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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห ์
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

17 - 21 กันยายน  2561 
   

การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทออินโดนีเซีย 

 การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่า  ฟ้ืนตัวมาจาก
ความต้องการสินค้าจากตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศท่ี
เพ่ิมข้ึน Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า
กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการสิ่งทอตอบสนองต่อ
ความต้องการภายในประเทศ ในขณะที่ผู้ประกอบการเลือกที่จะ
ส่งออกเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ได้

สร้างโอกาสใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการขยายธุรกิจ โดย
อุตสาหกรรมสิ่งทออินโดนีเซียก าลังก้าวหน้า 

 Ade Sudrajat ประธานสมาคมสิ่งทอของอินโดนีเซียภูมิภาคชวาตะวันตก (API Jabar) กล่าวว่า ความ
ต้องการทั่วโลกเพ่ิมข้ึนท าให้การส่งออกสิ่งทอปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ปัจจุบัน  มี
เป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการส่งออก 
30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการสิ่งทอของอินโดนีเซียต่อคนเพิ่มขึ้น 2 กิโลกรัมจาก 4.5 กิโลกรัมเป็น 6.5 
กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม สิ่งทอที่ผลิตในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรอินโดนีเซียเพียง 60 
ล้านคนที่เหลือยังคงน าเข้า 

 ปัจจุบันตลาดของสิ่งทออินโดนีเซียยังคงส่งออกไปที่ตลาดแบบดั้งเดิมอย่าง สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป เริ่มตั้งแต่ปี 2563 เราจะสนับสนุนการส่งออกพร้อมกับการใช้แรงงานสิบล้านคน และ การพัฒนารูปแบบของ
สิ่งทอให้มีความสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากข้ึน  

Anne Patricia Sutanto รองประธานฝ่ายการค้าต่างประเทศ สมาคมสิ่งทออินโดนีเซีย กล่าวว่า  รายได้
ของอุตสาหกรรมสิ่งทออินโดนีเซีย 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยก าหนดเป้าหมายรายได้ส าหรับแผนงานใหม่ปี 
2568 – 2578 ที่ 30,000 – 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงผลักดันจากความต้องการในประเทศ
และท่ัวโลกที่เพ่ิมข้ึนจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ตลาดส่งออกท่ีส าคัญของ
อินโดนีเซีย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ความต้องการสิ่งทอในประเทศเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความต้องการ
สิ่งทอของประชากรต่อหัวเพ่ิมข้ึนและจ านวนประชากรขนาดใหญ่  
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รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียมากกว่าการน าเข้า เพ่ือพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศ รวมถึงช่วยลดการขาดดุลการค้าและบัญชีเดินสะพัดของประเทศ หาก
ต้องการลงทุนต้องศึกษากฎระเบียบ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง และสิ่งจูงใจที่รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอให้กับนักลงทุนเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน 

ที่มา : Tempo.co ลงวันที่ 15 กันยายน 2561  

รัฐบาลอินโดนีเซียอาจเลื่อนโครงการสาธารณูปโภคออกไปหกปี 

 Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า การก่อสร้างโครงการ
ยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคแห่งชาติอาจเลื่อนออกไป 6 ปี หากจ าเป็น เนื่องจากรัฐบาลพยายามลดการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด (Current Account Deficit: CAD) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  และ
ส่งผลกระทบต่อค่าเงินรูเปียห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน  2561 เงินรู
เปียห์อ่อนค่าลงร้อยละ 11  

 ก่อนหน้านี้  รัฐบาลประกาศเลื่อนการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคออกไปเพื่อลดการน าเข้าที่เป็นสาเหตุ
ให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพ่ิมข้ึน เมื่อเร็วๆ นี้  ได้เลื่อนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 15,200 เมกะวัตต์ ( MW) ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้า 35,000 เมกะวัตต์ 

 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเลื่อนโครงการต่างๆ จะแตกต่างกัน เช่น หากมี 10 โครงการ อาจจะท าการก่อสร้าง 
2 โครงการในปีหน้า และอีก 2 โครงการในปีถัดไป โดยโครงการต่างๆ จะประเมินอย่างรอบคอบว่าควรจะ
ด าเนินการก่อสร้างต่อหรือเลื่อนออกไปก่อน แต่ขอย้ าว่ารัฐบาลจะไม่หยุดโครงการที่ก าลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน 
รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการเร่งด่วน โดยจะประกาศโครงการที่เลื่อนออกไปทั้งหมดให้ทราบต่อไป 

 รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซีย หากรัฐบาลชะลอโครงการสาธารณูปโภคออกไปเพื่อช่วยลดการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดของประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอ่ืนๆ รวมถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 

ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 

อินโดนีเซียปรับลดการยกเว้นภาษีวันละ 75 ดอลลาร์สหรัฐ 

 ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่น สินค้าออนไลน์  ที่ต้องน าเข้ามาในอินโดนีเซีย  จะต้อง
เผชิญกับราคาสินค้าท่ีสูงขึ้น โดยรัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจลดเพดานราคาสินค้าทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า จาก
วันละ 100 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 75 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ซื้อหนึ่งราย  ภายใต้กฎระเบียบกระทรวงการคลัง Finance 
Ministry Regulation No.112/2018 ลงนามโดย Sri Mulyani รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
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 ใจความส าคัญคือ เ มื่อบุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซียหนึ่งราย สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
ที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 75 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมทั้งค่าจัดส่ง) ต่อวัน ก็จะถูกเก็บภาษีและอากรน าเข้า ตัวอย่างเช่น 
เมื่อผู้บริโภคชนชั้นกลางของอินโดนีเซียสั่งนาฬิกา กระเป๋า หรือแว่นตาจากสิงคโปร์ โดยเฉพาะจากแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซต่างประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ง่าย หากราคารวมค่าขนส่งแล้วต่ า
กว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับการยกเว้นภาษีและอากรน าเข้า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินโดนีเซียมีความพยายาม
ที่จะกีดกันการน าเข้า เพ่ือปรับปรุงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และค่าเงินรูเปียห์ให้ดีขึ้น และสนับสนุนรายได้ทาง
ภาษีของรัฐ จึงตัดสินใจปรับลดเพดานราคาสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าเป็น 75 ดอลลาร์สหรัฐ 

 Heru Pambudi อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กล่าวว่า เพดาน 75 ดอลลาร์
สหรัฐได้รับการแนะน าจาก World Customs Organization (WCO) ซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อหนึ่งคนซื้อสินค้า 3 รายการภายในหนึ่งวันราคา 20, 50 และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสองชิ้น
แรกจะได้รับการยกเว้นภาษีและอากรน าเข้า ขณะที่สินค้าชิ้นที่สามจะต้องช าระภาษีในอัตราปกติ 

 การปรับลดเพดาน ราคาสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า นับเป็นกลยุทธ์ต่อต้านผู้น าเข้าที่หลีกเลี่ยงการ
ช าระภาษี โดยแยกการสั่งซื้อสินค้า  

 ขณะที่ Yustinus Prastowo ผู้อ านวยการศูนย์วิเคราะห์ภาษีอินโดนีเซีย กล่าวว่า เพดาน ราคาสินค้า 100 
ดอลลาร์สหรัฐมีความเหมาะสมในการต่อต้านกับการไหลเข้าของสินค้าอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม  ผล 
กระทบเชิงลบ เช่น หากต้องการสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศราคา 75 ดอลลาร์สหรัฐ อาจตัดสินใจไม่ซื้อหนังสือ
ส่งผลต่อการศึกษาของอินโดนีเซีย 

 อินโดนีเซียมีการก าหนดอาการน าเข้าที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก มีมูลค่าภาษีและอากรที่มักสูงเทียบเท่า
ราคาสินค้า 

 อินโดนีเซียปรับลดเพดาน ราคาสินค้าจากต่างประเทศทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ รักษาค่าเงินรูเปียห์ ซึ่งเพดาน ราคาสินค้า 
100 ดอลลาร์สหรัฐนั้น คาดว่าจะส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลง ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและ
อัพเดตกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เนื่องจากอินโดนีเซียมีการก าหนดภาษีน าเข้าและอากรน าเข้าท่ีเข้มงวด และสินค้า
ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการปรับลดเพดานราคาสินค้าดังกล่าว 

ที่มา : Indonesia-investments ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 

 

 


