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s 
 

 

อินโดนีเซียร่วมลงทุนธรุกิจอีคอมเมิร์ซฮาลาลกับมาเลเซีย 

 
 หอการค้าและอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย (Kadin) ได้จดทะเบียน ehalal.com ธุรกิจอีคอมเมิร์ซฮาลาลกับ 
กระทรวงการค้าของมาเลเซียเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย โดยไม่เป็นเพียงร้านค้าออนไลน์เพ่ือขาย
สินค้า แต่เป็นแคตตาล็อกรายการสินค้าฮาลาลที่มีไว้เพ่ือขาย และเป็นพอร์ทัลส าหรับผู้ซื้อเพ่ือยืนยันซัพพลายเออร์ 
หรือพันธมิตรอีคอมเมิร์ซ 

 สินค้าฮาลาลคิดเป็นร้อยละ11 ของสินค้าทั้งหมดในโลก อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 67 ยาร้อยละ 22 และ
ผลิตภัณฑ์ความงาม ร้อยละ 11 

 Dato Seri Jamil Bidin CEO สมาคมพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของกระทรวง โดย ehalal..com ท างาน
ร่วมกับ Indonesian Ulema Council (MUI) รวมอยู่ในฐานข้อมูลของ MUI เพ่ือออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผู้ใช้
สามารถดูใบรับรองฮาลาลที่ออกให้โดย MUI บนหน้าผลิตภัณฑ์ 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

ฉบับท่ี 162 
1 – 5 สิงหาคม 2559 
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 นอกจากผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย และบางส่วนจากอินเดียสามารถหาได้จาก ehalal.com โดย
กระทรวงการค้าของมาเลเซียจะด าเนินการโรดโชว์ในประเทศไทย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และยุโรป ในเดือนสิงหาคม และ
เดือนกันยายน เพ่ือดึงดูดพันธมิตรทางการค้ามากขึ้น 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตการร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย เป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการมี platform การขายเฉพาะสินค้า Halal เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาด
สินค้า Halal ได้  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมให้ชัดเจน  

       (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559) 

 

การขาดดุลงบประมาณของรัฐเริ่มขยายวงกว้าง 

 

 
การขาดดุลงบประมาณของรัฐเริ่มขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เช่น การใช้จ่ายของประชาชนที่
ลดลงเนื่องจากรายได้ที่ลดลง นักเศรษฐศาสตร์ได้ยกระดับการขาดดุลงบประมาณของรัฐ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 3 รัฐบาลสามารถท างานหลายโครงการโดยไม่ต้องตัดการจ่าย แม้ว่าการจัดเก็บ
รายได้จะลดลง 

 การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดครึ่งปีที่ผ่านมา 230.7 ล้านล้านรูเปียห์ (17.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ร้อยละ 1.83 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลจากการขาดรายได้จากภาษี ข้อมูลจากรัฐบาล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 โดย
คิดเป็นสามเท่าจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ประมาณการขาดดุลงบประมาณรวมทั้งปีอยู่ที่ 296.7 ล้านล้าน   
รูเปียห์ ร้อยละ 2.35 ของ GDP 
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 Leo Putra Rinaldy หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Mandiri Sekuritas ตัวเลขในครึ่งปีแรกรัฐบาลไม่มี
ความสามารถในการใช้จ่ายมาก โดยหวังว่าจะส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจที่อ่อนแอตลอดเวลา จ าเป็นต้องอาศัย
เงินทุนจากภาคเอกชนแทน การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในรอบหกปีอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 4.79 ใน
ปีที่ผ่านมา คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 5.2 

 รัฐบาลยังคงหวังว่าจะจัดมีเงินไหลเข้าจากโครงการนิรโทษกรรมทางภาษี และการเสียภาษีของบุคคล/นิติ
บุคคลอินโดนีเซียที่อยู่ในต่างประเทศ  

 Standard & Poor (S&P) หน่วยงานจัดอันดับสินเชื่อระหว่างประเทศ ประมาณการขาดดุลงบประมาณปี 
2559 ร้อยละ 2.7 เพ่ิมความวิตกกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงทางการเงินของประเทศ  

 Josua Pardede นักเศรษฐศาสตร์ธนาคาร Permata กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลไม่ตัดค่าใช้จ่าย 80 – 90 ล้านล้าน  
รูเปียห์ ท่ามกลางการขาดแคลนรายได้ การขาดดุลงบประมาณของรัฐจะเกินร้อยละ 3 จากที่กฏหมายก าหนด รัฐบาล
ต้องมีระบบเตือนภัยในกรณีที่พลาดเป้าหมายปีนี้ คาดการณ์รายได้จากภาษีขยายตัวร้อยละ 8 จากปีที่ผ่านมาจ านวน 
1.06 หมื่นล้านล้านรูเปียห์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 

 Sri Mulyani Indrawati รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนล่าสุด กล่าวว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบ
งบประมาณซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายรายได้ไว้อย่างท้าทายโดยละเอียดเพ่ือให้งบประมาณมีความน่าเชื่อถือ 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทาง
การเงินของอินโดนีเซีย แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันเป็นปัจจัยบวกท่ีท าให้นักวิเคราะห์ต่างๆ เชื่อว่า
จะเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการเงินการคลังของอินโดนีเซียได้   การทบทวนงบประมาณของกระทรวงการคลังอาจมี     
การปรับเปลี่ยนเป้ารายได้และตัดทอนงบประมาณรายจ่ายบางประเภท แต่คาดว่าจะไม่กระทบกับโครงการด้าน
สาธารณูปโภคเนื่องจากเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้แล้ว และได้มีการดึงดูดนักลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศให้ร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ 

       (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 1 กันยายน 2559) 
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ธุรกิจดิจิตอลในอินโดนเีซีย 

 

 

จากการส ารวจโดยบริษัทซอฟแวร์องเยอรมัน SAP ที่
มีลูกค้าจ านวนล้านกว่าคนในอินโดนีเซีย โดยตัวเลขจะเพ่ิมขึ้น
ในอนาคตอันใกล้นี้ 

ธุรกิจดิจิตอลเป็นมาตรฐานใหม่ เนื่องจากความ
เจริญรุ่งเรืองภาคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ พร้อม
กับเร่ งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สมาคมผู้ ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตของอินโดนีเซียคาดการณ์ว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้ 

อินเตอร์เน็ตมากกว่า 100 ล้านคน มีผู้ใช้เครือข่ายสังคม 72.3 ล้านคน และมีสมาชิกโทรศัพท์มือถือ 338.4 ล้านคน 
การประเมินราคาตลาดอีคอมเมิรซ์รวม 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าธุรกิจดิจิตอลจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น บริษัทไม่มี
ทางเลือกในระยะยาว มีเพียงดิจิตอลที่สามารถช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด 

รายงานข่าวล่าสุดชี้ให้เห็นว่าบริษัทเปลี่ยนไปใช้ดิจิตอล นักธุรกิจจ านวนมากเลือกที่จะรอดูก่อนว่าระบบอะ
นาล็อกปลอดภัย สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือความล่าช้าเป็นค่าใช้จ่าย และด้านเทคนิคที่ยุ่งยากในการโยกย้ายไปยัง
แพลตฟอร์มดิจิตอล ซึ่งมีบริษัทที่ไม่ต้องการเสียเวลา เช่น Gojek และ Grab ที่ให้บริการส่งอาหาร บริการขนส่ง โดย
ถูกบริษัทรถแท็กซี่ในประเทศกีดขวาง ผู้บริโภคอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว และมีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ที่เกิดหลังปี 2523 ที่นิยมใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi และสมาร์ทโฟนกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  

รายงานจาก SAP ผู้มีประสบการณ์ทางด้านดิจิตอล ส าหรับประเทศอินโดนีเซียแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบ 
สอบถามทั่วประเทศจ านวน 500 คน เป็นชาย 250 คน และหญิง 250 คน พอใจกับการใช้งานดิจิตอลในปัจจุบันร้อย
ละ 48 การส ารวจใช้ตัวแปรส าคัญ 14 ตัวในกรประเมินลูกค้าดิจิตอล ตัวแปรจากกรท างน เช่น ระบบรักษาคว าม
ปลอดภัย และความเรียบง่าย  

การจัดอันดับลูกค้าด้านความปลอดภัย ความเรียบง่าย และความพร้อมเป็นคุณภาพชั้นบนที่แอพพลิเคชั่น
ดิจิตอลควรจะมี ลูกค้าดิจิตอลมีความพึงพอใจ 9 ครั้ง มีแนวโน้มที่จะแบรนด์จะยังคงอยู่ และแนวโน้มที่จะแนะน าให้
ผู้อื่นใช้ร้อยละ 68   
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 ตัวอย่างธนาคารที่ประสบความส าเร็จ Bank Central Asia (BCA) ผู้ให้สินเชื่อเอกชนที่มีสินทรัพย์มากที่สุดใน
อินโดนีเซีย เดือนพฤศจิกายน 2558 ตัดสินใจเปิดตัวแอพพลิเคชั่นช าระเงินผ่านมือถือที่เรียกว่า Sakuku (กระเป๋าของ
ฉัน) คล้ายกับ Alipay ของจีนที่ช่วยในการโอนเงินจากโทรศัพท์ไปให้คนอ่ืน มีขั้นตอนการใช้งานง่าย ๆ เพียง 4 
ขั้นตอน ลูกค้าสามารถตั้งค่าธนาคารมือถือส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างจาก Alipay โดย Sakuku เชื่อมโยงโดย ตรงกับ
ธนาคาร และบริการจัดการธนาคารด้วยตัวเองเพ่ิมความปลอดภัยในการท าธุรกรรม ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี Sakuku 
มีผู้ใช้งาน 92,000 คน  

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันดิจิ ตอลเข้ามามีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนมากขึ้น อินโดนีเซียมีจ านวนประชากรมาก และการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส ธุรกิจดิจิตอลสามารถพัฒนาให้
น ามาใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคของชาวอินโดนีเซีย
เปลี่ยนแปลงไป มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด ารงค์ชีวิตประจ าวัน 

                  (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 1 กันยายน 2559) 

 

อินโดนีเซียจับตาเพิ่มความร่วมมอืทางเศรษฐกิจกับโมร็อกโก 

อินโดนีเซียมีวัตถุประสงค์เพ่ิมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศโมร็อกโก Basuki Hadimuljuno 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ และเคหะสถาน กล่าว่า การขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับโมร็อกโกมูลค่า 
214.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 

 โมร็อกโกเป็นพันธมิตรทงการค้าของอินโดนีเซียใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ในแอฟริกา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีประชากร 35 ล้านคน แอฟริกาเหนือเป็นตลาดที่เป็น
ประตูสู่ประเทศในแอฟริกา และยุโรป ส าหรับสินค้าและการลงทุนของอินโดนีเซีย 

 อินโดนีเซียส่งออกไปยังโมร็อกโกเมื่อปี 2558 ได้แก่ น้ ามันปาล์ม เฟอร์นิเจอร์ ถ่านหิน เครื่องเทศ เสื้อผ้า และ
เครื่องแก้ว และได้เพ่ิมการส่งออกบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ชาเขียว และกาแฟไปยังประเทศในแอฟริกาเหนือ โมร็อกโกเป็น   
คู่ค้าที่ส าคัญในผลิตภัณฑ์เกษตรของอินโดนีเซีย โมร็อกโกมีแร่ธาตุฟอสเฟตซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในปุ๋ย  อินโดนีเซีย
น าเข้าฟอสเฟต ปุ๋ย สารเคมี ส้ม ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าจากโมร็อกโก  

 Indofood บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สร้างโรงงานบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปในโมร็อกโก
มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกประเทศอินโดนีเซีย เริ่มด าเนินการในเดือนกันยายน หรือ
เดือนตุลาคม 2559 
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 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
โมร็อกโก เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการน าเข้า ส่งออก และการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยจะเป็นประตูไปสู่ประเทศในแถบ
แอฟริกา และยุโรป  การลงทุนของ Indofood ในโมร็อกโกเป็นที่น่าจับตามองในด้านการขยายตลาดและสร้างการ
รับรู้ตราสินค้าบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปอินโดนีเซียได้ท้ังในตลาดแอฟริกาและยุโรป 

                  (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559) 

 

ธุรกิจการผลิตของอินโดนีเซียเดอืนกรกฏาคมมีสัญญาณล่าถอย 

ดัชนีการผลิตของอินโดนีเซียเดือนกรกฏาคมล่าถอย เนื่องจากบริษัทถูกบังคับให้มีการผลิตน้อยลงตามค าสั่ง
ซื้อที่ลดลง จากผลการส ารวจ Nikkie การผลิตของอินโดนีเซียโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ประกอบด้วยการ
พิจารณาด้านผลผลิต ค าสั่งซื้อใหม่ การส่งออก และมาตรการการจ้างงาน PMI เดือนกรกฏาคมลดลง 48.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 51.9 ที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี ดัชนีอยู่ที่สูงกว่า 50 กิจกรรมการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
และดัชนีผกผันต่ ากว่า -50 สะท้อนให้เห็นว่าลดลง 

 ภาคการผลิตของอินโดนีเซียกลับมาถดถอย  การด าเนินงานถดถอยในอัตรามากที่สุดในปี 2559 ในเดือน
กรกฏาคมมีจ านวนวันท างานน้อย เนื่องจากบริษัทและโรงงานส่วนใหญ่ปิดทั้งสัปดาห์เพ่ือเฉลิมฉลองวันหยุดอิสลาม 
Idul Fitri 

 ภาคการผลิตยังคงอ่อนแอในวงกว้าง เนื่องจากไม่พอใจผู้ก าหนดนโยบาย ข้อมูลจากการส ารวจแสดงให้เห็นว่า
สภาพเศรษฐกิจไม่มีการปรับตัว อัตรามาตรฐานลดลง 75 จุด ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกรกฏาคม การลดลงของ
ธุรกิจใหม่ส่งผลในการจ้างงานลดลง และระดับการซื้อลดลง วัตถุดิบและสินค้ากึ่งส าเร็จรูปลดลง สินค้าส าเร็จรูปก็
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคม 

 ในระยะเวลาเดียวกัน การส ารวจแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันเงินเฟ้อลดลง โดยที่ต้นทุนการผลิตชะลอตัวลง 
และอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให้ธนาคารกลางสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะ
กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าร้อยละ 5  ซึ่งในปี 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอินโดนีเซียขยายตัวร้อย
ละ 4.79 ลดลงจากร้อยละ 5.02 ในปีก่อนหน้า 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าเป็นสถานการณ์ปกติที่ภาคการผลิตของอินโดนีเซีย
ถดถอยในช่วงวันหยุดประจ าปีเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่น ามาวิเคราะห์ PMI ลดลง  อย่างไรก็ดี เทศกาลวันหยุด Idul 
Fitri จะปรับเปลี่ยนวันไปตามปฏิทินของศาสนา 

                 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559)  
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การลงทุนในอินโดนีเซยีไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นในก้าวที่ช้าลง 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอินโดนีเซีย ไตรมาสที่ 2 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้า แต่
การขยายตัวในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคมชะลอตัวร้อยละ 17.1 โดยในเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน มีมูลค่า
การลงทุน 99.4 ล้านล้านรูเปียห์ (7.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในรายงานรัฐบาลค านวนงบประมาณของรัฐปี 2559 
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ละ 13,900 รูเปียห์ คิดเป็นมูลค่า 7.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 การลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซีย ช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2558 มูลค่า 7.37 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ร่วมถึงการลงทุนในภาคธนาคาร หรือภาคน้ ามันและก๊าซ 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่ามูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศของอินโดนีเซีย
เพ่ิมขึ้น ในอัตราการขยายตัวที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก แม้ว่ารัฐบาลได้
พยายามดึงดูดการลงทุนทั้งการแก้ไขกฏระเบียบ ลดขั้นตอนการจดทะเบียน แพคเกจนโยบายเศรษฐกิจฉบับต่าง ๆ 
รวมทั้งการเปิดประเภทธุรกิจต้องห้ามส าหรับนักลงทุนต่างชาติ  

                   (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559) 

 
การนิรโทษกรรมทางภาษีภายในสองสัปดาห ์

 ความคืบหน้าโปรแกรมนิรโทษกรรมทางภาษีในสัปดาห์ที่ 2 ส่งเสริมความเชื่อมั่นในหมู่เจ้าหน้าที่ชั้นน าของ
ประเทศว่าจะส่งเงิน และสินทรัพย์กลับประเทศมูลค่าล้านล้านรูเปียห์ กรมภาษีได้รับการแจ้งทรัพย์สินจ านวน 3.8 
ล้านล้าน    รูเปียห์ (288 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งท าให้มีเงินกลับเข้าประเทศ 579.1 พันล้านรูเปียห์ สร้างรายได้จาก
ภาษี 84.5 พันล้านรูเปียห์ 

 Tito Sulistio ประธานากรรมการตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (IDX) กล่าวกับผู้สื่อข่าวใน World Islamic 
Economic Forum ครั้งที่ 12 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โปรแกรมนิรโทษกรรมทางภาษีจะช่วยเสริมสร้างตลาดทุน
ของประเทศ ประชาชนจะเลือกรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ในตลาดหุ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo คาดการณ์ว่าจ านวนผู้เสียภาษีของอินโดนีเซียจะเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 
3 และ 4 ของเดือนสิงหาคม เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงชั่งน้ าหนักตัวเลือก และบางส่วนก าลังมองหาที่ปรึกษาทาง
ภาษีก่อนจะเข้าร่วมโปรแกรมนิรโทษกรรมทางภาษี 
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 รัฐบาลคาดว่าโปรแกรมนิรโทษกรรมทางภาษีดึงดูดสินทรัพย์จากชาวอินโดนีเซียในต่างประเทศ 4,000 ล้าน
ล้านรูเปียห์ จะมีเงินส่งกลับคืนอย่างน้อย 1,000 ล้านล้านรูเปียห์ เพ่ิมรายได้ทางภาษี 165 ล้านล้านรูเปียห์ 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าภาครัฐมอบความหวังกับกฎหมายนิรโทษกรรมทาง
ภาษีว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอินโดนีเซียได้จ านวนมาก เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องในประเทศ และ
พัฒนาตลาดทุนในระยะกลางเนื่องจากเง่ือนไขในการน าเงินเข้ามาตามโครงการนิรโทษกรรมทางภาษีเงินจ านวนนั้นถูก
ก าหนดให้ลงทุนได้ในตลาดทุนที่รัฐบาลก าหนด 

                         (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559) 


