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 หมำยเหตุ : ข้อมูลต่ำงๆที่

ปรำกฏ เป็นขอ้มูลที่ได้จำก

แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย 

และกำรเผยแพร่ขอ้มูลเป็นไป

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้

ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่ำนั้น โดย

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ ณ.กรุง

จำกำร์ตำ จะไม่รับผิดชอบใน

ควำมเสียหำยใดๆทีอ่ำจ

เกิดขึ้นจำกกำรที่มีบุคคลน ำ

ข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ำโดยทำงใด 

ผลผลิตน้ ำมันดิบของอนิโดนีเซียไตรมำสแรกเพิ่มขึ้น 

 

 ผ ล ผ ลิ ต น้ ำ มั น ดิ บ ข อ ง

อินโดนีเซียในไตรมำสแรกประมำณวัน

ละ 835,000 บำร์เรล เนื่องจำกผลผลิต

ที่ Cepu ของ Exxon Mobil เพ่ิมขึ้น

ตลอดปี 2558  โดยผลผลิตน้ ำมันดิบ

ของอินโดนีเซียในปี 2558 มีปริมำณ

เฉลี่ยวันละ 786,000 บำร์เรล  

 ผลผลิตก๊ำซธรรมชำติในไตร

มำสแรกวันละ 8,219 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

เปรียบเทียบกับปี 2558 ผลผลิตโดย

เฉลี่ยวันละ 8,078 ลูกบำศก์ฟุต  

 กำรผลิตใน Cepu แบบเต็ม

ก ำลังกำรผลิต และถือสัญญำกำรผลิต

ร่ ว ม กั น เ พ่ื อ รั ก ษ ำ ร ะดั บ ผ ล ผ ลิ ต 

โ ค ร ง ก ำ ร  Banyu Urip ใ น  Cepu 

จั งหวัดชวำตะวันออกบริหำรงำน

ร่วมกับบริษัท Pertamina รัฐวิสำหกิจ

ด้ำนพลังงำนคำดว่ำจะมีผลผลิตสูงสุง

วันละ 165,000 บำร์ เรลในเดือน

มกรำคมเป็นควำมพยำยำมในระยะยำว 

 
ของอินโดนีเซียที่จะตอบสนองควำม

ต้องกำรน้ ำมันภำยในประเทศที่

เพ่ิมขึ้น เช่น กำรผลิตลดลงในสถำนี

ที่มีอำยุมำกขึ้น 

 Exxon เ ผ ชิ ญ ห น้ ำ กั บ

ปัญหำและควำมล้มเหลวในกำร

พัฒนำ Cepu สถำนีน้ ำมันและก๊ำซ

ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียที่ค้นพบ

ในทศวรรษที่ผ่ำนมำ รวมถึงควำม

ขัดแย้งของคนงำนตัดทอนผลผลิต

ในเดือนสิงหำคม 

 ผ ล ผ ลิ ต น้ ำ มั น ดิ บ จ ำ ก 

Cepu มำกกว่ำ 3 เท่ำของผลผลิต 
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 ตลอดทั้งปี 2558 จำกประมำณวันละ 40,000 

บำร์ เรลในปี  2557 ในเดือนธันวำคมผลผลิต

ประมำณวันละ 130,000 บำร์เรล เมื่อ Exxon เข้ำ

มำด ำเนินกำรโรงงำนศูนย์กลำงกำรแปรรูปของ

โครงกำร ท ำให้เกิดกำรผลิตเต็มก ำลังกำรผลิตอย่ำง

ปลอดภัย โครงกำรจะผลิตได้รำวร้อยละ 20 ของ

เป้ำหมำยกำรผลิตน้ ำมันของอินโดนีเซียประจ ำปี 

2559  

 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำฯ ณ กรุงจำกำร์ตำ 

มีข้อสังเกตว่ำผลผลิตน้ ำมันดิบของอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้น

อย่ำงมีนัยส ำคัญ จะส่งผลต่อกำรส่งออกน้ ำมันและ

ก๊ำซเพ่ิมขึ้น และลดกำรน ำเข้ำน้ ำมันและก๊ำซ ท ำให้

เศรษฐกิจของประเทศมีกำรปรับตัวที่ดีข้ึน 

 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่  11 เมษายน 

2559) 

 

รัฐบำลอินโดนีเซียพิจำรณำลดอตัรำภำษเีงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 

 

  อินโดนีเซียก ำลังพิจำรณำลดอัตรำภำษี

เงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 จำกร้อยละ 25 

จำกกำรแก้ไขกฎหมำยภำษีเงินได้  

 สัปดำห์ก่อนรัฐบำลมีแผนที่จะปรับลด

อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ แต่ยังไม่ได้เปิดเผย

รำยละเอียด อัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงร้อยละ 5 – 30 ซึ่งยังไม่สำมำรถ

ระบุเวลำที่รัฐบำลจะยื่นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง

กฎหมำยรำยได้ต่อรัฐสภำ 

 

ส ำนักงำนส่ ง เสริมกำรค้ ำฯ ณ กรุ ง

จำกำร์ตำ มีข้อสังเกตว่ำควำมพยำยำมของรัฐบำล

อินโดนีเซียในกำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 

และบุคคลธรรมดำ เพ่ือช่วยลดภำระทำงด้ำนภำษี

ให้กับประชำชนและผู้ประกอบกำรในประเทศ 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูด

กำรลงทุน และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน

ภูมิภำคอำเซียน  

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 12 เมษายน 

2559) 

 



  

กำรส่งออกกำแฟของอนิโดนีเซียปี 2016 คำดว่ำจะถึง 1.46 พันล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ 

 กำรส่งออกกำแฟของอินโดนีเซียปีนี้คำด

ว่ำจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

เนื่ องจำกกำร ฟ้ืนฟูกำรเก็บ เกี่ ยว  และควำม

พยำยำมของรัฐบำลในกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นในต่ำงประเทศ มูลค่ำกำรส่งออกกำแฟ

ทั้งสิ้นปีนี้คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นที่ 1.3 – 1.4 พันล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ เพ่ิมจำกปี 2015 ที่ 1.2 พันล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ  มูลค่ำกำรส่ งออกกำแฟของ

อินโดนีเซียปี 2015 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 จำกปีก่อน 

ซึ่งกำแฟนับเป็น 1 ในไม่กี่สินค้ำที่มีแนวโน้มเชิง

บวกในปี 2015 กำแฟเป็นสินค้ำที่มีกำรแข่งขันสูง 

ต้องมีกำรตลำด กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ และกำร

ส่งเสริมกำรขำยที่ดี รัฐบำลก ำลังส่งเสริมกำแฟชนิด

พิเศษของอินโดนีเซีย รวมถึงเข้ำร่วมในงำนแสดง

สิ น ค้ ำ  Specialty Coffee Association of 

America Expo 2016 ที่แอตแลนตำ รัฐจอร์เจีย 

ในสัปดำห์หน้ำ 

 อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกกำแฟรำยใหญ่

เป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจำกบรำซิล เวียดนำม 

และโคลัมเบีย และเป็นผู้ผลิตกำแฟโรบัสต้ำที่ใหญ่

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่อเมริกำใต้

เป็นผู้น ำในกำรผลิตกำแฟอำรำบิก้ำ 

 

สมำคมผู้ส่ งออกกำแฟของอินโดนี เซีย 

(Association of Indonesian Coffee Exporter : 

AEKI) ประมำณกำรผลผลิตปีนี้ 700,000 ลูกบำศก์

ตันเปรียบเทียบกับปี 2015 ที่ 664,000 ลูกบำศก์ตัน

เ นื่ อ ง จ ำ ก ส ภ ำ พ อ ำ ก ำ ศ ที่ แ ป ร ป ร ว น  AEKI 

ตั้งเป้ำหมำยกำรส่งออกกำแฟปีนี้ 400,000 ลูกบำศก์

ตัน ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เยอรมน ีอิตำลี 

และมำเลเซีย 

 

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำฯ ณ กรุงจำกำร์ตำ 

มีข้อสังเกตว่ำกำแฟของอินโดนีเซียมีชื่อเสียงและเป็น

ที่ยอมรับ  รวมทั้งผลผลิตปีนี้ที่ส่งออกได้เพ่ิมขึ้น ถ้ำมี

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำยยิ่งขึ้น กำแฟจะ

เป็นสินค้ำที่มีโอกำสในส่งออกที่ส ำคัญ และช่วยลด

กำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัดของอินโดนีเซีย 
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อินโดนีเซียกระตุ้น G20 ให้กระชับกรอบภำษทีั่วโลก 

 

อินโดนีเซียจะเสนอบทลงโทษส ำหรับ

ประ เทศที่ อนุญำตให้ จ ง ใจหลี ก เลี่ ย งภำษี  

เช่นเดียวกับกำรก่อตั้งหน่วยงำนภำษีระหว่ำง

ประเทศในกำรประชุม G20 ครั้งหน้ำ ซึ่งเป็นกำร

ประชุมกับกลุ่มธนำคำรโลกและกองทุนกำรเงิน

ระหว่ำงประเทศ ณ กรุงวอชิงตันดีซี ในวันที่ 15 

– 17 เมษำยน 2016 จะประกอบด้วยธนำคำร

กลำง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง นักธุรกิจ 

และนักวิชำกำรเข้ำหำรือเกี่ยวกับปัญหำเศรษฐกิจ

โลก ในตอนท้ำย G20 เห็นด้วยกับแนวทำงควำม

สมัครใจด้ำนกำรถูกกัดกร่อนฐำนภำษีและกำร

โอนก ำไรไปต่ำงประเทศ (Base Erosion and 

Profit Shifting : BEPS) และโครงกำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Exchange of 

Informationa : AEOI) เพ่ือปิดช่องโหว่ในอดีตที่

อนุญำตให้บุคคลหรือบริษัทโอนย้ำยเงินได้เป็น

ภำษีของประเทศ 

 โลกจ ำเป็นต้องมีหน่วยงำนด้ำนภำษี

ระหว่ำงประเทศในกำรบังคับใช้บทลงโทษส ำหรับ

ประเทศที่ ไม่ปฏิบั ติ ตำมกรอบภำษีทั่ ว โลก 

ประเทศในกลุ่ม G20 คิดเป็นร้อยละ 85 ของ

เศรษฐกิจโลก ร้อยละ 80 ของกำรค้ำโลก และ

ร้อยละ 66 ของประชำกรโลก 

 

อินโดนีเซียอยู่ภำยใต้ควำมกดดันในกำรปิด

ช่องว่ำงทำงกำรเงินปีนี้ เนื่องจำกรำยได้จำกสินค้ำ

โภคภัณฑ์ลดลง ขณะที่กลุ่มคนรวยและบริษัทเชื่อ

ว่ำจะอยู่ที่ 870 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ มำกกว่ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในของประเทศ สินทรัพย์ใน

ต่ำงประเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงภำษีจำกกำรประเมินของ

กระทรวงกำรคลัง 

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำฯ ณ กรุงจำกำร์ตำ 

มีข้อสังเกตว่ำควำมพยำยำมของอินโดนีเซียในกำร

จัดตั้งหน่วยงำนด้ำนภำษีระหว่ำงประเทศ เพ่ือให้มี

บทลงโทษส ำหรับบริษัทหรือบุคคลที่หลีกเลี่ยงภำษี 

หรือท ำกำรโอนก ำไรไปต่ำงประเทศ ท ำให้ประเทศ

ขำดรำยได้ทำงภำษีที่จะน ำไปพัฒนำประเทศด้ำน

อ่ืน ๆ ต่อไป         

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 13 เมษายน 

2559) 

 



 

ประธำนำธิบดีของอินโดนีเซียเปิดตัวอีคอมเมริ์ซส ำหรับเกษตรกร 

 
รัฐบำลอินโดนีเซียแนะน ำระบบกำรตลำด

ออนไลน์ (e-commerce) ส ำหรับเกษตรกร เป็น

ส่วนหนึ่งของโปรแกรม Synergized-Actions for 

the People Economy เปิดตัวโดยประธำนำธิบดี 

Joko Widodo ใน Brebes ชวำกลำง 

 Rudiantara รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

สื่อสำรและสำรสนเทศ กล่ำวว่ำ อีคอมเมิร์ซจะช่วย

เกษตรกรในด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตร ลดห่วงโซ่

กำรกระจำยสินค้ำของสินค้ำเกษตรสู่ผู้บริโภค ซึ่ง

จะท ำให้รำคำถูกลง 

 ขณะที่ Thomas Lembong รัฐมนตรีว่ำ 

กำรกระทรวงกำรค้ำ คำดกำรณ์ว่ำระบบออนไลน์

จะช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ 

เกษตรกรจะมีก ำไรจำกสินค้ำเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

15 ส ำหรับผู้บริโภครำคำสินค้ำเกษตรจะลดลงร้อย

ละ 15 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำฯ ณ กรุงจำกำร์ตำ 

มีข้อสังเกตว่ำ กำรที่รัฐบำลอินโดนีเซียได้น ำระบบอี

คอมเมิร์ซมำใช้กับสินค้ำเกษตรเพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกแก่เกษตรกรและผู้บริโภค เป็นเป็นแนวทำง

ช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีมำช่วยแก้ไข

ปัญหำกำรเข้ำถึงสินค้ำ ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตร

ตกต่ ำ และปัญหำพ่อค้ำคนกลำง นับเป็นกำรน ำ

เทคโนโลยีมำใช้ เ พ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำง

น่ำสนใจ  แต่ทั้งนี้ ต้องมีกำรให้ควำมรู้และแนะน ำ

เกษตรกรอย่ำงเพียงพอ เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจถูก

มิจฉำชีพที่ใช้เทคโนโลยีหลอกลวงได้ 

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 11 เมษายน 

2559) 

 


