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ข่าวเด่นประจาํสปัดาห ์

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

รฐับาลอินโดนีเซียห้ามการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล ์

สรปุข่าว 

  รัฐบาลอินโดนีเซียออกกฎระเบียบ Presidential regulation เพื่อระงับการลงทุนใหม่ใน

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์อนัเป็นผลจากแรงกดดนัขององคก์รมุสลมิและนกัการเมอืงปาปัวร ์

 ประธานาธบิด ีJoko Widodo “Jokowi” ยกเลกิกฎระเบยีบ Presidential Regulation No.10/2021 

ทีอ่นุญาตการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทีบ่าหล ีนูซาเตง็การาตะวนัออก(NTT) สุลาเว

สเีหนือ และปาปัวร ์สว่นจงัหวดัอื่นๆ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูว้่าราชการจงัหวดั 

 กฎระเบียบ Presidential Regulation No.49/2021 ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อ

ปรบัปรุงกฎระเบยีบดา้นการลงทุนฉบบัก่อนหน้า โดยเพิม่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในรายชื่อ

อุตสาหกรรมทีห่า้มลงทุนตามมาตรา 2 ทัง้น้ีอุตสาหกรรมทีถู่กหา้มไม่ใหล้งทุนตามทีร่ะบุไวใ้นวรรคที ่1 

ตามประเภทอุตสาหกรรมมาตรฐานของอินโดนีเซีย (KBLI) ได้แก่ อุตสาหกรรมสุรา(KBLI 11010) 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เช่น ไวน์ (KBLI 11020) และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมอลต์ (KBLI 

11031)  

 รฐับาลอนิโดนีเซียเพิง่ออกกฎระเบียบด้านการลงทุนที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายการสร้างงานใน 

Omnibus Law ซึง่ไดแ้กไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวน 79 ฉบบั โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ความสะดวก

ในการดาํเนินธุรกจิในประเทศและเพิม่การลงทุน 

 Bahlil Lahadalia รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการลงทุนกล่าวว่า เมื่อเดอืนมนีาคมทีผ่่านมารฐับาล

อาศยักฎหมายใหม่ดงักล่าว ในการสง่เสรมิการพฒันาเครื่องดื่มแอลกอฮอลลใ์นประเทศ เช่น sopi ทีนู่ซา

เต็งการาและ arak ที่บาหล ีโดยออกใบอนุญาตประกอบธุรกจิเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 109 ฉบบัใน 13 

จงัหวดั 
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 สํานักงานสถติขิองอนิโดนีเซยี (BPS) ใหข้อ้มูลว่าปี 2563 ประชาชนทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปบรโิภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์คนละ 0.39 ลติรตํ่ากว่าปีก่อนเล็กน้อย โดยปรมิาณการบรโิภคสูงสุดอยู่ในเขต

ชนบทเฉลีย่อยู่ทีค่นละ 0.61 ลติร ซึ่งสูงกว่าเขตเมอืงทีม่กีารบรโิภค

เฉลีย่คนละ 0.22 ลติร 

 Shinta Kamdani รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม

ของอินโดนีเซีย(Kadin) กล่าวว่า ความต้องการเครื่องดื่มแอลกอ

ฮอลล์เพิม่ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งการจํากดั

การผลิตภายในประเทศ อาจต้องอาศัยการนําเข้าเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 อย่างไรกต็ามกฎระเบยีบใหม่ยงัคงอนุญาตให้รา้นค้าปลกีสามารถนําเขา้และจําหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลล์ รวมถงึผูจ้ําหน่ายในชุมชน ซึ่งเป็นทีช่ดัเจนแลว้ว่านโยบายดงักล่าวจะไม่มกีารลงทุนหรอื

สรา้งงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์อกีต่อไป 

  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรบัตวัของภาครฐั/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 ความต้องการสนิค้าแอลกอฮอล์ของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาต ิซึ่งใน

ภาวะปัจจุบนัมนีกัท่องเทีย่วต่างชาตน้ิอยมาก การระงบัการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

จงึไม่กระทบความต้องการสนิค้าดงักล่าว อย่างไรก็ตามหากการท่องเที่ยวฟ้ืนตวัและมคีวามต้องการ

แอลกอฮอลจ์ากนกัท่องเทีย่ว อาจมกีารนําเขา้เครื่องดืม่แอลกอฮอลลเ์พิม่ขึน้ 

 ขอ้มูลของสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ แสดงว่า ไทยส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์มายงั

อนิโดนีเซียปี 2563 มูลค่า 216,321 เหรยีญสหรฐัลดลงร้อยละ 95.45 จากปี 2562 มูลค่า 4,755,054 

เหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เดือนมกราคม - เมษายน 2564 มูลค่า 

107,500 เหรยีญสหรฐั ทัง้น้ีเมื่อสามารถเดนิทางและการท่องเที่ยวฟ้ืนตวั ประกอบกบัการผลติสินค้า

แอลกอฮอลใ์นอนิโดนีเซยีทีม่จีาํกดั จะเป็นโอกาสใหส้นิคา้แอลกอฮอลไ์ทยต่อไป 

     ทีม่า : Jakarta Post ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2564 
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ความมัน่คงด้านอาหารของอินโดนีเซียอาจได้รบัผลกระทบ 

จากแผนการจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมสินค้าอาหารท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ 

สรปุข่าว 

 Felippa Ann Amanta หัวหน้านักวิจัยศูนย์การศึกษานโยบายของอินโดนีเซีย (CIPS) 

ประเมนิผลกระทบจากแผนการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิม่(PPN) สินค้าอาหารท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ

(sembako) ทีจ่ะกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร โดยเชื่อว่า PPN สินค้าอาหารท่ีจาํเป็นต่อการดาํรง

ชีพจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการบรโิภคของประชาชน โดยเฉพาะผู้มรีายได้น้อยที่อาจทําให้

ประชาชนชาวอนิโดนีเซยีหน่ึงในสามไม่สามารถซื้ออาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการที่มรีาคาสูงได ้ทัง้น้ี

แผนดงักล่าวไม่เพยีงแต่จะเพิม่ราคาอาหาร และเป็นอุปสรรคต่อความมัน่คงดา้นอาหาร แต่ยงัส่งผลเสยี

ต่อเศรษฐกจิของอนิโดนีเซยีทัว่ไป 

 แผนภาษีดงักล่าวจะทําให้สถานการณ์แย่ลง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ที่ทําให้

เศรษฐกจิถดถอยมปีระชากรที่ยากจนเพิม่ขึ้น การเพิม่ภาษีมูลค่าเพิม่ทําให้ราคาสนิค้าสูงขึ้นและทําให้

สถานการณ์แย่ลง จากการศึกษาพบว่าการใช้จ่ายด้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 56 ของค่าใช้จ่ายใน

ครวัเรือนทัง้หมดสําหรบัครอบครวัที่มีรายได้น้อย การเพิ่มภาษีมูลค่าจะส่งผลต่อการดํารงชีวติของ

ประชาชน 

 ปัจจุบนั ดชันีความมัน่คงด้านอาหารโลกของ Economist Intelligence Unit อินโดนีเซียอยู่ใน

อนัดบัที ่65 จาก 113 ประเทศ 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรบัตวัของภาครฐั/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 เพื่อเพิ่มการจดัเก็บรายได้เข้าสู่รฐับาลอินโดนีเซียได้ขยายมาตรการจดัเก็บภาษีจากสินค้า

ฟุ่มเฟือย มาถงึสนิคา้จาํเป็นพืน้ฐานต่างๆ ไดแ้ก่ ขา้วสาร น้ําตาลทราย น้ํามนัพชื เน้ือสตัว(์ไก่,ววั) ไขไ่ก่ 

นม กระเทยีมและหอมแดง เน้ือปลา เกลอื และอื่นๆ โดยมแีผนปรบัขึ้นภาษีมูลค่าเพิม่จากร้อยละ 10 

เป็นรอ้ยละ 12 ทาํให ้มหีลายภาคสว่นออกมาประทว้งแผนการ เน่ืองจากปัจจุบนัผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 ยงัไม่คลี่คลายซึ่งจะซ้ําเตมิระบบเศรษฐกจิของประเทศ และรายได้ของประชาชน

อย่างรุนแรง  

 แผนการขึน้ภาษดีงักล่าวอาจมกีารระงบัหรอืยดืระยะเวลาการบงัคบัใชอ้อกไป แต่เป็นสญัญาณ

จากรฐับาลไปสู่ประชาชน ใหป้ระหยดัและระมดัระวงัการบรโิภค ในอนาคตอนัใกล้สนิค้าฟุ่มเฟือยอาจ

ได้รบัผลกระทบซึ่งเป็นทศิทางเดยีวกนัทัว่โลก แต่สนิค้าจําเป็นต่อการบรโิภค เช่น ข้าวสาร อาจมีความ

ต้องการเพ่ิมข้ึน ทดแทนการลดการบริโภค ขนม ผลไม้ หรือเครื่องดื่มท่ีมีราคาแพง 

 ทีม่า : Tempo.co  ลงวนัที ่10 มถิุนายน 2564 


