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ผู้ค้าปลีกออฟไลน์เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียปฎิบัติเท่าเทียมกัน 

 ผู้ค้าปลีกออฟไลน์เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างฐานการแข่งขันที่เท่าเทียม (even playing field) กับผู้ค้า
ออนไลน์ เนื่องจากความต้องการสินค้าลดลง ส่งผลกระทบกับยอดขาย ท าให้ร้านค้าปลีกรายใหญ่บางรายต้องปิด
ตัวลง 

 ภาษีอีคอมเมิร์ซฉบับใหม่ส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงมีการปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันกับผู้ค้าปลีก
ออฟไลน์ แม้ว่ารัฐบาลจะโต้เถียงอย่างไรก็ตาม Tutum Rahanta รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกของอินโดนีเซีย 
กล่าวว่า เราคิดว่ารัฐบาลได้พยายามสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม ภาษีอีคอมเมิร์ซเป็นเพียงยาแก้
พิษ ซ่ึงไมเ่พียงพอต่อการสร้างแนวปฏิบัติทีเ่ท่าเทียมกันระหว่างธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ 

 รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีจากธุรกรรมบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ตาม
กฎระเบียบกระทรวงการคลัง Finance Ministerial Regulation No. 210/2018 เพ่ือเพ่ิมรายได้จากภาษีและ
ปรับปรุงการปฎิบัติตามกฎหมายภาษี  

 Tutum กล่าวว่า เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความเป็นธรรม กฏระเบียบต่างๆ ที่รัฐบาลน ามาใช้กับร้านค้าออฟไลน์ก็
จะต้องน าไปใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย ตัวอย่างเช่น หากสินค้าที่ขายในร้านค้าออฟไลน์จ าเป็นต้องปฎิบัติตาม
มาตรฐานสินค้าของอินโดนีเซีย (Indonesian National Standards) ข้อก าหนดนี้ กจ็ะต้องน าไปใช้กับสินค้าที่ขาย
ทางออนไลน์ด้วย 

 อีกปัญหาหนึ่งที่ทางสมาคมเจอคือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายแห่งให้ส่วนลดแก่ลูกค้าจ านวนมาก ท าให้สินค้า
มักมีราคาต่ ากว่าต้นทุนการผลิต แนวทางในการปฎิบัติเหล่านี้เป็นอันตราย ถ้าผู้ค้าปลีกขายไข่ไก่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ต่ ากว่าราคาในตลาดแบบดั้งเดิม คณะกรรมการก ากับดูแลการแข่งขันทางธุรกิจ ก็จะต้องเข้ามาดูแลเพ่ือก าหนด
ราคาตามกฎระเบียบของรัฐบาล 
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 การแข่งขันท่ีรุนแรงระหว่างผู้ค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ท าให้ร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ขาดทุนจ านวนมาก 
เมื่อเร็วๆ นี้ Hero Supermarket ปิดร้านค้า 26 สาขาและเลิกจ้างพนักงาน 532 คน  

Handaka Santosa CEO Sogo Indonesia กล่าวว่า ผู้ค้าปลีกออฟไลน์ก าลังเผชิญกับความท้าทายครั้ง
ใหญ่ เนื่องจากการปฎิบัติที่ไม่ เท่าเทียมกันของรัฐบาลต่อร้านค้าออนไลน์ อย่างไรก็ตาม PT Panen Lestari 
Internusa ที่ด าเนินการธุรกิจห้างสรรพสินค้า Sogo, Seibu, Galeries Lafayette, Alun Alun Indonesia และ
แบรนด์หรูอื่นๆ มียอดขายเพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขสองหลัก ซ่ึงมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุยอดขายปีนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากให้บริการที่ดี/สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้าเสมอ รวมถึงร่วมมือกับ
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยเชื่อว่าโอกาสในการขยายธุรกิจค้าปลีกออฟไลน์ยังคงมีอยู่ เพราะอินโดนีเซียมี
ประชากร 260 ล้านคนกับก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะท าการเปิดห้างสรรพสินค้า Sogo ที่เมืองเมดาน (สุมาตราตอน
เหนือ) ในเดือนกันยายนปีนี้ ท าให้ห้างสรรพสินค้า Sogo มีทั้งสิ้น 18 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทก็มีการให้บริการบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ mapemall.com ซึ่งมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย แตห่้างสรรพสินค้า Sogo มี
ยอดขายปี 2561 มูลค่า 3.9 ล้านล้านรูเปียห์ (279.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)  

Tatum Ona Kembara รองประธานฝ่ายการพัฒนาการเจริญเติบโตของผู้ค้าปลีกออนไลน์ blibli.com 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ได้รับการปฎิบัติที่เป็นธรรมจากผู้ค้าปลีกออฟไลน์ว่า  บริษัทได้ปฎิบัติตาม
กฎระเบียบของรัฐบาล รวมถึงข้อก าหนดส าหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ เรื่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลข
ประจ าตัว “ผู้ค้าปลีกออฟไลน์ควรใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเพ่ือร่วมมือและขยายช่องทางการ
ขายสินค้า” 

ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  

 

ผู้ตรวจการรัฐสภาของอินโดนีเซียให้จับตามองการน าเข้าสินค้าส าคัญ 

 ผู้ตรวจการรัฐสภาของอินโดนีเซียเรียกร้องให้รัฐบาลรักษานโยบายความเข้มงวดในการน าเข้าข้าว ข้าวโพด 
น้ าตาล และเกลือ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติในเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าน าเข้า
ที่มักเป็นประเด็นโต้เถียงกัน/ประเด็นอ่อนไหว ทั้งนี้  ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ภายใต้การบริหารงานของ
ประธานาธิบดี Joko Widodo “Jokowi” อนุญาตให้มีการน าเข้าข้าว 4.7 ล้านตัน ข้าวโพด 5.7 ล้านตัน น้ าตาล 
17.2 ล้านตัน และเกลือ 12.3 ล้านตัน 
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 Alamsyah Saragih สมาชิกผู้ตรวจการรัฐสภากล่าวว่า ปีนี้ที่เป็นปีแห่งการเลือกตั้งอาจท าให้ความสนใจ
ในการบริหารจัดการด้านการน าเข้าลดลง เนื่องจากกระบวนการทางการเมืองในประเทศรุนแรง หากละเลยอาจ
เกิดผลเสียกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย ทั้งนี้ มีการน าเข้าข้าวโพด น้ าตาล และเกลือส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน เพราะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมองหาส่วนผสมที่มีคุณภาพที่ดีกว่า ท าให้ราคาสินค้าท่ีผลิตโดยเกษตรกร
ในท้องถิ่นลดลง ปีนี ้รัฐบาลจะต้องท าการตรวจสอบอุตสาหกรรมอย่างละเอียด เพ่ือหลีกเลี่ยงการน าเข้ามากเกินไป 
เราให้การสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจสอบข้อก าหนดของอุตสาหกรรมและ
ตรวจสอบคลังสินค้าในประเทศ 

 Alamsyah ยังอ้างถึงแผนของ Bulog ที่จะส่งออกข้าว แสดงให้เห็นว่า คลังสินค้ามีข้าวจ านวนมากเกินไป
เนื่องจาก Bulog ท าการแจกจ่ายข้าวให้กับครอบครัวที่ยากจนลดลง 

 เมื่อเดือนก่อน Budi Waseso หัวหน้า Bulog กล่าวว่า อยู่ระหว่างจัดท าแผนการส่งออกข้าว เพ่ือไม่ให้
สินค้าล้นคลังสินค้า โดยฤดูการเก็บเก่ียวในประเทศจะเริ่มในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562                        

                      


