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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 
 

ความไม่แน่นอนของกฎหมายยังคงเป็นก าแพงหินส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศ 

 Destry Damayanti รองผู้ว่าการธนาคารอินโดนีเซีย (BI) กล่าวว่า ความไม่แน่นอนทางกฎหมายเป็น
อุปสรรคส าหรับนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในโครงการใหม่หรือพ้ืนที่สีเขียว 

 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตส าหรับนักลงทุนเป็นเรื่องที่ยากมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาด้านเงินทุนหรือ
แรงงาน โดยมีขั้นตอนการขอใบอนุญาตจ านวนมากที่ไม่ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาหรือขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อนักลงทุนที่เริ่มต้นด าเนินธุรกิจในประเทศ  

 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BCI) ปี 2562 โดยหอการค้ายุโรปเปิดเผยว่า นักลงทุนไม่ประทับใจมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลด าเนินการตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว เช่นเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจและระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นอุปสรรค
ส าหรับการลงทุน จากผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 78 และร้อยละ 75 ตามล าดับ 

 ข้อมูลของส านักงานสถิติกลางอินโดนีเซีย (BPS) แสดงว่า การลงทุนเป็นสาขาที่มีส่วนร่วมส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นอันดับที่สอง รองลงมาจากการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน  โดยในไตร
มาสที่สองขยายตัวทีร่้อยละ 5.01 ต่ ากว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 5.85 

  ตัวชี้วัดนี้มีส่วนท าให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวรวมในประเทศของอินโดนีเซียชะลอตัวลง ในไตรมาสที่
สองอยู่ที่ร้อยละ 5.05 ซ่ึงเติบโตชา้ท่ีสดุในรอบสองปี 

 ในเวลาเดียวกัน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เพ่ิมขึ้น จะสร้างความมั่นใจให้กับความเสี่ยง
ด้านการหมุนเวียนออกของเงินทุนท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก 
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 เมื่อเดือนกรกฎาคม อินโดนีเซียมีเงินทุนไหลเข้ามามูลค่า 170.1 ล้านล้านรูเปียห์ (12,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ในรูปแบบของหุ้นและตราสารหนี้รัฐบาล อดีตนักเศรษฐศาสตร์ธนาคาร Mandiri กล่าวว่า “จะเป็นเรื่องทีดี
หากได้รับการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ” 

             ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 7 กันยายน 2562  

 

อินโดนีเซียปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 อินโดนีเซียวางแผนปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศ ส านักงานสรรพากรของ
ประเทศเสนอการปรับลดภาษีเงินได้เหลือร้อยละ 17 เป็นระยะเวลาห้าปี ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่มีหุ้นลอยร้อยละ 40 โดยปัจจุบันบริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งต่ ากว่าอัตราภาษีปกติที่
ร้อยละ 25 

 รัฐบาลจะปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2564 
เป็นร้อยละ 22 และปี 2566 เป็นร้อยละ 20  

 บริษัทต่างประเทศหรือในประเทศที่มีหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของบริษัทในประเทศจะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องช าระภาษีเงินได้จากเงินปันผล ส าหรับผู้ถือหุ้นน้อยกว่าที่ระเบียบก าหนดจะได้รับผลประโยชน์ที่คล้ายกัน หาก
พวกเขาน าเงินปันผลมาลงทุนในประเทศ  

 ปัจจุบันนักลงทุนรายย่อยในประเทศต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10 จากเงินปันผล ข้อเสนอนี้แสดง
ให้เห็นว่าพวกเขาไม่จ าเป็นต้องช าระเงินภาษเีลย หากพวกเขาน าเงินกลับมาลงทุนในประเทศ 

 Robert Pakpahan อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า ข้อเสนอเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายภาษีของ
รัฐบาลที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสิ้นปีนี้ สิ่งจูงใจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมการลงทุนและส่งเสริมการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 Robert กล่าวว่า รัฐบาลวางแผนที่จะเสนอร่างกฎหมายภาษีสามฉบับไปยังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรวมถึง
ข้อก าหนดทั่วไปและขั้นตอนการเรียกเก็บภาษี การเรียกเก็บเงินภาษีเงินได้ และการเรียกเก็บเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 รัฐบาลจะท าการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านภาษีต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่าปรับ และการช าระภาษี
ย้อนหลัง 
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 เขากล่าวเสริมว่า รัฐบาลต้องการให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซออนไลน์ทั้งในประเทศต่างประเทศ จัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับธุรกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดโดยชาวอินโดนีเซียบนแพลตฟอร์มของบริษัท แพลตฟอร์ม                 
อีคอมเมิร์ซต่างประเทศจะต้องช าระภาษีเงินได้ส าหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดข้ึนในอินโดนีเซีย 

 Robert กล่าวว่า บริษัทที่มีให้บริการวีดีโอและเพลงแก่สมาชิก เช่น Netflix และ Spotify หรือบริษัท                 
อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba และ Amazon จะต้องเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากชาวอินโดนีเซีย หรือเสี่ยงต่อ
การสูญเสียสิทธิ์ในการด าเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย แพลตฟอร์มต่างประเทศอาจจ าเป็นต้องเปิดส านักงานตัวแทนใน
อินโดนีเซียเพ่ือด าเนินการดังกล่าว  

 Rudiantara รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า Google จะเริ่มจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากโฆษณาในอินโดนีเซียในเดือนหน้า โดย Google ช าระภาษีเงินได้จากโฆษณาในอินโดนีเซียตั้งแต่
ปี 2559 

 Rudiantara กล่าวบนเว็บไซด์ข่าว Katadata เมื่อวันพฤหัสบดีว่า “Google เป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือ
ทางด้านภาษีมาก” 

                               ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 6 กันยายน 2562                         

 

อินโดนีเซียหวังพ่ึงไม้และเฟอร์นิเจอร์เพื่อคว้าโอกาสในสงครามการค้า 

 รัฐบาลก าลังพิจารณานโยบายต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึง
คาดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารคว้าโอกาสท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 

 ในระหว่างการหารือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเม่ือวันอังคาร ประธานาธิบดี Joko Widodo กล่าว
ว่า ผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ของอินโดนีเซียเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สามารถประสบความส าเร็จท่ามกลางสงคราม
การค้า ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารโลกท าให้ปริมาณการค้าโลกลดลง 

 ประธานาธิบดี Jokowi กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ของอินโดนีเซียมีโอกาสมากเพ่ือเติมเต็ม
ตลาดไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่เคยเป็นของจีน แต่ก็ต้องออกจากตลาดเพราะสงครามการค้า 

 รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอนโยบายต่างๆ ได้แก่ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ส าหรับท่อนไม้ 
และการผ่อนคลายระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (ใบอนุญาต SVLK) บางส่วน เช่น ข้อก าหนด
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ในการออกใบอนุญาตแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานไม้ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของอุตสาหกรรมได้รับการ
ยอมรับในบางประเทศ 

 Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวหลังการประชุมว่า 
“ผู้ประกอบการแนะน าว่าหากประเทศเป้าหมายไม่ก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาต SLVK รัฐบาลก็ไม่ควรบังคับใช้
กฎระเบียบ SVLK” ซึ่งปัจจุบันมีเพียงสหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่
ก าหนดให้ผู้ส่งออกไม้และเฟอร์นิเจอร์ต้องมี SLVK โดยรัฐบาลจ าเป็นต้องทบทวนกฎระเบียบของกระทรวงการค้า 

 Darmin กล่าวเสริมว่า ประธานาธิบดี Joko Widodo สนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป็นพันธมิตรกับบริษัท
ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและเครือข่ายการตลาดที่ดี ในขณะที่รัฐบาลก็จะวางรากฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เร่งเชิญชวนให้นักลงทุนท าการลงทุนในอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์เพิ่มข้ึน 

 ข้อมูลของกระทรวงการค้า การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ของอินโดนีเซียเดือนมกราคม – 
กรกฎาคม 2562 มูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.47 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนมูลค่า 2,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการส่งออกเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.41 เมื่อเปรียบเทียบกับ              
ปีก่อนมูลค่า 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ 

                             ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 11 กันยายน 2562                         


