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แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

********************************************************************************** 

กระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีเครื่องดื่มรสหวานใหม่ 

สรุปข่าว 

 กระทรวงอุตสาหกรรมวางแผนที่จะดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อเสนอกระทรวงการคลังเรื่อง
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวานในอัตราใหม่ต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ต้องวิเคราะห์เชิง
ปริมาณจากสมาคมและอุตสาหกรรม โดยการปรับขึ้นภาษี จะทำให้ราคาสินค้าสูงขึน้ ความต้องการสินค้าลดลง 
รวมถึงคาดว่า ผลผลิตจะลดลงและจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
นโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สำหรับเครื่องดื่มชาที่มีรสหวานอยู่
ที ่ 1,500 รูเปียห์ (11 เซนต์สหรัฐ) 
ขณะที่เครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่ม
บำร ุงกำล ัง กาแฟเข ้มข ้น และ
เครื่องดื่มท่ีเหมือนกัน จะดำเนินการ

จัดเก็บภาษี 2,500 รูเปียห์ ซึ่งภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มชาบรรจุพร้อมดื่มต่ำกว่าเครื่องดื่มประเภทอ่ืน 
เนื่องจากปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าเครื่องดื่มรสหวานประเภทอื่นๆ  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่า การเสนอปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มรส
หวานเกิดจากประชาชนเป็นโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวกับน้ำตาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคน้ำตาลเกินขนาด 
โรคเบาหวานและโรคอ้วนเพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่าในช่วง  11 ปี นอกจากนี้ ภาษีใหม่จะช่วยเพิ่มรายได้สูงถึง 6.25 
ล้านล้านรูเปียห์ 

 อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและบรรจุนอกโรงงาน สินค้าส่งออก หรือ
ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งและน้ำผักที่ไม่ใส่น้ำตาล อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศแรกที่มีการบังคับจัดเก็บภาษีพิเศษสำหรับ
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เครื่องดื่มรสหวาน ตามรายงานข่าวของเวียดนาม กระทรวงการคลังเวียดนามกำหนดอัตราภาษีพิเศษสำหรับ
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานร้อยละ 10 ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพในปี 2561 ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มต้นดำเนินการแล้ว เช่น ไทยดำเนินการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอ
ลกอฮอลล์ร้อยละ 20 – 25 ลาวร้อยละ 5 – 10 และกัมพูชาร้อยละ 10 ขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ห้าม
โฆษณาเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงในประเทศ   

 อินโดนีเซียเป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ เนื ่องจาก มีประชากรจำนวนมาก ทำให้มี
ผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานจำนวนมาก ตลาดเครื่องดื่มรสหวานมีการแข่งขันที่รุนแรง 
หากมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต จะส่งผลกระทบให้ราคาเครื่องดื่มรสหวานเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศ ทั้งนี้  รัฐบาลต้องการควบคุมการบริโภคน้ำตาลของประชาชน 
เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลในประเทศสูงขึ้น และต้องการช่วยเพ่ิม
รายได้ทางภาษีให้แก่รัฐบาล  

 อินโดนีเซียนำเข้าเครื่องดื่มรสหวานจากไทย เช่น ชา กาแฟ นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ เป็นต้น  หากมีการ
ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต จะส่งผลกระทบให้ราคาเครื่องดื่มรสหวานของไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทย
อาจจำเป็นต้องปรับลดปริมาณน้ำตาล/พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแข่งขันในตลาด
อินโดนีเซีย   

 ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

************************************************************************************************** 
จังหวัดสุมาตราเหนือกลายเป็นแหล่งส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของอินโดนีเซีย 

สรุปข่าว 
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อินโดนีเซียกลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญจากความพยายามอย่างจริงจังของจังหวัด        
สุมาตราเหนือในการส่งเสริมกิจกรรมการเพาะปลูกในประเทศ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุมาตราเหนือได้เพ่ิม
ขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นและสนับสนุนบริษัทด้านการเพาะปลูก จึงสามารถช่วยเพิ่มการ
ส่งออกสินค้าเกษตร โดยส่งออกสินค้ามูลค่า 79,600 ล้านรูเปียห์ไปยัง 28 ประเทศ จากเขต Modern 
Industrial Zone, Deli Serdang regency จังหวัดสุมาตราเหนือ 

 จากข้อมูลสำนักงานกักกันสินค้า กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของ
จังหวัดปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 (ปีต่อปี) ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 เป็น 
32.2 ล้านล้านรูเปียห์ (2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากปี 2561 ที่มมีูลค่า 26.6 ล้านล้านรูเปียห์ 

 จากข้อมูลสำนักงานสถิติกลางของอินโดนีเซีย (BPS) แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรของจังหวัด     
สุมาตราเหนือเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2560 สินค้าท่ีจังหวัดส่งออก ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ยาง กาแฟ และไม้แปรรูป 

  อินโดนีเซียมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก รวมถึงผักและผลไม้ฤดูร้อน  ที่ผ่านมา ผลผลิต
สินค้าเกษตรกรรมในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แต่รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามลดการพึ่งพาการ
นำเข้าอาหารหลัก และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกร จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตรของประเทศได้ 

  ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพ่ิม เพ่ือแข่งขันในตลาดอินโดนีเซีย 

 ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

************************************************************************************************** 

Jokowi เปิดโรงงานผลิต Viscose Rayon ที่ใหญ่ท่ีสุดในอินโดนีเซีย 

สรุปข่าว 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo เปิดโรงงานผลิต Viscose Rayon ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ของบริษัท
Asia Pacific Rayon (APR) ในจังหวัดเรียว เกาะสุมาตรา โดยนับเป็นหนึ ่งความสำเร็จภายใต้แผนการ
ดำเนินงาน Making Industry 4.0 ของอินโดนีเซีย 

 ปี 2561 รัฐบาลอินนีเซียเปิดตัวแผนงานเพ่ือให้อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในสิบของประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่
ที่สุดของโลกภายในปี 2573 กลยุทธที่สำคัญรวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ประเทศ (TPT) โดยผู้เล่นในอุตสาหกรรมต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ตอนนี้อินโดนีเซียมีวัตถุดิบอย่าง Viscose 
Rayon เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้ว  ทั้งนี้ ในพิธีเปิด APR ส่งออก Viscose Rayon fiber 
10,190 ตันไปยังประเทศตุรกี ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกหลักของ APR และส่งไปชวากลางอีก 12,000 ตัน 
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นอกจากนี้ APR ยังส่งออกไปยัง 4 ประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน บังคลาเทศ เวียดนาม บราซิล และประเทศต่างๆ 
ในยุโรป การส่งออกดังกล่าวสร้างรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งสิ้น 1.77 ล้านล้านรูเปียห์ 
(128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี โดย APR ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ เช่น ฝ้ายประมาณปีละ 2.01 

ล้านล้านรูเปียห์ (151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
สิ่งทอ  

 นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ขั้นตอนการ
ดำเนินการเพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานจำนวนมาก โดยรัฐบาลมีแผนงาน
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) และ APR ได้สนับสนุน

การจ้างงานและสร้างโอกาสสำหรับ SMEs ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรม TPT 

  กลุ่มบริษัท Asia Pacific Resources International Limited (April) ในจังหวัดเรียว ดำเนินการ
การผลิต Viscose Rayon แบบบูรณาการด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 15 ล้านล้านรูเปียห์ โดยบูรณาการตั้งแต่
การเพาะปลูกเยื่อกระดาษเพื่อส่งโรงงานผลิต Viscose Rayon ปัจจุบันสามารถผลิตได้ปีละ 240,000 ตัน 
นอกจากนี้ April ได้รับการรับรองการตรวจสอบไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (SLVK) โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย 
ได้รับการรับรองการบริหารจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนระหว่างประเทศ (PEFC) และ ได้รับใบรับรองผู้ผลิต 
Viscose Rayon ที่มีความรับผิดชอบรายแรกของอินโดนีเซียจาก OEKO-TEX มาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ 
รวมทั้งเปิดตัว “Everything Indonesia” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศและการจัดหาวัตถุดิบ
แบบยั่งยืนสำหรับการผลิตในอินโดนีเซียทั้งหมด 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียให้การสนับสนุนด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำไป
จนถึงปลายน้ำ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออก 

 ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือแข่งขันในตลาดอินโดนีเซีย 

   ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 
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