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กฎระเบียบใหม่ด้านการลงทุนของอินโดนีเซียที่ออกโดย BKPM  

 หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) ออกกฎระเบียบ Regulation no.13 of 2017 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนส าหรับใบอนุญาตการลงทุนและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับนักลงทุนต่างชาติที่ปัจจุบันจัดตั้งบริษัทต่างชาติในอินโดนีเซีย กฎระเบียบควบคุมข้อก าหนดในการ
ลงทุนส าหรับบริษัทจ ากัดของต่างประเทศ (PT PMA) และส ำนักงำนตัวแทนประเภทต่างๆ จำกต่ำงประเทศ 

 กฎระเบียบ Regulation 13/2017 ออกมาเพ่ือใช้แทนกฎระเบียบเดิม ดังต่อไปนี้ 

1. BKPM Regulation no.8/2015 ว่าด้วยขั้นตอนการขอการผ่อนปรนภาษีเงินได้ส าหรับการลงทุน
ในบางเขตและ/หรือบางพ้ืนที่ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย BKPM Regulation 18/2015 

2. BKPM Regulation no.13/2015 ว่ ำด้ วยขั้ นตอนกำรขอลดหย่อนภำษี เงิน ได้ นิ ติ บุ คคล 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย BKPM Regulation no.19/2015  

3. BKPM Regulation no.14/2015 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนใบอนุญาตการลงทุนหลัก ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง โดยล่าสุดท าการแก้ไขตาม BKPM Regulation no.8/2016 

4. BKPM Regulation no.15/2015 ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และขั้นอตนกำรขอใบอนุญำตกำรลงทุนและ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่มีใบอนุญาต 

กฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นถูกเพิกถอนและไม่สามารถใช้งานได้อีกส าหรับนักลงทุนต่างชาติในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 

ใบอนุญาตส าหรับบริษัทลงทุนต่างชาติ (PT PMA) ภายใต้กฎระเบียบ BKPM เดิม นักลงทุนต่ำงชำติ 
ต้องได้รับใบอนุญำตหลักก่อนจึงสำมำรถขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจ  ภายใต้กฎระเบียบ 13/2017 จะไม่มี
ก าหนดด้านใบอนุญาตหลักอีกต่อไป 

กฎระเบียบ 13/2017 แนะน าใบอนุญาตประเภทใหม่ ได้แก่ การจดทะเบียนการลงทุนส าหรับ                          
นักลงทุนต่างชาติที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ซึ่งธุรกิจทั้งหลายเหล่านี้จะสามารถเริ่มด าเนินธุรกิจได้หลังจากที่มี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเท่านั้น ได้แก่ 

1. ธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง 

2. ธุรกิจที่มีสิทธิ์ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุน 

3. ธุรกิจที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมระดับกลางถึงสูง 

4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สาธารณูปโภค หรือ 

5. ธุรกิจอ่ืนๆ ทีมี่กฎระเบียบก าหนดเฉพาะ 
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กฎระเบียบ 13/2017 ก าหนดใบอนุญาตประกอบธุรกิจส าหรับบริษัทลงทุนต่างชาติ (PT PMA) มี    
2 ประเภท ได้แก่ 

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบชั่วคราว มีอายุการใช้งาน 1 ปี โดยออกให้กับบริษัทลงทุนต่างชาติ
ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อก าหนดด้านการลงทุนที่ก าหนดโดย BKPM  ซึ่งใบอนุญำตประกอบธุรกิจ 
ชั่วครำวจะสามารถต่ออายุได้เพียงครั้งเดียวและเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี 

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบถาวร มีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่บริษัทยังคงด าเนินงาน ใบอนุญาตนี้
ออกให้แก่บริษัท PT PMA ที่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนกำรลงทุนของ BKPM 

ภายใต้กฎระเบียบ 13/2017 ข้อก าหนดในการลงทุนเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบถาวรยังคง
เหมือนเดิม ได้แก่ 

1. การลงทุนขั้นต าโดยบริษัท PT PMA มูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านรูเปียห์ ซึ่งไม่รวมถึงเงินลงทุนใน
ที่ดินและอาคาร 

2. ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท PT PMA จะต้องสุงกว่า 2,500 รูเปียห์ และ 

3. มูลค่าหุ้นขั้นต่ า 10 ล้านรูเปียห์ 

โดยกฎระเบียบนี้มีข้อยกเว้นบางประการ ส าหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจบางประเภท 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจส านักงานตัวแทน ตามกฎระเบียบ 13/2017 ก าหนดใบอนญาตประกอบ
ธุรกิจส าหรับส านักงานตัวแทนดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานตัวแทนบริษัทจากต่างประเทศ 

2. ส านักงานตัวแทนบริษัทการค้าจากต่างประเทศ 

3. ส านักงานตัวแทนผู้ให้บริการก่อสร้างจากต่างประเทศ 

4. ส านักงานตัวแทนบริษัทน้ ามันและก๊าซจากต่างประเทศ (ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีกฎระเบียบบังคับ) 

ส านักงานตัวแทนบริษัทจากต่างประเทศ (KPPA) ภำยใต้กฎระเบียบเดิมใบอนุญำต KPPA มีอายุการ
ใช้งานสูงสุดเพียง 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง โดยกฎระเบียบ 13/2017 จ ากัดการต่ออายุได้สูงสุด 2 ปี 
แต่ได้ถูกยกเลิกไป ปัจจุบัน KPPA สามารถต่ออายุตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแต่งตั้งหัวหน้าผู้แทน        
ซึ่งหมายความว่าอาจไม่มีการก าหนดระยะเวลาการต่ออายุส าหรับ KPPA อีกต่อไป นับเป็นข่าวดีส าหรับ                   
นักลงทุนจากต่างประเทศรายใหม่ 

กฎระเบียบ 13/2017 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2561 ส ำหรับบริษัทต่ำงชำติ 

กฎระเบียบด้านการลงทุนฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการลงทุน ทั้งนี้ยังรวมถึงการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส าหรับบริษัทต่างชาติ ส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจัดตั้งบริษัท หรือส านักงานตัวแทนในอินโดนีเซียต้องศึกษากฎระเบียบโดย
ละเอียด  
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