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 3.8
ล้านตันซึ่งเพียงพอ ที่จะสร้างเสถียรภาพของสต็อกข้าวรัฐบาล
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•

ช่วงระยะเวลาทีห่ า้ มนำ�เข้าข้าวจากต่างประเทศคือ 1 เดือนก่อนฤดูกาลเก็บ
เกีย่ ว ช่วงฤดูกาลเก็บเกีย่ ว และสองเดือนหลังจากการเก็บเกีย่ ว ซึง่ ฤดูกาลดัง
กล่าวนัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียจะเป็นผูก้ �ำ หนด

•

BULOG จะเป็นรัฐวิสาหกิจซึง่ มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการนำ�เข้าและส่งออก
ข้าว โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากรัฐมนตรีกระทรวงการค้า และต้อง
เป็นไปตามคำ�สัง่ ของประธานาธิบดีอนิ โดนีเซีย เลขที่ 1/ 2008

•

ข้าวที่นำ�เข้ามานั้นจะไม่สามารถนำ�มาจำ�หน่ายในตลาดเปิดได้ แต่จะ
ต้องเก็บสำ�รองไว้ในคลังสินค้าของ BULOG ซึ่งการระบายสต็อกข้าว
ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

•

ข้าวที่นำ�เข้ามาจะต้องมาขนถ่ายที่ท่าเรือที่กำ�หนดอนุญาตโดยอธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศ และจะต้องมีรายงานแจ้งด้วย

•

ท่าเรือที่กำ�หนดและการจัดสรรระบายข้าวที่นำ�เข้ามานั้นจะกำ�หนด
โดย Food Resilience Council ซึ่งท่าเรือขนถ่ายข้าวที่นำ�เข้าจะต้อง
ไม่ใช่ที่ที่มีการเพาะปลูกข้าว เช่น ชวา บาหลี และสุราเวสีตอนใต้

•

ก่อนทีจ่ ะมีการนำ�เข้าหรือส่งออกข้าว รัฐบาลจะต้องดำ�เนินการตรวจ
สอบทีท่ า่ เรือขนถ่ายสินค้า เพือ่ ให้แน่ชดั ว่า การนำ�เข้าดังกล่าวจะไม่เบีย่ ง
เบนไปจากทีก่ �ำ หนด อันได้แก่ ชนิดของข้าว ปริมาณข้าวทีน่ �ำ เข้า บริษทั
ผูน้ �ำ เข้าและส่งออก และอัตราข้าวหัก ซึง่ รัฐมนตรีการค้ากำ�หนดไว้

•

ภายใต้ค�ำ ตัดสินของกระทรวงการคลังที่ 180/PMK 011/2007 ปี 2007 ได้
กำ�หนดให้ภ าษีนำ�เข้ าข้าว
ทุกประเภทในราคา 450.รูเปีย/กิโลกรัม ทัง้ นีภ้ าษี
นำ�เข้าข้าวภายใต้ CEPT
เป็นร้อยละ 0 ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2010
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ผู้นำ�เข้าข้าว
•

รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการค้ า จะเป็ น ผู้ อ อกเลขทะเบี ย นผู้ นำ � เข้ า พิ เ ศษ
(Special Importer Identification Number: NPIK) ให้แก่ผู้นำ�เข้า
ข้าว โดยจะมีผู้นำ�เข้าสองประเภทคือ ผู้นำ�เข้าประเภทผู้ผลิต (Rice
producing importers: IP-Beras) และผู้นำ�เข้าจดทะเบียน (Registered
importer: IT-Beras) โดยผู้ที่สามารถนำ�เข้าข้าวได้จะต้องเป็นผู้นำ�
เข้าที่มีเลขทะเบียนผู้นำ�เข้าพิเศษหรือ NPIK เท่านั้น ซึ่งจะง่ายต่อการ
กำ�กับดูแลการนำ�เข้า

•

ผู้นำ�เข้าจะต้องขอใบอนุญาตสำ�หรับการเป็นผู้นำ�เข้าประเภทผู้ผลิตและ
ผูน้ �ำ เข้าจดทะเบียนดังกล่าวจากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ โดยผูน้ �ำ เข้า
จดทะเบียนจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ อื ต้องมีประสบการณ์มาอย่างน้อย 3 ปี

การส่งออกข้าว
•

BUMN และ BUMD เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าว
คุณภาพดี (premium quality rice) โดยข้าวคุณภาพดีที่จะส่งออกจะ
ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แสดงว่าเป็นข้าวจากประเทศอินโดนีเซีย
สำ�หรับการส่งออกข้าวคุณภาพดีนั้นจะส่งออกได้โดยผ่านท่าเรือที่
กำ�หนดเพียง 3 ท่าเท่านั้นคือ Tanjung Priok (กรุงจาการ์ตา) Tanjung
Perak (เมืองสุราบายา) และ Soekano-Hatta (เมืองมากัสซาร์) โดยต้อง
เป็นไปตามกฎกระทรวงการค้า เลขที่ 13/2009 เดือนมีนาคม 2009

•

ปัจจุบนั มีบริษทั จำ�นวน 11 บริษทั ทีม่ กี ารจดทะเบียนและมีใบอนุญาตส่ง
ออกข้าวคุณภาพดี อย่างไรก็ดี การอนุญาตส่งออกข้าวคุณภาพดีจะอนุญาต
เฉพาะข้าวเหนียว สำ�หรับข้าวออร์แกนนิคทีม่ ใี บรับรองนัน้ การส่งออกจะ
ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงการค้า เลขที่ 35/M-DAG/
PER/8/2009
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•

สำ�หรับข้าวที่ไม่ใช่ข้าวคุณภาพดี กระทรวงการค้าจะออกใบอนุญาต
ส่งออกให้แก่หน่วยงาน BULOG เท่านัน้ ในกรณีท่ี BULOG มีสต็อก
ข้าวสำ�รองไม่นอ้ ยกว่า 3 ล้านตัน สำ�หรับการนำ�เข้านัน้ จะอนุญาตให้
BULOG นำ�เข้าได้หากข้าวในสต็อกมีปริมาณต่ำ�กว่า 1 ล้านตัน และ
ราคาข้าวสูงเกินกว่าที่รัฐบาลกำ�หนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของ
กระทรวงการค้าที่ 12/M-DAG/PER/4/2008 ซึ่งมีนโยบายป้องกัน
การนำ�เข้าและส่งออกข้าวอย่างผิดกฎหมาย
ตารางที่ 4.2
ชนิดของข้าวที่อนุญาตให้ส่งออก

Types
ข้าวที่ไม่ได้สี/ ข้าวชนิดพิเศษที่ไม่ได้สี
ข้าวหอมที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอม
ข้าวเหนียว
ข้าวที่ผลิตโดยระบบออร์แกนนิค

No HS
HS 1006.10.00.00
HS 1006.30.19.00
HS 1006.30.90.00
HS 1006.30.30.00
HS. 1006.30.90.00
and HS. 1006.30.19.00

Exporters allowed
Bulog, BUMD และบริษัทเอกชน
Bulog
บริษัทเอกชน
ทุกบริษัท
ทุกบริษัท

แหล่งข้อมูล: กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย

กฎระเบียบเรื่องการค้าน้ำ�ตาล
การค้าน้ำ�ตาลจะต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา (Presidential Decree) ที่ 57
ปี 2004 เรื่องการค้าน้ำ�ตาลซึ่งรวมถึงน้ำ�ตาลทรายดิบ น้ำ�ตาลทรายแบบ double
refined และน้ำ�ตาลทรายขาว
สำ�หรับกฎระเบียบของกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมที่ 334/MPP/Kep/5/2004 จะ
กำ�หนดเรื่องการค้าน้ำ�ตาลเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกในการกระจายสินค้าน้�ำ ตาลไปยังเขต
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พืน้ ทีต่ า่ ง ๆ รวมทัง้ การป้องกัน หรือการลดการนำ�เข้าน้�ำ ตาลอย่างผิดกฎหมาย
บริษทั ผูค้ า้ น้�ำ ตาลระหว่างเกาะภายในประเทศทีจ่ ดทะเบียน (Registered inter-island
traders: PGAPT) เท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั อนุญาตให้คา้ น้�ำ ตาลระหว่างเกาะภายในประเทศ
ตารางที่ 4.3
การค้าน้ำ�ตาลระหว่างเกาะภายในประเทศ
ชนิดของน้ำ�ตาลที่อนุญาต

ชนิดของน้ำ�ตาลที่ไม่อนุญาต

- น้ำ�ตาลทรายขาวที่ผลิตได้ในประเทศ
- น้ำ�ตาลทรายขาวที่นำ�เข้า
- น้�ำ ตาลทรายชนิด double refined ที่ผลิตจาก
- น้ำ�ตาลทรายชนิด double refined ที่นำ�เข้า
น้ำ�ตาลอ้อยที่ผลิตได้ในประเทศ
- น้�ำ ตาลทรายชนิด double refined ทีผ่ ลิตจาก
น้�ำ ตาลอ้อยทีค่ า้ โดยตรงระหว่างโรงงานไปยัง - น้�ำ ตาลดิบ/ น้ำ�ตาลทรายดิบ
โรงงานผลิต/แปรรูปอาหาร เครือ่ งดืม่ และยา
แหล่งข้อมูล: กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย

ผลผลิตน้�ำ ตาลภายในประเทศเพือ่ การบริโภคในปี 2008 คือ 2.78 ล้านตันจากพืน้ ที่
เพาะปลูก 450 ล้านเฮกเตอร์ โดยมีผลผลิตอ้อย (sugarcane) ประมาณ 35 ล้านตัน ขณะ
ทีก่ ารบริโภคภายในประเทศคือประมาณ 2.7 ล้านตัน และความต้องการใช้น�ำ้ ตาลของ
โรงงานอุตสาหกรรมอีกประมาณ 2.15 ล้านตัน ทำ�ให้ความต้องการน้�ำ ตาลภายใน
ประเทศอินโดนีเซียทัง้ หมดคือประมาณ 4.85 ล้านตัน
เมื ่ อ พิ จ ารณาจากคำ � ตั ด สิ น ของกระทรวงการค้ า และอุ ต สาหกรรมที ่ 643/
MPP/KEP/9/2002 ผูน้ �ำ เข้าประเภททีเ่ ป็นผูผ้ ลิต (producing importer) จะสามารถ
นำ�เข้าน้�ำ ตาลทรายดิบ และผูน้ �ำ เข้าประเภททีเ่ ป็นผูน้ �ำ เข้าจดทะเบียน (registered
importer) จะสามารถนำ�เข้าน้�ำ ตาลทรายขาว ซึง่ ผูน้ �ำ เข้าประเภททีเ่ ป็นผูผ้ ลิตจะต้องผ
ลิตน้�ำ ตาลโดยใช้วตั ถุดบิ พืน้ ฐานจากชาวไร่ออ้ ยภายในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 75
ผูน้ �ำ เข้าน้�ำ ตาลประเภทจดทะเบียนจะมี 4 บริษทั ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจคือ PTP IX, X,
XI และ PT. Rajawali Nusantara Indonesia นอกจากนีต้ ามคำ�ตัดสินของกระทรวง
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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การค้าและอุตสาหกรรมที่ 527/MPP/Kep/9/2004 ผูน้ �ำ เข้าน้�ำ ตาลจะรวมถึง BULOG
และ PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ด้วย
รัฐบาลอินโดนีเซียจะมีกฎระเบียบที่ผ่อนปรนกับการนำ�เข้าน้ำ�ตาลชนิด double
refined โดยบริษัทผู้ผลิต/แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มและ 82 บริษัทผู้นำ�เข้า
ประเภทผู้ผลิตจะไม่นำ�เข้าน้ำ�ตาลทรายดิบ
แต่จะนำ�เข้าน้ำ�ตาลชนิด double refined ซึ่งถือว่าเทียบเท่ากับน้ำ�ตาลทรายดิบ
การกระจายสินค้าน้ำ�ตาลชนิด double refined จะมี ส องทางคื อ การส่ ง ให้ ก ั บ
โรงงานผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ โ ดยตรงตามสั ญ ญา หรือการส่งผ่านผู้กระจายสินค้า
(distributors) ไปยังโรงงานผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก
การนำ�เข้าน้ำ�ตาลชนิด double refined จะต้องเป็นไปตามหนึ่งในหลักเกณฑ์ 4 ข้อ
ที่กำ�หนด คือ ความต้องการใช้น้ำ�ตาลที่มีคุณสมบัติพิเศษ (special specifications)
การนำ�เข้าโดยบริษัทที่อยู่ใน boned zone การนำ�เข้าโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การลงทุน (investment facility) หรือการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และการนำ�
เข้าน้ำ�ตาลเพื่อการส่งออก (KITE) ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อดังกล่าวนั้นดูเสมือนว่า
เป็นการสร้างความยุ่งยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำ�เข้าน้ำ�ตาล
สำ�หรับน้ำ�ตาลทรายดิบและน้ำ�ตาลชนิด double refined ที่นำ�เข้าโดยผู้นำ�เข้า
ประเภทผู้นำ�เข้าจดทะเบียนจะต้องนำ�มาใช้โดยการส่งให้กับการผลิตน้ำ�ตาล
เท่านั้น จะนำ�เข้ามาเพื่อการค้าหรือจำ�หน่ายมิได้
ทั้งนี้การลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมน้ำ�ตาลชนิด double refined จะได้รับการ
กำ�หนดอากรขาเข้า 5 % ในช่วงสองปีแรก ซึ่งเป็นไปตามคำ�ตัดสินของกระทรวง
การคลังเลขที่ No.135.KMK.05/2000
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กฎระเบียบการค้าน้ำ�มันปาล์มดิบ (CPO)
น้ำ�มันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) เป็น
สินค้าสินค้าเกษตรที่สำ�คัญสำ�หรับธุรกิจ
การเกษตร โดยเป็นสินค้าส่งออกที่นำ�
รายได้เข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียที่สำ�คัญ
สำ � หรั บ ภาคการส่ ง ออกที่ ไ ม่ ใ ช่ น้ำ � มั น
และก๊าซ ในปี 2008 การผลิตน้ำ�มันปาล์ม
ดิบของประเทศสูงถึง 19.2 ล้านตันหรือ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.7 จาก 17.5
ล้านตันในปี 2007
การค้าน้ำ�มันปาล์มดิบในประเทศนั้นเป็นไปโดยเสรี ซึ่งเดิมการตลาดสำ�หรับ
สินค้าดังกล่าวจะดำ�เนินการโดยสำ�นักงานการตลาดร่วม (Joint Marketing
Office) ของบริษัทผู้ปลูกของรัฐ (state plantation companies: PTPN) สำ�หรับ
ในปี 2009 น้ำ�มันปาล์มดิบเริ่มมีการซื้อขายกันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ
อินโดนีเซีย (Indonesian Future Exchange: BBJ)
การใช้ น้ำ � มั น ปาล์ ม ดิ บ ในอิ น โดนี เ ซี ย จะใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในการผลิ ต
เชื้อเพลิงชีวภาพ (bio-fuel: BBN) สำ�หรับการขนส่ง ภาคการพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม การใช้น้ำ�มันปาล์มดิบภายในประเทศจึงเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่สหภาพยุโรปยอมรับกับสิ่งที่เรียกว่า การพิจารณาน้ำ�มันปาล์มดิบแบบ
ยั่งยืน (Roundtable On Sustainable Palm Oil: RSPO) และแนวทางของสหภาพ
ยุโรปต่อการส่งออกน้ำ�มันปาล์มดิบของอินโดนีเซียซึ่งเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อมนั้น อินโดนีเซียถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำ�ลายป่าไม้เขตร้อน (tropical
forest) เพื่อใช้ปลูกปาล์มน้ำ�มัน ดังนั้นผู้ส่งออกน้ำ�มันปาล์มดิบจะต้องแสดงให้
เห็นว่าน้ำ�มันปาล์มดิบทีส่ ง่ ออกมาจากแหล่งเพาะปลูกทีไ่ ม่ได้มาจากการทำ�ลายป่าไม้เขต
ร้อน เพือ่ การสงวนพันธ์พชื และแหล่งน้�ำ
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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รัฐบาลอินโดนีเซียจะกำ�หนดภาษีส่งออก (export tax) สินค้าน้ำ�มันปาล์มดิบโดย
ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าในตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งในเดือนตุลาคมปี 2009 มีการ
ยกเลิกภาษีส่งออกเมื่อราคาน้ำ�มันปาล์มดิบนั้น
ต่ำ�กว่าระดับราคาในตลาดโลก
ตารางที่ 4.4
ราคาส่งออกอ้างอิง (HPE) ของน้ำ�มันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในเดือน
ตุลาคม ปี 2009
ชนิดของสินค้า
ผลปาล์มสด
(Fresh fruit bunches)
น้ำ�มันปาล์มดิบ
(CPO)

โอเลอีนดิบ (Crude olein)
น้ำ�มันปาล์มดิบโอเลอีนสเตอรีน
(Crude palm olein stearine)
น้ำ�มันกะลาปาล์มดิบ
(Crude palm kernel oil)
น้ำ�มันกะลาปาล์มดิบสเตอรีน
(Crude palm kernel stearine)
น้ำ�มันกะลาปาล์มดิบโอเลอีน
(Crude palm kernel olein)
Refined Bleached Deodorized (RBD)
Palm Olein
Packaged RBD palm Olein
RBD palm Kernel Olein
50

พิกัดศุลกากร

ราคาอ้างอิง (เหรียญสหรัฐ/ตัน)
HPE (US$ per ton)

1207.99.20.00

253

1511.10.00.00
ex 1513.29.29.00
ex 1513.29.99.00
ex 1516.20.15.00
1516.20.99.00
Ex

617

672
619
642
642
642
681
681
696
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ชนิดของสินค้า

พิกัดศุลกากร

RBD palm Kernel stearine

1513.29.21.00
1513.29.91.00
ex 1516.20.15.00
1516.20.99.00
1511.90.90.30
ex 1513.29.99.00
1516.20.15.00
1516.20.99.00
ex 1513.29.29.00
ex 1513.29.99.00
ex 1516.20.15.00
1516.20.99.00
1511.90.90.10
ex 1516.20.13.00
ex 1516.20.91.00
3824.90.90.00

RBD Palm stearine

RBD Palm Kernel Oil

RBD น้ำ�มันปาล์ม
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ราคาอ้างอิง (เหรียญสหรัฐ/ตัน)
HPE (US$ per ton)
915

627

696

665
779

แหล่งข้อมูล: กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย
หมายเหตุ: RBD หมายถึง Refined Bleached Deodorized

กฎระเบียบการค้ายางพารา
ยางพาราเป็นสินค้าส่งออกที่สำ�คัญของอินโดนีเซีย สำ�หรับผลิตภัณฑ์ยางพารา
นั้นจะรวมถึงยางรถยนต์ ถุงมือยาง สายยาง และสายพาน เป็นต้น
การผลิตยางพาราของอินโดนีเซียมีปริมาณสูงถึง 2.5 ล้านตันในปี 2008 โดยมีการ
ส่งออกเป็นปริมาณ 2.4 ล้านตัน สำ�หรับการใช้ภายในประเทศคือประมาณ 3 แสน
ตัน และมีการนำ�เข้าประมาณ 290,547 ตัน คิดเป็นมูลค่า 762 ล้านเหรียญสหรัฐ
ยางพาราที่ส่งออกนั้นมีการกำ�หนดภาษีส่งออกตามกฎระเบียบกระทรวงการค้าเลขที่
56/M-DAG/ PER/10/2009 ซึง่ กำ�หนดภาษีสง่ ออก (HPE) ที่ 250 เหรียญสหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

51

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

ราคายางพาราภายในประเทศ
จ ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร า ค า ย า ง พ า ร า
ข อ ง ต ล า ด สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ล่ ว ง
หน้ า ของสิ ง คโปร์ (Singapore
Commodity Exchange: Sicom)
แ ล ะ ต ล า ด สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ล่ ว ง
หน้ า ของโตเกี ย วประเทศญี ่ ป ุ ่ น
(Tokyo Commodity Exchange:
Tocom) โดยราคาที ่ ข ึ ้ น ลงใน
ตลาดในประเทศจะเป็ น ไปตามแนวโน้ ม ราคาของตลาดสิ น ค้ า เกษตร
ล่ ว งหน้ า ทั ้ ง สองตลาดดั ง กล่ า ว ราคายางพาราใน Sicom และ Tocom
จะกำ�หนดในระดับราคา CIF คือ ราคารวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่า
ประกันภัย โดยราคายางพาราในประเทศ ณ หน้าโรงงาน จะคิดเป็นประมาณ
70 – 80 % ของราคายางตากแห้ง
ประเทศอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย ได้รวมกลุ่มกันเป็นคณะกรรมาธิการ
ความร่วมมือไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council: ITRC)
ซึ่งจะตกลงร่วมกันในการลดปริมาณการส่งออกโดยเป็นไปตามความตกลงเรื่อง
ปริมาณการส่งออก (Agreed Export Tonnage Scheme: AETS) อย่างไรก็ดี ใน
เดือนตุลาคม 2009 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ปฏิเสธข้อผูกพันในความตกลงดังกล่าว
เมื่อราคายางพารานั้นเพิ่มสูงขึ้นมาก
ราคายางพาราในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.4 เหรียญสหรัฐ/ ก.ก. โดยภายใต้ความ
ตกลงเรื่องปริมาณการส่งออก (AETS) มีการตัดทอนหรือลดปริมาณการส่งออก
ยางพาราของผูผ้ ลิตสำ�คัญสามประเทศดังกล่าวเป็น 700,000 ตันในปี 2009 ซึ่งการลด
ปริมาณการส่งออกดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มราคาสินค้ายางพารา ซึ่ง
เคยลดต่ำ�ถึงประมาณ 1.1 เหรียญสหรัฐ/ ก.ก. ในช่วงสิ้นปี 2008 สำ�หรับในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2009 การส่งออกของอินโดนีเซียลดลงถึง 347,423 ตัน
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ประเทศผู้ นำ � เข้ า ปลายทางสิ น ค้ า ยางพาราจากอิ น โดนี เ ซี ย ที่ สำ � คั ญ คื อ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน แต่ในเชิงปริมาณแล้ว มีการส่งออกไปยังสิงคโปร์
และมาเลเซียเป็นปริมาณมาก ซึ่งจะมีการส่งออกต่อไปยังประเทศอื่น
ในปี 2008 รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ได้ อ อกกฎกระทรวงการค้ า ที ่ 10/M-DAG/
PER/4/2008 เกี่ยวกับมาตรฐานยางพาราธรรมชาติโดยมีการกำ�หนดคุณสมบัติ
ด้านเทคนิคสำ�หรับการส่งออกยางพารา (Standard Indonesian Rubber/ SIR)
กระทรวงการค้ายังมีการกำ�หนดให้ผู้ส่งออกสินค้ายางพาราทั้งหมดจะต้องมี
เลขทะเบียน (import identification tag.) ซึ่งปัจจุบันจะมีประมาณ 100 – 140
บริษัทที่มีเลขทะเบียนดังกล่าว ซึ่งจะขอได้จากสมาคมยางพาราของอินโดนีเซีย
(Gapkindo) สำ�หรับเลขทะเบียนที่บริษัทที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ มีอยู่นั้นจะไม่มี
ผลบังคับใช้
กฎระเบียบการค้าผลไม้
อินโดนี เ ซี ย มี การเพาะปลูกหรือผลิตผลไม้เขตร้ อ น (tropical fruits) หลาย
ประเภท ซึ ่ ง ผลผลิตผลไม้เขตร้อนทั้งหมดของประเทศมี ป ริ มาณประมาณ
17.11 ล้ านตั น ในปี 2007 และประมาณ 17.83 ล้ า นตั น ในปี 2008
สำ�หรับผู้ผลิตขนาดเล็กซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
แต่ผลผลิต
ส่ ว นใหญ่ จ ะมาจากผู้ ผ ลิ ต ขนาดเล็ ก
โดยผลไม้ ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นประเทศจะมี
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ ต่ำ � ใน
ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีการ
รับมาตรฐานด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย รวมทั้งระบบการ
เพาะปลูกและการลำ�เลียงผลผลิตหลัง
จากเก็บเกี่ยวก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ำ�
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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การส่งออกผลไม้ของอินโดนีเซียในปี 2007 มีปริมาณรวมทัง้ สิน้ 15,761 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 93,652,526 เหรียญสหรัฐ โดยในปี 2008 ปริมาณการส่งออกผลไม้เพิม่ สูงขึน้
32,389 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 105.5% คิดเป็นมูลค่า 234,867,444 เหรียญสหรัฐ
อินโดนีเซียมีการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยัง
ประเทศกลุม่ อาเซียน และตะวันออกกลาง ผลไม้สง่ ออกสำ�คัญ ได้แก่ มังคุด มะม่วง
แตงโม แตง ซึง่ มีการส่งออกไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมีการส่งออกสละไป
จีน โดยปริมาณสละทีส่ ง่ ออกไปจีนเป็นปริมาณประมาณ 15 ตันต่อสัปดาห์
การนำ�เข้าผลไม้ในปี 2008 มีปริมาณ 482,253 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 446,124,000
เหรียญสหรัฐ โดยผลไม้นำ�เข้าคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 3% ของตลาดใน
ประเทศ ซึ่งผลไม้นำ�เข้าส่วนใหญ่คือ แอปเปิ้ล ส้ม โดยเฉพาะส้มแมนดารินซึ่งมี
การนำ�เข้าถึงประมาณ 80%
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บทที่ 5 สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้าและการลงทุน
การลงทุนจากต่างชาติ (Foreign investment) ในอินโดนีเซียจะอยู่ภายใต้กฎหมาย
การลงทุน เลขที่ 25 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ปี 2007 โดยเป็น
กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับแทนกฎหมายการลงทุนเดิมซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 1967
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุน เลขที่ 25
คือ PP เลขที่ 62 ปี 2008 ซึง่ เป็นการปรับแก้ไข PP เลขที่ 1 ของปี 2007 เกีย่ วกับ
การอำ�นวยความสะดวกในเรือ่ งภาษีเงินได้เกี่ยวกับภาคธุรกิจ และคำ�ตัดสินของ
กระทรวงการคลังเลขที่ 5 ปี 2000 เกี่ยวกับการอำ�นวยความสะดวกเรื่องอากรขา
เข้าสำ�หรับเครื่องจักร สินค้า และวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การส่งเสริมด้านภาษี (Tax incentives)
กฎหมายการลงทุ น เลขที ่ 25 ปี 2007 เป็ น กฎหมายที ่ ส ่ ง เสริ ม และให้
ความสะดวกในการลงทุ น ซึ ่ ง รวมถึ ง การลงทุ น จากต่ า งประเทศ ดั ง นี ้
1. ภาษีเงินได้ โดยผ่านการลดรายได้สุทธิเพื่อที่จะกำ�หนดขอบเขตของ
การลงทุนทั้งหมดที่ได้มีการดำ�เนินการในช่วงเวลาที่กำ�หนด
2. การยกเว้ น หรื อ ปราศจากอากรขาเข้ า สำ � หรั บ สิ น ค้ า ประเภททุ น
เครื่องจักร และเครื่องมือ ซึ่งยังไม่มีการผลิตภายในประเทศ
3. การยกเว้นหรือปราศจากอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบพื้นฐานหรือส่วน
ประกอบในช่วงเวลาที่กำ�หนดและตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
4. การยกเว้นหรือผ่อนปรนจากภาษีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับช่วงเวลาที่กำ�หนด
สำ�หรับการนำ�เข้าสินค้าประเภททุนหรือเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ยัง
ไม่มีการผลิตภายในประเทศ
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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5. การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งหรือ amortization
6. การผ่อนปรนภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับภาค
ธุรกิจที่กำ�หนดในเขตพื้นที่ที่กำ�หนด
ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่นี้ ได้มีการกำ�หนดเรื่องการ
อำ�นวยความสะดวก
ด้านภาษี ซึ่งรวมถึงการลดภาษีการลงทุน การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งหรือ
amortization การกำ�หนดอัตราภาษีสูงสุด และการชดเชยการขาดทุนสำ�หรับ
อุตสาหกรรมบางประเภทที่กำ�หนด
การลดภาษีการลงทุน (Investment tax cut)
รัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอการอำ�นวยความสะดวกแก่การลงทุนในรูปแบบของภาษี
(tax incentive) สำ�หรับการลงทุนในธุรกิจบางประเภท ซึ่งกฎระเบียบได้กำ�หนด
โครงร่างไว้ในกฎระเบียบ PP เลขที่ 62 ปี 2008 ซึ่งเป็นการปรับแก้ไข PP เลขที่ 1
ปี 2007 เกี่ยวกับการอำ�นวยความสะดวกด้านภาษีเงินได้สำ�หรับการลงทุนในภาค
ธุรกิจบางประเภทและในบางพื้นที่
การอำ�นวยความสะดวกหรือจูงใจด้านภาษีจะเป็นไปในรูปแบบของการลดภาษี
สุทธิ 30% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในช่วง 6 ปี หรือคิดเป็นปีละ 5%
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การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งหรือ amortization
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งหรือ amortization จะแสดงไว้ในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 5.1
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่งและ amortization
การจัดกลุ่มสินทรัพย์ถาวร
(Tangible Fixed Assets Method
Group)

อัตราค่าเสื่อมราคาและ amortization
ที่คำ�นวณจากการจัดกลุ่มสินทรัพย์ถาวร
ช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั
สิทธิประโยชน์ อัตราแบบเส้นตรง การลดลงอย่างสมดุล
(Decreasing
(Straight Line)
Balance)

I. กลุ่มที่ไม่ใช่โรงเรือน/อาคาร
2 ปี

50%

กลุ่ม II

4 ปี

25%

100%
(มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดทันที)
50%

กลุ่ม III

8 ปี

12,5%

25%

กลุ่ม IV

10 ปี

10%

20%

II. กลุ่มโรงเรือน: ประเภทถาวร

10 ปี

10%

-

II. กลุ่มโรงเรือน: ประเภทไม่ถาวร

5 ปี

20%

-

กลุ่ม I

ทัง้ นีม้ ธี รุ กิจใน 23 ภาคธุรกิจ และธุรกิจทีก่ �ำ หนดใน 15 ธุรกิจและในพืน้ ทีท่ ก่ี �ำ หนด ได้
รับสิทธิประโยชน์ในเรือ่ งการคิดค่าเสือ่ มราคาในอัตราเร่งและ amortization ดังกล่าว
ธุรกิจใน 23 ภาคธุรกิจ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกป่า ถ่านหิน พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ อุตสาหกรรมนม อาหารที่ทำ�จากนม อาหารชนิดอื่น สิ่งทอ เสื้อผ้า
ขนสัตว์ กระดาษและเยื่อกระดาษ การกลั่นน้ำ�มัน การพัฒนาโรงก๊าซขนาดเล็ก
เคมีภัณฑ์ เส้นใยสังเคราะห์ ยางพารา โลหะ steel porcelain โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เครื่องจักร มอเตอร์ไฟฟ้า พาหนะขนส่ง พาหนะขนส่งภาคพื้นดิน การต่อเรือซึ่ง
มีกำ�ลังเกินกว่า 50,000 DWT และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเป็นโลหะพื้นฐาน
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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สำ�หรับภาคธุรกิจที่กำ�หนดใน 15 ธุรกิจและในพื้นที่ที่กำ�หนดนั้น ได้แก่ การ
พัฒนาธัญพืชที่เป็นอาหาร การทำ�สวนดอกไม้ ผัก ผลไม้ การแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องหนัง พลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ซีเมนต์ หินปูน
เครื่องเก็บไฟฟ้า (electric accumulator) การต่อเรือซึ่งมีกำ�ลังน้อยกว่า 50,000
DWT การประมง รวมทั้งท่าเรือขนส่งสินค้าผ่าน (transshipment port)
ภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้อื่น (Income tax on dividends paid to
other parties)
รัฐบาลได้ก�ำ หนดภาษีเงินได้จากเงินปันผลทีจ่ า่ ยให้กบั ชาวต่างชาติ ซึง่ ไม่เกิน 10%
ตามความตกลงเรือ่ งภาษีซอ้ น (Double Taxation Avoidance Agreement) ทีใ่ ช้บงั คับ
การชดเชยการขาดทุน (Loss compensation)
การชดเชยการขาดทุนจะกำ�หนดให้ไม่เกิน 5 ปี ซึง่ อาจขยายได้ตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด
แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 10 ปี สำ�หรับเงือ่ นไขการขยายเวลาชดเชยการขาดทุนจะเป็นดังนี้
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-

เพิ่มอีก 1 ปี ในกรณีที่เป็นการลงทุนใหม่ในภาคธุรกิจที่กำ�หนดไว้ใน
มาตรา 2 วรรค 1 ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือ bonded zone

-

เพิ่มอีก 1 ปี ในกรณีที่มีการว่าจ้างแรงงานชาวอินโดนีเซียอย่างน้อย
500 คน เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน

-

เพิ่มอีก 1 ปี ในกรณีที่เป็นการลงทุนใหม่ที่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนในเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างน้อยหมื่นล้าน
รูเปีย (10,000,000,000 Rp.)

-

เพิม่ อีก 1 ปี ในกรณีทม่ี ตี น้ ทุนการวิจยั และพัฒนาในประเทศสำ�หรับสินค้า
หรือการผลิตอย่างน้อย 5 % ของค่าใช้จา่ ยในการลงทุนในเวลา 5 ปี และ/หรือ
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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-

เพิ่มอีก 1 ปี ในกรณีที่มีการใช้วัตถุดิบและ/หรือสินค้าภายในประเทศ
เกินกว่า 70 % นับแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป

การส่งเสริมทางการค้า (Trade Incentives)
นอกจากการส่งเสริมด้านการลงทุนแล้ว รัฐบาลอินโดนีเซียยังมีการส่งเสริมทางการค้า
ซึง่ วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทางการค้าก็เพื่อที่จะอำ�นวยความสะดวกในการ
จัดซื้อสินค้าและเครื่องจักรที่นำ�มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ซึ่งการส่งเสริมทางการค้าจะเกี่ยวกับเรื่องอากรขาเข้า เรื่องการบริหารของรัฐ
(administration) และเรื่องภาษีอากร
การส่งเสริมในเรือ่ งของอากรขาเข้าจะเป็นในรูปของการอำ�นวยความสะดวกในการ
ยกเว้นและการคืนอากรของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมในรูปของการ
ทำ�ให้กระบวนการทางศุลกากรง่ายขึ้น โดยมีการยกเว้นการตรวจสอบในบาง
พื้นที่หรือปลายทางในบางที่
การส่งเสริมด้านภาษีจะเป็นไปในรูปของการผ่อนปรนด้านภาษีและการคืนภาษี
ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น
-

การอำ�นวยความสะดวกด้านอากรขาเข้า (Import duty facility)
การลงทุ น ในอินโดนีเซียในภาคอุตสาหกรรมและการบริ ก าร จะมีการ
อำ�นวยความสะดวกในรูปของ
อากรขาเข้า สำ �หรับเครื่องจักร สินค้า และวั ต ถุ ด ิ บ ที ่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย
กฎระเบียบนี้จะเป็นไปตามคำ�ตัดสินของกระทรวงการคลังที่ 176/PMK
01/2009 ปี 2009 และภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว การนำ�เข้าเครื่องจักร สินค้า
และวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอินโดนีเซียจะได้รับ
การยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
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นอกจากนี้ การนำ�เข้าเครือ่ งจักร สินค้าและวัตถุดบิ ทีม่ ไิ ด้น�ำ นำ�เข้ามาใช้ในการ
ผลิต หรือได้มกี ารนำ�เข้ามาใช้ในการผลิตแล้ว แต่ไม่สามารถผลิตได้ตา่ งกับ
คุณลักษณะทีส่ �ำ คัญของโครงการลงทุน จะได้รบั การยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
การอำ�นวยความสะดวกดังกล่าวจะมีผลบังคับอีก 2 ปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำ�หรับ
ภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ขยายการผลิตอีก 2 ปี ทัง้ นี้ ต้องสอดคล้องกับกำ�ลังการผลิต
-

การผ่อนปรนและการคืนอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ PPnBM
มีการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกโดยการไม่เรียกเก็บอากรขาเข้า ภาษี
มูลค่าเพิ่ม และภาษีการขาย
สินค้าฟุ่มเฟือย โดยเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้กับบริษัทอุตสาหกรรม
ที่นำ�เข้าสินค้าเพื่อนำ�มาใช้ผลิต แปรรูปเป็นสินค้าเพือ่ การส่งออก ซึง่ กำ�หนด
ไว้ในกฎระเบียบของกระทรวงการคลังที่ 129/ KMK.04/ 2003

-

การยกเว้นจากข้อบังคับการตรวจสอบ (Exemption from verification obligation)
เมื่อพิจารณาจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่นำ�เข้าจะได้รับการอำ�นวย
ความสะดวกหากเป็นการ
นำ�เข้ามาผลิตหรือแปรรูปเป็นสินค้าเพือ่ การส่งออกโดยจะต้องมีการตรวจสอบ
ก่อน อย่างไรก็ดี เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐบาลจะยกเว้น
ให้สำ�หรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและสินค้าสิ่งทอในเงื่อนไขที่กำ�หนด ได้แก่
อุตสาหกรรมที่มีการผลิตใน bonded zones และ/หรือในเขตการค้าเสรีที่
Sabang ซึ่งมีการกำ�หนดไว้ในคำ�ตัดสินของกระทรวงการค้าที่ 646/MPP/
Kep/10/2003
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-

อากรขาเข้าที่ชำ�ระโดยรัฐบาล
รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมสำ�หรับภาคอุตสาหกรรมที่กำ�หนด โดยการ
เข้าดำ�เนินการชำ�ระอากรขาเข้า
สำ�หรับสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าบางประเภท เช่น ที่ใช้ผลิต
ปากกาลูกลื่น เป็นต้น โดยในปี 2009 อากรขาเข้าที่ชำ�ระโดยรัฐบาลคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 3.2 พันล้านรูเปีย ซึ่งเป็นไปตามคำ�ตัดสินของกระทรวง
การคลังที่ 37/ PMK.011/ 2009 เรื่องอากรขาเข้าที่ชำ�ระโดยรัฐบาลสำ�หรับ
การนำ�เข้าสินค้าและวัตถุดิบที่ต้องการนำ�มาใช้ผลิตเครื่องเขียนคือปากกา
ลูกลื่นสำ�หรับปีงบประมาณ 2009

-

การนำ�เข้าสินค้าทุนที่ใช้แล้ว (Imports of Used Capital Goods)
สินค้าทุนที่นำ�เข้าอาจจะเป็นสินค้าใหม่หรือสินค้ามือสอง ซึ่งรัฐบาลจะ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่
การนำ � เข้ า ในรู ป ของการยกเว้ น จากเงื่ อ นไขที่ กำ � หนดโดยผู้ ต รวจสอบ
(surveyors) และการอนุมัติการนำ�เข้าสินค้าทุนที่ใช้แล้วใน Bonded zone
ในพื้นที่อุตสาหกรรมในเกาะบาตัม บินตัน และกาลิมันอย่างไรก็ดี มีสินค้า
ทุนที่ใช้แล้ว 45 ประเภทที่ไม่อนุญาตให้นำ�เข้า รวมถึงสินค้าอีก 44 ชนิดใน
กลุ่มพิกัดศุลกากร HS Code เลขที่ 82 85 87 และ 90 ซึ่งเป็นไปตามกฎ
ระเบียบกระทรวงการค้าที่ 14/M-DAG/PER/7/2005 เลขที่ 21 กรกฎาคม
2005 เกี่ยวกับการนำ�เข้าสินค้าหลายประเภทใน bonded zone ในเกาะบาตัม
บินตัน และกาลิมัน
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สิทธิในที่ดิน (Land rights)
กฎหมายเลขที่ 25 ปี 2007 เรือ่ งการลงทุน โดยเฉพาะบรรพที่ 22 ได้มกี ารกำ�หนดเรือ่ งการ
อำ�นวยความสะดวกให้นกั ลงทุนซึง่ รวมนักลงทุนต่างชาติ โดยรวมถึงสิทธิในทีด่ นิ ด้วย
1. สิทธิในการเพาะปลูก อาจให้ได้เป็นกำ�หนดเวลาถึง 95 ปี โดยมีการให้
สิทธิเป็นเวลา 60 ปี และอาจขยายได้อีกเป็นระยะเวลา 35 ปี
2. สิทธิในสิ่งปลูกสร้าง อาจให้ได้เป็นกำ�หนดเวลาถึง 80 ปี โดยมีการให้
สิทธิเป็นเวลา 50 ปี และอาจขยายได้อีกเป็นเวลา 30 ปี
3. สิทธิในการใช้ประโยชน์บนที่ดิน อาจให้ได้เป็นกำ�หนดเวลาถึง 70 ปี
โดยมีการให้สิทธิเป็นเวลา 45 ปี และอาจขยายได้อีกเป็นเวลา 25 ปี
การอพยพหรือคนเข้าเมือง (Immigration)
การลงทุ น โดยเฉพาะการลงทุ น จากต่ า งชาติ มั ก จะเกี่ ย วกั บ ชาวต่ า งชาติ ใ น
อินโดนีเซีย ซึ่งชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับคนเข้าเมือง
(immigration regulation)
กฎหมายการลงทุน เลขที่ 25 ปี 2007 โดยเฉพาะในบรรพที่ 23 (3) กำ�หนดระเบียบเกีย่ ว
กับการอำ�นวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนต่างชาติทเ่ี กีย่ วกับการอพยพหรือคนเข้าเมือง
1. การอนุญ าตให้เป็นผู้อ าศัยไม่ถ าวร (non-permanent residence)
สำ�หรับนักลงทุนต่างชาติเป็นเวลา 2 ปี
2. การให้โอกาสในการเปลีย่ นสถานะจากการเป็นผูอ้ าศัยไม่ถาวรเป็นผูอ้ าศัย
ถาวร หากผูล้ งทุนอาศัยอยูใ่ นประเทศอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 2 ปีตดิ ต่อกัน
3. การอนุญาตให้มีการเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง (multiple re-entry)
สำ�หรับผู้อาศัยไม่ถาวรเป็นระยะเวลา 1 ปี สำ�หรับระยะเวลาไม่เกิน 12
เดือนนับจากวันทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เป็นผูอ้ าศัยไม่ถาวร
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4. การอนุญาตให้มีการเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง (multiple re-entry)
สำ�หรับผู้อาศัยไม่ถาวรเป็นระยะเวลา 2 ปี สำ�หรับระยะเวลาไม่เกิน 24
เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้อาศัยไม่ถาวร
5. การอนุญาตให้มกี ารเข้าออกประเทศได้หลายครัง้ สำ�หรับผูอ้ าศัยถาวร สำ�หรับ
ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เป็นผูอ้ าศัยถาวร
ตารางที่ 5.2
การอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการลงทุนจากต่างประเทศ
ภาค
ภาษีอากร
(taxation)

KMK เลข
ที่ 05 ปี
2000

ประเภทของการส่งเสริม/
คำ�อธิบาย
การอำ�นวยความสะดวก
การส่งเสริมด้านภาษีเงินได้
การยกเว้นให้การลงทุน 5% เป็น
เวลา 6 ปี

รายได้จากเงินปันผล

10% หรือต่ำ�กว่าโดยเป็นไปตาม
ความตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อน

การชดเชยการขาดทุน
เป็นระยะเวลา 5 ปี และ
ขยายได้อีก 5 ปี

- เพิ่มอีก 1 ปีหากเป็นการลงทุนใน
bonded zone
- เพิ่มอีก 1 ปีหากมีการว่าจ้าง
แรงงานชาวอินโดนีเซียเกินกว่า
500 คนในเวลา 5 ปีติดต่อกัน
- เพิม่ อีก 1 ปีหากเป็นการลงทุนใหม่ทม่ี ี
การลงทุนในสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
เป็นมูลค่าอย่างน้อยหมืน่ ล้านรูเปีย
- เพิม่ อีก 1 ปีหากค่าใช้จา่ ยในการวิจยั
และพัฒนาสินค้าคิดเป็นมูลค่าอย่าง
น้อย 5% ของมูลค่าการลงทุนใน 5 ปี
- เพิม่ อีก 1 ปีหากมีการใช้วตั ถุดบิ ทีผ่ ลิต
ในประเทศอย่างน้อย 70% นับแต่ปที ่ี 4
อย่างมาก 5% หรือน้อยกว่าจากที่
กำ�หนดในหนังสืออัตราศุลกากร
BTBMI เป็นเวลา 2 ปี

อากรขาเข้า
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ภาค
สิทธิใน
ที่ดิน

ประเภทของการส่งเสริม/
คำ�อธิบาย
การอำ�นวยความสะดวก
สิทธิการเพาะปลูก
อาจให้เป็นระยะเวลาถึง 95 ปี โดย
ให้สิทธิเป็นเวลา 60 ปี และอาจขยาย
เวลาได้อีกเป็นเวลา 35 ปี
สิทธิในสิ่งก่อสร้าง

สิทธิในการใช้ประโยชน์

การอพยพ
หรือคนเข้า
เมือง

การอนุญาตเป็นผู้อาศัยไม่
ถาวร

การอนุญาตให้เป็นผู้
อาศัยถาวร
การเข้าออกประเทศ
หลายครัง้ (Multiple Entry)
การเข้าออกประเทศ
หลายครัง้ (Multiple Entry)

เงื่อนไข

สิทธิในที่ดินตาม
ข้อ 1 จะให้และ
ขยายเวลาพร้อม
กันทีเดียว โดยมี
อาจให้เป็นเวลาถึง 80 ปี โดยมีการให้
เงื่อนไขอันได้แก่
สิทธิเป็นเวลา 50 ปีและอาจขยายได้
- การลงทุนใน
อีก 30 ปี
ระยะยาวซึ่ง
สิทธิในการใช้ประโยชน์อาจให้เป็นเวลา เกี่ยวกับการ
ถึง 70 ปี โดยมีการให้สิทธิ 45 ปีและ
เปลี่ยนแปลง
ขยายได้อีก 25 ปี
โครงสร้าง
2 ปี
เศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียซึ่งจะ
เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
- การลงทุนซึ่งมี
ระดับความเสี่ยง
ซึ่งต้องลงทุนใน
ระยะยาว โดยขึ้น
กับชนิดของการ
ลงทุน
- การลงทุนซึ่ง
ไม่ใช่พื้นที่มาก

12 เดือนหรือ 24 เดือน สำ�หรับผู้
อาศัยที่ไม่ถาวร
24 เดือนสำ�หรับผู้อาศัยถาวร

แหล่งข้อมูล: Data Consult
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บทที่ 6. กฏหมายว่าด้วยการลงทุน
อินโดนีเซีย ก็มีมาตรการจูงใจนักลงทุนเหมือนกับประเทศอื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนในอินโดนีเซีย ได้รับความคุ้มครองภาย
ใต้กฎหมายฉบับที่ 25 ของปี 2007 ว่าด้วยการลงทุน
กฏหมายฉบับดังกล่าวได้อธิบายนโยบายพื้นฐานในการลงทุนในอินโดนีเซีย
เช่น ใบอนุญาต สิ่งอำ�นวยความสะดวก ขอบเขตทางธุรกิจสำ�หรับธุรกิจใหม่ การ
ปฏิบัติต่อนักลงทุน หลักการ และ การยุติข้อโต้แย้งหรือคัดค้านใด ๆ และ อื่น ๆ
กฎหมายเพื่ อ การลงทุ น เป็ น กฎหมายทั่ ว ไปที่ มี ลั ก ษณะที่ อ ธิ บ ายถึ ง นโยบาย
ด้ า นการลงทุ น ของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดมากกว่ า พระราชกฤษฎี ก าของ
ประธานาธิบดี หรือ การอนุมัติของรัฐมนตรี กฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน หมายถึง สิ่งจูงใจทางภาษี บัญชีรายชื่อธุรกิจต้องห้าม ขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาต และ อื่น ๆ
การปฏิบัติต่อนักลงทุน
ภายใต้กฎหมายการลงทุน ปี 2007 รัฐบาลได้ถือปฏิบัติต่อการลงทุนทั้งการลงทุน
ในประเทศ และ ต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน
สิ่งจูงใจเพื่อการลงทุน
สิ่งจูงใจที่เสนอให้นักลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนนี้ ได้รวมถึง สิ่งจูงใจทาง
ด้านภาษีอากร อัตราภาษีในการนำ�เข้า การยกเว้นในเรื่องเครื่องจักร สินค้าทุน
และวัตถุดิบพื้นฐาน การคิดค่าเสื่อม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิทธิในการถือ
ครองที่ดิน การเคลื่อนย้ายและการนำ�เข้าสินค้าทุนและเครื่องจักร
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การให้ความคุ้มครองการลงทุน
การลงทุนได้รับเอกสิทธิคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัยในการยึดธุรกิจการ
ลงทุนของต่างประเทศ มาเป็นธุรกิจของประเทศตน ภายใต้กฎหมายการลงทุน
ฉบับที่ 25 ในปี 2007 หากรัฐบาลดำ�เนินการแปรรูปธุรกิจการลงทุนของบริษัท
ต่างชาติให้กลายเป็นธุรกิจของคนท้องถิ่น รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินชดเชยความเสีย
หายเต็มจำ�นวนให้กับบริษัทลงทุนต่างชาติ
การเคลื่อนย้ายและโอนเงินทุนกลับประเทศ
นักลงทุนต่างชาติมีอิสระในการเคลื่อนย้ายและโอนเงินทุน กำ�ไร รายได้จาก
ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิประโยชน์ รายได้จากการขายสินทรัพย์ การขาย และ
รายได้จากการดำ�เนินธุรกิจอื่น ๆ ในรูปแบบของเงินสกุลต่างประเทศ กลับสู่
ประเทศของตน
ธุรกิจที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในปี 2007 รัฐบาลได้ออกร่างกฏหมาย ฉบับแก้ไข ที่ 111 แก้ไขฉบับที่ 77 ของ
ปี 2007 เกี่ยวกับธุรกิจต้องห้าม หรือ ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้มีการลงทุนใหม่ ไม่
ว่าจะเป็นการลงทุนของต่างประเทศ หรือ ในประเทศ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ การพนัน การปลูกกัญชาหรือพืชเสพติด การผลิตสาร
เคมีอันตราย ซึ่งรวมทั้งหมด 23 ธุรกิจ
มีธุรกิจ 432 ประเภท ที่เปิดให้เป็นดำ�เนินการแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ที่ดำ�เนินการโดยหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น (UMKMK) นอกจากนั้นมีธุรกิจ
36 ประเภท ที่เปิดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ แต่จะต้องเป็นการลงทุนร่วม
กับนักลงทุนท้องถิ่น
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สัดส่วนของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจะแตกต่างไปตามประเภทธุรกิจ ซึ่ง
มีตั้งแต่ 99% , 95%, 85% , 80% , 75% , 60% , 65% , 50% , 49% และ 25 %
ตารางที่ 6.1
กฎระเบียบและจำ�นวนของธุรกิจ ตามกฎ PP No. 111 ปี 2007
ข้อกำ�หนด

ธุรกิจต้องห้าม
ธุรกิจที่เปิดให้สงวนไว้สำ�หรับวิสากหิจ (UMKMK)
ธุริกจที่เปิดให้เป็นการลงทุนร่วมระหว่างนักลงทุนต่างชาติและท้องถิ่น
ธุรกิจที่สงวนไว้สำ�หรับนักลงทุนท้องถิ่นเท่านั้น
ธุรกิจที่กำ�หนดทำ�เลที่ตั้งไว้
ธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษ
ธุรกิจที่มีการกำ�หนดสัดส่วนของการลงทุนต่างประเทศและในประเทศ
ธุรกิจที่กำ�หนดสัดส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศ และต้องมีใบอนุญาตพิเศษ
ธุรกิจที่สงวนไว้สำ�หรับนักลงทุนท้องถิ่นเท่านั้นและต้องมีใบอนุญาตพิเศษ
ที่มา : PP No. 111 of 2007

จำ�นวนธุรกิจ
23
43
36
48
1
22
17
4
1

ธุรกิจที่สงวนไว้ให้เป็นวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้น คือ ธุรกิจประมง
ขนาดเล็ก ธุรกิจประมงที่มีกำ�ลัง 30 ตัน ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กโครงการพิเศษ
เช่น การซ่อมถนน การสร้างท่อส่งแก๊ส การขนส่งขนาดเล็ก รถบัส รถแท็กซี่
การขนส่งผู้โดยสาร การย้อมผ้าด้วยเครื่องจักรที่ต้องใช้มือช่วย การเพาะปลูกที่มี
พื้นที่น้อยกว่า 25 เฮกเตอร์ เช่น ปาล์มน้ำ�มัน และ การเพาะปลูกพืชเพื่อใช้บริโภค
สาขาที่เปิดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในรูปแบบของการลงทุนร่วมกับการ
ลงทุนในประเทศ คือ การทำ�ธุรกิจที่เกี่ยวป่าไม้เบื้องต้น เช่น การเลี้ยงผึ้ง การทำ�
ยางจากต้นสน ไม้ไผ่ เรซิ่น น้ำ�มันจากพืช รวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากร
บนพื้นดินและพื้นน้ำ� เช่น การประมง ในเรื่องของการเลี้ยงปลาก การแปรรูปปลา
ในรูปแบบของการตากแห้งและการรมควันปลา รวมถึงธุรกิจการผลิตชิ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์ ปั๊ม และ คอมเพรสเซอร์
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ธุรกิจที่ต้องการใบอนุญาตประกอบธุรกิจพิเศษเพิ่มเติม คือ ธุรกิจที่ใช้วัสดุที่เกี่ยว
กับกัมมันตภาพรังสี เช่น ธุรกิจเหมืองแร่ที่ต้องใช้รังสีในการสำ�รวจ ธุรกิจป่าไม้
ที่ต้องมีการรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้ เช่น ไม้วีเนียร์ที่มีการเคลือบ แท่งไม้ ต่าง ๆ
ธุ ร กิ จ ที ่ ส งวนไว้สำ�หรับนักลงทุนในประเทศเท่านั ้ น คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เช่น การถ่ายทำ�ภาพยนต์ การจัดจำ�หน่ายภาพยนต์ ห้องบันทึก
เสียง ธุรกิจป่าไม้ เช่น การทำ�ธุรกิจที่ใช้น้ำ�จากป่าไม้ เรือประมงที่มีเครื่องยนต์
มากกว่า 100 แรงม้า ธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ กายภาพบำ�บัด
ธุรกิจค้าปลีก เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร หรือ ห้าง
สรรพสินค้าที่มีขนาดน้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หรือ มินิมาร์ท ที่มีขนาดน้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ร้านค้าในชุมชน และ อื่น ๆ
รวมถึงธุรกิจที่มีการกำ�หนดพื้นที่และความเป็นเจ้าของเงินลงทุน รวมถึง ธุรกิจ
ท่องเที่ยวขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมาตรฐาน 2 ดาว ธุรกิจทัวร์ การ
รับจัดงานอีเวนต์ทั่วไป และ อื่น ๆ
ธุรกิจที่ระบุไว้ว่าจะต้องได้รับการอนุญาตพิเศษและมีการกำ�หนดสัดส่วนของ
เจ้าของเงินทุน คือ ธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่นอกเขตที่ระบุไว้ข้างต้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับ
วัสดุไวไฟ การทำ�สวนปาล์มน้ำ�มัน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 เฮกเตอร์
ทรัพย์สินทางปัญญา
อินโดนีเซีย มีความก้าวหน้าในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดประชุม
หลายครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
อินโดนีเซีย เข้าร่วมเป็นสมาชิก ขององค์กรการค้าโลก World Trade Organization และ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs) ตามกฎหมายข้อที่ 7 ในปี 1994 อินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมข้อตกลง
กรุงเฮก The Hague Agreement (London Act) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบทางอุตสาหกรรม
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อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซีย ก็ยังต้องปรับปรุงระบบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
ทรัพย์สินทางปัญญา การโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์ และงานศิ ล ปะ และ
ภาพยนต์ ยังคงพบพบแพร่หลายกลาดเกลื่อนอยู่ในประเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่รัฐบาลตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำ�คัญ ได้แก่ ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ การออกแบบทางอุตสาหกรรม
1. ลิขสิทธิ์
ตามหลักพื้นฐานเรื์ ่องลิขสิทธิ์ ของอินโดนีเซีย เป็นไปตามกฎหมายฉบับที่
19 ในปี 2002 ได้แก่ การปกป้องการประดิษฐ์คิดค้น หรือ นวัตกรรมใหม่ ๆ
รวมถึง การป้องกันในเรื่องวิทยาศาสตร์ งานศิลปะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพลง ภาพถ่าย แผนที่ และ อื่น ๆ ลิขสิทธ์ นั้นจะมีผล ในกรณี
-

อายุของงานประดิษฐ์คิดค้น ไม่เกิน 50 ปีที่ผู้คิดค้นเสียชีวิตแล้ว งาน
ประดิษฐ์คิดค้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หุ่น หนังตะลุง งานเขียน ละคร
เพลง การเต้นรำ� การร่ายรำ� ภาพวาด ประติมากรรม งานแกะสลัก
สุนทรพจน์ สถาปัตยกรรม และ อื่น ๆ

-

หากลิขสิทธิ์นั้นมีผู้เป็นเจ้าของมากกว่า 1 คน สิทธิ์นั้นจะยังคงอยู่จน
กระทั่วผู้เป็นเจ้าของคนสุดท้ายได้เสียชีวิตไปแล้วไม่เกิน 50 ปี หลัง
จากนั้นสิ่งประดิษฐ์นั้นจะสามารถเปลี่ยนหรือยกให้ผู้อื่นต่อไป

-

ไม่เกิน 50 ปี หลังการประกาศสิทธิข์ องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์
ภาพถ่าย ฐานข้อมูล และผลงานทีเ่ กิดจากการดัดแปลงปรับเปลีย่ นใด ๆ

-

ไม่เกิน 50 ปี หลังจากที่งานวรรณกรรมนั้นได้ตีพิมพ์ครั้งแรก

-

ไม่เกิน 50 ปี หลังจากที่องค์กรหรือหน่วยงานได้ประกาศสิทธิ์ในการ
เป็นเจ้าของครั้งแรก
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2. เครื่องหมายการค้า
สิทธิ์จากเครื่องหมายการค้าในอินโดนีเซีย ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายฉบับที่
15 ในปี 201 นอกจากนั้นจะเห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดี
ฉบับที่ 17 ปี 1997
เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้จะถูกคุ้มครอง 10 ปีภายหลังจากที่
มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ และสามารถขอขยายการต่ออายุการใช้
ออกไปได้อีก
เครื่องหมายการค้าหนึ่ง สามารถยกเลิกการใช้ โดยการร้องขอต่อเจ้าของ
หรือ ภาครัฐ ได้หากไม่มีการใช้
3. สิทธิบัตร
รัฐบาลอินโดนีเซีย ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญชองสิทธิบัตร และให้การ
คุ้มครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้กฎหมาย
ฉบับที่ 14 ในปี 2001
สิทธิบัตร ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่รัฐบาลได้มอบให้กับผู้คิดค้น สำ�หรับ สิ่ง
ประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยี ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือ กระบวนการผลิต
สิทธิบัตรจะมีอายุคุ้มครอง 20 ปี สำ�หรับสิทธิบัตร หรือ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
แบบง่าย ๆ จะมีอายุคุ้มครองเพียง 10 ปี และ สิทธิบัตรทั้งสองสามารถขอ
ขยายต่ออายุได้อีก สิทธิบัตรสามารถโอนเปลี่ยนไปให้ผู้อื่นได้ โดยการ
มอบให้เป็นมรดก การบริจาค การทำ�สัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
และ อื่น ๆ
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4. การออกแบบอุตสาหกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรม อยู่ครอบคลุมถึง รูปแบบ การตั้งค่า องค์
ประกอบของเส้นและสี การผสมผสานลายเส้นและสีในเชิงสามมิติ หรือ
สองมิติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจในความงาม และสามารถนำ�ไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม หรือ งานฝีมือ
ผู้ถือสิทธิ์การออกแบบอุตสาหกรรมดังกล่าว มีสิทธิ์ที่จะนำ�ไปใช้ และห้าม
ไม่ให้ผู้อื่นผลิต ใช้ ขาย นำ�เข้า ส่งออก หรือ จัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้การ
ออกแบบอุตสาหกรรมของตน
ความคุ้มครองสิทธิ์การออกแบบอุตสาหกรรมนั้น มีระยะเวลา 10 ปี หลัง
จากที่สิทธิ์ดังกล่าวถูกนำ�ไปใช้
แหล่งที่ตั้งสำ�หรับการลงทุน
การลงทุนสามารถกระทำ�ได้ทุกพื้นที่ในอินโดนีเซีย ยกเว้นพื้นที่บางบริเวณที่
เป็นที่ต้องห้ามด้วยเหตุผลทางกฎหมายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การลงทุนในเขตพิเศษ หรือ ในนิคมอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 88 แห่ง ทั้งในสุมาตรา ชวา กาลิมันตัน สุลาเวสี แต่ที่มีมากที่สุด คือ
ในเกาะชวา นิคมอุตสาหกรรมจะจัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกทั้ง ไฟฟ้า น้ำ�
โทรศัพท์ การกำ�จัดน้ำ�เสีย และ อื่น ๆ
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เกาะ
สุมาตรา

ตารางที่ 6.2
นิคมอุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย

จังหวัด
เกาะริเอา

สุมาตราเหนือ

ชวา

สุมาตราตะวันตก
ริเอา
จาร์กาตา
จิเรกอน
ตรังกรัง

เซอรัง
เบกาซี
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นิคมอุตสาหกรรม
Batamindo Industrial Park
Bintang Industrial Park
Hijrah Industrial Estate
Kabil Industrial Park
Panbil Industrial Estate
Puri Industrial Park 2000
Tunas Industrial Estate
Union Industrial Park
Bintan Industrial Estate
Kawasan Industri Medan
Pulahan Seruai Industrial Estate
Medanstar Industrial Estate
Padang Industrial Park
Kawasan Industri Dumai
Cilandak Commercial Estate
Kawasan Industri Pulogadung
Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
Kawasan Industri Krakatau (KIE)
Millennium Industrial Estate
Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas
Soewarna Integrated Business Park
Taman Tekno BSD
Kawasan Industri Terpadu MGM Cikande
Modern Cikande Industrial Estate
Bekasi International Industrial Estate
MM2100 Industrial Town - BFIE
MM2100 Industrial Town - MMID
Kawasan Industri EJIP
Kawasan Industri Gobel
Kawasan Industri Jababeka
Lippo Cikarang Industrial Park
Marunda Center
Patria Manunggal Jaya Industrial Estate
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เกาะ

การาวัง

จังหวัด

Purwakarta
บอร์กอ
ซูเมดัง

สุลาเวสี
กาลิมันตัน

สุลาเวสีตอนใต้
สุลาเวสีตอนเหนือ
สุลาเวสีตอนกลาง
กาลิมันตันตะวันออก

-

นิคมอุตสาหกรรม
Kawasan Industri Daya Kencanasia
Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah
Kawasan Industri Kujang Cikampek
Kawasan Industri Mandalapratama Permai
Kawasan Industri Mitrakarawang
Karawang International Industrial City
Suryacipta City of Industry
Kota Bukit Indah Industrial City
Kawasan Industri Lion
Kawasan Industri Sentul
Cibinong Center Industrial Estate
Kawasan Industri Rancaekek
Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma
Kawasan Industri Candi
Kawasan Industri Terboyo
LIK Bugangan Baru Semarang
Taman Industri BSB
Tanjung Emas Export Processing Zone
Kawasan Industri Gresik
Ngoro Industri Persada
Surabaya Industrial Estate Rungkut
Kawasan Industri Makassar
Bitung Industrial Estate
Kawasan Industri Palu
Kaltim Industrial Estate

ที่มา : Association of Industrial Estates, Data Consult

การคุ้มครองผู้บริโภค
ระบบประชาธิปไตย ที่ให้สิทธิความเท่าทียมกัน ทำ�ให้เกิดการตื่นตัวในการ
คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นในอินโดนีเซีย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีองค์กร
หลัก คือ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคในอินโดนีเซีย (Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia /YLKI).
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รัฐบาลได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้กฏหมายฉบับ
ที่ 8 ในปี 1999 รวมถึงการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลางดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค
(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) และ องค์กรกลางที่คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) ในการกำ�กับ ดูและ และ
คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการยุติข้อพิพาทต่าง ๆ
การร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่าง ๆ สามารถดำ�เนินการผ่านขบวนการยุติธรรม
โดยศาล โดยถือเป็นความผิดทางอาญาที่ไม่มีการยกเว้น
การดำ�เนินคดีทางกฎหมาย จากการละเมิดโดยนักธุรกิจหรือ ผู้ประกอบการ
สามารถทำ�ได้โดยผู้บริโภคเป็นรายบุคคล หรือ การรวมกลุ่มของผู้บริโภค หน่วย
งานคุ้มครองผู้บริโภค และ ภาครัฐบาล
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บทที่ 7 ประเภทและรูปแบบของการลงทุนในอินโดนีเซีย
ประเภทของการลงทุน
การลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซียจะรวมถึงการลงทุนทางตรงและการลงทุน
ทางอ้อม โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment:
FDI) จะเป็นการลงทุนในระยะยาวในสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร
เครื่องมือ และโรงงาน เป็นต้น
ภายใต้กฎหมายการลงทุน ปี 2007 กำ�หนดไว้ว่า การลงทุ น โดยตรงของบริ ษ ั ท
ต่ างประเทศในอิ น โดนีเซีย นั้น รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตให้สามารถดำ�เนิน
การได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การตั้งบริษัทตัวแทน (Representative Office : RO)
และการลงทุนของบริษัทต่างประเทศ ทั้งการผลิต การค้า บริการและธุรกิจอื่นๆ
(Penanaman Modal Asing : PMA)
บริษัทตัวแทนดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการขายตรง หรื อ มี ก ารทำ �
ธุ ร กรรมซื ้ อ -ขายทางธุรกิจ เช่น การยื่นประมูล/ประกวดราคา การจัดจำ�หน่าย
และการทำ�สัญญาทางธุรกิจใดๆ ดังนั้น กิจกรรมจึงจำ�กัดเพียงเรื่องของการทำ�
ตลาด การทำ�วิจัยตลาด และการเป็นตัวแทนในการซื้อ และขาย
การลงทุนของบริษัทต่างประเทศ (PMA) เป็นรูปแบบทั่วไปของนักลงทุนลงทุน
ต่างประเทศที่ต้องการจะทำ�ธุรกิจในอินโดนีเซีย ดังนั้น จึงสามารถจัดตั้งบริษัท
บริษัทได้ทั้งในรูปแบบของการร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างนักลงทุนต่าง
ประเทศและนักลงทุนอินโดนีเซีย หรือนักลงทุนต่างประเทศถือหุ้นร้อยละ 100
แม้ว่านโยบายเศรษฐกิจจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ แต่
การออกใบอนุญาตการลงทุนจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานส่งเสริมการ
ลงทุนของอินโดนีเซีย (Investment Coordinating Board: BKPM) อย่างไรก็ดีใบ
อนุญาตการลงทุนในบางภาคธุรกิจ เช่น การลงทุนในเรื่องพลังงานและเหมืองแร่
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การธนาคาร ภาคการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนั้นยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
เช่น กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ธนาคารแห่งอินโดนีเซีย และกระทรวงการ
คลัง เป็นต้น
การลงทุนในภาคพลังงานและเหมืองแร่
การลงทุนในภาคพลังงานและเหมืองแร่จะครอบคลุมใน 3 ภาคธุรกิจย่อย คือ
ธุรกิจน้ำ�มัน ก๊าซและไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหิน และธุรกิจพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ (geothermal) โดยแต่ละภาคธุรกิจย่อยดังกล่าวจะมีกฎระเบียบ
ควบคุมแยกต่างกัน คือ กฎหมายเลขที่ 30 ปี 2009 เรื่องน้ำ�มันและก๊าซ กฎหมาย
เลขที่ 30 ปี 2007 เรื่องพลังงาน และกฎหมายเลขที่ 4 ปี 2009 เรื่องพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ
การลงทุนในภาคเหมืองแร่และถ่านหิน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2009
รั ฐ บาลได้ อ อกกฎหมายเลข
ที่ 4 เรื่องเหมืองถ่านหินและ
เหมืองแร่ ทดแทนกฎหมาย
เดิมคือกฎหมายถ่านหิน เลข
ที่ 11 ปี 1967
ก ฎ ห ม า ย ฉ บั บ ใ ห ม่ ไ ด้
เปลี่ ย นแปลงอุ ต สาหกรรม
ถ่านหินในอินโดนีเซีย ทัง้ ในเรือ่ งของการจัดการและการอนุญาต รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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ระบบการออกใบอนุญาต
การเปลี ่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ ในกฎหมายเหมื อ งถ่ า นหิ น และเหมื อ งแร่ ค ื อ
การเปลี่ยนแปลงจากหลักเรื่องสัญญา (contract regime) เป็นระบบการออกใบ
อนุญาต โดยมีใบอนุญาต 7 ประเภท ที่กำ�หนดในกฎหมายใหม่ คือ ใบอนุญาต
ทำ�ธุรกิจเหมืองแร่ (IUP) การสำ�รวจแร่ (Exploration IUP) การดำ�เนินการผลิตแร่
(Production Operation IUP) ใบอนุญาตทำ�เหมืองสาธารณะ (People’s Mining
License: IPR) ใบอนุญาตในธุรกิจเหมืองแร่พิเศษ (Special Mining Business
License: IUPK) การสำ�รวจสำ�หรับเหมืองแร่พิเศษ และการดำ�เนินการผลิต
สำ�หรับเหมืองแร่พิเศษ
รัฐบาลจะเป็นผู้ออกกฎควบคุมและเป็นผู้ออกใบอนุญาตในการทำ�ธุรกิจเหมือง
แร่ โดยเมื่อมีความจำ�เป็นรัฐบาลก็จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกใบอนุญาต
สำ�หรับภายใต้ระบบสัญญานั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายรัฐบาลและคู่สัญญา
บริษัทเหมืองถ่านหินต่างชาติจะอยู่ในบังคับของการกระจายหุ้น
ภายใต้กฎหมายใหม่น้นั ได้มีการปรับกฎเกณฑ์ในการกระจายหุ้นของบริษัทต่าง
ชาติ โดยมาตรา 112 ข้อ 1 ได้ก�ำ หนดว่าหลังจากการดำ�เนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์
เป็นเวลา 5 ปี ผูล้ งทุนต่างชาติทไ่ี ด้สมั ปทานสิทธิ (concession) ในเหมืองแร่จะต้อง
กระจายหุน้ ให้กบั รัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ (BUMN) หรือบริษทั ของ
หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิน่ หรือบริษทั เอกชนของอินโดนีเซีย ทัง้ นีร้ ฐั บาลกำ�ลัง
อยูร่ ะหว่างการเตรียมกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้บงั คับในรูปของกฎระเบียบรัฐ (PP)
การแปรรูปและการถลุงแร่
ผูถ้ อื สัมปทานสิทธิในเหมืองแร่จะต้องดำ�เนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์แร่ภายในประเทศ
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โดยผู้ถือสิทธิสามารถแปรรูปเองหรือใช้บริการจากบริษทั อืน่ ทีม่ ใี บอนุญาตแปรรูป
หรือถลุงแร่ภายในประเทศก็ได้ สำ�หรับบริษัทเหมืองแร่ต่างชาตินั้นจะไม่สามารถ
ส่งออกแร่ดิบไปยังต่างประเทศได้
การลงทุนในภาคธุรกิจน้ำ�มันและก๊าซ
ภ า ร ธุ ร กิ จ ย่ อ ย ข อ ง น้ำ � มั น
และก๊ า ซนั้ น ได้ มี การกำ � หนด
หรื อ ควบคุ ม ในกฎหมายเลข
ที่ 22 ปี 2001 เรือ่ งกิจกรรมทาง
ธุรกิจของอุตสาหกรรมต้นน้ำ�
และปลายน้ำ � ของน้ำ � มั น และ
ก๊าซ อุตสาหกรรมต้นน้�ำ จะรวม
ถึงการสำ�รวจและการแสวงหา
ประโยชน์ ส่วนอุตสาหกรรมปลายน้�ำ จะรวมถึงการแปรรูป การขนส่ง การจัดเก็บ
และการพาณิชย์
กิจกรรมของอุตสาหกรรมต้นน้ำ�จะถูกกำ�หนดตามระบบของสัญญาความร่วมมือ
(cooperation contract: KKS) ซึง่ จะมีผลเป็นระยะเวลา 30 ปี และอาจขยายได้อกี 20 ปี
หน่วยงานที่มีอำ�นาจดูแลกิจกรรมต้นน้ำ�คือหน่วยงานบริหาร (executive body)
โดยสัญญาความร่วมมือ KKS จะมี ก ารลงนามระหว่ า งหน่ ว ยงานบริ ห าร
และบริ ษ ั ท ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียจะกำ�หนดมิให้หน่วยงานบริหารหรือบริษทั
มาเกีย่ วข้องในส่วนทีเ่ กินกว่า 25 % ของการผลิตสำ�หรับความต้องการในประเทศ
สำ � หรั บ กิ จ กรรมปลายน้ำ�จะถูกกำ�หนดตามใบอนุ ญาตธุ ร กิ จ และภายใต้การ
กำ�กับดูแลของหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ
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การลงทุนในภาคธุรกิจไฟฟ้า

บริโภค รวมถึงราคาจำ�หน่ายไฟฟ้า

ธุ ร กิ จ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง
อินโดนีเซียจะกำ�หนดในกฎหมายเลขที่
30 ปี 2009 โดยกฎหมายได้มีการกำ�หนด
ในหลายเรื่อง อันได้แก่ ประเภทของธุรกิจ
การดำ�เนินการในธุ ร กิ จ ไฟฟ้า สิทธิและ
ข้ อ ปฏิ บั ติ สำ � หรั บ ผู้ ถื อ ใบอนุ ญ าตและผู้

ธุรกิจไฟฟ้าจะรวมถึงประโยชน์ของภาคเอกชนและประโยชน์สาธารณะ สำ�หรับ
ประโยชน์ของภาคเอกชน ได้แก่ การกำ�เนิดพลังงาน การส่งและการจำ�หน่ายพลังงาน
ส่วนประโยชน์สาธารณะจะรวมถึงการกำ�เนิดพลังงาน การแจกจ่ายและการขายพลังงาน
ธุรกิจไฟฟ้าจะเปิดให้ภาคเอกชนดำ�เนินการได้ อย่างไรก็ดี การดำ�เนินการสำ�หรับ
ประโยชน์สาธารณะนั้นจะพิจาณาให้สิทธิแก่รัฐวิสาหกิจก่อนหรือให้บริษัทที่
หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น (BUMD) เป็นเจ้าของก่อน
สำ�หรับราคาจำ�หน่ายไฟฟ้าและการเช่าเครือข่ายนัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐบาลอินโดนีเซีย
การลงทุนในภาคธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Sector)
อินโดนีเซียมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พภิ พ (geothermal power reserves)
ประมาณ 40 % ของโลก ซึง่ ธุรกิจพลังงาน
ความร้อนใต้พภิ พนีไ้ ด้เปิดให้กบั ภาคเอกชน
ดำ�เนินการซึง่ รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ โดย
นักลงทุนจะได้รบั การอนุญาตให้ด�ำ เนินการ
พัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พภิ พโดย
ผ่านการประมูล (tender/ auction)
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ใบอนุญาตดำ�เนินธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นมี 3 ประเภท แยกตามการ
ดำ�เนินกิจกรรม คือ ใบอนุญาตทำ�การสำ�รวจ (Exploration license) ใบอนุญาต
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study license) และใบอนุญาต
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน (Exploitation license) โดยระยะเวลาของใบ
อนุญาตแต่ละประเภทเป็นดังนี้
1) ใบอนุญาตทำ�การสำ�รวจ มีระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุได้สอง
ครั้ง ครั้งละ 1 ปี
2) ใบอนุญาตศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีระยะเวลา 2 ปี หลังจาก
ทีท่ �ำ การสำ�รวจเสร็จสิน้
3) ใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงาน มีระยะเวลา 30 ปี นับจากวันสิน้ สุด
การสำ�รวจและขยายเวลา
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และการบริการ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซึง่ รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการ มิได้
มีกฎระเบียบในรายละเอียดเหมือนกับภาคธุรกิจอืน่ ทีก่ ล่าวมาแล้ว โดยจะมีกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วกับภาคธุรกิจนีใ้ นกฎหมายการลงทุน เลขที่ 25 ปี 2007 เช่น เรือ่ งใบอนุญาต การ
อำ�นวยความสะดวกในการลงทุน และหลักในเรือ่ งการระงับข้อพิพาท เป็นต้น
การให้ความสำ�คัญกับประเภทธุรกิจ (Priority)
ปัจจุบันได้มีอุตสาหกรรมหลายประเภทที่อยู่ในรายการที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญ
เป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ อุตสาหกรรมแปรรูป สิ่ง
ทอ เครื่องหนังและรองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปุ๋ย
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ซีเมนต์ แร่ที่ไม่ใช่โลหะ เหล็กและเหล็กกล้า และ
อุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรและเครื่องมือ เป็นต้น
80

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

ทำ�เลที่ตั้ง (Location)
ทำ�เลทีต่ ง้ั สำ�หรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะมีท่ี เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Economic Area: KEK) ซึง่ จะมีการอำ�นวยความสะดวกให้แก่การลงทุน อันได้แก่
การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ สำ�หรับอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการส่งออก
การลงทุนทางอ้อม (Indirect Investment)
การลงทุนทางอ้อม คือ การลงทุนโดยผ่านตลาดทุนในอินโดนีเซีย โดยการถือ
หุ้น พันธบัตร หรือกองทุนต่าง ๆ (mutual fund) โดยในอินโดนีเซียการลงทุนทาง
อ้อมก็คอื การค้าหุน้ ในตลาดหุน้ ของอินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange)
การค้า หุ ้ น และพั น ธบัตรจะมีก ารซื้อขายผ่ านนายหน้า (brokers) สำ�หรับการ
ลงทุนในกองทุนจะซื้อขายผ่านผู้จัดการเงินกองทุน
ประเภทของนายหน้าค้าหลักทรัพย์
Broker FITS
Broker derivative
CTP participant
จำ�นวนนายหน้าทั้งหมดที่จดทะเบียน

แหล่งข้อมูล: Data Consult

จำ�นวน
30
20
109
120

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการลงทุนในอินโดนีเซีย
ไฟฟ้า
ในอินโดนีเซีย ไฟฟ้าจะจำ�หน่ายจากบริษทั ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจ (state owned electricity
company: PLN) ซึง่ PLN จะสร้างกระแสไฟฟ้าโดยผ่านโรงพลังงานสาขา (subsidiary
Indonesia Power) และมีการซือ้ พลังงานจากผูผ้ ลิตพลังงานอิสระด้วย (IPP)
ระบบค่าไฟฟ้าในอินโดนีเซียที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการจัดระบบมาตั้งแต่ปี
2003 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เลขที่ 89 โดยแบ่งค่าไฟฟ้าออกเป็น 8 กลุ่ม
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ค่าไฟฟ้าสำ�หรับการใช้งานหลายประเภท (Multiguna: multi use tariff)
ค่าไฟฟ้าสำ�หรับการใช้งานหลายประเภทจะกำ�หนดจากการใช้ของผู้ใช้ไฟฟ้า
ตารางที่ 7.1
ค่าไฟฟ้าสำ�หรับอุตสาหกรรม
No.

FAC
Tariff

Power
Boundary

Load charge
(RP./kVA/
month)

1

I-1 / LV to 450 VA

27

2

I-1 / LV

900 VA

33.5

3

I-1 / LV

1.300 VA

33.8

4

I-1 / LV

2.200 VA

33.8

5

I-1 / LV

6

I-2 / LV

7

I-3 / LV

above 200
kVA

8

I-4 / TT

30.000 kVA
28.7
and above

Above 2.200
VA to 14 kVA
above 14 kVA
to 200 kVA

34
35

31.3

Expense of usage (Rp/kWh)
Block I : 0 to 30 kWh : 161
Block II : above 30 kWh : 435
Block I : 0 to 72 kWh : 350
Block II : above 72 kWh : 465
Block I : 0 to 104 kWh : 475
Block II : above 104 kWh: 495
Block I : 0 to 196 kWh : 480
Block II : above 196 kWh : 495
Block I :0 to 80 lighting time: 480
Block II :above 80 next lighting time: 495
Block WBP  = K x 466
Block LWBP = 466
0 to 350 lighting time
Block WBP = K x 468 above 350 lighting
time,
Block WBP = 468
Block LWBP = 468

460

Note:
K: comparison factor between of PLT and OPLT as according to system burden characteristic of electric local
(1,4 <= K <= 2 ), specified by board of directors of state company PT PLN.
PLT: Peak load time
OPLT outside peak load time
Lighting time: kWh per month divided with kVA connected
Source: PLN
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ค่าไฟฟ้าแบบ Dayamax Plus
ในปี 2005 PLN ได้กำ�หนดกฎเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมที่เรียกว่า Dayamax Plus
ซึ่งจะกำ�หนดค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงที่ใช้ไฟฟ้ามาก (peak load time: PLT)
การกำ�หนดค่าไฟฟ้าแบบ Dayamax Plus นัน้ มีเป้าหมายในการทีเ่ ป็นการบังคับให้
อุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงให้ได้ถงึ ประมาณ 50 % ในช่วงทีม่ กี ารใช้
ไฟฟ้ามากคือ17.00 – 22.00 น. อย่างไรก็ดี การกำ�หนดค่าไฟฟ้าในลักษณะนีจ้ ะไม่
ยุตธิ รรมกับบางประเภทอุตสาหกรรมทีไ่ ม่สามารถปรับเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้ เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ สิง่ ทอ เหล็ก และเคมีภณ
ั ฑ์ เป็นต้น
ค่าไฟฟ้าแบบ Bulk Multiguna
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 8 กลุ่มได้จะถูกกำ�หนดค่าไฟฟ้าแบบ bulk
multiguna ในอัตรา 1,340 รูเปีย/ กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
(Presidential Decree) เลขที่ 89 ปี 2002
ก๊าซสำ�หรับอุตสาหกรรม
ก๊าซได้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำ�คัญประเภทหนึ่งสำ�หรับอุตสาหกรรมใน
อินโดนีเซีย ซึง่ รัฐวิสาหกิจซึ่งจำ�หน่ายก๊าซคือ PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)
จะเป็นผู้กำ�หนดปริมาณการผลิตและการแจกจ่ายก๊าซภายในประเทศ
สำ�หรับราคาจำ�หน่ายก๊าซนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง โดยราคาก๊าซใน
ปัจจุบันคือ 4 เหรียญสหรัฐต่อ MMBTU ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี
2007 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ระดับราคา 2.5 เหรียญสหรัฐต่อ MMBTU
ทั้งนี้แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีปริมาณก๊าซเพียงพอต่อความต้องการใช้ แต่ยงั คงต้อง
ปรับปรุงและพัฒนา การแจกจ่ายก๊าซในประเทศเพือ่ ป้องกันการขาดแคลนในบางพืน้ ที่
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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น้ำ�
น้�ำ ในประเทศอินโดนีเซียนัน้ จะหมายความรวมถึงน้�ำ ใต้ดนิ (ground water) และน้�ำ
ดืม่ (drinking water) จากบริษัทจำ�หน่ายน้ำ� ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ คือ
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
อัตราค่าน้�ำ ใต้ดนิ และน้�ำ ดืม่ จาก PDAM จะไม่ใช่อตั ราเดียวกันในทุกที่ แต่จะขึน้ กับ
นโยบายของแต่ละท้องถิน่ หรือขึน้ กับบริษทั ผูจ้ �ำ หน่ายน้�ำ สำ�หรับในกรุงจาการ์ตา
บริษทั ทีด่ �ำ เนินการในเรือ่ งน้�ำ ดืม่ ก็คอื PT. Aerta and PAM Lyonaise Jaya (Palyja)
อัตราค่าน้ำ�ในกรุงจาการ์ตาจะไม่ใช่อัตราเดียวกันทั้งหมด แต่จะขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำ� ซึ่งอัตราค่าน้ำ�จะกำ�หนดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (provincial governor)
โดยอัตราค่าน้ำ�ต่ำ�สุดคือ 3,275 รูเปียต่อลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามที่จะลดการใช้น้ำ�ใต้ดิน เช่น โดยใช้การเก็บภาษี
ซึ่งภาษีค่าน้ำ�ใต้ดินในกรุงจาการ์ตาเพิ่มขึ้นจาก 525 รูเปียต่อลูกบาศก์เมตร เป็น
8,800 รูเปียต่อลูกบาศก์เมตร ตามกฎของผู้ว่าราชการฯ เลขที่ 37/2009
ที่ดิน
ราคาที่ดินจะมีความแตกต่างหลากหลายมากซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
ได้แก่ ทำ�เล ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน ความสะดวกในการคมนาคม และความ
หนาแน่นของชุมชน เป็นต้น
ที ่ ด ิ น ที ่ ม ี ท ำ � เลใกล้ ใ จกลางเมื อ งและมี ค วามเจริ ญ มากก็ จ ะมี ร าคาสู ง
สำ�หรับประเภทของพื้นที่หรือย่านของที่ดินนั้นก็จะมีหลายประเภท เช่น ย่าน
สำ�นักงาน ย่านธุรกิจ ย่านที่อยู่อาศัย และย่านอุตสาหกรรม เป็นต้น สำ�หรับที่ดิน
ที่การคมนาคมสะดวก เช่น อยู่ใกล้กับถนนหลวง ทางด่วน ก็จะมีราคาสูง
ราคาที่ดินในกรุงจาการ์ตาโดยทั่วไปแล้วก็จะมีราคาสูงกว่าที่ดินในเมืองอื่นของ
ประเทศ โดยจะมีราคาสูงกว่าเมืองอื่นประมาณ 10 – 20 %
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ตารางที่ 7.2
ราคาที่ดินแยกตามประเภทของพื้นที่ในกรุงจาการ์ตา ปี 2009
พื้นที่/ ย่าน
ย่านใจกลางธุรกิจและสำ�นักงาน
ย่านที่อยู่อาศัย
ย่านการค้า
ย่านอุตสาหกรรม

ราคาต่อตารางเมตร
(เหรียญสหรัฐ/ ตารางเมตร)
1,700 - 3,000
300 – 1,000
1,000 – 2,000
35 – 75

แหล่งข้อมูล: Data Consult

สินทรัพย์และอาคาร
ราคาและค่าเช่าอาคารนั้นจะขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ทำ�เลที่ตั้ง ความ
สะดวกของการคมนาคม เป็นต้น โดยอาคารที่ตั้งอยู่ในทำ�เลยุทธศาสตร์ ย่านที่ตั้ง
สำ�นักงาน ย่านธุรกิจ หรือใจกลางการค้าก็จะมีราคาสูง ซึ่งราคาและค่าเช่าอาหาร
ในกรุงจาการ์ตาจะมีราคาสูงกว่าในเมื่องอื่นประมาณ 10 %
สำ�หรับอัตราค่าโรงแรมก็จะขึ้นอยู่กับเกรดของโรงแรม เช่น อัตราค่าโรงแรม
ของโรงแรมห้าดาวก็จะสูงกว่าโรงแรมสี่ดาวตามมาตรฐานทั่วไป
ตารางที่ 7.3
ราคาและค่าเช่าอาคารและสินทรัพย์ในกรุงจาการ์ตาและในเขตปริมณฑล

ชนิดของอาคาร/ สินทรัพย์
ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำ�นักงาน (ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำ�หรับการค้า (ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
ราคาขายคอนโดมิเนียม (ต่อตารางเมตร)
ค่าเช่าอพาทเมนต์ (ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
อัตราค่าห้องพักโรงแรมห้าดาว (ต่อคืน)
อัตราค่าห้องพักโรงแรมสี่ดาว (ต่อคืน)
โกดังสินค้า (ต่อตารางเมตรต่อเดือน)

แหล่งข้อมูล: Data Consult

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

ราคา
15.4 – 16.5 เหรียญสหรัฐ
660,000 รูเปีย
12.2 ล้านรูเปีย
15.6 เหรียญสหรัฐ
150 เหรียญสหรัฐ
50 เหรียญสหรัฐ
35,000 รูเปีย
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การขนส่งทางบก
การขนส่งทางบกสาธารณะของอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งโดยรถ
ประจำ�ทางและรถแท็กซี่
ตารางที่ 7.4
ค่าโดยสารรถแท็กซี่ในกรุงจาการ์ตาและในเมืองใหญ่อื่น ๆ ของอินโดนีเซีย
ระดับ

ค่าโดยสารเริ่มต้น ค่าโดยสารเพิ่มคิดต่อ ก.ม.

มาตรฐาน 6,000 รูเปีย

3,000 รูเปีย

ระดับสูง

4,400 รูเปีย

7,000 รูเปีย

Source: Data Consult

ค่ารอ
ชนิดและยี่ห้อรถ
(อัตราต่อ ช.ม.)
30,000 รูเปีย
โตโยต้า VIOS
เมอร์เซเดส เบนซ์
60,000 รูเปีย
E- Class

ค่าธรรมเนียมกฎหมาย/จดทะเบียน (Notorial fee)
การบริการในเรื่องของทะเบียนตามกฎหมายนั้นมีความจำ�เป็นต่อการทำ�ให้ความ
ตกลงซื้อขายนั้นมีผลตามกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมกฎหมาย/จดทะเบียนจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมมาตรฐานและค่า
ธรรมเนียมผันแปร (variable fee) ซึ่งค่าธรรมเนียมมาตรฐานนั้นส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าธรรมเนียมสำ�หรับเอกสารตามกฎหมายของบริษัท โดยค่าธรรมเนียมประเภท
นี้คิดเป็นประมาณ 5 ล้านรูเปียต่อบริษัท สำ�หรับค่าธรรมเนียมผันแปรจะขึน้ อยูก่ บั
การบริการทะเบียนตามกฎหมาย (notorial services) หรือเอกสารราชการในเรือ่ งทีด่ นิ
(PPAT) ในการดำ�เนินการให้การขายทีด่ นิ หรือการขายสินค้าเป็นไปตามกฎหมาย
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกำ�หนดเป็นร้อยละของมูลค่าสินค้าหรือที่ดิน ซึ่งอัตรา
จะกำ�หนดในกฎหมายเลขที่ 30 ปี 2004 ดังนี้
- 2.5 % สำ�หรับเอกสารราชการของสิง่ ทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 100 ล้านรูเปียหรือเทียบเท่า
- 1.5 % สำ�หรับเอกสารราชการของสิง่ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 100 ล้านรูเปีย แต่
ไม่เกิน 1,000 ล้านรูเปีย
ขึ้นกับข้อตกลง แต่ไม่เกิน 1 % สำ�หรับเอกสารราชการของสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่า
1,000 ล้านรูเปีย
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บทที่ 8 กระบวนการจัดตั้งดำ�เนินธุรกิจในอินโดนีเซีย
การลงทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment: FDI)
2. การลงทุนทางอ้อม (โดยผ่านการลงทุนในตลาดหุ้น)
การลงทุนโดยตรงจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่
1. หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของอิ น โดนี เ ซี ย (Investment
Coordinating Board: BKPM) ซึ ่ ง จะรั บ ผิ ด ชอบเกี ่ ย วกั บ การ
ออกใบอนุ ญ าตการลงทุ น สำ � หรั บ ภาคการผลิ ต และการบริ ก าร
แต่ ย กเว้ น ภาคการเงิ น การธนาคาร พลั ง งาน และเหมื อ งแร่
2. ธนาคารแห่งอินโดนีเซีย (Bank Indonesia: BI) สำ�หรับภาคการธนาคาร
3. กระทรวงการคลัง สำ�หรับภาคการเงิน และทีไ่ ม่ใช่การธนาคาร เช่น การ
ประกันภัย ทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เป็นต้น
4. กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (Energy and Mineral Resources
Ministry: ESDM) สำ�หรับภาคธุรกิจเหมืองแร่และพลังงาน
โดยหลักการแล้วบริษัทต่างประเทศทุกบริษัทที่มีแผนจะดำ�เนินการลงทุนใน
อินโดนีเซียจะต้องยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนจาก BKPM หรือ คณะกรรมการ
ความร่วมมือด้านการลงทุน(Investment Coordinating Board) ทั้งนี้ BKPM จะ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและออกใบอนุญาตในการลงทุนสาขาต่างๆ เช่น การ
ธนาคาร การเงิน พลังงานและเหมืองแร่ และการยื่นขอใบอนุญาตดังกล่าว บริษัท
จะต้องลงทุนเป็นเงินขั้นต่ำ� 200,000 เหรียญสหรัฐ และจะต้องมีเงินลงทุนที่ชำ�ระ
แล้วไม่ต่ำ�กว่า 100.000 เหรียญสหรัฐ
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ตามกฎระเบียบของรัฐบาล PP เลขที่ 111 ในปี 2007 บริษัทต่างประเทศไม่ได้
รับอนุญาตให้ลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนของโครงการ
ลงทุนน้อยกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือในสาขาธุรกิจที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้
แล้วให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กตามที่กำ�หนดในกฎระเบียบดังกล่าว
ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำ�หนดสาขาของธุรกิจที่ไม่สามารถลงทุนได้ ธุรกิจสาขาการ
ลงทุนใหม่ และธุรกิจการลงทุนที่สามารถลงทุนได้ เช่น ใบอนุญาตในการทำ�
ธุรกิจธนาคาร จะออกโดยธนาคารแห่งชาตอินโดนีเซีย ส่วนใบอนุญาตบริษัท
การเงินต่างๆ จะออกโดยกระทรวงการคลัง และใบอนุยาตในการลงทุนสาขา
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติจะออกโดยกระทรวงพลังงานและทรัพยากร
ทั ้ ง นี ้ ก ่ อ นที ่ จ ะไปสู่ขั้นตอนของใบอนุญาตการลงทุ น นักลงทุนต่างชาติจะ
ต้องศึกษากฎระเบียบการลงทุน ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดก่อน ซึ่งภาคการลงทุนบาง
ประเภทจะไม่เปิดหรือไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติดำ�เนินการ และการลงทุน
บางประเภทที่มีการจำ�กัดอัตราการถือหุ้นหรือความเป็นเจ้าของกิจการของนัก
ลงทุนต่างชาติรวมทั้งอาจต้องมีใบอนุญาตพิเศษด้วย
ภาคการลงทุนที่เปิดหรือไม่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติดำ�เนินการนั้น จะกำ�หนดอยู่
ใน Investment Negative List ซึ่งอยู่ในกฎระเบียบของรัฐ เลขที่ 111 ปี 2007 ซึ่ง
หลังจากที่ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจชัดเจนแล้ว นักลงทุนก็สามารถ
เริ่มดำ�เนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้
ขั้นตอนในการเริ่มดำ�เนินการลงทุน
การลงทุนจากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะต้องมีใบอนุญาตดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ถาวร (permanent business permit: IUT) ซึ่งขั้นตอนการลงทุนจะแบ่งเป็น 3
ขั้นตอน คือ การอนุมัติให้ดำ�เนินการลงทุน (investment approval phase) การ
ก่อสร้าง (construction phase) และการดำ�เนินธุรกิจ (commercial phase)
1. ขั้นตอนอนุมัติการลงทุน (Investment approval phase)
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คือ ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตลงทุน ซึ่งการสมัครหรือขออนุญาต
การลงทุนจะดำ�เนินการ ก่อนการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือจะดำ�เนินการ
ตั้งบริษัทก่อนการขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้หากเป็นการลงทุนใน bonded
zone การยื่นขออนุญาตจะต้องยื่นต่อผู้มีอำ�นาจใน bonded zone ดัง
กล่าว
โดยทั่วไปการยื่นขออนุญาตลงทุนจะใช้เวลาประมาณ 10 วันในการ
อนุมัติในเบื้องต้น (initial approval: SPPP BKPM) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ
3 ปี โดยหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ผู้ลงทุนก็จะดำ�เนินการ
จัดตั้งบริษัท (PT) โดยใช้ Indonesian notary public ซึ่งจะมีเอกสาร
ที่ จำ � เป็ น ที่ แ สดงว่ า ได้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ กำ � หนดโดยกระทรวง
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Justice and Human Rights)
ภายหลังจากที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ผู้ลงทุนก็จะได้รับเอกสาร
ประกอบการหรือ เอกสารจัดตั้งบริษัท (notaries document) ซึ่งจะลง
พิมพ์ในพระราชกฎษฎีกา (State Gazatte) โดยขั้นตอนต่อไปก็คือการ
ลงทะเบียนที่อยู่ของบริษัทกับรัฐบาลท้องถิ่นและเทศบาล
นอกจากนี้ นักลงทุนก็จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ชำ�ระภาษีเพื่อให้ได้เลข
ทะเบียนผู้เสียภาษี (Tax Payer Registration Number: NPWP) และ
เลขที่ยื่นยันนักธุรกิจผู้เสียภาษี (Taxable Businessman Confirmation
Number: NPPKP)
ทั้งนี้หลังจากที่ดำ�เนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ครบแล้ว ผู้ขออนุญาตก็
จะได้รับหนังสืออนุมัติ
ถาวรสำ�หรับการลงทุน (Permanent Approval Letter: SPT) ซึ่งทำ�ให้
นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้
2. ขั้นตอนการก่อสร้าง (Phase of Construction)
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การบริหารจัดการและใบอนุญาตที่เกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างนี้
ส่วนหนึ่งจะเกี่ยวกับหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุน (BKPM) ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตเป็นผู้นำ�เข้าจำ�กัด
(Limited Importer License: APIT) แผนกำ�ลังคน (RPTKA/ TA.01)
ใบอนุญาตนำ�เข้ า เครื่องจักรและวั ต ถุ ด ิ บ พื ้ น ฐาน (ซึง่ ต้องเสนอต่อ
BKPM โดยผ่าน Sucofindo ซึง่ เป็นบริษทั Surveyor)
สำ�หรับใบอนุญาตที่ต้องดำ�เนินการกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น
นั้น ได้แก่ ใบอนุญาตสำ�หรับ ทำ�เลทีต่ ง้ั (Location Permit) ซึง่ จะออก
โดยสำ�นักงานท้องถิน่ ของสำ�นักงานทีด่ นิ (BPN) โดยใบอนุญาต HGU
สำ�หรับทีด่ นิ ทีม่ พี น้ื ทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ 200 เฮกเตอร์ จะออกโดย BPN
และใบอนุญาต HGU สำ�หรับทีด่ นิ ทีม่ พี น้ื ทีน่ อ้ ยกว่า 200 เฮกเตอร์ จะออก
โดยสำ�นักงานจังหวัดของ BPN (provincial office) สำ�หรับใบอนุญาต
HGB จะออกโดยสำ�นักงานตำ�บลของ BPN (district/ city office) โดยยัง
มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (Permit for Building Construction: IMB) ด้วย
ทัง้ นีผ้ ลู้ งทุนจะต้องส่งรายงานให้ BKPM ทุก 6 เดือน
3. ขั้นตอนการดำ�เนินธุรกิจ (Commercial Phase)
ขั้ น ตอนนี้ จ ะเกี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าตดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ถาวร
(Permanent business license: IUT) ซึ่งจะ ออกให้กับบริษัทเมื่อบริษัท
ได้ดำ�เนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำ�หนด ได้แก่ ใบ
อนุญาตนำ�เข้า-ส่งออกจากกระทรวงการค้า และแผนกำ�ลังคนจาก
กระทรวงแรงงาน โดยภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน
ผู้มีอำ�นาจ ผู้ลงทุนก็จะได้รับใบอนุญาตดำ�เนินธุรกิจถาวร (IUT) ซึ่ง
จะมีผลใช้บังคับถึง 30 ปี
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ขั้นตอนในก�รยื่นขอใบอนุญ�ตก�รลงทุน
Investor’s Application
for PMA
Indonesian Foreign
Mission

BPM-PBUMN
(for projects located in
bonded zones)

BKPM

PMA License (typically takes 10
working days)

BPM-BPUM
Implementation
Permit

Articles of Association
Tax Registration Code
(NPWP)

1. Limited

Importer
License (APIT)
2. Manpower
plan Approval
(RPTK/ TA.01)
3. Custom
Approval
Letter (master
list of capital
goods)
4. Custom
Approval
Letter (master
list for raw
material)

BKPM
Implementation
Permit:

1. Limited

Regency Level:
1. Location Permit
2. Land Title
3. Building Construction
Permit
4. Nuisance Act permit
(HO/ UUG)

Importer
License (APIT)
2. Manpower
plan Approval
(RPTK/ TA.01)
3. Custom
Approval
Letter (master
list of capital
goods)
4. Custom
Approval
Letter (master
list for raw
material)

BPM-PBUM/ BKPM:
(Permanent)
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ขั้นตอนในการลงทุนและเอกสารที่จำ�เป็นต้องใช้
ขัน้ ตอนแรกของการลงทุนก็คอื การยืน่ ขออนุญาตลงทะเบียนการลงทุน (investment
registration) ต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน (BKPM) โดยต้องยืน่ เอกสารสำ�คัญ
ประกอบ ทัง้ นีห้ ากโครงการลงทุนอยูใ่ น bonded zone ก็จะต้องยื่นขออนุญาตต่อ
ผู้มีอำ�นาจในเขตปลอดอากร (Bonded zone) ดังกล่าว ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติ
สามารถยื่นคำ�ขอดังกล่าวได้ที่สถานทูตอินโดนีเซียในแต่ละประเทศ หลังจากที่
ได้รับใบอนุญาตการลงทุน (PMA License) ขั้นตอนต่อไปคือ จะต้องดำ�เนินการ
จัดตั้งบริษัทจำ�กัด (Perseroan Terbatas – PT) และยื่นใบอนุญาตขอรับการส่ง
เสริมการลงทุน
บริษัทจำ�กัด หรือ PT นั้น ตามกฎหมายกำ�หนดให้อำ�นาจของบริษัทอย่างน้อยต้อง
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเทียบเท่ากับบริษัทอินโดนีเซีย หรือมากกว่า
ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทผู้มีอำ�นาจจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยผู้มอบอำ�นาจ หรือผู้
มอบฉันทะ โดยผู้ก่อตั้งบริษัทแต่ละคนจะได้รับการถือครองหุ้นของบริษัทได้
เอกสารที่จำ�เป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่ เอกสารการจัดตั้งบริษัท
(company’s notarial document) ที่เป็นภาษาอินโดนีเซีย สำ�เนาเลขทะเบียนผู้
เสียภาษี (tax registration number: NPWP) หนังสืออนุญาตการจัดตั้งบริษัทจาก
กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหนังสือแนะนำ� (recommendations)
จากกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการจัดตั้งบริษัทจะได้รับการรับรองจาก Indonesian Notary Public โดย
ผู้ลงทุนจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีด้วย (NPWP) และเลขทะเบียนยืนยันนัก
ธุรกิจที่เสียภาษี (NPPKP)
ขั้นตอนที่สองก็คือการขอใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตผู้นำ�เข้าจำ�กัด (Limited Importer License: APIT)
2. ใบอนุมัติแผนกำ�ลังคน (Manpower plan approval: RPTK)
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3. หนังสืออนุมัติศุลกากร (มีรายการสินค้าทุน)
4. หนังสืออนุมัติศุลกากร (มีรายการของวัตถุดิบ)
ใบอนุญาตทั้งสี่ดังกล่าวจะขออนุญาตดำ�เนินการที่ BKPM สำ�หรับใบอนุญาตที่
ต้องดำ�เนินการกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1. ใบอนุญาตสำ�หรับทำ�เลที่ตั้ง (Location Permit)
2. โฉนดที่ดิน (Land Title)
3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
4. ใบอนุญาตสำ�หรับ Hindrance Act (HO/ UUG)
ใบอนุญาตสำ�หรับทำ�เลที่ตั้งนั้นมีความจำ�เป็นในการจัดการที่ดิน (land clearing)
ใบรับรองการใช้ประโยชน์ของที่ดินสำ�หรับอาคาร (HGB) นั้น ต้องใช้สำ�หรับ
การก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ในอาคารที่ดินสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจ สำ�หรับ
HGU นั้นต้องใช้สำ�หรับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน IMB นั้นต้องใช้สำ�หรับการ
ก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกและอาคาร และใบอนุญาตสำ�หรับ Hindrance
Act นั้นจะต้องใช้สำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจ
ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ แล้ว ผู้ลงทุนอาจเริ่มดำ�เนินการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ส�ำ หรับการผลิต ซึง่ ความคืบหน้าในการดำ�เนินกิจกรรม
การลงทุนนัน้ จะต้องรายงานต่อหน่วยงาน BKPMทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มดำ�เนินการผลิต
ผู้ลงทุนจะต้องยื่นใบอนุญาตทำ�ธุรกิจถาวร (Permanent Business License: IUT)
ต่อหน่วยงาน BKPM
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สำ�หรับเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตทำ�ธุรกิจถาวร ได้แก่
1. สำ�เนาเอกสารจัดตั้งบริษัท จากกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
2. สำ�เนาเอกสารการใช้ประโยชน์บนทีด่ นิ HGB และ HGU หรือเอกสารการ
ซือ้ ขายทีด่ นิ จากสำ�นักงานโฉนดทีด่ นิ (PPAT) หรือสำ�เนาสัญญาการเช่าทีด่ นิ
3. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร พร้อมสำ�เนา IMB หรือเอกสารการ
ซื้อขายอาคาร
4. สำ�เนา NPWP
5. สำ�เนาใบอนุญาต Hindrance Act และใบอนุญาตสำ�หรับทำ�เลที่ตั้ง
6. สำ � เนาการอนุมัติแผนการจัดการสิ ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Management Plan: RKL) สำ�หรับธุรกิจที่ต้องการ AMDAL และ
แผนการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Plan)
ซึ่งไม่ต้องการ AMDAL
7. ใบมอบอำ�นาจทีม่ อี ากรแสตมป์ 6,000 รูเปีย สำ�หรับการขออนุญาตดำ�เนิน
การโดยตัวแทน (proxy)
8. สำ�เนารายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำ�เนินกิจกรรมการลงทุน
ทั้ ง นี้ ภ ายหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ บอนุ ญ าตดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ถาวรจากหน่ ว ยงาน
รัฐบาลส่วนจังหวัดแล้ว ผู้ลงทุนก็จะได้รับใบอนุญาตดำ�เนินธุรกิจถาวร (IUT) ซึ่ง
จะมีผลใช้บังคับถึง 30 ปี และเมื่อได้รับ IUT แล้ว ผู้ลงทุนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ
ทำ�กิจกรรมทางธุรกิจต่อไป
ขั้นตอนของการจัดตั้งบริษัทตัวแทน (Representative Office)
บริษัทต่างประเทศที่เป็นบริษัทตัวแทน (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
: KPPA) ที่มิใช่ธุรกิจสาขาการเงินจะต้องจัดตั้งขึ้นเมือได้รับความเห็นชอบจาก
ประธาน BKPM
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การยื่นขออนุญาต/ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทดัวแทนดังกล่าว ผู้ยื่นขอ
จะต้องยื่นสำ�เนารูปแบบการจัดตั้งบริษัทตัวแทน (Model KPPA) จำ�นวน 2 ชุด
ให้แก่หน่วยงาน BKPM พร้อมเอกสารต่างๆ ดังนี้
1. หนังสือคำ�แถลงของสมาคมบริษัทต่างประเทศที่เป็นตัวแทน
2. หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจากบริษัทต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้เสนอ
ให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ
3. สำ�เนาหนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ) หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัว (คน
อินโดนีเซีย) ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอให้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ หารของบริ ษ ั ท
ตั ว แทนในต่า งประเทศ
4. จดหมายยืนยันความตั้งใจในการพักอาศัย และการทำ�งานในตำ�แหน่ง
ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ โดยมีข้อจำ�กัดว่าจะ
ไม่ทำ�งาน/ธุรกิจอื่นใดในประเทศอินโดนีเซีย
5. กรณีที่ผู้บริหารของบริษัทต่างประเทศมิได้ยื่นคำ�ขอเองจะต้องมอบ
อำ�นาจให้กับตัวแทนผู้รับมอบอำ�นาจ (Power Attorney) เป็นผู้ดำ�เนิน
การลงลายมือชื่อในคำ�ขอ

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

95

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

คำ�อธิบายคำ�ย่อในแผนภูมิ
AMDAL

: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan = Environmental
Impact Analysis

APIT

: Angka Pengenal Importir Terbatas = Limited Importer License

BKPM

: Badan Koordinasi Penamanan Modal Asing = Indonesia
Investment Coordinating Board

HGB

: Hak Guna Bangunan = Building Rights Title

HGU

: Hak Guna Usaha = Cultivation Rights Title

HO/ UUG

: Izin Gangguan = Hindrance Act Permit

IMB

: Izin Mendirikan Bangunan = Building Construction Permit

IUT

: Izin Usaha Tetap = Permanent Business License

Izin Domisili : Location Permit
NPWP

: Nomor Pokok Wajib Pajak = Tax Registration Code

PMA

: Penanaman Modal Asing = Foreign Direct Investment (FDI)

PPAT

: Pejabat Pembuat Akta Tanah = Office of Land Title

PT

: Perseroan Terbatas or Limited Liability Company

RPTK

: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja = Manpower Plan
Approval

RKL

: Rencana Pengelolaan Lingkungan = Environmental
Management Plan

RPL

: Rencana Pemantauan Lingkungan = Environmental
Monitoring Plan
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บทที่ 9 กฎหมายแรงงานและอัตราค่าจ้างแรงงาน กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานและมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
อุตสาหกรรมมีทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่
1. กฎหมายเลขที่ 3/1992 ว่าด้วยสวัสดิการทางสังคมของแรงงาน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของการเกษียญอายุ การได้รับอุบัติเหตุ
จากการทำ�งาน กสนเสียชีวิต และการประกันสุขภาพ (ใช้บังคับกับ
บริษัทที่มีคนงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
2. กฎหมายเลขที่ 21/2003 ว่าด้วยสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การเป็นสมาชิกของสหภาพ การจัดตั้ง
สมาพันธ์สหภาพแรงงาน และสภาแห่งชาติของแรงงาน
3. กฎหมายเลขที่ 13/2003 ว่าด้วยกำ�ลังคน ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรความ
ร่วมมือด้านแรงงานแบบพหุภาคี และไตรภาคี
4. กฎหมายเลขที่ 2/2004 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทของแรงงาน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การนำ�คดี
ไปสู่ศาล และการตัดสินชี้ขาดตามกฎหมาย
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงาน คือ กระทรวงกำ�ลังคนและเคลื่อนย้าย
กำ�ลังคน (Ministry of Manpower and Transmigration) ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดคือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
นโยบายของกำ�ลังคนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน เลขที่ 13/2003 ซึ่งยังคง
มีผลบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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สาระสำ�คัญของกฎหมายแรงงาน ประกอบด้วย
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•

พื้นฐาน หลักการ และเป้าหมายของการพัฒนาแรงงาน

•

การวางแผนแรงงานและข้อมูลข่าวสารของแรงงาน

•

การจัดหาโอกาสที่เท่าเทียมกันของแรงงานและการปฏิบัติต่อคนงาน

•

การฝึ ก อบรมแรงงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และปรั บ รุ ง ทั ก ษะแรงงานและ
ประสิทธิภาพในการทำ�งานให้ดีขึ้น

•

การจ้ า งแรงงานภายใต้ โ ครงการสร้ า งพลั ง อำ � นาจที่ ส มดุ ล ย์ ข อง
แรงงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการขยายโอกาสของ
การทำ�งาน

•

การจ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกต้องและตรงกับทักษะ ความสามารถของ
แรงงาน

•

การพัฒนาความร่วมมือกันของแรงงานตามแนวทางของปัญจสิรา
(Pancasila) เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน (Harmonious) มี
พลังและสร้างสรรค์ (Dynamic) และมีความสัมพันธ์กัน (Relation)

•

การพัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวก สถาบัน และข้อตกลงร่วมกัน รวม
ทั้ง องค์กรพหุภาคี องคืกรไตรภาคี ความร่วมมือกันทางสังคม และ
การแก้ปัญหาความขัดแย้งของแรงงาน

•

ปกป้องคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งสิทธิของแรงงานในการเจรจากต่อ
รองกับนายจ้าง ความมั่นคงของแรงงาน สวัสดิภาพของการทำ�งาน
การคุ้มครองแรงงานสตรี แรงงานเด้ก และแรงงานทุพพลภาพ ประกัน
ค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการและความมั่นคงทางสังคมของแรงงาน

•

การควบคุมกำ�กับแรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้อง
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จำ�นวนแรงงาน
จากข้อมูลสถิติด้านแรงงานของหน่วยงานสถิติแห่งชาติ (The Central Bureau
of Statistics : BPS) จะเห็นได้ว่าจำ�นวนคนทำ�งาน (วัยทำ�งาน) ในประเทศ
อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 ต่อปี จากจำ�นวน158.92 ล้านคนในปี 2004 เป็น
166.64 ล้านคนในปี 2008.
ในปี 2008 จำ�นวนกำ�ลังคนทำ�งานรวมทั้งสิ้น 111.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากจำ�นวน
102.97 ล้านคนในปี 2004 หรือมีอัตราขยายตัวโดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 1.87
ปัจจุบันอินโดนีเซียมีจำ�นวนกำ�ลังคนทำ�งานมากแต่ก็ยังไม่สามารถรองรับการ
ใช้แรงงานของภาคการผลิตได้ เนื่องจากงานมีอยู่อย่างจำ�กัดและแรงงานยังขาด
ทักษะในการทำ�งาน ในปี 2008 จำ�นวนคนว่างงานในประเทศได้ลดลงเป็น 9.39
ล้านคนจากจำ�นวน 11.90 ล้านคนในปี 2005.
โอกาสในการทำ�งานของแรงงานได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 90.14 ในปี 2004
เป็นร้อยละ 91.60% ในปี 2008 และหากพิจารณาจากพื้นฐานของการศึกษา พบ
ว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมต้น (Elementary School : SD) หรือผู้ที่จบการ
ศึกษาต่ำ�กว่าระดับพื้นฐานจะเป็นคนส่วนใหญ่ของกลุ่มคนวัยทำ�งานในปี 2008
ซึ่งมีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 85.66 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จำ�นวน 59.57 ล้านคนอยู่ใน
ชนบท และที่เหลืออยู่ในเมือง
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น (Junior high school : SMP) จะมีประมาณร้อยละ
22.19 หรือ ร้อยละ 36.75 ของจำ�นวนคนที่อยู่ในวัยทำ�งาน และประมาณ 19.39
ล้านคนอยู่ในชนบท ส่วนที่เหลืออยู่ในเมือง
ผูท้ จ่ ี บการศึกษาระดับมัธยมปลาย (Senior high school : SMA) มีรอ้ ยละ 20.49 หรือมีจ�ำ นวน
33.93 ล้านคน โดยส่วนใหญ่หรือประมาณ 22.52 ล้านคนอยูใ่ นชนบท และทีเ่ หลืออยูใ่ นเมือง
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ผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (Diploma) มีเพียง 4.14 ล้านคน จำ�นวน 1.31
ล้านคนอยู่ในชนบท และจำ�นวน 2.83 ล้านคนอยู่ในเมือง ส่วนผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจำ�นวน 5.09 ล้านคน โดยส่วนใหญ่หรือจำ�นวน 4.19 ล้านคนอยู่
ในชนบท และที่เหลืออยู่ในเมือง
จำ�นวนคนวัยทำ�งานแยกตามพื้นฐานของการศึกษา ปี 2008
ประเภทแรงงาน/การศึกษา
จำ�นวนคนวัยทำ�งาน
กำ�ลังแรงงาน
คนว่างงาน
คนวัยทำ�งานแยกตามการศึกษา :
ประถมต้น (SD)
ระดับมัธยมต้น (SMP)
ระดับมัธยามปลาย (SMA)
ระดับอนุปริญญา (Diploma)
ระดับมหาวิทยาลัย (University)

ที่มา : Manpower and Transmigration Ministry

จำ�นวน (ล้านคน)

166.64
111.95
9.39
85.66
36.75
33.93
4.14
5.09

ประเภทของงาน
บริษัทจะจ้างพนักงาน/คนงานแบบประจำ� (Permanent workers) แบบสัญญา
(Contract workers) และแบบรับช่วงต่อ (Outsourcing workers)
พนักงานประจำ�จะได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจาก
พนักงานแบบสัญญา และแบบรับช่วงต่อ
พนักงานแบบสัญญาจะได้รับการจ้างตามระยะเวลาที่กำ�หนดตามสัญญาจ้างซึ่ง
ได้ทำ�สัญญากับนายจ้าง และในปัจจุบันการจ้างระบบนี้เริ่มเป็นที่นิยมใช้อย่าง
แพร่หลายจากบริษัทต่างๆ หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 1998 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่หลายบริษัทล้มละลายหรือเริ่มจะเกิดการล้มละลาย จึงจำ�เป็นต้องให้
พนักงานของบริษัทออกจากงานโดยการจ่ายเงินชดเชย
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ปัจจุบันหลายบริษัทเลือกใช้วิธีการจ้างงานแบบสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงิน
ชดเชยในช่วงที่มีการให้พนักงานออกจากงาน โดยปกติสัญญาการจ้างงานจะมี
ตั้งแต่ 6 - 24 เดือน และนายจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือต่อสัญญาจ้าง พนักงาน
ที่มีการจ้างแบบระบบสัญญาจ้างจะได้รับเงินเดือนเป็นรายเดือน วันหยุดตาม
ศาสนาและไม่มีสวัดดีการใดๆ รัฐบาลมีกฎระเบียบว่าสัญญาการจ้างงานจะมีอายุ
สูงสุดเพียง 2 ปี และสามาถต่อสัญญาได้อีก 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ระบบการจ้างแบบรับช่วงต่อเป็นระบบที่มีการจัดหาพนักงานให้กับบริษัทอื่นๆ
ที่มีความต้องการพนักงาน พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกพายใต้ระบบการรับช่วง
ต่ออาดจะมีสถานะเป็นพนักงานอาจมีสถานะเป็นพนักงานประจำ�หรือพนักงาน
ชั่วคราว บริษัทที่ให้บริการจัดหาพนักงานรับช่วงต่อจะต้องได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงแรงงาน
พนักงานรับช่วงต่ออาจอาจทำ�งานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ�หรือทำ�งาน
พิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ�ก็ได้ภายใต้กฎหมายแรงงานเลขที่ 13/2003 มาตรา
ที่ 50 - 55 และมาตรที่ 56 - 59
ภายใต้กฎหมายเลขที่ 13/2003 มาตราที่ 66 มีงานเพียง 5 ประเภทเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้พนักงานทำ�งานได้ภายใต้ระบบการรับช่วง ได้แก่ งานบริการจัดเลีย้ ง
การให้บริการทำ�ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย บริการสนับสนุนการทำ�
เหมือง และบริการขนส่งพนักงาน หากเป็นงานทีน่ อกเหนือจากงาน 5 ประเภทดัง
กล่าวอาจไม่ได้รบั การเสนอให้พนักงานทำ�งานได้ภายใต้ระบบดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติบริษัทหลายแห่งไม่ได้ให้ความสนใจต่อกฎระเบียบ
และการจ้างแรงงานภายใต้ระบบรับช่วงต่อ โดยเฉพาะงานประเภทอื ่ น ๆ ที่
นายจ้างมักจะมีการหลบเลี่ยงการจ้างงาน ซึ่งเป็นงานที่ ขัดกับกฎระเบียบและผล
ประโยชน์ของพนักงาน ทั้งนี้ ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการจ้างงานแบบ
รับช่วงคือบริษัทไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยเ มื่อใดก็ตามที่ตัดสิน
ใจให้พนักงานออกจากงาน
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เวลาทำ�งาน
ภายใต้กฎหมายแรงงานเวลาทำ�งานจะต้องไม่มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย
ปกติเวลาทำ�งานจะเป็น 8 ชั่วโมง/วัน สำ�หรับผู้ที่ทำ�งาน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ
7 ชั่วโมงต่อวันสำ�หรับคนที่ทำ�งาน 6 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ กฎระเบียบของเวลา
ทำ�งานจะไม่มีผลบังคับใช้กับงานในบางสาขาที่กำ�หนด
การทำ�งานล่วงเวลา
การทำ � งานล่ ว งเวลาจะถู ก ควบคุ ม กำ � กั บ โดยการตั ด สิ น ใจของรั ฐ มนตรี
ว่ า การกระทรวงแรงงานตามกฎกระทรวงเลขที ่ KEP.102/MEN/VI/2004
ทั้งนี้ การทำ�งานล่วงเวลาจะเป็นไปตามข้อกำ�หนดของแต่ละบริษัท โดยพนักงาน
มีสิทธิที่จะได้รับการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาในอัตราพิเศษ
วันทำ�งาน
วันจันทร์ – วันเสาร์
วันอาทิตย์และวันหยุด

ปกติ
2

ที่มา : Manpower and Transmigration Ministry

อัตราตัวคูณพื้นฐาน
ชั่วโมงที่ 1
1.5
3

ชั่วโมงถัดไป
2
4

การฝึกอบรมของพนักงาน
ตามกฎกระทรวงเลขที่ KEP.261/MEN/XI/2004 ได้กำ�หนดให้บริษัทที่มี
พนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจะต้องจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี
บริษัทที่ถูกกำ�หนดให้จัดฝึกอบรมในแต่ละปีนั้น จะต้องจัดเตรียมกำ�หนดการ
ฝึกอบรมรายปี ประกอบด้วยประเภทของการฝึกอบรม ระยะเวลาและสถานที่
ของการฝึกอบรม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจะเป็นความรับผิดชอบของ
บริษัททั้งหมด
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สิทธิของพนักงานและวันหยุด
•

เงินเดือน

•

โบนัส

•

สวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของที่พักอาศัย และเงินกู้

•

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

•

ค่าใช้จา่ ยในการคลอดบุตร และวันลาพักคลอดบุตร 3 เดือน(1.5 เดือนก่อน
คลอดบุตร และ 1.5 เดือนหลังจากคลอดบุตร) สำ�หรับพนักงานผูห้ ญิง

•

ประกันสังคม

•

วันหยุดรายสัปดาห์ กำ�หนดให้หยุด 1 วัน หลังจากทำ�งาน 6 วัน และ
วันหยุด 2 วันหลังจากทำ�งาน 5 วัน

•

วันหยุดรายปี กำ�หนดให้มีวันหยุดได้ 12 วันทำ�งาน หลังจากที่ทำ�งาน
ต่อเนื่องกัน 12 เดือนขึ้ไป

•

วันหยุดพักผ่อน กำ�หนดให้หยุดได้ไม่เกิน 2 อาทิตย์ หลังจาที่ทำ�งาน
มาแล้วอย่างน้อย 6 ปี

•

วันหยุด ตามกฎกระทรวงแรงงานเลขที่ 04/MEN/1994 บริษัทจะถูก
กำ�หนดให้พนักงานได้รับวันหยุดทางศาสนาทุกปี

สหภาพแรงงาน
ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 21 ปี 2000 รัฐบาลอนุญาตให้แรงงานทุกคนมีสิทธิใน
การจัดตั้งสหภาพแรงงานและเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ บริษัท
ที่มีคนงานอย่างน้อย 10 คนก็สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้เพื่อปกป้องผล
ประโยชน์ของตนกับนายจ้าง สหภาพแรงงานสามารถจัดตั้งเป็นโดยพนักงาน
ในบริษัทหรือบุคคลภายนอกนอกบริษัทก็ได้ ทั้งนี้รูปแบบสหภาพแรงงานถือ
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เป็นองค์กรอิสระ เปิดเผย ประชาธิปไตย และรับผิดชอบ ในการต่อสู้เพื่อแรงงาน
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งกับนายจ้าง องค์กรของรัฐที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องแรงงาน
คือ สมาพันธ์แรงงานแห่งชาติ (Federation of Indonesian Workers : FSPSI) ซึ่ง
ประกอบด้วย สหภาพแรงงาน 21 แห่ง และ SPLP 13 แห่ง
ตามกฎกระทรวงแรงงานของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 03/
Men/1993 กำ�หนดให้สมาพันธ์ของสหภาพแรงงานที่สามารถจดทะเบียนได้ นั้น
จะต้องมีสมาชิกเป็นสหภาพแรงงานของบริษัทต่างๆอย่างน้อย 5 แห่ง ใน 25 เกาะ
และ 5 หรือ จังหวัด หรือ มีสมาชิกเป็นแรงงานทั่วประเทศ อย่างน้อย 10,000 คน
หรือ มีสมาชิกเป็นสหภาพแรงงาน 10 แห่ง สมาชิกของสหภาพแรงงาน นั้นต้อง
จ่ายค่าสมาชิกรายเดือน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ No. KEP.187/MEN/IX/2004
นอกจากนี้กำ�หนดให้สามารถจัดตั้งสภาแห่งสหภาพแรงงานได้ โดยมีสมาพันธ์
ของสหภาพแรงงานตั้งแต่ 3 สมาพันธ์ขึ้นไป
นั บ ตั ้ ง แต่ ช ่ ว งปฏิรูปของประเทศ สหภาพแรงานมีบทบาทที่สำ�คัญในการต่อสู้
เรียกร้องสิทธิของแรงงาน เรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำ� (Regional minimum weight
(UMR) การระงับข้อพิพาท การประท้วงตามท้องถนน การร้องเรียนต่อสภาผู้
แทนราษฎร
เพื่อป้องกันการปลดพนักงานจำ�นวนมากออกและการระงับข้อพิพาทระหว่าง
พนักงานและนายจ้าง รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการ 2 ฝ่าย ขึ้น ตามกฎ
กระทรวงที่ PER.32/MEN/XII/2008. ณ ปี 2009, คณะกรรมการ 2 ฝ่าย ประกอบ
ด้วย 11,832 บริษัท ตัวแทน 210 ในเทศบาลชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุม 31 แห่ง และ
คณะกรรมการของรัฐ
ในระดับชาติ คณะกรรมการไตรภาคี (LKS) ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ
สหภาพแรงงาน และองค์กรนายจ้ าง ซึ่งผลประโยชน์ของทั้งสามฝ่ายนี้จะถูก
กำ�หนดและปกป้องให้ความเป็นธรรมโดยกฏหมาย
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การประกันสังคมของแรงงาน
รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการประกันสังคมเพื่อแรงงาน ที่เรียกว่า Jamsostek Jaminan
Sosial Tenaga Kerja. ภายใต้กฏหมายฉบับที่ No 3 ในปี 1992 ตามการอนุมัติของ
กระทรวงแรงงานที่ KEP .67/MEN/2004
โครงการประกันสังคม ดังกล่าวนี้ อยู่ภายใต้การกำ�กับของ หน่วยงานประกัน
สังคมของรัฐ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
•

การประกันการเกษียณอายุ

•

การประกันสุขภาพ

•

การประกันอุบัติเหตุจากการทำ�งาน

•

การประกันการเสียชีวิต

เบี้ยประกันของโครงการประกันสังคม ดังกล่าว จะคิดจาก 5.7% ของเงินเดือน
และ 3.7% สมทบจากนายจ้าง และที่เหลือจากส่วนสมทบของพนักงาน นาจ้างที่
มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ที่มีอัตราค่าจ้างต่อคน 1 ล้านรูเปียขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมกับ
โครงการดังกล่าวนี้ หากเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีลูกจ้างก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้
ได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม มีหลายบริษัท ที่ไม่ได้คำ�นึงถึงความสำ�คัญต่อสิทธิของแรงงานที่
ควรจะได้ ก็ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นบริษัทขนาด
ใหญ่ก็ตาม ทั้งประเทศ มีบริษัทขนาดใหญ่ ถึง 190,000 แห่งทั่วประเทศ แต่มี
เพียง 91,000 บริษัท เท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
รัฐบาลพยายามที ่ จ ะขยายครอบเขตของโครงการประกั น แห่ ง ชาติ ข ึ ้ น โดย
การออกกฎหมายฉบับที่ 40 ในปี 2004 เรียกว่า โครงการประกันสังคมแห่งชาติ
(National Social Security System : SJSN)
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อัตราค่าจ้างแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ� (The regional minimum wage : UMR) เป็นมาตรฐานค่าจ้าง
ของแรงงานในประเทศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�นี้ถูกกำ�หนดโดยสภาค่าจ้าง ภายใต้
ความรับผิดชอบดูแลของประธานาธิบดี ที่ 107 ในปี 2004, ซึ่งประกอบด้วยคณะ
กรรมการไตรภาคี คือ ตัวแทนของภาครัฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)
สหภาพแรงงาน และ องค์กรนายจ้าง
การกำ � หนดอั ตราค่ าจ้ างขั้นต่ำ� เริ่มจากการสำ�รวจค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการ
ดำ�รงชีวิต ซึ่งนำ�เสนอโดยสภาค่าจ้างในแต่ละภูมิภาค ต่อ องค์กรปกครองท้อง
ถิ่นนั้น ๆ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�นี้จะมีการทบทวนความเหมาะสม ทุกปี และใช้กับ
แรงงานทั่วไป และแรงงานที่มีสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป
อัตราค่าจ้างในแต่ละภูมิภาคถูกกำ�หนดโดยผู้ว่าของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะแตกต่าง
กันไป ในปี 2009 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ� ถูกปรับสูงขึ้น 9%-16% จากปี 2008 ในหมู่
เกาะอีเรียนจายาตะวันตก อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�ปี 2009 อยู่ที่ 1,180,000 รูเปีย ขณะที่
หมู่เกาะชวาตะวันออก ค่าจ้างขั้นต่ำ�อยู่ที่ 570,000 รูเปีย
วันที่ 22 ตุลาคม 2008 ภายใต้การประชุมร่วมของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 3 กระทรวง
คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และ (SKB
PER.16/MEN/X/2008, 49/2008, 922.1/M-IND/10/2008 and 39/M-DAG/
PER/10/2008) ได้เปลี่ยนแปลงการกำ�หนดค่าจ้างขั้นต่ำ�ว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปป
เกี่ยวข้องกับการกำ�หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�อีกต่อไป หากแต่จะเป็นการเจรจาต่อ
รองระหว่างตัวแทนของงนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น
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ตารางที่ 9.1
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ� ในปี 2009 แยกตามรายจังหวัด
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จังหวัด
NAD
สุมาตราตอนเหนือ
สุมาตราตะวันตก
ริเอา
หมู่เกาะริเอา
จัมบี
สุมาตราตอนใต้
บังกา เบอริตุง
เบิงกูลู
ลำ�ปุง
ชวาตะวันตก
จาร์กาตา
บันเตน
ชวาตอนกลาง
ยอร์กจาร์กาตา
ชวาตะวันออก
บาหลี
West Nusatenggara
East Nusatenggara
กาลิมันตันตะวันตก
กาลิมันตันตอนใต่
กาลิมันตันตอนกลาง
กาลิมันตันตะวันออก
โมลุกกะ
โมลุกกะตอนเหนือ
โกรอนตาโร
สุลาเวสีตอนเหนือ
สุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้
สุลาเวลสีตอนกลาง
สุลาเวสีตอนใต้
สุลาเวสีตะวันตก
ปาปัวนิวกีนี้
อิเรียนจายาตะวันตก

ปี 2008
(พันรูเปีย)

1.000
822.2
800
800
833
724
743
813
690
617
568,19
972,60
837
547
586
500
682
730
650
645
825
765,87
889,65
700
700
600
845
700
670
740.52
760.5
1.105,5
1.105,5

ปี 2009
(พันรูเปีย)
1.157
905
880
901.6
892
800
824,73
850
727
628,19
1.069,86
917.5
575
700
570
760
865
775
705
930
888,41
955
775
675
929.5
770
720
905
1.180

ทีม่ า : Salary directorate & Jamsostek, PHI Directorate & Jamsostek, Manpower and Transmigration Ministry December 2008
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แรงงานต่างชาติ
ตามกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ PER 02/MEN/III/2008 อนุญาตให้แรงงานต่าง
ชาติที่ถือวีซ่าอินโดนีเซีย สามารถทำ�งานในอินโดนีเซียได้ ร่วมกับแรงงานท้อง
ถิ่น เพื่อการถ่ายทอดความรู้
หน่วยงานที่อนุญาตให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ คือ (TKAs) :
• สำ�นักงานตัวแทนการค้าระหว่างประเทศ
• สำ�นักตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ หรือ สำ�นักข่าวต่างประเทศ
• บริษัทลงทุนของต่างประเทศ (PMA)
• บริษัทลงทุนของอินโดนีเซีย (PMDN)
• บริษัทที่ดำ�เนินงานเพื่อโครงการของรัฐ และโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ
• สถาบันเพื่อสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และศาสนา
• ธุรกิจบริการ .
นายจ้างของแรงงานต่างชาติ จะต้องมีการจัดทำ�แผนการใช้แรงงานต่างชาติ
(RPTKA) ซี่งจะต้องมีเหตุผลในการใช้แรงงานต่างชาติ ตำ�แหน่ง ค่าจ้าง จำ�นวน
สถานที่ทำ�งาน ระยะเวลาการจ้าง และจำ�นวนแรงงาน้องถิ่นที่จะทำ�งานด้วย และ
แผนการใช้แรงงานต่างชาติที่มากกว่า 50 คน ขึ้นไป จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิบดี กระทรวงแรงงาน แต่หากความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่น้อยกว่า 50
คน นั้น ก็สามารถขออนุมัติจากผู้อำ�นวยการกอง ของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ใบ
อนุญาต ให้ใช้แรงงานต่างชาติ นี้จะต้องถูกต่ออายุทุก ๆ ปี
นายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติทำ�งานนั้น จะต้องจัดให้แรงงานต่างชาตินั้นเข้าร่วม
โครงการประกันสังคม ด้วย โดยที่แรงงานต่างชาติที่ได้รับค่าจ้างต่อเดือนเกิน
100 เหรียญสหรัฐ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan : DPKK) โดยการ
โอนเข้าบัญชีธนาคารของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำ�หนดไว้
แรงงานต่างชาติไม่อนุญาต ให้ทำ�งานมากกว่า 1 ตำ�แหน่ง และ ทำ�งานสองแห่ง
ตำ�แหน่งของแรงงานต่างชาติ คือ ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ ผู้อำ�นวยการ
คณะผู้แทน ที่ปรึกษา
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บทที่ 10. การเงินและการธนาคาร
สถาบันการเงินในอินโดนีเซีย
หน้าที่พื้นฐานของธนาคารในอินโดนีเซีย คือ การเป็นตัวกลางในการนำ�เงินฝาก
จากด้านที่มีเงินส่วนเกิน เพื่อเป็นช่องทางในการจัดสรรเงินให้กับด้านที่ขาดเงิน
ทุน ตามกฎหมายเรื่องการธนาคารในอินโดนีเซีย ธนาคารในอินโดนีเซีย แบ่ง
เป็น ธนาคารเพื่อการพาณิชย์ และ ธนาคารท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกันในเรื่องของ
ระบบการเบิกจ่าย และ ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการดำ�เนินงาน หากแบ่ง
ประเภทของธนาคารตามคำ�จำ�กัดความเรือ่ งการดำ�เนินงาน ธนาคารในอินโดนีเซีย
จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ธนาคารที่ดำ�เนินการเพื่อการแสวงหากำ�ไรหรือ
ดอกเบี้ย และ ธนาคารที่ไม่ได้ดำ�เนินการเพื่อแสวงหากำ�ไรหรือดอกเบี้ย
หลักการดำ�เนินการธนาคารโดยไม่ได้แสวงหากำ�ไรหรือดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตาม
กฎหมายอิสลาม ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการของพระผู้เป็นเจ้า fatwa ขององค์กรอิสลามซึ่ง ธนาคารที่ดำ�เนินการ
โดยไม่ได้แสงหากำ�ไร หรือดอกเบี้ยนั้นมีทั้งที่เป็นธนาคารเพื่อการพาณิชย์ และ
ธนาคารท้องถิ่น
โครงสร้างสถาบันทางการเงินในอินโดนีเซีย (ณ เดือนธันวาคม 2008)
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จำ�นวนธนาคารในอินโดนีเซีย
จำ�นวนธนาคารในอินโดนีเซียได้ลดลงแต่จำ�นวนสาขาของธนาคารได้เพิ่มขึ้น
ในปี 2008 มีทั้งหมด 124 ธนาคาร ลดลง จากปี 2007 ที่มีธนาคารทั้งหมด 130
สาขา แต่จำ�นวนสาขาของธนาคารรวมทั้งหมดกลับมากขึ้น โดยในปี 2008 มี
จำ�นวนสาขารวม 10,936 สาขา เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2007
สัดส่วนของธนาคารรัฐและธนาคารเอกชน
ภายหลังการควบรวมธนาคารต่าง ๆ ภายหลังวิกฤติการเงินของโลกในปี 1998
จำ�นวนธนาคารในประเทศ
อินโดนีเซีย เหลือเพียง 121 แห่งในเดือนกันยายน ปี 2009 จากทั้งหมด 135 แห่ง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง ธนาคาร 121 แห่งที่เหลืออยู่ คือ ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง
คือ Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia : BRI), Bank Negara Indonesia (BNI)
and Bank Tabungan Negara : BTN) และที่เหลืออีก 117 แห่งเป็นธนาคารเอกชน
ธนาคารของรัฐ 3 แห่งแรก เป็น 3 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้าน
สินทรัพย์รวมของธนาคาร โดยในเดือนกันยายน 2009 สินทรัพย์ของธนาคาร
ทั้งหมด คือ 2,393 ล้านล้านรูเปีย โดยที่สินทรัพย์รวมของธนาคารของรัฐทั้ง 4
แห่ง คิดเป็น 876 ล้านล้านรูเปีย ในด้านสินเชื่อ ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่งปล่อย
สินเชื่อรวม 524 ล้านล้านรูเปีย ขณะที่ธนาคารเอกชนทั้งหมดปล่อยสินเชื่อรวม
1,377 ล้านล้านรูเปีย
ธนาคารต่างชาติ
รั ฐ บาลกลางของอิ น โดนี เ ซี ย อนุ ญ าติ ใ ห้ ธ นาคารต่ า งชาติ เ ปิ ด ดำ � เนิ น การใน
ประเทศได้ ในรูปแบบของการเป็นสาขาในต่างประเทศ หรือ สำ�นักงานตัวแทน
ในต่างแดน ธนาคารต่างชาติที่เปิดในลักษณะของการเป็นธนาคารสาขาใน
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ต่างประเทศนั้น ดำ�เนินการเต็มรูปแบบเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ขณะ
ที่ธนาคารต่างชาติในรูปแบบของสำ�นักงานตัวแทนในต่างแดนนั้นจะดำ�เนิน
การเสมือนการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างธนาคารในสำ�นักงานใหญ่
และลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียหรือ การเป็นตัวแทนในการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนธนาคารต่างชาตินั้น ๆ เท่านั้น
ธนาคารต่างชาติที่เปิดดำ�เนินการในอินโดนีเซีย ได้แก่
•

ธนาคารอเมริกันเอ็กซ์เพรส American Express Bank Ltd.

•

ธนาคารแห่งอเมริกา Bank of America, N.A.

•

ธนาคารแห่งประเทศจีน Bank of China Limited

•

ซิตี้แบ้งก์ Citibank N.A.

•

ธนาคารแห่งประเทศเยอรมัน Deutsche Bank Ag.

•

เจ พี มอร์แกน เชส แบ้งก์ JP. Morgan Chase Bank, N.A.

•

ธนาคารแห่งประเทศสก็อตแลนด์ Royal Bank of Scotland

•

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ Standard Chartered Bank

•

ธนาคารกรุงเทพ The Bangkok Bank Comp. Ltd.

•

ธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ The Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd.

•

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ The Hongkong & Shanghai B.C.

ทั้งนี้ ธนาคารต่างชาตินั้นสาขาเปิดดำ�เนินกิจการร่วมทุนกับธนาคารท้องถิ่นใน
ประเทศอินโดนีเซีย ได้ด้วยเช่นกัน
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การขอจัดตั้งธนาคาร และ สาขาของธนาคาร
การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์สามารถขอจัดตั้งและดำ�เนินธุรกิจตามระบบดั้งเดิม หรือ ตาม
หลักของการไม่แสวหากำ�ไรหรือดอกเบี้ย ซึ ่ ง การออกใบอนุ ญาตให้ ด ำ � เนิ น
กิ จ การธนาคารด้วยวิธีนี้ ออกโดยคณะกรรมการดูแลและกำ�กับกิจการธนาคาร
ของธนาคารกลางของอินโดนีเซีย ทั้งนี้เงินลงทุนจะต้องไม่ต่ำ�กว่า 3 ล้านล้านรู
เปีย โดยผู้ขออนุญาตดำ�เนินกิจการธนาคารพาณิชย์ในอินโดนีเซียนั้น ต้องเป็น
คนพื้นเมือง และหรือ ผู้ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย หรือ คนพื้นเมือง และหรือ ผู้
ได้รับอนุญาตทางกฎหมายที่เป็นผู้ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ
การจัดตั้งธนาคารในท้องถิ่น
ธนาคารในท้องถิ่นสามารถขอจัดตั้งและดำ�เนินธุรกิจโดยการออกใบอนุญาต
โดยธนาคารกลางของอินโดนีเซีย โดยผู้ขอจัดตั้งต้องเป็นคนพื้นเมืองที่มีสัญชาติ
อินโดนีเซีย หรือ รัฐบาลท้องถิ่นนั้น ๆ
การขอจัดตั้งธนาคารต่างประเทศในรูปแบบที่เป็นสาขาต่างประเทศ
การขอเปิดธนาคารต่างประเทศในรูปแบบของการเป็นสาขาในต่างประเทศ
สาขาหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องได้รับการประเมินเครดิตในระดับ A โดยผู ้ ป ระเมิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ
มาตรฐานสากล
2. เป็นธนาคารทีอ่ ยูใ่ น200 อันดับแรกของโลก จากมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
3. ต้องมีเงินทุนในการดำ�เนินกิจการไม่น้อยกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเท่า
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4. ต้องแสดงเอกสารจากธนาคารในประเทศที่สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ ว่า
จะไม่มีการเปิดสาขาในประเทศอินโดนีเซีย
การขอเปิดธนาคารต่างประเทศในรูปแบบทีเ่ ป็นสำ�นักงานตัวแทนในต่างแดน  
สำ�นักงานตัวแทนของธนาคารต่างชาตินน้ั สามารถดำ�เนินการได้ ถ้าหากธนาคารต่าง
ชาตินน้ั ใหญ่ตดิ 1 ใน 300 ธนาคารทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก โดยวัดจากมูลค่าสินทรัพย์รวม
สำ�นักงานตัวแทน ฯ ได้รับอนุญาตให้ทำ�ธุรกรรมต่อไปนี้
1. จัดหาข้อมูลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามคำ�ร้องขอและรักษา
ความสัมพันธ์กับสำ�นักงานใหญ่และสาขาของธนาคารต่างชาติ
2. ประสานงานสำ�นักงานใหญ่หรือสาขาในต่างประเทศ ในการกำ�กับ
และติดตามหลักประกันสินเชื่อที่อยู่ในอินโดนีเซีย
3. กระทำ � การในฐานะที่ เ ป็ น ตั ว แทนของธนาคารต่ า งชาติ ใ นการ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของสำ�นักงานใหญ่หรือสาขาในต่างประเทศของธนาคาร
4. เสมือนสาขาในต่างประเทศของธนาคารต่างชาตินั้น ๆ
5. กระทำ�การควบคุมและติดตามโครงการต่าง ๆ ที่สำ�นักงานใหญ่ หรือ
สาขาในต่างประเทศของธนาคารนั้น ๆ ที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
ทั้งหมด หรือ ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
6. ดูและและกำ�กับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในการแนะนำ�ธนาคารต่าง
ชาตินั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน
7. จัดหาข้อมูลการค้า เศรษฐกิจ และการเงินในอินโดนีเซีย ให้กับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างชาติ
8. ให้ความช่วยเหลือผูส้ ง่ ออกชาวอินโดนีเซียในการเข้าสูต่ ลาดต่างประเทศ
โดยเครือข่ายการทำ�งานระหว่างประเทศของสำ�นักงานตัวแทนสาขา
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของธนาคาร
สิ น ทรั พ ย์ โ ดยรวมของธนาคารในอินโดนีเซี ย ได้ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ทุ ก ๆ ปี โดยเฉลี่ย
ประมาณปีละ 13.6% ในปี 2007 สินทรัพย์รวมของทั้งระบบ คิดเป็น 1.986 ล้าน
ล้านรูเปีย หรือเพิ่มขึ้น17,3% จากปี 2006 ซึ่งถือเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดใน
รอบ 5 ปี โดยในปี 2008 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.310 ล้านล้านรูเปีย
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย คือ ธนาคาร แมนดิรี (Bank Mandiri) มี
สินทรัพย์รวม 298 ล้านล้านรูเปีย รองลงไปคือ ธนาคาร Central Asia (BCA) 227
ล้านล้านรูเปีย และอันดับสาม คือ ธนาคาร Bank Rakyat Indonesia (BRI) 219,5
ล้านล้านรูเปีย ณ. เดือนกันยายน 2008
ตารางที่ 10.1
สินทรัพย์ของธนาคารในอินโดนีเซีย ณ กันยายน 2009 (พันล้านรูเปีย)
ธนาคาร

Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia
Bank Central Asia
Bank Negara Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Pan Indonesia Bank Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Citibank N.A
สินทรัพย์รวมของ 10 ธนาคารชั้นนำ�
ที่มา : ธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซีย

สินทรัพย์ (ล้านรูเปีย)
345.509
273.355
271.832
201.530
101.175
98.003
72.280
57.015
54.587
53.583
1.528.869

ผลประกอบการของธนาคาร
ธุรกิจธนาคารได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังการฟื้นตัวทางวิกฤติทางการเงินในปี
1998 ในปัจจุบันการควบคุมอย่างใกล้ชิดของธนาคารกลางในการเฝ้าติดตาม
ธนาคารพาณิชย์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ธนาคารในอิ น โดนี เ ซี ย
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ส่วนใหญ่จงึ สามารถดำ�เนินต่อไปอย่างปลอดภัยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจทัว่ โลกใน
ช่วงปี 2007-2008 ซึง่ ส่งผลต่อผลประกอบการของธนาคารต่าง ๆ ทีล่ ดลงเล็กน้อย
ตารางที่ 10.2
ดัชนีของระบบการธนาคาร
ลำ�ดับที
1

2

3
4
5

6

รายการ

เงินทุน
1 เงินกู้
2 หลักทรัพย์
3 กองทุน
a. รูเปีย
b. เงินสกุลอื่น ๆ
4 การกู้ยืนในตลาดเงิน
เงินกู้
1 พันธบัตรรัฐบาลกลาง
2 หลักทรัพย์อื่น ๆ **
3 การให้กู้เงินในตลาดเงิน
4 ส่วนของเจ้าของทุน
5 สินเชื่อ
a รูเปีย
b เงินสกุลอื่น ๆ
สินทรัพย์
เงินลงทุน
ผลประกอบการ
1 หนี้เสีย (NPL)
a มูลค่า
b สัดส่วนต่อเงินกู้ทั้งหมด (%)
2 กำ�ไร/ ขาดทุน
a จากการดำ�เนินการ
b ที่ไม่ได้มาจากการดำ�เนินการ
3 ดอกเบี้ยสุทธิ
รายการอื่น ๆ
1 จำ�นวนธนาคาร
2 จำ�นวนสาขาของธนาคาร

ที่มา : Bank Indonesia
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ธันวาคม 2008
1,939.20
10.30
17.10
1,806.60
1,516.10
290.5
135.2
1,824.30
194.4
78
220
8.9
1,370.20
1,141.00
229.20
2,310.60
219.20

(ล้านล้านรูเปีย)
กรกฎาคม 09
1,969.30
12.90
14.30
1,753.30
1,460.40
292.80
158.60
1,871.46
166.50
83.70
213.80
6.60
1,353.60
1,071.10
282.50
2,331.40
324.80

63.30
4.60
36.60
22.50
14.10
10.60

50.90
3.80
48.10
29.90
18.20
10.80

122
12,571

124
10,936
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ธนาคารที่มีผลกำ�ไรมากที่สุดในอินโดนีเซียในปี 2008
ธนาคาร BRI เป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อมากที่สุด และ สามารถดำ�เนินการมีผล
กำ�ไรสูงที่สุด ในอินโดนีเซีย ในปี 2008 เป็นธนาคารของรัฐสามารถทำ�กำ�ไรได้
4.02 ล้านล้านรูเปีย
ธนาคารอื่น ๆ ที่สามารถทำ�กำ�ไรสูง รองลงไป คือ BCA และ Bank Mandiri คิด
เป็น 3.99 และ 3.95 ล้านล้านรูเปีย
ตารางที่ 10.3
ผลประกอบการของธนาคารในอินโดนีเซีย ช่วงปี 2003 – 2008
ธนาคาร
กำ�ไร/ขาดทุน
Bank Mandiri
3,953,196
Bank Central Asia
3,999,501
Bank Rakyat Indonesia
4,024,724
Bank Negara Indonesia
832,290
Danamon
1,763,117
Bank Pan Indonesia
671,540
CIMB Niaga
624,096
Bank Internasional Indonesia
392,260
Permata
383,888
Citibank N.A.
1,148,069
Bank Tabungan Negara
316,300
Bank Ekspor Indonesia
212,464
Bank Mega
397,072
Total
18,718,517

ที่มา : ธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซีย
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อัตราดอกเบี้ย
ภายหลังวิกฤติการเงินทั่วโลกในปี 2008 ธนาคารกลางของอินโดนีเซีย ได้ปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (BI Rate) เหลือเพียง 6.5% ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำ�ที่สุด
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สูงที่สุด ในเดือนสิงหาคม
ปี 2008 คือ 11% ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ หลังจากนั้น ธนาคารกลาง ได้
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงด้วย แต่ก็ยังน้อยกว่าที่คาดหวัง โดยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เดือน สิงหาคม 2009 อยู่ที่ระดับ 13%-15% ต่อปี
ตารางที่ 10.4
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%)
- JIBOR
1.		
ข้ามคืน N)
2.		
1 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง BI Rate
1.
เดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากดโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์แยก
ตามประเภทเงินฝาก
เงินฝากกระแสรายวัน - รูเปีย
-		
เงินต่างประเทศ
เงินฝากประจำ� (1 เดือน)- รูเปีย
-		
เงินต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ – รูเปีย
เงินต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์แยกตาม
วัตถุประสงค์
เงินทุนหมุนเวียน - รูเปีย
เงินต่างประเทศ
การลงทุน - รูเปีย
เงินต่างประเทศ
การบริโภค – รูเปีย
เงินต่างประเทศ

หมายเหตุ : JIBOR= Jakarta Inter Bank Offered Rate
BI= Bank Indonesia (ธนาคารกลาง)
ที่มา : ธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซีย
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31 สิงหาคม 2009

31 สิงหาคม 2008

6.3
6.7

3.0
10.0

6.50

8.00

2.59
0.63
7.27
1.99
2.82
0.96

2.91
1.15
9.41
3.50
3.02
1.25

13,68
5,17
12,78
6,17
15,94
0,81

13,53
5,86
12,92
6,36
15,14
3,58
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การขอสินเชื่อ
สินเชื่อของธนาคาร แบ่งเป็น สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อการ
ลงทุน และ สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
และบริโภค ได้แก่ สินเชื่อบุคคล เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อการลงทุน
และ สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวีน เป็นสินเชื่อสำ�หรับธุรกิจ หรือ นิติบุคคล
สินเชื่อเพื่อการลงทุนหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จะขอได้ไม่เกิน 5 พันล้าน
รูเปีย สำ�หรับธุรกิจขนาดกลาง หรือ ขนาดย่อม บริษัทเงินทุนหลายแห่งก็ให้
บริการสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้ด้วย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อสินค้าทุน ยาน
พาหนะ โรงงาน และ อื่น ๆ
บริษัทที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย และมีหลายเลขประจำ � ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี สามารถ
ยื่นเสนอขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนเหล่านั้นได้ โดยที่ธนาคาร
ได้กำ�หนดหลักการและเอกสารที่ต้องการ เช่น หนังสือจัดตั้งบริษัท ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ หลักฐานการเสียภาษี ที่อยู่บริษัท และหลักประกัน ซึ่งอาจจะ
เป็นโฉนดที่ดิน อาคาร และ หลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ใบหุ้น การยื่นขอสินเชื่อจะ
ต้องอธิบายวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ การชำ�ระคืน ซึ่งธนาคารจะทำ�การ
พิจารณาสินเชื่ออีกครั้งหนึ่ง
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1998 ธนาคารต่าง ๆ จะเข้มงวดในการพิจารณาคัด
เลือกการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อสำ�หรับธุรกิจ การประเมินสินเชื่อ
นั้นจะทำ�ทั้งการวิเคราะห์ภาพรวมในระดับมหภาค และรายละเอียดเชิงลึกใน
ด้านต่าง ๆ หรือการวิเคราะห์ระดับจุลภาค ธนาคารส่วนใหญ่จะร้องขอบุคคลค้ำ�
ประกันในโฉนดที่ดินหลักประกัน
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในปี 1986 อินโดนีเซีย เปิดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบ
ลอยตัว ตั้งแต่นั้นมาค่าเงินรูเปียที่เป็นทางการกับตลาดมืดไม่แตกต่างกันมากนัก
ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีเฉพาะผู้ได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทนี้เท่านั้น
ในช่วงวิกฤติการเงิน โดยเฉพาะปี 2008 อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก จึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่งอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร กับ ร้าน
ที่ให้แลกเปลี่ยนเงิน (Money changer) แตกต่างกันอย่างมาก แต่ในปลายปี 2009
อัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างเสถียรภาพ ความแตกต่างดังกล่าจึงหมดไป
อัตราแลกเปลี่ยนตามตารางข้างล่างนี้แสดงถึง ค่าของเงินรูเปียต่อ 1 ดอลล่าร์ ณ
วันที่ 5 มกราคม 2553
อัตราที่ธนาคารจะขาย
(US$ 1)

อัตราที่ธนาคารจะซื้อ
(US$ 1)

Bank Indonesia

9,808

8,808

Money Changer

9,420

9,220

นโยบายเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามกฎหมายฉบับที่ 24 ปี 1999 รัฐบาลอนุญาตให้ใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศแบบลอยตัว โดยไม่จำ�กัดวงเงินที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายไป
ประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในการป้องกันฟอกเงิน รัฐบาลจึงออกกฎหมายฉบับ
ที่ 25 ปี 2003 กำ�หนดให้ธนาคารต่าง ๆ ต้องรายงานและเก็บบันทึกรายละเอียด
การทำ�ธุรกรรม ในกรณีที่จำ�นวนเงินมากกว่า 100 ล้าน ธนาคารจะต้องขอหลัก
ฐานจากลูกค้าให้แสดงถึงแหล่งที่มาของเงินจำ�นวนมากดังกล่าว วัตถุประสงค์
ของการโอนเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนเงิน
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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ธนาคารกลางกำ�หนดจำ�นวนเงินสดที่จะนำ�เข้าหรือออกนอกประเทศไม่เกิน 100
ล้านรูเปีย การเคลื่อนย้ายงินสดที่มากกว่า100 ล้านรูเปีย จะต้องได้รับการอนุญาต
ให้ทำ�โดยต้องมีวัตถุประสงค์หรือความจำ�เป็นเป็นกรณีพิเศษ หากเป็นเงินสด
จำ�นวนน้อยกว่าที่กำ�หนดไว้ 100 ล้านรูเปีย สามารถนำ�เข้าหรือออกประเทศได้
แต่จะต้องรายงานให้กรมศุลกากรับทราบทุกครั้ง
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บทที่ 11 คำ�แนะนำ�การทำ�ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย
สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของอินโดนีเซีย
•

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำ�นวนประชากรเป็นอันดับที่สี่ของโลก
เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีการผลิตสินค้าเกษตรและ
เหมืองแร่ สินค้าเกษตรที่ผลิตจะรวมถึงการเพาะปลูก ได้แก่ การเพาะ
ปลูกปาล์มน้ำ�มัน ยางพารา กาแฟ และโกโก้ สำ�หรับสินค้าเหมืองแร่
ได้แก่ ถ่านหิน ดีบุก นิเกิล ทองแดง น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ

•

เกาะชวาเป็นเกาะทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูห่ นาแน่ทส่ี ดุ ของประเทศ รวมทัง้ เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ โดยประชากรประมาณ 60 % ของประชากร
ทัง้ หมด 230 ล้านคนนัน้ อาศัยอยูใ่ นเกาะชวา กรุงจาการ์ตาเป็นศูนย์กลาง
การบริหารและธุรกิจของชวา โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริม่ กระจายไป
ยังเกาะอืน่ คือ เกาะสุมาตรา กะลิมนั ตัน และสุราเวสี นับแต่ปี 2000

•

เกาะสุมาตราก็มคี วามเจริญเติบโตรวดเร็ว โดยมีเมืองเมดานเป็นเมืองใหญ่
ทีส่ ดุ และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของเกาะสุมาตรา กะลิมนั ตันก็เป็นเกาะที่
มีความเจริญอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกะลิมนั ตันตะวันออกและกะลิมนั ตัน
ใต้ ซึง่ จะมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ได้แก่ ไม้ น้�ำ มัน ก๊าซ และถ่านหิน
สำ�หรับเกาะสุราเวสีนน้ั เมืองมากัสซาร์เป็นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ซึง่ มีความ
สำ�คัญเกือบเทียบเท่ากับเมืองสุราบายา เมืองหลวงของชวาตะวันออก

•

เกาะชวาและสุมาตรานั้นนับว่ามีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอ ซึ่ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เพียงพอนั้นเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง
สำ�หรับภาคตะวันออกของประเทศ โดยเฉพาะถนนหนทางและไฟฟ้า
สำ�หรับการติดต่อสื่อสารนั้นโดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นมี
ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแล้ว

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

121

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

•

ในปัจจุบัน วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซีย
โดยการใช้พลังงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าปริมาณที่ผลิตได้ ซึ่งรัฐบาล
กำ�ลังดำ�เนินโปรแกรมการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินซึ่งมีกำ�ลัง
การผลิต 10,000 เมกะวัตต์ ที่ต้องดำ�เนินการให้เสร็จภายในปี 2010

•

เศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2008
โดยมีสภาพการเมืองที่เอื้อต่อเศรษฐกิจและมีความมั่นคงหลังจากเกิด
วิกฤตทางการเงิน เงินเฟ้อของประเทศนั้นควบคุมไว้ที่ประมาณตำ�
กว่า 6 % ค่าเงินรูเปียนั้นอยู่ในระดับประมาณ 9,000 – 9,600 รูเปียต่อ
เหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารอินโดนีเซียนั้นได้มีการลดลง
อยู่ในระดับอัตรา 6.5% โดยอัตราเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 13% สำ�หรับเงิน
กู้สกุลต่างชาติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5%

•

เรื ่ อ งดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งประเทศนั ้ น รั ฐ บาลได้ อ อกชุ ด
กฎระเบี ย บที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การลงทุ น จากต่ า งประเทศ อิ น โดนี เ ซี ย ใช้
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ซึ ่ ง ผู ้ ล งทุ น จะมี อ ิ ส ระในการโอน
ทุ น หรือกำ�ไรในเงินสกุลต่ างประเทศ รัฐบาลจะดูแลการลงทุนใน
ประเทศกับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ในเรือ่ งสิทธิ
ประโยชน์ การอำ�นวยความสะดวกในการลงทุน และเรื่องใบอนุญาต

ศักยภาพของตลาดและการลงทุน
•
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อิ น โดนี เ ซี ย มี ต ลาดภายในประเทศที่ใ หญ่ แ ละแข็ ง แกร่ ง ซึ่ง ทำ � ให้
เศรษฐกิจสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
สามารถฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งในปี 2008 ตลาดที่ใหญ่นั้นทำ�ให้เป็น
ที่กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน ยา อาหารเสริม เครื่องสำ�อาง สิ่งทอ
รองเท้าและเครื่องหนัง ผลไม้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์
สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
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•

อินโดนีเซียเป็นประเทศผูบ้ ริโภคข้าวและน้�ำ ตาลทีใ่ หญ่ โดยเป็นประเทศ
ผูน้ �ำ เข้าข้าวรายใหญ่รายหนึง่ ของโลก แต่ในปี 2008 อินโดนีเซียเริ่มที่
จะมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ อย่า งไรก็ ด ี
อินโดนีเซียยังอาจต้องนำ�เข้าข้าวอยู่ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าการเพาะปลูกนั้น
จะได้ผลดีหรือไม่

•

อินโดนีเซียยังเป็นตลาดที่ใหญ่สำ�หรับสินค้าประเภทวัตถุดิบพื้นฐาน
สำ�หรับอุตสาหกรรมรวมทั้งสินค้าทุน โดยอินโดนีเซียนำ�เข้าสินค้า
วัตถุดิบพื้นฐานสำ�หรับพลาสติก สินค้าปิโตรเคมี วัตถุดิบพื้นฐาน
สำ�หรับอุตสาหกรรมเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจักร และสินค้าทุนอื่น ๆ เป็นปริมาณที่มาก

•

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าสนใจเข้ามาลงทุน เช่น การลงทุนใน
ภาคการเพาะปลูก โดยอินโดนีเซียมีการเพาะปลูกที่ใหญ่มากสำ�หรับ
สินค้าปาล์มน้ำ�มัน ยางพารา และชา

•

การลงทุนในภาคธุรกิจอื่นที่น่าสนใจคือ ภาคธุรกิจเหมืองแร่ ได้แก่
ถ่านหิน นิเกิล อลูมิเนียม น้ำ�มันและก๊าซ เป็นต้น ซึ่งภายใต้กฎหมาย
เหมื อ งแร่ ฉ บั บ ใหม่ ไ ด้ กำ � หนดให้ ต้ อ งถลุ ง หรื อ แปรรู ป แร่ ภ ายใน
ประเทศ แต่เนื่องจากนักลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่มิได้มีเงินทุนเพียง
พอที่จะสร้างเตาถลุงแร่ได้เอง จึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนจากต่าง
ประเทศเข้ามาสร้างเตาถลุงแร่และดำ�เนินการถลุงแร่ เช่น แร่เหล็ก
นิเกิล ทองแดง และอลูมิเนียม เป็นต้น

•

โอกาสการลงทุนยังเปิดกว้างสำ�หรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหารและเครื่อง
ดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง อิเล็กทรอนิคส์ และยา เป็นต้น และสินค้า
วัสดุก่อสร้าง เช่น ยิปซั่มบอร์ด ซีเมนต์ เป็นต้น และสินค้าประเภท
เคมีภัณฑ์ ได้แก่ ปิโตรเคมี โอเลโอเคมี เป็นต้น

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

123

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

•

สำ�หรับภาคสาธารณูปโภค โอกาสการลงทุนยังเปิดให้กับการสร้าง
ทางด่วน โรงพลังงาน (power generating plants) และท่าเรือ เป็นต้น และ
ในภาคการติดต่อสือ่ สาร รัฐบาลเปิดโอกาสการลงทุนสำ�หรับการพัฒนา
เครือข่ายการติดต่อสือ่ สาร เช่น USO (Universal Service Obligation)
และ WIMAX (World Interoperability for Microwave Access)

•

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ฟื้นตัวดีขึ้นในอินโดนีเซียภายหลังจาก
การเกิดภาวะที่ตกต่ำ�ในช่วงต้น
ปี 2009 โดยจะมีอาคารสูงใหม่ ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่
ระหว่างการวางแผนก่อสร้าง
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงจาการ์ตา สุราบายา เมดาน มากัสซาร์
ปากันบารู และบันดุง เป็นต้น

•

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกชุดนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่าง
ประเทศ โดยการเสนอเงื่อนไขที่ดึงดูดรวมทั้งเสนอการอำ�นวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการลงทุน

กลยุทธในการเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย
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•

ในการเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย บริษัทไทยจะต้องเริ่มจากการศึกษา
ตลาด เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของตลาดและศั ก ยภาพของตลาด
สำ � หรับสินค้ า ที่ต้องการนำ�เข้ ามาในตลาดอิ น โดนี เ ซี ย

•

สำ�หรับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะต้องนำ�เข้ามาโดยผ่านผูน้ �ำ เข้า
หรือผูก้ ระจายสินค้า (distributors) ก่อนทีจ่ ะไปถึงผูค้ า้ ปลีก (retailers) ดังนัน้
จึงมีความจำ�เป็นต้องหารายชือ่ ผูน้ �ำ เข้า/ผูก้ ระจายสินค้าในอินโดนีเซียก่อน ซึง่ ผู้
กระจายสินค้าดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าถึงผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่ ๆ ในอินโดนีเซีย
ได้ อันได้แก่ Carrefour Hero Giant Hypermart และ Alfamart เป็นต้น
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•

สำ � หรั บ สิ น ค้ า ประเภทวั ต ถุ ดิ บ พื้ น ฐานสำ � หรั บ อุ ต สาหกรรมจะ
สามารถจำ�หน่ายแก่อุตสาหกรรมผู้ใช้โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนท้อง
ถิน่ ก็ได้ ดังนัน้ บริษทั ไทยจึงควรตัง้ สำ�นักงานผูแ้ ทน (representative office) ใน
อินโดนีเซียเพื่อดูแลตลาด และการบริการหลังการขายก็มีความสำ�คัญ
สำ�หรับลูกค้า

•

การจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ แ ก่ รั ฐ บาลหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในอิ น โดนี เ ซี ย
บริษัทไทยควรมีสำ�นักงานตัวแทนที่จะประสานกับทางราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่การซื้อสินค้าของรัฐบาล (government
procurement) จะดำ�เนินการโดยผ่านการประมูล ซึ่งผู้ยื่นประมูลจะ
ต้องเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของอินโดนีเซีย โดยต้องเป็นบริษทั
ท้องถิน่ หรือบริษทั ต่างชาติทร่ ี ว่ มทุนกับบริษทั ท้องถิน่ เท่านัน้

•

การจำ�หน่ายสินค้าให้แก่รัฐบาลนั้น โดยส่วนใหญ่จะดำ�เนินการโดย
บริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานกับทางรัฐบาล (long experienced
partners) ดังนั้นการร่วมประสานธุรกิจกับบริษัทท้องถิ่นที่สามารถเข้า
ถึงและมีประสบการณ์ยาวนานกับทางภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่าง
ยิ่งต่อการจำ�หน่ายสินค้าให้รัฐบาล

กลยุทธการลงทุนในอินโดนีเซีย
•

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในอินโดนีเซีย บริษัทไทยจะต้องเริ่มจากการศึกษา
ตลาดและโอกาสการลงทุนในอินโดนีเซีย

•

รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ได้ กำ � หนดข้ อ จำ � กั ด สำ � หรั บ การลงทุ น จากต่ า ง
ประเทศในภาคธุรกิจบางประเภท โดยการถือหุน้ ของต่างชาติในธุรกิจ
บางประเภทจะถูกจำ�กัดไว้ต�ำ่ กว่า 50 % แต่ในธุรกิจบางประเภทก็อนุญาต
ให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ (majority) หรือสามารถควบคุม
ธุรกิจได้ทั้งหมด
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•

การเลือกทำ�เลทีต่ ง้ั สำ�หรับการลงทุนก็เป็นสิง่ สำ�คัญ เนือ่ งจากบางพืน้ ทีก่ ไ็ ม่มี
สาธารณูปโภคหรือพลังงานเพียงพอ เป็นต้น ซึ่งควรเป็นทำ�เลที่ไม่ไกล
จากท่าเรือขนส่งหรือต้องเข้าถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานได้ง่าย ทั้งนี้
หากบริษัทไทยต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
ทำ�เลที่ตั้งที่ดีที่สุดคือในเกาะชวา เนื่องจากเป็นเกาะที่มีประชากรหนา
แน่นที่สุดของอินโดนีเซีย รวมทั้งกำ�ลังซื้อของ

•

ผู้ บ ริ โ ภคในเกาะชวาจะสู ง กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ บ ริ โ ภคในเกาะอื่ น
สำ � หรั บ เกาะกะลิ มั น ตั น และปาปั ว จะมี พื้ น ที่ ม ากซึ่ ง จะเปิ ด กว้ า ง
สำ�หรับการลงทุนในภาคการเพาะปลูก โดยจะมีพื้นที่ว่างและราคาถูก
กว่าเกาะอื่นแม้ว่าจะมีปัญหาด้านสาธารณูปโภค

•

กระบวนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ สำ�หรับการลงทุนใหม่ ๆ นั้นแม้ว่า
จะง่ายขึ้นเมื่อเทียบแต่ก่อน แต่การดำ�เนินกระบวนการต่าง ๆ ก็ยัง
จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ บ ริ ก ารจากนั ก กฎหมายที่ มี ค วามสามารถหรื อ จาก
notary public
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ภาคผนวก - รายชื่อหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่สำ�คัญในอินโดนีเซีย

หน่วนงานรัฐบาล
COORDINATING MINISTER FOR THE ECONOMY
(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta - Indonesia
Phone : +62-21 3808384
Fax. : +62-21 34 40394
Email: webster@pacific.net.id
Website: www.ekon.go.id
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
(Departemen Pertanian)
Jl. Harsono RM No.3
Ragunan PS. Minggu
Jakarta 12550 - Indonesia
Phone : +62-21 7804056
Fax. : +62-21 7804237
Email: webmaster@deptan.go.id
Website: www.deptan.go.id
DEPARTMENT OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
(Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral)
Jl. Merdeka Selatan 18
Jakarta 10110 - Indonesia
Phone : +62-21 3804242
Fax. : +62-21 3847461
Email: pie@esdm.go.id
Website: www.esdm.go.id
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DEPARTMENT OF FINANCE
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710 - Indonesia
Phone : +62-21 3841067
Fax : +62-21 3808395
Email: helpdesk@depkeu.go.id
Website: www.depkeu.go.id
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta 10110 - Indonesia
Phone : +62-21 3441508
Fax : +62-21 380551
Email: dipten@deplu.go.id
Website: www.deplu.go.id
DEPARTMENT OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
(Departemen Hukum dan HAM)
Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan
South Jakarta - Indonesia
Phone : +62-21 5253004
Fax
: +62-21 5253139
Email: pullahta@depkumham.go.id
Website : www.depkumham.go.id
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1
Jakarta Centre – Indonesia
Phone : +62-21 3813438
Fax. : +62-21 3813438
http://www.beacukai.go.id
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DIRECTORATE GENERAL OF TAX
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : +62-21 5250208, 5251609, 5262880
Website : www.pajak.go.id
MINISTRY OF INDUSTRY - REPUBLIK OF INDONESIA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53
South Jakarta – Indonesia
Phone : +62-21 5256458, 5251149
Fax. : +62-21 5261086
http://www.depperin.go.id
MINISTRY OF MAN POWER AND TRANSMIGRATION
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. VII/B
South Jakarta - Indonesia
Phone : +62-21 52963356, 5255733
Fax. : +62-21 5260487
http://www.depnakertrans.go.id
MINISTRY OF TRADE - REPUBLIK OF INDONESIA
Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Centre – Indonesia
Phone : +62-21 3848667, 3841961
Fax. : +62-21 3846106
http://www.depdag.go.id
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รัฐวิสาหกิจ
BANK INDONESIA
Jl. MH. Thamrin 2
Jakarta 10350 – Indonesia
Phone : +62-21 381-7187
Faks : +62-21 350-1867
Website : www.bi.go.id
BUREAU OF LOGISTICS
(BULOG)
Jl Jend. Gatot Subroto Kav 49
South Jakarta - Indonesia
Phone : +62-21 5252209 ext. 2428, 1515.
Fax. : +62-21 5256482
E-mail : redaksiweb@bulog.co.id
Website: www.bulog.co.id
INDONESIA STOCK EXCHANGE
The Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : +62-21 515-0515 Ext : 4320, 4307, 4302, 4311
Fax : +62-21 21 515-0330
Email : webmaster@jsx.co.id
Website : www.idx.co.id
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD (BKPM)
Jl. Gatot Subroto No. 44
Telex 62654 BPKM IA
Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: +62-21 5252008, 5250023
Fax. : +62-21 5227609, 5254945
http://www.bkpm.go.id
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KOMNAS KEBIJAKAN GOVERNANCE
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : +62-21 5155880
Fax. : +62-21 5155877, 5155879
NATIONALAGENCY FOR EXPORT DEVELOPMENT (NAFED)
Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)
Ministry of Trade, Main Building
Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5
3rd, 4th, 13th, 14th Floor
Central Jakarta - Indonesia
Phone : +62-21 385 81 71
Fax : +62-21 235 286 52
Homepage: http//www.nafed.go.id
E-mail: nafed@nafed.go.id
PAM LYONNAISE JAYA (PALYJA), PT
Penjernihan II, Pejompongan
Jakarta 10210 - Indonesia
Phone : +62-21 570 4250
Website : www.pamjaya.co.id
PERTAMINA, PT
Jl. Medan Merdeka Timur 1A
Jakarta 10110 - Indonesia
Phone : +62-21 3815111,3816111 (86 lines)
Fax : +62-21 3633585,3843882
Telex: 44152, 44302, 46549, 46552, 46554
Website : www.pertamina.com
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PLN (PERSERO), PT
STATE OWN ELECTRICITY COMPANY
Jl. Trunojoyo Blok M I/135
Jakarta 12160 - Indonesia
Phone :+62 21 7251234
Fax. : +62 21 7204929
Email: kontakkami@pln.co.id
Website : www.pln.co.id

นิคมอุตสาหกรรม
MM2100 INDUSTRIAL TOWN
Cikarang Barat, Bekasi 17520
West Java - Indonesia
Phone : +62-21 898 1001
Fax. : +62-21 898 1002
Website : www.mm2100.co.id
MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE
Jl. Raya Jakarta Serang Km. 68
Cikande – Serang 42186
Banten – West Java
Phone : +62 254 – 401605, 401606
Fax.: : +62 254 – 401830
Email : sales@modern-cikande.com
Website : www.modern-cikande.com
PT JABABEKA TBK
Jababeka Center, Plaza JB
Jl. Niaga Raya Kav. 1 - 4, Kota Jababeka
Cikarang Baru, Bekasi 17550
West Java - Indonesia
Phone : +62-21 893 4580
Fax. : +62-21898 33921 – 22
Website : www.jababeka.com
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PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON
Wisma Krakatau
Jl. KH. Yasin Beji No. 6
Cilegon, Banten 42435
West Java
Phone : +62 254 – 393232, 393 234
Fax. : +62 254 – 380630, 392440
Website : www.kiec.co.id
PT LIPPO CIKARANG TBK
Menara Pasific Building
Jl Mh.Thamrin Kav 99,
Lippo Cikarang
Bekasi 17550 – West Java
Phone : +62-21 89909555
Fax. : +62-21 8972683
e-mail : marketing@lippo-cikarang.com
Website : www.lippo-cikarang.com
PT. BUMI SERPONG DAMAI TBK.
Jl. BSD Boulevard Kav. Office Park No. 1
BSD City - Tangerang 15345
West Java
Phone : +62-21 5315 900
Web site : www.bsdcity.com
PT. EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK
East Jakarta Industrial Park Plot 3-A
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
West Java
Phone : +62-21 8970001
Fax. : +62-21 8970002
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PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG
(PERSERO)
Jl. Pulokambing No.1 - Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta 13920
Phone : +62-21 4600305
Fax. : : +62-21 4600730
email: jiep@jiep.co.id
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
Jl. Raya Cakung Cilincing
North Jakarta - Indonesia
Phone : +62-21-44820909
Fax
: +62-21-44820042
Website: www.kbn.co.id
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