
Thai Trade Center, Jakarta 	 P a g e  1 | 5 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

********************************************************************************** 

กฎหมาย Omnibus ของอินโดนีเซีย: บุคคลธรรมดาได้รับอนุญาตให้รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท 

สรุปข่าว 

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อินโดนีเซียออกระเบียบราชการฉบับที่ 8 ของปี 2564 (GR 8/2021) เพ่ือ

บังคับใช้ Omnibus law ซึ่งทำให้เกิดการแก้ไขกฎหมายการจัดตั้งบริษัทที่ตราขึ้นเมื่อปี 2550 โดยเสนอ

แนวคิด “ธุรกิจบุคคลธรรมดา” โดยละเว้นการรับชำระทุนจดทะเบียนขั้นต่ำให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ก่อต้ัง

ธุรกิจบุคคลธรรมดาเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ของอินโดนีเซียท่ีสามารถจัดต้ังโดยบุคคลธรรมดาคนเดียว  

 นักลงทุนต้องคำนึงว่า GR 8/2021 มีผลบังคับกับชาวอินโดนีเซียเท่านั้น โดยในปี 2564 นักลงทุน

ต่างชาติจะต้องชำระทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านรูเปียห์ (690,000 เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อจัดตั้งบริษัทใน

อินโดนีเซีย  

 นอกจากน้ี GR 8/2021 กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการจัดประเภทวิสาหกิจรายย่อย และ

ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งไม่เคยมีการควบคุมมาก่อน โดยการปฎิรูปครั้งนี้รัฐบาลหวังที่จะเพิ่มจำนวนบริษัทจด

ทะเบียนสำหรับวิสาหกิจรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้เกิดการชำระภาษี และเข้าระบบโครงการประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันมีวิสาหกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก(MSMEs) จำนวน 64 ล้าน

รายซ่ึงส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในระบบและเป็นการจ้างแรงงานนอกระบบมากกว่า 70 ล้านคน  

 ใน GR 8/2021 กำหนดว่าทุนจดทะเบียนขั้นต่ำท่ีรับชำระขึ้นอยู่กับความตกลงกับผู้จัดตั ้งบริษัท 

อย่างไรก็ตามข้อกำหนดดังกล่าว ไม่บังคับกับธุรกิจบางประเภทที่ต้องชำระทุนจดทะเบียนก่อนเริ่มดำเนินการ 

ภายใต้กฎหมายบริษัทปี 2007 ท่ีกำหนดให้บริษัทต้องมีทุนชำระแล้วอย่างน้อย 50 ล้านรูเปียห์ (3,450 เหรียญ

สหรัฐฯ) เมื่อผู้ก่อตั้งบริษัทให้ความเห็นชอบต่อจำนวนทุนจดทะเบียนแล้ว ผู้ร่วมทุนต้องชำระทุนจดทะเบียน

อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องส่งหลักฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปที่กระทรวงกฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน (MOLHR) ภายใน 60 วันนับจากวันท่ีก่อต้ังบริษัท 
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ข้อแนะนำสำหรับธุรกิจบุคคลธรรมดา 

 GR 8/2021 ก่อใหเกิดประเภทธุรกิจจรูปแบบใหม่ คือ ธุรกิจบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถจัดตั้งขึ้นโดย

บุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีที่สำคัญคือต้องเป็นวิสาหกิจรายย่อย และธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น และ

ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

 

 นอกจากนี้การจัดตั ้งบริษัทสำหรับบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีหนังสือจัดตั ้งบริษัท (deed of 

establishment) โดยจะต้องกรอกเอกสารก่อตั ้งบริษัทผ่านเว็บไซด์ของ MOLHR เพื ่อรับใบรับรองการ

ลงทะเบียน มีข้อมูลดังน้ี 

• ช่ือและท่ีอยู่ของบริษัท 
• วัตถุประสงค์และกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 
• จำนวนทุนจดทะเบียนตามใบรับรองและจำนวนทุนชำระแล้วของบริษัท 
• จำนวนหุ้นของบริษัท 
• รายละเอียดของผู้ก่อต้ังบริษัท 
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ก่อต้ังบริษัท 

ธุรกิจบุคคลธรรมดาจะต้องเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายเป็นบริษัทจำกัดหากจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 

คน หรือธุรกิจไม่เข้าเกณฑ์ของวิสาหกิจรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กอีกต่อไป บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของ

บริษัทจะจำกัดความรับผิดชอบตามทุนของบริษัท  

บริษัทที่จัดตั้งโดยบุคคลธรรมดาจะต้องส่งงบการเงินภายใน 6 เดือนหลังจากสิ้นรอบบัญชี หากไม่ส่ง

งบการเงินตามท่ีกำหนดมีบทลงโทษต้ังแต่จดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปจนถึงปิดกิจการ  
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การพัฒนาความสะดวกในการดำเนินธุรกิจสำหรับ MSMEs ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ

อินโดนีเซีย(สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) และเป็นแหล่งจ้างงาน

ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุด 

อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจเหล่านี้คือพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ธนาคาร และการ

จัดหาเงินทุนอื่น ๆ เพราะผู้ประกอบการและคนงานไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลที่จะ

สนับสนุนธุรกิจ MSMEs ให้ขยายตัวและเติบโตขึ้น หรือแม้กระท้ังเอาตัวรอดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-

19 ทั้งน้ีมีการประมาณการว่าธุรกิจ MSMEs อินโดนีเซียต้องปิดตัวลงแล้วถึง ร้อยละ 43 ของ และคาดว่าจะมี

จำนวนเพ่ิมข้ึน หลังจากท่ีรัฐบาลขยายมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในประเทศ 

GR 8/2021 ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์แก่บุคคลธรรมดา โดยบริษัทจำกัดไม่จำเป็นต้องปฎิบัติ

ตามข้อกำหนดในการดำเนินงานทั้งหมด สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น Fintech 

สามารถให้สินเช่ือรายย่อยและกำลังได้รับความนิยมมากในหมู่ประชากรท่ีไม่มีบัญชีธนาคาร 

สินเชื่อรายย่อยเป็นที่นิยมเนื่องจากสะดวกใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมงในการเบิกเงิน ข้อกำหนด และครบ

กำหนดระยะส้ัน มูลค่าเงินกู้มักไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐฯ  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 อินโดนีเซียทะยอยออกกฎหมายย่อย หลัง Omnibus law มีผลบังคับใช้ โดยล่าสุดเป็นกฎหมายธุรกิจ

บุคคลธรรมดาซึ่งอนุญาติเฉพาะชาวอินโดนีเซียสามารถตั้งบริษัทโดยบุคคลเพียงคนเดียว เพื่อดึงดูดให้ MSMEs 

เข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์ทางภาษี และการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามด้วยกฎหมายเริ่มบังคับ

ใช้ในปี 2564 ซ่ึง MSMEs ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าสู่ระบบดังกล่าวจึงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และประสบ

ปัญหาปิดตัวไปแล้วถึงร้อยละ 43 เนื่องจากขาดโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ธนาคาร และเกิดเป็นโอกาสใหม่

สำหรับผู้ให้บริการเงินกู้ระยะสั้นและมีวงเงินต่ำ โดยเฉพาะ Fintech เนื่องจากประชากรอินโดนีเซียส่วนใหญ่

ไม่มีบัญชีธนาคาร เป็นโอกาสสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินของไทยในตลาดที่มีประชากรขนาดใหญ่อย่าง

อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องศึกษากฏหมายอินโดนีเซียอย่างละเอียดโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ ๆ 

ท่ีออกหลัง Omnibus law มีผลบังคับใช้ 

                    ท่ีมา : ASEAN Briefing ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564  
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อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมยังคงความสามารถในการผลิตไว้ได้ร้อยละ 89 

สรุปข่าว 

 Putu Juli Ardika ร ักษาการอธ ิบด ีกรมอ ุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรกล ่าวว่า 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอินโดนีเซียยังคงความสามารถในการผลิตไว้ได้ร้อยละ 89 จากการเยี่ยม

ชมบริษัท PT Unilever Indonesia และ Mondelez 

 การผลิตอาหารและเครื่องดื่มยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและจาก

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน จดหมายเวียนของกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความม่ันใจว่ารัฐบาลยังสามารถจัดหาสินค้า

บริโภคพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนได้ดี  

 บริษัท PT Unilever Indonesia และ Mondelez ยังคงจัดส่งสินค้าไปตลาดต่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง ช่วยเพ่ิมทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินโดนีเซีย และพิสูจน์ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของประเทศมี

ศักยภาพที ่สามารถแข่งขันในตลาดโลก เช่น ทางบริษัทยูนิลิเวอร์กำลังส่งออกไอศครีมไปยังประเทศ

ออสเตรเลียโดยใช้อุปกรณ์การจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญช่วยให้

การส่งออกภาคการผลิตของประเทศพุ่งสูงขึ้นในช่วง

ครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมแปรรูปที ่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซเดือน

มกราคม - เดือนมิถุนายน 2564 มีมูลค่า 19,580 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 21.68 เม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 โดยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าการลงทุน 36.6 ล้านล้านรูเปียห์แบ่งเป็นการลงทุน

ภายในประเทศ (PMDN) 14.7 ล้านล้านรูเปียห์ และการลงทุนจากต่างประเทศ (PMA) 21.9 ล้านล้านรูเปียห์ 

 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและช่วยให้โรงงานดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงอุตสาหกรรมให้คำมั่นว่าจะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อม ด้วยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็น

อุตสาหกรรมทีจ้างแรงงานสูง และเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในประเทศ เช่น บริษัท Mondelez รับซื้อช็อคโกแลต 

ดิบจาก 8 อำเภอใน 4 จังหวัดบนสุมาตราและสุราเวสี สร้างรายได้ให้แก่เกษตกรผู้ปลูกโกโก้กว่า 30,000 ราย 

ช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและภูมิภาค  
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

 Zaenal Abidin หัวหน้าโรงงาน Cikarang Mondelez Indonesia เปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มการลงทุน 

23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อตอบสนอความต้องการของตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยสายการผลิตใหม่มีแรงงาน 

100 คน และผลิตบิสกิตโอรีโอ้สำหรับตลาดส่งออกร้อยละ 60 และตลาดในประเทศร้อยละ 40 โดยจะเร่ิม

ดำเนินการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีกำลังการผลิตโอรีโอ้ปีละ 43,000 ตัน ซึ่งจะทำให้บริษัทมี

สายการผลิตทั้งสิ้น 6 สินค้า โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถผลิตบิสกิตได้ปีละ 85,000 ตัน และส่งออกไปยัง 

38 ประเทศท่ัวโลก 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 รักษาการอธิบดีกรมอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตร เยี่ยมชมผู้ผลิตสินค้ารายสำคัญของ

อินโดนีเซียเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซีย ยังมีผลประกอบการท่ีดีหลังจากมี

รายงานข่าวผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการรักษา

ระยะห่างทางสังคมฉุกเฉิน (PPKM) ซึ่งมีการประกาศตามการประเมินสถานการณ์รายสัปดาห์ โดยปัจจุบันมี

การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก เพื่อจำหน่ายในประเทศร้อยละ 40 

และส่งออกไปยังต่างประเทศร้อยละ 60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทเหล่านั้นมั่นใจและเห็นโอกาสในการบริโภค

สินค้าของชาวอินโดนีเซีย ซึ่งสินค้าไทยก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเติมเต็มความต้องการของชาวอินโดนีเซียได้ 

อย่างไรก็ตามตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ทั้งจากธุรกิจขนาดเล็กและ

วิสาหกิจรายย่อย ตลอดจนบริษัทขนาดใหญ่ที่ทุ่มงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดจน ลด แลก แจก แถม ซ่ึง

ผู้ประกอบการไทยต้องหาคู่ค้าท่ีแข็งแกร่งและศึกษาตลาดอินโดนีเซียอย่างถ่ีถ้วน 

 ท่ีมา : Antaranews  ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 


