qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
รายงานสินค้าพลาสติกของอินโดนีเซีย
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
จัดทาโดย
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาร์ตา
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
ปี 2561
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

สารบัญ
หน้า
Executive Summary
1. ประเภทของสินค้าพลาสติก
2. ส่วนแบ่งทางการตลาด
3. แนวโน้มตลาดสินค้า
14
4. กฏระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
5. อัตราภาษี
6. โอกาสทางการตลาด
7. อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
22
8. บทสรุป
บรรณานุกรม
25

รายงานสินค้ าพลาสติกของอินโดนีเซีย ปี 2561

3
5
13
18
19
20
24

Page 2

Executive Summary
ภาคพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ของอินโดนีเซียแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่นิยมความสะดวกรวดเร็วในการดารงค์ชีวิต โดยปี 2558 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นผู้ใช้
พลาสติกรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ส่วนภาคยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และสาธารณูปโภค
มีการเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ
ปัจจัยสาคัญที่กระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกอินโดนีเซียจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก กฎระเบียบด้านการจัดเก็บภาษีพลาสติก ค่าเงินรูเปียห์อ่อนตัว และการพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น ปี 2557 อินโดนีเซียผลิตพลาสติกจานวน 250 ล้านตันโดยต้องนาเข้าวัตถุดิบพลาสติก
ทั้งสิ้น 4.2 ล้านตันจากประเทศมาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ปี 2558 อินโดนีเซียส่งออกพลาสติกลดลงร้อยละ 18.44 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยปี 2558 อุตสาหกรรม
มีรายได้จากการส่งออก 2,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 2,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 ด้านปริมาณการ
ส่งออกพลาสติกของอินโดนีเซียปี 2558 จานวน 1.39 ล้านตันลดลงจากปีก่อนจานวน 1.47 ล้านตัน ขณะเดียวกัน
การนาเข้าวัตถุดิบพลาสติกลดลงร้อยละ 12.36 มูลค่า 6,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2557 มูลค่า
7,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อินโดนีเซียบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 60 อุตสาหกรรมก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนร้อยละ 15 ภาคยานยนต์ร้อย
ละ 8 และภาคอื่นๆ และเกษตรกรรมร้อยละ 17 ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีบทบาทสาคัญต่อยอดขาย
พลาสติกของอินโดนีเซีย รวมถึงภาคสาธารณูปโภคที่รัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเพิ่มยอดขายวัสดุก่อสร้างพลาสติก
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลต่ออุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซีย ซึ่งเกือบ
สามในสี่ของชิ้นส่วนพลาสติกที่ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ในการประกอบรถยนต์ในประเทศมาจากการนาเข้า ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศสามารถผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทั้งสิ้น 60,000 – 70,000 ตัน แต่อุตสาหกรรมยาน
ยนต์มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งสิ้น 250,000 ตัน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์
ยังคงเพิ่มขึ้น บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นในอินโดนีเซียแสดงความมุ่งมั่นที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น
ศักยภาพของผู้ผลิตพลาสติกในประเทศมีจากัด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสาคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกอินโดนีเซีย เช่น การบริหารจัดการขยะ
ในเมืองหลวงกรุงจาการ์ตา โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2559 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เรียกร้องให้ร้านค้าปลีกใน
ประเทศคิดค่าบริการถุงพลาสติกใบละ 200 รูเปียห์ นโยบาลดังกล่าวเริ่มทดสอบใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2559 ใน 22 เมืองทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผลิตพลาสติกส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายดังกล่าวแต่ต้องการรายละเอียด
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คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กองทุน รายงานภาษี และการบริหารจัดการขยะพลาสติกเพิ่มเติม นอกจากนี้คาด
ว่านโยบายดังกล่าวหากนาไปใช้ในตลาดดั้งเดิมจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากการใช้ถุงพลาสติก
ในร้านค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้ถุงพลาสติกทั้งสิ้นในประเทศ อีกร้อยละ 70 เป็นการใช้ถุงพลาสติกใน
ตลาดค้าปลีกแบบดั้งเดิม นอกจากนโยบายการชาระค่าถุงพลาสติกแล้ว ควรมีการพัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อย
สลาย และอุตสาหกรรมรีไซเคิลถุงพลาสติกชีวภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตหลายรายในอินโดนีเซีย
ได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลาสติกไบโอโพลิเมอร์โดยใช้มันสาปะหลังและ
ส่วนประกอบสารอินทรีย์อื่น ๆ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้นามาใช้กันอย่างแพร่หลายภายในประเทศ รัฐบาล
จาการ์ตาแสดงความสนใจที่จะใช้ถุงพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนนโยบายการชาระค่าถุงพลาสติก
INAplas เตือนรัฐบาลว่านโยบายควรมีเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกที่ใช้แล้วและลดการบริโภคถุงพลาสติก ปี
2558 มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 4.7 ล้านตัน แต่มีเพียง 940,000 ตัน หรือร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกทั้งหมดที่กลับไปยังอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะพลาสติก

อินโดนีเซียเป็นผู้ก่อมลพิษทางทะเลมากที่สุดของโลกรองจากประเทศจีน มีปริมาณขยะพลาสติกที่
อินโดนีเซียทิ้งลงสู่มหาสมุทรคิดเป็นร้อยละ 80 ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อวัน โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ได้มีการ
เก็บขยะพลาสติกจากอ่าวจาการ์ตาจานวน 100 ตัน เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรจานวนมากประมาณ 266
ล้านคน รวมถึงประชากรส่วนใหญ่ยังคงไม่ตะหนักถึงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซีย ขาดการรณรงค์
เรื่องการแยกขยะ และขาดการสนับสนุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะในประเทศจากรัฐบาล
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1. ประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลผลิตพลาสติกปี 2559 มูลค่า 173.3 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ทาให้อินโดนีเซียกลายเป็น
ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชีย ราคา (constant price) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ขณะที่
ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index:PPI) ลดลงร้อยละ 1 แสดงให้เห็นถึงปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
1.1 เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ในการผลิตพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งปิโตรเลียมเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ามัน
ปิโตรเลียม และสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก ได้แก่ สารในกลุ่มโอเลฟิน (Olefins) เช่น มีเทน
อีเทคน โพรเพน บิวเทน และเพนเทน และสารในกลุ่มอะไรแมติก (Aromatics) เช่น เบนซีน และอนุพันธ์ของเบน
ซีน
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ผู้ผลิตพลาสติกในประเทศต้องพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบ เนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งร้อยละ 40
ของปิโตรเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่นาเข้ามาจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ยุโรป
สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง ความต้องการวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทาให้บริษัทในประเทศหันมาสนใจใน
กระบวนการรีไซเคิลและการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต เพื่อลดการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
1.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ขวดพลาสติก กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก และอื่น ๆ ที่ใช้สาหรับ
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

ผลผลิตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกปี 2559 มูลค่า 49.6 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มาจากการเติบโต
ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ความต้องการพลาสติกสาหรับบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
จานวน 42,600 ล้านชิ้น ขณะที่ความต้องการพลาสติกสาหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จานวน
387,500 ล้านหน่วยทั้งในรูปแบบภาชนะพลาสติกแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น หลอด และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปต่าง ๆ
โดยปี 2559 มูลค่าการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 มูลค่า 46.2 ล้านล้านรูเปียห์
1.2.1
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง Rigid plastic packaging มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด
ประมาณการเติบโตร้อยละ 4.4 ต่อปีของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เนื่องมาจากความนิยมใช้พลาสติกแทนการใช้วัสดุหนัก
อย่างเหล็กและแก้ว
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1.2.2
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่น มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วน
ใหญ่เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคเลือกใช้ การ
วิจัยแสดงให้เห็นว่าเอเชียเป็นตลาดที่สาคัญที่สุดสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ครองความต้องการมากที่สุด

1.3
พลาสติก

อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่าง ๆ ที่ทาจาก

ตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอินโดนีเซียครอบคลุมโดยแบรนด์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่นอย่างโตโยต้า และฮอนด้า ตลาดรถจักรยานยนต์ของอินโดนีเซียมีศักยภาพมาก เนื่องจากการ
ให้บริการในรูปแบบสินเชื่อที่วางเงินดาวน์ต่า และมีราคาถูกทาให้ประชาชนมีความสามารถที่จะซื้อจักรยานยนต์มา
ใช้ รวมถึงการจราจรที่ติดขัดในเมืองสาคัญต่าง ๆ
การพัฒนาด้านการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรถยนต์ราคาถูกเป็นเป้าหมายสาคัญของ
รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการกระตุ้นการผลิตรถยนต์ไฮบริดเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนประกอบที่ผลิตใน
ประเทศร้อยละ 80 และทาการผลิตในประเทศ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงไม่เกินลิตรละ 22 กิโลเมตร และสองคล้อง
กับมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 3 ตั้งเป้าหมายการผลิตปีละ 400,000 คัน

รายงานสินค้ าพลาสติกของอินโดนีเซีย ปี 2561

Page 7

ผู้ผลิตพลาสติกในอินโดนีเซียหวังว่าการบริโภคพลาสติกที่ผลิตในประเทศสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะ
เพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 80 ของพลาสติกที่ใช้สาหรับรถจักรยานยนต์เป็นพลาสติกที่ผลิตในประเทศ อุตสาหกรรม
พลาสติกเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตพลาสติกที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ แต่ยังไม่สามารถผลิตพลาสติกที่ใช้สาหรับ
ชิ้นส่วนยานยนต์ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดนีเซียบริโภคพลาสติกปีละ 250,000 ตัน
ขณะที่อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศสามารถผลิตได้เพียง 60,000 - 70,000 ตัน
ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ชะลอตัวและมี
ข้อจากัดที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกอื่น ๆ เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และยอดขาย
รถยนต์ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ลดลง ผลผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์อินโดนีเซียปี 2559
ลดลงร้อยละ 2 จานวน 1.1 ล้านคัน ขณะที่ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 1.5 จานวน 6.8 ล้านคัน
1.4

วัสดุก่อสร้างที่ทาจากพลาสติก เช่น ท่อน้า ประตู สายยาง หลังคา และอื่น ๆ

ความต้องการวัสดุก่อสร้างพลาสติกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 มูลค่า 2.7 ล้านล้านรูเปียห์ เนื่องมาจากการเติบโต
ของอุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยของรัฐบาลอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2559
อินโดนีเซียได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาประเทศระยะกลางปี 2558 – 2562 เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง โลจิสติกส์
และคลังสินค้า และการสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจานวน 1 ล้านหลังสาหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย ในทาง
กลับกันความต้องการวัสดุก่อสร้างพลาสติกต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ท่อ หน้าต่าง ประตู และอื่น ๆ
วัสดุก่อสร้างที่ทาจากพลาสติกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปี 2559 มีมูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มูลค่า
1.5 ล้านล้านรูเปียห์ ข้อมูลจาก INAPLAS อุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซียใช้พลาสติกประมาณปีละ 600,000
ตัน
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1.5 พลาสติกที่ใช้สาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และพลาสติกอื่น ๆ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
เครื่องใช้ภายในบ้าน และคอมพิวเตอร์

ปี 2559 การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เครื่องใช้ภายในบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ
7 และคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากต้นทุนในการผลิตต่า อินโดนีเซียกาลังจะกลายเป็นศูนย์กลางสาคัญ
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในทางกลับกันความต้องการ plasticinsulation อุปกรณ์เชื่อมต่อ และชิ้นส่วน
พลาสติกอื่น ๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงค่าแรงงานต่า ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 มีข้อกาหนดใหม่ว่าร้อยละ 20 ของสมาร์ทโฟน 4 G ที่จาหน่ายในอินโดนีเซียจะต้อง ทาการ
ผลิตในประเทศ
1.6 พลาสติกรีไซเคิล (recycle) และพลาสติกชีวภาพ (bioplastic)

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกที่ทิ้งลงสู่ทะเลมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองลงมาจากจีน ปี
2553 มีปริมาณขยะพลาสติกประมาณ 3.2 ล้านตัน หรือปริมาณขยะที่ทิ้งลงสู่ทะเลประมาณ 0.48 – 1.29 ล้านตัน
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลให้คามั่นที่จะลดปริมาณขยะปี 2562 ลงร้อยละ 20 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ต้องลดปริมาณขยะพลาสติก การนาพลาสติกกลับมาใช้ และลดการใช้พลาสติก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายงานสินค้ าพลาสติกของอินโดนีเซีย ปี 2561
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พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพของ
อินโดนีเซียคาดว่าจะช่วยให้ประเทศประสบความสาเร็จตามเป้าหมายการลดปริมาณขยะแต่ขาดการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างจริงจัง แถมต้องชาระภาษีต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมรีไซเคิล
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
พลาสติกแปรรูปรีไซเคิลส่วนใหญ่ทาการจาหน่ายภายในประเทศและตลาดส่งออกในรูปแบบเศษพลาสติกเดครอน
(Dacron) สาหรับ doll filling แผ่นใยสังเคราะห์สาหรับโครงสร้างถนน และ
เฟอร์นิเจอร์
สมาคมพลาสติกรีไซเคิลของอินโดนีเซีย (Adupi) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558
มีสมาชิก 200 คน ปี 2559 การบริโภคพลาสติกในประเทศ 4.6 ล้านตัน เป็น
พลาสติกรีไซเคิล 600,000 ตัน ด้านการส่งออกมี 7 บริษัทที่ดาเนินการส่งออก
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่ม Langgeng Jaya Group มีการส่งออกพลาสติกรี
ไซเคิลเดือนละประมาณ 10,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 5,000 รูเปียห์ โดยทาการ
ส่งออกไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งราคาส่งออกสูงกว่าราคาพลาสติกในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ
2,000 ดอลลาร์สหรัฐ การบริโภคพลาสติกชีวภาพ และ
พลาสติกรีไซเคิลในประเทศยังคงต่าน้อยกว่าร้อยละ 1 หรือ
ประมาณปีละ 3,000 ตัน
อินโดนีเซียมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 11 ปี
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
สร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกและ
พลาสติกชีวภาพสามารถสร้างผลกาไรและช่วยรัฐบาลแก้ไข
ปัญหาขยะ โดยที่อุตสาหกรรมมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และกาลังการผลิต แต่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
รูปแบบภาษีและการเงิน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
พลาสติกทั่วไปและพลาสติกที่มีราคาถูกกว่า ในการ
ปรับปรุงการจัดการขยะ ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเลิกการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต และเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้
พลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพเติบโตอย่างเต็มที่
ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพรายสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.6.1 Avani บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเริ่มทาการผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสาปะหลัง
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1.6.2 PT Inter Aneka Lestari Kimia บริษัทผลิตพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสาปะหลังภายใต้ยี่ห้อ
ENVIPLAST® โดยมี 30 สายการผลิต สามารถผลิตพลาสติกแร่ชีวภาพเดือนละ 300 ตัน และ
ถุงพลาสติกเดือนละ 250 ตัน กาลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 30,000 ตัน
1.6.3 PT Harapan Interaksi Swadaya บริษัทผู้ผลิต Ecoplast พลาสติกชีวิภาพที่ทาจากมัน
สาปะหลัง Oxium และพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิล มี 5 สายการผลิต โดยมีกาลังการผลิตเดือน
ละ 600 ตัน ซึ่งทาการส่งออกประมาณร้อยละ 80
แม้ว่าการเติบโตของยอดขายชะลอตัวลง แต่โอกาสของอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลและชีวภาพของ
อินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ดี สอดคล้องกับการตะหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะลงร้อยละ 29 ในปี 2562 อย่างไรก็ตามรัฐบาลและอุตสาหกรรมต้องหาวัตถุดิบ
ทดแทนอื่นๆ หรือผลิตพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพเพื่อช่วยลดราคาสินค้า
1.7 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน หรืออาคารสานักงานต่างๆ และอื่นๆ

ตารางแสดงประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2554 – 2559

(หน่วย

: ล้านรูเปียห์)

2554

2555

2556

2557

แผ่นพลาสติก ท่อพลาสติก

13,015,000

10,577,000

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
พลาสติก

52,944,000

วัสดุก่อสร้างพลาสติก

1,295,000

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

110,022,000 81,542,000

รวม

177,275,000 148,310,000 164,046,000 151,318,000 163,601,000 173,332,000

2558

2559

14,761,0000 16,069,000

17,049,000

17,142,000

54,930,000

51,267,000

40,408,000

43,470,000

46,192,000

1,261,000

1,423,000

1,352,000

1,429,000

1,525,000

96,594,000

93,490,000

101,654,000 108,473,000

ที่มา: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.
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ตารางแสดงอัตราส่วนการเติบโตของผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2555 – 2559 (

%)

%

2555

2556

2557

2558

2559

แผ่นพลาสติก ท่อพลาสติก

-18.7

39.6

8.9

6.1

0.5

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

3.8

-6.7

-21.2

7.6

6.3

วัสดุก่อสร้างพลาสติก

-2.6

12.9

-5.0

5.7

6.7

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

-25.9

18.5

-3.2

8.7

6.7

รวม

-16.3

10.6

-7.8

8.1

5.9

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.

ตารางแสดงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ปี 2554 – 2559

(%)

%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

แผ่นพลาสติกและท่อพลาสติก

7.3

7.1

9.0

10.6

10.4

9.9

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

29.9

37.0

31.3

26.7

26.6

26.6

วัสดุก่อสร้างพลาสติก

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

62.1

55.0

58.9

61.8

62.1

62.6

รวม

100

100

100

100

100

100

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.
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2. ส่วนแบ่งการตลาด
2.1 PT Titan Kimia Nusantara Tbk บริษัทในเครือ Lotte Chemical International Sdn Bhd.
ดาเนินการผลิต biaxial oriented polypropylene (BOPP) โพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงและต่า และเรซินที่
มีโพลีเอทิลีนเส้นมีความหนาแน่นต่า โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด Banten ชวาตะวันตก
2.2 PT Trias Sentosa Tbk บริษัทผู้ผลิต biaxial oriented polypropylene (BOPP) และโพลีเอ
สเตอร์ (BOPET) ของอินโดนีเซีย โดยมีกาลังการผลิต BOPP 67,000 ตัน และ BOPET 30,000 ตัน มีโรงงานผลิต
2 แห่งในอินโดนีเซีย และในจีน 1 แห่ง
2.3 PT Argha Karya Prima Industry Tbk บริษัทผู้ผลิต biaxially, polyester, polypropylene
และ poly-acrylonitrile ของอินโดนีเซีย มีโรงงานในอินโดนีเซียและมาเลเซีย
2.4 PT Berlina Tbk บริษัทในเครือ PT Dwi Satrya Utama ของอินโดนีเซีย ดาเนินการผลิตขวด
ฝาปิด ฝาครอบ แปรงสีฟัน เป่าแก้ว การฉีดและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ มีโรงงานผลิต 5 แห่งทั่วโลกตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย 4
แห่ง
2.5 PT Dynaplast Tbk บริษัทผู้ผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ การขึ้นรูปส่วนประกอบพลาสติก และลัง
ไม้บรรจุขวด มีโรงงาน 14 แห่งตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม
กราฟแสดงส่วนแบ่งการผลิตของแต่ละบริษัทปี 2559

(%)

Titan Kimia Nusantara

Trias Sentosa

Argha Karya Prima

Berlina

Dynaplast

Other

ที่: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.
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3. แนวโน้มตลาดสินค้า
อุตสาหรรมพลาสติกประมาณการการเติบโตปี 2559 – 2564 CAGR ที่ร้อยละ 11 เนื่องจากรูปแบบใน
การดารงค์ชีวิตของประชากรในประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของบรรจุภัณฑ์พลาสติก
นอกจากนี้อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์คาดการณ์ว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมพลาสติก และส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงการลงทุนภาคการผลิตวัตถุดิบพลาสติกเพื่อลดการพึ่งพาการ
นาเข้าวัตถุดิบ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเติบโตที่ CAGR ร้อยละ 9 การบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวที่ดีขึ้น
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ประมาณร้อยละ 9 ทาให้ความ
ต้องการภาชนะพลาสติก ขวด และวัสดุบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกคาดว่าจะฟื้นตัว หลัง
ประกาศใช้ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติกใหม่ในปี 2559 ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซีย (INAPLAS) ประมาณการการบริโภคพลาสติกปี 2561 เพิ่มขึ้น 7 ล้านตัน
อินโดนีเซียกาลังเร่งพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และที่อยู่อาศัย คาดว่า
อุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซียจะขยายตัวที่ CAGR ร้อยละ 12 รวมถึงความต้องการ วัสดุก่อสร้างที่ทาจาก
พลาสติกอย่างเช่น ท่อพลาสติก ประตูพลาสติก หน้าต่าง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และขยายตัวที่ CAGR ร้อยละ 12 มาจากการฟื้นตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดนีเซีย และความตั้งใจของผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ
เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์คาดว่าจะขยายตัวที่ CAGR ร้อยละ 13 เมื่อปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์มี
ปริมาณการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกประมาณ 250,000 ตัน
การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศคาดว่าจะง่ายขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ
ปิโตรเลียมของอินโดนีเซียทะยอยเพิ่มกาลังการผลิตวัตถุดิบ โดย INAPLAS คาดว่าผลผลิตวัตถุดิบปี 2567 เพิ่มขึ้น
7 ล้านตัน ขณะที่ปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มวัตถุดิบพลาสติกที่สกัดจากถ่านหินประมาณ 2 ล้านตัน โดยเฉพาะการ
ผลิตแร่พลาสติก polyethylene polypropylene และการผลิตวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้
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ตารางแสดงภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2554 – 2559
2554

2555

2556

2557

2558

2559

ผลผลิต (ล้านรูเปียห์) 177,275,000

148,310,000

164,046,000

151,318,000

163,601,000

173,332,000

มูลค่าเพิ่ม (ล้านรู
เปียห์ )

29,221,000

27,836,000

30,706,000

34,770,000

37,504,000

36,381,000

กาไร (ล้านรูเปียห์)

21,195,000

20,003,000

23,543,000

27,918,000

30,249,000

29,221,000

อัตราผลกาไร (%)

12.0

13.5

14.4

18.5

18.5

16.9

จานวนของบริษัท

13,978

15,000

15,929

13,907

14,092

13,700

จานวนพนักงาน

148,707

142,611

152,482

140,869

144,980

138,135

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.

ตารางแสดงอัตราส่วนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2555 - 2559
2555

2556

2557

2558

2559

ผลผลิต (%)

-16.3

10.6

-7.8

8.1

5.9

มูลค่าเพิ่ม (%)

-4.7

10.3

13.2

7.9

-3.0

กาไร (%)

-5.6

17.7

18.6

8.3

-3.4

อัตราผลกาไร

1.5

0.9

4.1

0.0

-1.6

จานวนบริษัท (%)

7.3

6.2

-12.7

1.3

-2.8

จานวนพนักงาน (%)

-4.1

6.9

-7.6

2.9

-4.7

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research
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ตารางแสดงมูลค่าการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2554 - 2559

ดุลการค้า (ล้านรูเปียห์)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,561,000

-1,943,000

-3,249,000

-5,784,000

-5,990,000

-5,625,000

-2.3

-155

67.2

78.0

3.6

-6.1

28,796,000

27,332,000

ดุลการค้า (%)

มูลค่านาเข้า CIF
(ล้านรูเปียห์)

14,986,000 19,810,000 23,866,000 28,334,000

มูลค่านาเข้า CIF (%)

19.0

32.2

20.5

18.7

1.6

-5.1

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
นาเข้าในตลาด (%)

8.4

12.8

13.9

17.4

16.4

14.7

22,807,000

21,707,000

มูลค่าการส่งออก FOB
(ล้านรูเปียห์)

18,547,000 17,868,000 20,617,000 22,550,000

มูลค่าการส่งออก FOB (%)

14.2

-3.7

15.4

9.4

1.1

-4.8

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
ส่งออกทั้งหมด (%)

9.9

11.2

11.8

13.8

12.9

11.6

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.
หมายเหตุ : มูลค่าการนาเข้า CIF เป็นมูลค่าการนาเข้าที่รวมค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง
มูลค่าการส่งออก
FOB เป็นมูลค่าการส่งออกที่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของอินโดนีเซียไปยังประเทศเป้าหมายที่สาคัญ (%)

Japan
27%
Other
47%

Thailand
6%

USA
8%
Philippines
Singapore 6%
6%

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.

ตารางส่วนแบ่งการตลาดประเทศที่อินโดนีเซียทาการนาเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก (%)

Other
30%
Thailand
9%

China
27%
Japan
13%

Malaysia
10%

Singapore
11%

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.

รายงานสินค้ าพลาสติกของอินโดนีเซีย ปี 2561

Page 17

4. กฏระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย Law No. 18 of 2008 ว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ
4.2 กฎระเบียบกระทรวงการค้า Ministry of Trade No.3/M-DAG/PER/5/2012 ว่าด้วยการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์พืชสวน การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องมี Food Tara Logo และ Recycling Code ตามข้อกาหนด
ของกฎหมาย
4.3 กฎระเบียบกระทรวงการค้า Ministry of Trade No.8 of 2018 ว่าด้วยการนาเข้าวัตถุดิบ
พลาสติก
4.3.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนดการนาเข้าวัตถุดิบพลาสติกหลังจากผ่านด่าน
ศุลกากร
4.3.2 ข้อกาหนดในการนาเข้าตามที่กาหนดไว้ ในรูปแบบการอนุมัติการนาเข้า
4.3.3 ผู้นาเข้าต้องประกาศ self declaration ปฏิบัติตามข้อกาหนดในการนาเข้าวัตถุดิบ
พลาสติกก่อนที่จะนาสินค้ามาใช้หรือจาหน่าย
4.3.4 ผู้นาเข้าต้องส่ง self
declaration
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
http://inatrade.kemendag.go.id โดยต้องระบุรหัสสินค้าที่นาเข้า (Pemberitahuan Impor Barang : PIB)
4.3.5 ผู้นาเข้าต้องเก็บจัดเก็บเอกสารการนาเข้าและรายละเอียดของสินค้าที่ทาการนาเข้า
(PIB) อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี สาหรับเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
4.4 กฎระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม Minister of Industry No.24/M-IND/PER/2/2010 ว่าด้วย
ตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์อาหารและพลาสติก
4.5 กฎระเบียบกระทรวงการค้า Ministrer of Trade No.31/M-DAG/PER/10/2011 ว่าด้วยบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร
4.6 กฎระเบียบหน่วยงานกากับดูแลด้านอาหารและยา Badan POM No.1825 of 2014 ว่าด้วยการ
กากับดูแลอาหาร โดยใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.7 กฎระเบียบหน่วยงานกากับดูแลด้านอาหารและยา HK.03.1.23.07.11.6664 Year 2011 ว่าด้วย
การกากับดูแลบรรจุภัณฑ์อาหาร กาหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารประเภทต่างๆ
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5. อัตราภาษี
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 10 สาหรับการถ่ายโอนสินค้า
หรือบริการในอินโดนีเซีย โดยมีรายการสินค้าและบริการที่เข้าจ่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีดังต่อไปนี้
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

การส่งมอบสินค้าที่ต้องเสียภาษีในองค์กร
การนาเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษี
การส่งมอบบริการที่ต้องเสียภาษีในองค์กร
การบริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นนามธรรมจากต่างประเทศ
การส่งออกสินค้าหรือบริการที่เป็นรูปธรรม/นามธรรมที่ต้องเสียภาษี

5.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Corporate Income Tax บริษัทที่มีหน้าที่ต้องชาระภาษีให้กับรัฐบาล
อินโดนีเซีย ได้แก่ บริษัทที่มีภูมิลาเนาในอินโดนีเซีย บริษัทต่างชาติที่มีสถานประกอบการถาวรในอินโดนีเซีย และ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจผ่านนิติบุคคลในท้องถิ่น เช่น บริษัทต่างชาติที่ไม่มีสถานประกอบการถาวรในอินโดนีเซีย
แต่มีรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจในอินโดนีเซีย มีหน้าที่ต้องชาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
5.2.1 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25 โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซีย (IDX) ที่มีประชาชนถือหุ้น
อยู่อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ ทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น ได้รับส่วนลดภาษีร้อยละ 5
ดังนั้น บริษัทมหาชนจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20
 สาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีผลประกอบการประจาปีต่ากว่า 50
พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้รับส่วนลดภาษีร้อยละ 50
กาหนดสัดส่วนรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากส่วนของกาไรขั้นต้นถึง 4.8 พันล้านรูเปียห์)
ในปี 2558 กระทรวงการคลังของอินโดนีเซียออกกฎระเบียบกาหนดอัตราภาษีเงิน
ได้สาหรับบุคคลธรรมดาและสถาบันที่มีรายได้ขั้นต้นประจาปีต่ากว่า 4.8 พันล้านรู
เปียห์ (ประมาณ 363,636 ดอลลาร์สหรัฐ) เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 1
5.3 ภาษีสรรพสามิต สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก พลาสติกบรรจุหีบห่อ และถุงหลาสติก
5.3.1 ภาษีนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทาจากปิโตรเคมีสาหรับอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องผู้ผลิตวัตถุดิบใน
ประเทศ โดยกาหนดอัตราภาษีทีร้อยละ 0 – 20 ขึ้นอยู่กับประเทศต้นกาเนิด และสภาพของ
ผลิตภัณฑ์
5.3.1.1 ภาษีนาเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนอัตราร้อยละ 10
5.3.1.2 ภาษีนาเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอัตราร้อยละ 5
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6 โอกาสทางการตลาด
อินโดนีเซียต้องพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบพลาสติกเป็นหลักสร้างโอกาสทองให้กับนักลงทุนที่ลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกต้นน้าทาการผลิตวัตถุดิบที่ใช้สาหรับพลาสติกต่าง ๆ เช่น naphta, condensate
plastic ore, polyethylene และ polypropylene ทั้งนี้บริษัทต่างประเทศสามารถทางานร่วมกับผู้ผลิตพลาสติก
ในประเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
พลาสติก อินโดนีเซียมีความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์
พลาสติกชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้เป็นโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบที่ไม่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อาหาร สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกและระดับท้องถิ่นในการลดการบริโภค
พลาสติก และสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสที่ดีสาหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว
อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเข้ามามีบทบาทสาคัญในการช่วยปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ
อินโดนีเซียมีปริมาณขยะพลาสติกจานวนมากที่สามารถนามาแปรรูปรีไซเคิลเป็นพลาสติกต่างๆ ที่นามาใช้ใน
ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องสาอางค์ เครื่องดื่ม ยานยนต์ และอื่นๆ
ส่งผลต่อปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปี 2559 มีปริมาณการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของอินโดนีเซีย
จานวน 101,232.4 ล้านชิ้น และประมาณการเติบโตปี 2564 CAGR ร้อยละ 5.2 จานวน 130,325.8 ล้านชิ้น
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่นเป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีจานวนมากที่สุด42,538.6 ล้านชิ้น
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แข็งแกร่งจานวนประชากรที่มากเป็นอันดับ 4 ของโลกเกือบ 250 ล้านคน
และการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มชนชั้นกลาง รวมวิถีการดารงค์ชีวิตที่วุ่นวายเป็นแรงผลักดันการเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย Boston Consulting Group (BCG) คาดการณ์ว่าปี 2563 ประชากรกลุ่ม
ชนชั้นกลางจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 74 ล้านคนเป็น 141 ล้านคน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นกลุ่มผู้
ที่ร่ารวย
รายงานจาก
McKinsey Global Institute ระบุว่าอินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับ 7 ของโลก ในปี 2573 มีแนวโน้มเช่นเดียวกับเยอรมนี และสหราชอาณาจักรมีผู้บริโภคจานวน 90 ล้าน
คนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จัดอยู่ในกลุ่มผู้นาเศรษฐกิจโลก
การเติบโตที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ทาให้ผู้ผลิตพลาสติกในประเทศหวังว่าการใช้
ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตในประเทศสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นจะใช้
พลาสติกที่ผลิตในประเทศ
กระทรวงอุตสาหกรรมกาลังพิจารณาให้ใช้พลาสติกชีวภาพเพื่อลดการบริโภคพลาสติก มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกาลังพิจารณาที่จะกาหนดให้
ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ เช่นเดียวกับประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และออสเตรีย
นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว คาดว่าจะช่วยเพิ่มความต้องการและยอดขาย
พลาสติกชีวภาพ ทาให้ราคาพลาสติกลดลง โดยอุตสาหกรรมผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพจะได้รับผลกระทบเชิงบวก
รายงานสินค้ าพลาสติกของอินโดนีเซีย ปี 2561

Page 20

แม้ว่าการบริโภคพลาสติกในประเทศอินโดนีเซียยังคงต่าเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ แต่ตลาด
ยังคงเปิดกว้างสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติกต้นน้าและปลายน้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรอินโดนีเซีย
เท่ากับร้อยละ 60 ของประชากรอาเซียนทั้งหมด เช่นเดียวกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้าที่
ต้องการลดการพึ่งพาการนาเข้า ทาให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเติบโตและขยายโรงงานใหม่ด้วยมูลค่าหลายพันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2562 บริษัทปิโตรเคมีที่ทาการลงทุน ได้แก่ PT Pertamina (Persero), PTT Global
Chemical, PT Chandra Asri Petro Chemical Industry Tbk และ PT PolytamaPropindo โดย Pertamin
ร่วมมือกับบริษัทของไทยสร้างศูนย์ปิโตรเคมีครบวงจรมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัท Chandra Asri
สร้าง Styriene Butadinee Rubber (SBR) มูลค่า 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มกาลังการผลิตโรงงาน Naptha
Cracker โดย Polytrama จะสร้างสถานีนาเข้า Propylene มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตารางแสดงประมาณการผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2560 – 2565 (หน่วย

: ล้านรูเปียห์)

250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-

2560
2561
2562
2563
2564
2565

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research.

รัฐบาลอินโดนีเซียให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกต้นน้าและปลายน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพลาสติกใน
ประเทศ โดย INAplas กาหนดเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบพลาสติกปี 2566 เพิ่มขึ้นปีละ 4 ล้านตัน เรียกร้อง
ให้รัฐบาลจัดสรร naphtha จากโรงกลั่นในประเทศ และการสารวจวิธีการผลิต olefin จากถ่านหินหวังว่าจะ
สามารถเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบพลาสติกปี 2565 จานวน 2 ล้านตัน เพื่อลดต้นทุนการนาเข้าวัตถุดิบโดยรัฐบาล
อินโดนีเซียให้สิ่งอานวยความสะดวก Government-Borne Import Duty (BMDTP) สาหรับอุตสาหกรรม
พลาสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ BMDTP จะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตพลาสติกจากการนาเข้าวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 63 ของต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น อีกทั้งให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่สร้างโรงกลั่นน้ามันโดยให้ข้อเสนอในแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น ภาษีวันหยุด การลดหย่อนภาษี และการ
ได้รับยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าทุน
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7 อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
แม้ว่าการผลิตพลาสติกในประเทศเพิ่มขึ้น แต่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกของอินโดนีเซียยังคง
เผชิญหน้ากับการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้สาหรับการผลิตพลาสติก เนื่องจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของอินโดนีเซีย
โรงกลั่นน้ามันในประเทศไม่สามารถทาการผลิตแร่พลาสติก โพลีเอทิลีน polypropylene(PP) naphtha และ
condensate และอื่นๆ ที่เป็นวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ในการผลิตพลาสติก ทาให้อุตสาหกรรมพลาสติกต้องนาเข้า
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตร้อยละ 50 ได้แก่ plastic ore, polyethylene(PE) และ polypropylene (PP) จาก
ตะวันออกกลาง สิงคโปร์ จีน และเกาหลีใต้ บริษัทปิโตรเคมีในประเทศ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
(TPIS) สามารถตอบสนองความต้องการใน ประเทศเพียงสองในสาม ด้วยกาลังการผลิต ethylene ปีละ 800,000
ตัน เนื่องจากปริมาณ naphta ที่มีจากัดจาก Pertamina ปี 2558 ทาการนาเข้า polypropylene ประมาณ
500,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน 400,000 ตัน มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นอุตสาหกรรมยังคงนาเข้า
naphtha ปีละ 1.6 ล้านตัน และ Condensate ปีละ 33 ล้านบาร์เรล เพื่อลดการพึ่งพาการนาเข้า
ค่าเงินรูเปียห์อ่อนตัวลงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ต้องทาการนาเข้า
วัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ เพื่อใช้สาหรับการผลิตพลาสติกในประเทศ ทาให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ปี 2559
กาไรของอุตสาหกรรมพลาสติกลดลงร้อยละ 1 – 17 เนื่องจากนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐส่งผล
กระทบต่อค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียอย่างมาก ณ เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐ 13,890 รูเปียห์
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 กระทรวงสิ่งแวดล้อม
และป่าไม้เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกในประเทศเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกใบละ 200 รูเปียห์ โดยเริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2559 ใน 22 เมือง นอกจากนโยบายการจ่ายค่าถุงพลาสติกแล้วควรมีการพัฒนาพลาสติกย่อยสลาย
ทางชีวภาพ และอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะพลาสติกที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตะหนักถึง
ความสาคัญด้านปริมาณขยะล้นเมือง ซึ่งยังคงนิยมใช้ถุงพลาสติกเพื่อความสะดวก และไม่ทาการแยกขยะเพื่อที่จะ
สามารถนาไปรีไซเคิล แม้ว่ารัฐบาลจะเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกในร้านค้าปลีกทันสมัย แต่สาหรับตลาดดั้งเดิมยังคงมี
การใช้พลาสติกมากกว่าร้านค้าปลีกทันสมัย รัฐบาลควรให้ความรู้ และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและการแยก
ขยะพลาสติกอย่าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นที่น่าวิตกกังวล โดยก่อนหน้า
นี้สมาคมผู้ผลิตพลาสติกปลายน้าของอินโดนีเซีย (Aphindo) เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการแข่งขันอุตสาหกรรม
ปลายน้าเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบมีเพียงพอในประเทศ จะช่วยลดต้นทุนของผู้ผลิต ปัจจุบันอุตสาหกรรมปลายน้า
ยังคงนาเข้าวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ราคาน้ามันที่องค์ประกอบสาคัญของพลาสติก ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล และพลาสติก
ชีวภาพ
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ระบบบริหารจัดการขยะของประเทศ โดยอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลต้องทาการเก็บรวบรวมและแยก
ขยะโดยการแยกจัดเก็บขยะที่ต้องใช้ระยะเวลาและจานวนเงินมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตะหนักถึง
ความสาคัญในการแยกขยะ
ภาษีสรรพสามิต กระทรวงการคลังปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสินค้าพลาสติก โดยให้เหตุผลว่าสินค้าพลาสติก
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการกาหนดภาษีสรรพสามิตเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในประเทศ
ลง แต่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศที่ต้องใช้พลาสติกสาหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มต้องใช้พลาสติกร้อยละ 80 ทาให้ไม่สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผล
กระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และจานวนแรงงานที่ว่างงานเพิ่มขึ้น
ขาดการสนับสนุนด้านมาตรการทางเงินและการยกเลิกภาษีนาเข้าจากรัฐบาล สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สามารถผลิตได้ภายในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สาหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ
เสนอให้รัฐบาลยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้ารีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ และเสนอสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการเติบ
ของอุตสาหกรรม
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8 บทสรุป
อุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซียมีศักยภาพมากโดยเฉพาะตลาดในประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
พลาสติกถูกนามาใช้กันอย่งแพร่หลายด้านการจัดเก็บ แม่พิมพ์เฟอร์นิเจอร์ แม่พิมพ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์
และอื่นๆ ทาให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วโลกเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันพลาสติกของอินโดนีเซียต้องพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบ อัตราภาษีนาเข้าที่สูง ค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนตัวลง การ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า และอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการได้ปรับ
ขึ้นราคาร้อยละ 5 ข้อจากัดในการลดการนาเข้าปิโตรเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น และจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่
ทันสมัยเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติและบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอินโดนีเซีย การปรับโครงสร้างที่
จาเป็นเพื่อให้อุตสาหกรรมในประเทศสามารถแข่งขันในระดับโลกซึ่งจะต้องมีการลงทุนและนวัตกรรมที่สาคัญ
ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้บริษัทต่างชาติ
สนใจธุรกิจรีไซเคิลโดยนาความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ข้อได้เปรียบในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก
อินโดนีเซีย ได้แก่ ที่ดินอุตสาหกรรมราคาไม่สูง จานวนประชากรในประเทศขนาดใหญ่ และแรงงานจานวนมาก
สามารถสร้างโอกาสสาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2559 ลดลงร้อยละ 5 มูลค่า 21.7 ล้านล้านรูเปียห์ ผลจากอุปทาน
ผลิตภัณฑ์พลาสติกล้นตลาดโลก ราคาลดลง และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอินโดนีเซียที่จากัด
ส่งผลกระทบต่อการส่งออก นอกจากนี้ค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนตัวลงทาให้การนาเข้าวัตถุดิบพลาสติกที่ใช้ในการผลิต
ยากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมพลาสติกอินโดนีเซีย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซียได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และทาการส่งออกผลิตภัณฑ์
พลาสติกไปยังหลายประเทศ นอกจากผ้าบาติกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก
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