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โครงการรถยนตแหงชาติอินโดนีเซีย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อ General Motors แหงสหรัฐอเมริกาประกาศแผนการลงทุนเพื่อผลิตรถ
Opel ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2539 นั้น General Motors ไดถือโอกาส
ประกาศระงับแผนการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียพรอมกันไปดวย โครงการรถยนตแหงชาติ
อินโดนีเซียนับเปนปจจัยสําคัญที่ทําให GM ตัดสินใจอยางเด็ดขาดเชนนี้
รัฐบาลอินโดนีเซียมีดําริที่จะมีโครงการรถยนตแหงชาติ (National Car Project)
เจริญรอยตามมาเลเซียมาเปนเวลาชานาน แตเมื่อนโยบายดังกลาวนี้ปรากฎเปนรูปธรรมและ
รัฐบาลประกาศในเดือนกุมภาพันธ 2539 ใหบริษัท PT Timor Putra Nasional เปนผูผลิต
รถยนตแหงชาติ เสียงวิจารณก็ดังขรม เพราะบริษัทนี้เปนของนายฮูโตโม แมนดาลา ปุตรา
(Hutomo Mandala Putra) ผูมีชื่อเลนวา Tommy บุตรชายคนเล็กของประธานาธิบดีซูฮารโต
การใช อํ านาจทางการเมื อ งในการให สั ม ปทานหรื อ ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ แก ส มาชิกใน
ครอบครัวประธานาธิบดีซูฮารโต แมจะกระทําอยางแพรหลายจนเปนเรื่องชาชินของประชาชน
ชาวอินโดนีเซีย แตกระแสความไมพอใจก็สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
PT Timor Putra Nasional กําหนดใหใชชื่อ Timor เปนยี่หอรถยนตแหงชาติ
แตเปนเพราะบริษัทอินโดนีเซียดังกลาวนี้ไมมีเทคโนโลยีของตนเองและไมมีความชํ านัญพิเศษ
ในการผลิตรถยนต จึงตองรวมมือกับบริษัทรถยนตตางชาติ ในกรณีนี้ Timor เลือก Kia Motors
แหงเกาหลีใตเปนผูรวมทุน และรถยนตที่จะผลิตก็เปนแบบ Sephia ของ Kia Motors โดยมี
แผนการวา จะเริ่มผลิตออกขายในเดือนกันยายน 2539 และเพื่อที่จะใหการผลิตเปนไปตาม
กําหนดการ การผลิตในระยะแรกจะกระทําในโรงงานของ Kia Motors ในเกาหลีใต โดย Timor
สงคนงานจากอินโดนีเซียไปเรียนรูงานในโรงงานนั้น
การใหสัมปทานการผลิตรถยนตแหงชาติแก Timor เปนที่ติฉินนินทามิจําเพาะแต
ชาวบานเทานั้น หากนายบัมบัง ตรีฮัตม็อดโจ (Bambang Trihatmodjo) ลูกชายคนที่สองของ
ประธานาธิบดีซูฮารโตก็ออกมาวิพากษวิจารณดวย ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวาเปนการเลนละครหรือ
ไม แตนายบัมบัง ตรีฮัตม็อดโจ ก็ไดอาศัยอิทธิพลและบารมีของพอในการเขาไปผูกขาดการผลิต
ในหลายตอหลายอุตสาหกรรม แมในอุตสาหกรรมรถยนตเอง บัมบังก็เปนประธาน Bimantara
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Group ซึ่งผลิตรถยนตรวมกับ Hyundai แหงเกาหลีใต บัมบังยืนยันวา Bimantara Group จะ
แขงขันกับ Timor อยางเอาเปนเอาตาย
การออกโรงของบัมบัง ตรีฮัตม็อดโจ ทําใหมีการปลอยขาวออกมาจากรัฐบาล
ซูฮารโตวา โครงการรถยนตแหงชาติอาจมิไดมีเพียงโครงการเดียว โดยโครงการที่สองอาจให
สัมปทานแก Bimantara Group และโครงการที่สามอาจตกแก Garmak Motors ซึ่งลงทุนรวมกับ
General Motors แหงสหรัฐอเมริกา
การปล อ ยข า วดั ง กล า วนี้ น อกจากต อ งการลดทอนความไม พ อใจของผู 
ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศแลว ยังหวังผลในดานการตางประเทศดวย
โครงการรถยนตแหงชาติอินโดนีเซียกอใหเกิดความไมพอใจอยางมากแกบรรษัทรถยนตยักษใหญ
ของโลก และผูนําประเทศมหาอํานาจ เพราะมีการเลือกปฏิบัติอยางลําเอียง รัฐบาลอินโดนีเซีย
ใหการปกปองและอุมชู Timor อยางมาก Timor ไดรับยกเวนไมตองเสียอากรขาเขาสําหรับ
ชิ้นสวนที่นําเขาจากตางประเทศ อีกทั้งยังไมตองเสียภาษีสรรพสามิตอีกดวย ในขณะที่บริษัท
รถยนตอื่นๆมิไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรดังกลาวนี้
การใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรอยางเลือกปฏิบัติเชนนี้เอง ทําใหบรรษัท
ยักษใหญดังเชน General Motors ระงับการลงทุนในอินโดนีเซีย กอนหนานี้ในป 2536 GM
ไดประกอบธุรกิจรวมทุนกับ Garmak Motors แหงอินโดนีเซียในการผลิตรถ Opel แบบ Vectra
และ Astra โดยลงทุนมากกวา 110 ลานดอลลาร โครงการรถยนตแหงชาติจึงทําใหอินโดนีเซีย
มิใชสวรรคสําหรับผูประกอบการรถยนตอีกตอไป
แต ค วามไม พ อใจมิ ไ ด จํ ากั ด ในหมู  บ รรษั ท รถยนต เ ท า นั้ น รั ฐ บาลประเทศ
มหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนกําลังชั่งนํ้าหนักวา จะยื่นเรื่องฟองตอ
องคการการคาโลก (WTO) หรือไม เพราะการเก็บภาษีอากรอยางลําเอียงนาจะขัดตอหลักการ
การไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination Principle) ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของ GATT และ
WTO ญี่ปุนกําลังจับมือกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในการเลนงานอินโดนีเซียใน WTO
เพียงแตตองระมัดระวังกระแสการตอตานญี่ปุน ซึ่งเคยรุนแรงในอินโดนีเซียในปลายทศวรรษ
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ความไมพอใจของกลุมประเทศมหาอํานาจ จนถึงกับจะยื่นฟอง WTO ดังกลาวนี้
ยังความเดือดเนื้อรอนใจแกนายตุนกี อาริวิโบโว (Tunky Ariwibowo) รัฐมนตรีกระทรวงการคา
ระหวางประเทศและอุตสาหกรรมแหงอินโดนีเซียอยางมาก นายอาริวิโบโวถึงกับตองเดินสายชี้แจง
กับรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ แตไมเปนที่แนชัดวาจะไดผล
รั ฐ บาลอิ นโดนีเซียพยายามแกเกมดวยการยกเวนภาษีสรรพสามิตแกรถยนต
ที่ ผลิ ต ภายในประเทศ และใชชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศเกินกวา 60% ประกาศของ
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ประธานาธิบดีซูฮารโตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2539 ดังกลาวนี้ บังคับใชกับรถยนตที่มีขนาดไมเกิน
1,600 ซีซี และรวมถึงรถจี๊ป มินิบัส รถแวน และรถปคอัฟดวย สวนรถประเภทอื่นๆ หากภายใน
สิ้นปแรกที่ทําการผลิตใชชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศตั้งแต 20% ขึ้นไป ก็จะไดรับยกเวนภาษี
สรรพสามิตดวย
การยกเว น ภาษี ส รรพสามิ ต แก ร ถยนต ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศตามเงื่ อ นไข
ดังกลาวนี้ นับเปนการปรับมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ โครงการรถยนต
แหงชาติ Timor ไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตเปนเวลาอยางนอย 3 ป โดยมีเงื่อนไขวา ภายใน
สิ้นปแรกจักตองใชชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศอยางนอย 20% และเพิ่มเปน 40% เมื่อสิ้นป
ที่สอง และไมนอยกวา 60% เมื่อสิ้นปที่สาม ตามประกาศใหมนี้รถยนตที่ผลิตในอินโดนีเซีย
อยูกอนแลว หากใชชิ้นสวนภายในประเทศเกินกวา 60% ก็ไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตตาม
เงื่อนไขที่กําหนดเชนเดียวกัน สวนโครงการการผลิตรถยนตใหม หากภายในสิ้นปแรกสามารถ
ใชชิ้นสวนภายในประเทศไมนอยกวา 20% ก็ไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตเชนเดียวกับโครงการ
รถยนตแหงชาติ Timor
แตการเลือกปฏิบัติยังคงมีอยูในกรณีอากรขาเขา นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2536
เปนตนมา รถยนตที่ใชชิ้นสวนภายในประเทศเกินกวา 60% ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
ชิ้นสวนนําเขา ในขณะที่โครงการรถยนตแหงชาติ Timor ไดรับยกเวนอากรขาเขาดวยเงื่อนไข
ที่ผอนปรนกวามาก โดยที่ในปแรกที่ทําการผลิตหากใชชิ้นสวนภายในประเทศไมนอยกวา 20%
ก็ไดรับยกเวนอากรขาเขาแลว
ข อที่น าสังเกตก็คือ ทั้งๆที่อุต สาหกรรมประกอบรถยนตใ นอิน โดนีเ ซีย มี อ ายุ
มากกวา 20 ป แตเกือบไมมีรถยนตยี่หอใดเลยที่ใชชิ้นสวนภายในประเทศเกินกวา 60% Toyota
Kijang ซึ่งลงทุนมากวาสองทศวรรษ ก็ยังใชชิ้นสวนภายในประเทศเพียง 50% เศษ ขอที่ผูคน
เปนอันมากอดกังขามิไดก็คือ เงื่อนไขการใชชิ้นสวนภายในประเทศ (Local Content Policy)
จะมีการเลือกปฏิบัติหรือไม หากรัฐบาลอินโดนีเซียเขมงวดในเรื่องนี้ ที่เปนที่แนชัดวาโครงการ
รถยนตแหงชาติ Timor จะไมไดสิทธิประโยชนทางดานภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต เพราะ
เปนไปไมไดที่ Timor จะใชชิ้นสวนภายในประเทศเกินกวา 60% ภายใน 3 ป แมในปแรกนี้
Timor ก็คงมิไดใชชิ้นสวนใดๆที่ผลิตในอินโดนีเซีย เพราะยายไปผลิตในโรงงานของ Kia Motors
ในเกาหลีใต หาก Timor มิไดสิทธิประโยชนทางดานภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต โครงการ
รถยนตแหงชาติ Timor ก็ตองลมเหลวตั้งแตตน เพราะมิอาจแขงขันกับรถยนตยี่หออื่นๆได หาก
ไมตองการใหโครงการนี้ลมทั้งยืน รัฐบาลอินโดนีเซียก็ตองเอาหูไปนาเอาตาไปไร ไมบังคับใช
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เงื่ อ นไขการใช ชิ้ น ส ว นภายในประเทศ หากการณ เ ป น ไปตามกรณี ห ลั ง นี้ การเลื อ กปฏิ บั ติ
ยอมเกิดขึ้น และจะกลายเปนขอพิพาทการคาระหวางประเทศในที่สุด
ดวยเหตุที่หวังอยางเต็มเปยมวาจะไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรและ
ภาษีสรรพสามิต Timor จึงหวังวาจะขายในราคาเพียงคันละ 13,000-17,000 ดอลลาร
เทียบกับ Honda Accord ซึ่งขายในราคาคันละ 40,000 ดอลลาร นับวาราคาตํ่ากวามาก
ดวยความไดเปรียบในดานภาษีนี้เอง Timor จึงหวังที่จะลดทอนการผูกขาดของ Kijang และ
Panther ซึ่งในปจจุบันมีสวนแบงตลาด 60% ในอินโดนีเซีย
Timor จะเริ่มผลิตออกขายในเดือนกันยายน 2539 โดยคาดวาจะผลิตไดปละ
50,000 คันนับตั้งแตป 2541 และเพิ่มเปนปละ 100,000 คันนับตั้งแตป 2543 เปนตนไป
แผนการผลิตที่กํ าหนดไวอยางมองการณดีเกินไปนี้ แขวนอยูกับสิทธิประโยชนทางดานภาษี
ศุลกากรและภาษีสรรพสามิต
ประชาชนชาวอิ นโดนีเซียเริ่มตั้งคํ าถามวา จะมีรถยนตแหงชาติไปทํ าไมกัน
ในเมื่อไมมีสวนใดของรถ Timor ที่จะเปนความภาคภูมิใจของชาวอินโดนีเซียได ยิ่งในการผลิต
ปแรกที่ยายเขาไปผลิตในโรงงานของ Kia Motors ในเกาหลีใตดวยแลว ก็เปนอันวาจะไมมี
ชิ้นสวนที่ผลิตในอินโดนีเซียปรากฏในรถ Timor รุนแรก Timor ไมมีเทคโนโลยีของตนเอง
ทั้งไมปรากฏแนชัดวาจะไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก Kia Motors หรือไม โดยที่ Kia Motors
รับเทคโนโลยีจาก Mazda Motors อีกทอดหนึ่ง ในประการสําคัญ แมวา Timor มีแผนที่จะ
สงออกไปขายตางประเทศภายใน 3 ป แตก็ยากที่จะถีบตัวขึ้นมาเปนรถยนตระดับโลก (world
class) ความลมเหลวของโครงการรถยนตแหงชาติ Proton ของมาเลเซีย มิใชเรื่องที่ Timor
ตองการเรียนรู
โครงการรถยนตแหงชาติ Timor หวังที่จะอาศัยการปลุกระดมความรักชาติ
เพื่อขายรถแกประชาชนชาวอินโดนีเซีย แตชาวอินโดนีเซียที่ซื้อรถ Timor ดวยความรักชาตินั้น
บางคนอาจมิไดลวงรูวา กําไรจากความรักชาติกระจุกอยูในครอบครัวประธานาธิบดีซูฮารโตนั้น
เอง

