กฎระเบียบการลงทุนจากต่ต่างประเทศฉบั
ง
บใหม่...โอกาสการลงทุ
โอกาสการลงทุนของไทยในอิ
ของไทย นโดนี เซีย
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
อินโดนีเซียเป็ นหนึงในประเทศสมาชิ
ในประเทศ
กอาเซียนทีมศี กั ยภาพสูงในด้านการค้
การค้าการลงทุน โดยมีปจั จัย
เกือ หนุนจากการเป็ นตลาดขนาดใหญ่ ด้วยจํานวนประชากรราว 250 ล้านคน มากทีส ุดในอาเซียนและมากเป็
นและ
น
อันดับ 4 ของโลก ขณะทีประชากรกลุ
ป ระชากร ่มทีม รี ายได้ปานกลางมีแนวโน้มเพิม ขึน เฉลีย ปี ละ 7 ล้านคน นอกจากนี
เศรษฐกิจอินโดนีเซียยังมีขนาดใหญ่
ใหญ่และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนืองเฉลีย ร้อยละ 5.3 ต่อปี ในช่วงปี 2559-2563
ขณะทีม ลู ค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของอินโดนีเซียในช่วง 5 ปี
ทีผ ่านมา ขยายตัวเฉลียร้อยละ 13 ต่อปี ส่วนหนึงเป็ นผลจากการทีร ฐั บาลอินโดนีเซียเร่งดําเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศอย่างจริงจัง จนทําให้อนิ โดนีเซียกลายเป็ นแหล่งลงทุนเป้าหมายของนั
ของนักลงทุนต่างชาติ
กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่
นับตัง แต่เดือนกันยายน 2558 รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาตรการส่
มาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Economic Policy
Package) อย่างต่อเนืองถึง 12 ฉบับ เพือ กระตุน้ ให้การลงทุนในอินโดนีเซียขยายตัวเพิม ขึน นอกจากนี ยังผ่อนคลาย
เงือนไขการลงทุนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ และขยายขอบเขตประเภทการลงทุนเพิมเติม โดยประกาศใช้
กฎระเบียบว่าด้วยเงือ นไขการลงทุนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (Negative
Negative Investment List)
List ฉบับที 44/2016
เมือ วันที 18 พฤษภาคม 2559 ครอบคลุมการเพิม ประเภทของธุรกิจทีอ นุ ญาตให้
ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็
ามารถ น
เจ้าของได้ทงั  หมด (ร้อยละ 100) และในรู
และ ปแบบร่วมทุน รวมทัง การเพิม สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใน
ธุรกิจอีกหลายประเภท โดยมีรายละเอียดทีส าํ คัญ ดังนี
ธุรกิ จทีเปิ ดให้นักลงทุนต่างชาติ สามารถเป็
ามารถ นเจ้าของได้ทงั . หมด (ร้ร้อยละ 100)
ธุรกิ จประมง
- การเพาะเลีย งปะการัง
ธุรกิ จ/อุตสาหกรรมการผลิ ต
- นําตาลทราย
- อาหารทะเลตากแห้ง
- ยางพาราและวัตถุดบิ บางส่วน
ธุรกิ จด้านสาธารณูปโภค
- การก่อสร้างทางด่วน
- การจัดการขยะทีไ ม่เป็ นอันตราย

ธุรกิ จพลังงานและเหมืองแร่
- การผลิตเชือ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ธุรกิ จขนส่ง
- ธุรกิจบริการกูภ้ ยั ทางทะเล

ธุรกิ จท่องเที ยว
- การบริการด้านกีฬา
- ร้านอาหารและสถานบันเทิง
- การผลิต จัดจําหน่ าย และฉายภาพยนตร์

ธุรกิ จสือสาร
- ธุรกิจตูส้ อื สารโทรคมนาคม
(Telecommunication Kiosk)
- ธุรกิจบริการตรวจสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิ จด้านการค้า
- คลังสินค้าประเภทห้
ประเภท องเย็น
- การขายตรงผ่านธุรกิจเครือข่าย
- การซื
การ อขายสินค้าอุปโภคบริโภคล่วงหน้า
- ธุรกิจจัดจําหน่ ายทีเ กีย วข้องกับการผลิต
- ธุรกิจค้าปลีกทางระบบไปรษณีย์ หรือทาง
อินเทอร์เน็ต

ธุรกิ จบริ การด้านสุขภาพ
- อุตสาหกรรมวัตถุดบิ ในการผลิตยา
- ธุรกิจให้คาํ ปรึกษาการบริหารโรงพยาบาล
- ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์

-2-

ธุรกิ จใหม่ทีทีเปิ ดให้นักลงทุนต่างชาติ สามารถลงทุนในรูปแบบร่วมทุน
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดของนักลงทุนต่างชาติ

ธุรกิ จสือสาร
- ผูใ้ ห้บริการด้านธุรกรรมการค้า
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิ จด้านการค้า
- ห้างสรรพสินค้า
(พืน ที 400-2,000
400
ตารางเมตร)

ร้อยละ 67

ร้อยละ 49

ธุรกิ จขนส่ง
- การขนส่งทางบก

ธุรกิ จบริ การด้านสุขภาพ
- ธุรกิจควบคุมและกําจัดแมลง
- ธุรกิจบริการเคลือ นย้ายผูป้ ว่ ย

ธุรกิ จพลังงานและเหมืองแร่
- การก่ก่อสร้างและติดตัง ระบบไฟฟ้าแรงสูง

ธุรกิ จทีมีการเพิ มสัดส่วนการร่วมทุนของนักลงทุนต่างชาติ
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดของนักลงทุนต่างชาติ (อัตราใหม่)
ร้อยละ 49

ร้อยละ 33

ธุรกิ จบริ การด้านสุขภาพ
- การจัจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เพือ สุขภาพ

ธุรกิ จบริ การด้านสุขภาพ
- การผลิตผลิตภัณฑ์เพือ สุขภาพ
ร้อยละ 67
ธุรกิ จด้านสาธารณูปโภค
- ธุรกิจให้คาํ ปรึกษาการก่อสร้างซึง ใช้
*
เทคโนโลยีขนั  สูง
ธุรกิ จด้านการค้า
- คลังสินค้า
- ธุรกิจจัดจําหน่ ายทีไม่
ไ ม่เกีย วข้องกับการผลิต
ธุรกิ จขนส่ง
- ธุรกิจขนส่งทางอากาศและบริ
ทางอากาศและ การสนับสนุ น
การขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร
ทางอากาศ
- ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล

*

ธุรกิ จด้านบุคลากร
- การฝึฝึ กอบรมวิชาชีพ
ธุรกิ จบริ การด้านสุขภาพ
- การตรวจสอบผลิ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพือ สุขภาพ
ธุรกิ จท่องเที ยว
- ธุรกิจบริหารจัดการสถานทีท ่องเทีย วทางประวัตศิ าสตร์
*
- ธุรกิจบริหารจัดการพิ
การ พธิ ภัณฑ์
*
- ธุรกิจบริการจัดเลีย ง
ธุรกิ จสือสาร
- Content Services และ Call Center
- โครงข่ายคมนาคมประเภท Fixed Network
และ Mobile Network

*
หมายเหตุ : กรณีเป็ นนักลงทุนจากประเทศกลุ่มอาเซียนสามารถลงทุนได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 70
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โอกาสการลงทุนของไทยในอิ นโดนี เซีย
เป็ นทีน ่าสังเกตว่า การปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนฉบับใหม่จะมีสว่ นทําให้มลู ค่า FDI ของอินโดนีเซีย
ขยายตัวขึน สอดคล้องกับที Economist Intelligence Unit (EIU) คาดว่ามูลค่า FDI ของอินโดนีเซียจะขยายตัว
เฉลีย ร้อยละ 12.5 ในช่วงปี 2559-2563 ขณะเดียวกันยังเพิม โอกาสให้นักลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุนไทยเข้ามา
ลงทุนในอินโดนีเซียได้มากขึน สําหรับธุรกิจทีน ่าสนใจและเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยทีม ศี กั ยภาพ อาทิ
 ธุรกิ จพลังงานและเหมืองแร่ โดยเฉพาะการก่ อสร้างและติ ดตัง. ระบบไฟฟ้ าแรงสูง ปจั จุบนั
รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนแม่บทเพือการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2554-2568 (Master Plan for
Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011-2025 : MP3EI) เพือก้าวสู่
การเป็ นประเทศทีพ ฒ
ั นาแล้วภายในปี 2568 ส่งผลให้การพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคในประเทศเป็ นหนึงใน
เป้าหมายสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึนและครอบคลุมพืน ที
ทัวประเทศ

โดยตัง เป้าเพิม อัตราการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนจากปจั จุบนั ทีร อ้ ยละ 85 เป็ นร้อยละ 98 ภายใน
ปี 2565 เพือ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าทีม แี นวโน้มเพิม ขึน ทัง นี ภายใต้กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ
ฉบับใหม่ รัฐบาลอินโดนีเซียเปิ ดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในรูปแบบร่วมทุนในธุรกิจก่อสร้าง
และติดตัง ระบบไฟฟ้าแรงสูงได้ในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 (จากเดิมทีส งวนสิทธิ uการลงทุนให้แก่ชาวอินโดนีเซีย
เท่านัน ) จึงเป็ นโอกาสสําหรับผูป้ ระกอบการไทยทีม คี วามเชีย วชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างและติดตัง
ระบบไฟฟ้าแรงสูงในต่างประเทศทีจ ะเข้าไปร่วมลงทุนในอินโดนีเซีย
 ธุรกิ จด้านการค้า ด้วยศักยภาพด้านโครงสร้างประชากร ทําให้อนิ โดนีเซียเป็ นตลาดขนาดใหญ่
และมีกาํ ลังซือ สูง ประกอบกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทนี ิยมสังซื
 อ สินค้าทางอินเทอร์เน็ตเพิม ขึน แม้ในปี 2559
อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของอินโดนีเซียอยู่ทรี อ้ ยละ 20.4 (เทียบกับไทยทีร อ้ ยละ 42.7) แต่ในช่วง 5 ปี ทผี ่านมา
อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ ตของอินโดนีเซียเพิม ขึน อย่างต่อเนืองเฉลียร้อยละ 2 ต่อปี และมีแนวโน้มเพิม สูงขึน
ในระยะข้างหน้ าตามนโยบายพัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ ตของรัฐบาล นอกจากนี รัฐ บาลอิน โดนี เ ซีย
ยังมุง่ เน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ให้ทดั เทียมกับนานาประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจ E-Commerce เป็ นอีกหนึง
ธุรกิจทีน ่ าสนใจสําหรับนักลงทุนไทย ซึง ภายใต้กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่อนุ ญาตให้นักลงทุน
ต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิ จค้าปลีกทางระบบไปรษณี ยห์ รือทางอิ นเทอร์เน็ ตได้ทงั  หมด (ร้อยละ 100) รวมถึง
ธุรกิจด้านการค้าอีกหลายประเภท อาทิ ธุรกิ จจัดจําหน่ ายที เกียวข้องกับการผลิ ต คลังสิ นค้าประเภทห้องเย็น และ
การซื. อขายสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคล่ ว งหน้ า นอกจากนี การลงทุ นในธุ รกิจค้ าปลี กสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
ห้างสรรพสิ นค้า ขนาดพื.นที 400-2,000 ตารางเมตร ยังเป็ นโอกาสของนักลงทุนไทยโดยสามารถลงทุนในรูปแบบ
ร่วมทุนได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 67 (จากเดิมทีส งวนสิทธิ uการลงทุนให้แก่ชาวอินโดนีเซียเท่านัน ) ซึง ปจั จุบนั กลุ่มเซ็นทรัล
ได้เข้าไปขยายธุรกิจดังกล่าวในอินโดนีเซียแล้ว
สําหรับการลงทุนของไทยในอินโดนีเซียปี 2558 มีมลู ค่า 174.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากเป็ นอันดับ 11
ของนักลงทุนต่างชาติทงั  หมดทีเ ข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในธุรกิจผลิตอาหารและ
เครืองดืม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยทีต้องการเข้าไปขยายการลงทุนในอินโดนีเซียควรศึกษากฎระเบียบ
ด้ า นการลงทุ น ของอิน โดนี เ ซีย อย่ างถี ถ้ วน พร้อมทัง เตรีย มรับมือกับภาวะการแข่ งขันทีสู งขึน จากคู่ แ ข่ ง
ทัง ทีเ ป็ นนักลงทุนท้องถิน และนักลงทุนต่างชาติทเี ล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในอินโดนีเซียเช่นเดียวกัน
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

