
ร
ู้ท
ัน
 
A
E
C

20 TPA news

รู้ทัน AEC

No. 215 ●  November 2014

จาก
การส�ารวจหอการค้าสหรัฐ และสิงคโปร์ เรื่อง “แนวโน้ม
ธุรกิจอาเซียน 2558” ได้ระบุว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศ

อันดับหน่ึงในอาเซียนที่บริษัทสหรัฐต้องการเข้ามาขยายกิจการมาก
ท่ีสุด ถึงแม้จะยังมีอุปสรรคอยู่จ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน นอกเหนือไปจากเรื่องคอร์รัปชั่น 
ขาดแคลนบคุลากรทีผ่่านการฝึกอบรม การเคล่ือนย้ายสินค้าผ่านด่าน
ศลุกากร ปัญหาด้านกฎหมาย และข้อบงัคบั ส่วนความพงึพอใจเรือ่ง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 24% ตั้งแต่ปี 2552 

TPA News ในฉบับนี้ขอน�าเสนอข้อมูลการลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซีย ว่าเหตุใดบริษัทสหรัฐจึงสนใจเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย 
เพือ่เป็นข้อมลูให้ผูป้ระกอบการไทยทีส่นใจ และต้องการจะขยายการ
ลงทุนในประเทศอินโดนีเซียได้รับรู้ และเตรียมความพร้อม

นโยบายการค้าของอินโดนีเซยีปัจจบุนัมคีวามเป็นเสรมีากขึน้
ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรขีองประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 

กำรลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

น่ำลงทุนจริง??
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2002 และข้อตกลงต่อๆ มา ประเทศคู่ค้าหลักๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน 
สงิคโปร์ และเกาหลใีต้ นอกจากนีป้ระเทศสหรฐัอเมรกิายงัเป็นตลาด
การค้าส่งออกที่ส�าคัญของประเทศอีกด้วย สินค้าส่งออกส�าคัญคือ
น�้ามัน ก๊าซ แร่ธาตุต่างๆ น�้ามันปาล์มดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ผลิตภัณฑ์ยาง อินโดนีเซียได้ร่างกฎหมายการลงทุนใหม่ที่เพิ่มความ
โปร่งใส และปกป้องนักลงทุนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่าง
ประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) ในช่วงปี ค.ศ.2001-
2006 อัตราการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI rate) นั้นเพิ่มขึ้นอย่าง-
มาก แต่ต่อมาลดลงตามวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก นอกจากนี้ 
ระบบการท�างานที่ล่าช้า หลายขั้นตอนของทางราชการยังส่งผลให้
อัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศชะลอตัวลง 
รายงานประจ�าปี ค.ศ.2011 ของธนาคารโลกจัดอันดับให้อินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่ง่ายต่อการท�าธุรกิจเป็นอันดับ 121 จาก 183 ประเทศ 
การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศมบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังสร้างโอกาสในการจ้างงานใหม่ๆ 
อีกด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นัก
ลงทนุด้วยการให้ความส�าคญักับการปราบปรามการทุจรติ การเคารพ
กฎเกณฑ์ และการปฏิรูประบบตุลาการ และภาษีอากร 

ความน่าลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีประชากรมาก คือ มี
ประมาณ 245 ล้านคน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดใน
อาเซียน (ประมาณ 550 ล้านคน) จึงถือเป็นตลาดที่ใหญ่ในภูมิภาคนี้ 
กลุ่มคนผู้มีฐานะคิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมด และมี
ก�าลังซื้อสูง อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดย
เฉพาะแร่ธาตุ และน�้ามัน มีแรงงานจ�านวนมาก และค่าแรงถูก ซึ่ง
ปัจจยัดงักล่าวถอืเป็นโอกาส และข้อได้เปรยีบทีน่กัลงทนุไทยจะได้ใน
การเข้ามาท�าการค้า และลงทุนท�าธุรกิจกับประเทศอินโดนีเซีย โดย
เฉพาะสนิค้าอาหารไทยถอืเป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพ และเป็นท่ีนยิมของ
ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียด้วย

วิเคราะห์ SWOT ประเทศอินโดนีเซีย

จุดแข็ง
1.  อินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่ มีจ�านวนประชากรประมาณ 

245 ล้านคน คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดใน 
ASEAN

2.  ประชากรที่มีฐานะดี แม้จะมีไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด แต่มีก�าลังซื้อสูงมาก และนิยมสินค้าที่มีคุณภาพ

3.  เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น น�้ามัน 
ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้ เป็นต้น

4.  มีแรงงานจ�านวนมาก และค่าแรงถูก
จุดอ่อน
1.  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
2.  กฎหมาย และกฎระเบยีบบางอย่าง ไม่มคีวามชดัเจนและ

โปร่งใส
3.  ระบบราชการที่มีกระบวนการมาก ซับซ้อนและยุ่งยาก
4.  ยังมีปัญหาเรื่องการทุจริตในระบบราชการ
โอกาส
1. ปริมาณความต้องการสินค้า และบริการสูง เน่ืองจากมี

จ�านวนประชากรมาก สนิค้าทีผ่ลติได้ในประเทศบางประเภทไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการ จึงต้องน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

2.  อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ
3.  รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศอย่าง

ชัดเจน
อุปสรรค
1. มีการก�าหนดมาตรการทางการค้าในลักษณะที่เป็นการ

กีดกันทางการค้า เช่น มาตรการห้ามน�าเข้า ใบอนุญาตน�าเข้า 
มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น

2.  ตลาดอินโดนีเซียมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าราคา
ถูกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม และอินเดีย เป็นต้น

3.  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เพียงพอ
4.  การด�าเนนิกระบวนการตามระบบราชการทีค่วามซับซ้อน
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แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ ในความสนใจของตลาด

อินโดนีเซีย 

เม่ือพิจารณาจากมูลค่า และแนวโน้มการส่งออกแล้วสินค้า
ไทยที่จัดว่ามีศักยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ได้แก่ รถยนต์ รถ
จกัรยานยนต์ ชิน้ส่วน และอปุกรณ์ เครือ่งจกัร ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 
พลาสติก อาหาร และสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิต
ภณัฑ์สปา และเคร่ืองส�าอาง ส่วนในด้านการค้าบรกิารทีถื่อว่ามลีูท่าง 
และไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ การท่องเท่ียว และบริการ
ด้านการแพทย์ / โรงพยาบาล เป็นต้น 

ประเภทธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการไปลงทุนใน

อินโดนีเซีย 

➠ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนิโดนเีซยีเป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตจิ�านวนมาก เป็นโอกาส
ของนกัลงทนุไทยในการขดุค้น และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรเหล่านี้ 
โดยเฉพาะถ่านหิน มีปริมาณส�ารองสูงในพื้นที่แถบสุมาตราใต้ และ
กะลิมันตันตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทเข้ามาขุดค้นแล้ว โดย
บริษัทไทยท่ีประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก 
ได้แก่ บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) อีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจ เช่น กะ
ลิมันตันใต้ เรียว แจมบี และกะลิมันตันกลาง ยังมีปริมาณ ถ่านหิน
ส�ารองมากกว่า 1 พนัล้านตนั สิง่ทีต้่องระวงั คอื การขอสมัปทานอย่าง
ถูกต้องหรือขอโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐบาล แต่ถ้าพื้นที่ไม่ถึง 
5,000 เฮกตาร์ สามารถขอใบอนุญาตที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ นอกจากนี้
ยังเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เช่น การก่อสร้าง 
การขนส่ง และการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ 

➠ อตุสาหกรรมแปรรปูสนิค้าเกษตร: อนิโดนเีซยีมศัีกยภาพ
สูงในการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร มีพืชผลเกษตรที่ส�าคัญ ได้แก่ 
ข้าว มันส�าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน�้ามัน โกโก้ และกาแฟ แต่ยังผลิต
ไม่เพยีงพอกบัการบรโิภคในประเทศอกีทัง้ยงัขาดการพฒันาด้านการ
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แปรรูป จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะเข้าไปลงทุน เช่น การท�า Contract 
Farming และให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั การวจิยั และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ การ
พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงการบรรจุภัณฑ์และ
การตลาด 

➠ การก่อสร้าง: เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ และการก้าวสูก่ารเป็นประเทศผูน้�าในกลุม่อาเซียน อนิโดนเีซยี
ยังต้องการการพัฒนาอีกมากทั้งในด้านท่าเรือ ท่าอากาศยาน ถนน
หนทาง ซึ่งในการประชุม “Indonesia Infrastructure Summit 2006” 
เมื่อปลายปี 2549 มีโครงการที่ต้องการการลงทุนอย่างเร่งด่วนถึง 10 
โครงการ เงินลงทุนกว่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงปัจจุบัน 
ยังมีอีกหลายโครงการที่รอการลงทุน จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย
ที่จะประมูลหรือรับช่วงสัมปทานได้ 

➠ โรงไฟฟ้า: เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีโอกาสในการลงทุน 
ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 63 ของพื้นที่ทั้งประเทศที่มีไฟฟ้าใช้ รัฐบาลจึง
ตั้งเป้าหมาย ที่จะให้ทั่วประเทศมีกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งหมดภายในปี 
2563 แต่ด้วยเหตุทีร่ฐับาลมงีบประมาณจ�ากัด จงึเปิดโอกาสให้เอกชน
สามารถขอต้ังโรงไฟฟ้าได้เสร ีโดยย่ืนขออนญุาตที ่PLN (Perusahaan 
Listrik Negara) ซึง่เป็นหน่วยงานรฐับาลทีด่แูลด้านการผลติ และการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าของประเทศ แต่ทั้งนี้ PLN ยังคงผูกขาดในเรื่องของ
สายส่ง และการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

➠ การขนส่งทางน�า้ และกจิการเกีย่วเนือ่ง: กจิการขนส่งทาง
น�า้รวมถึงการต่อเรอื และซ่อมบ�ารงุ น�า้มนัเครือ่ง และอะไหล่เครือ่งยนต์ 
เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ การขนส่งทางน�้าระหว่าง
เกาะจงึเป็นวิธทีีส่ะดวกทีส่ดุ แต่สถานภาพของธรุกิจในปัจจบัุนยงัขาด
การพัฒนาอยู่มาก

ที่มา :  www.thai-aec.com
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