
 ประเภทของนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้

นิติบุคคลมีด้วยกันหลำกหลำยประเภท แต่ทั้งนี้ต้องท�ำกำรศึกษำ 
Foreign Investment Law และ Investment Negative List ที่ระบุ
ถึงธุรกิจที่สำมำรถกระท�ำได้หรือไม่ได้ เพรำะแต่ละประเทศนั้นก็มีกฎ
ระเบียบต่ำงๆ และสัดส่วนกำรถือครองหุ้นส�ำหรับกำรลงทุนในแต่ละ
ธรุกจิแตกต่ำงกนัไปตำมธรุกจิทีก่�ำหนด โดยมข้ีอจ�ำกดัตัง้แต่ระหว่ำงร้อย
ละ 45 ถึงร้อยละ 95 หรือร้อยละ 100 ในบำงอุตสำหกรรม ยกตัวอย่ำง
เช่น หำกเป็นธุรกิจ Trading ก็จะถูกจ�ำกัดกำรถือครองเงินลงทุน โดย
นิติบุคคลต่ำงชำตินั้นสำมำรถลงทุนได้สูงสุดเพียงร้อยละ 33 เท่ำนั้น ดัง
นั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องหำ Local Joint Partner ที่ไว้ใจ
และเชื่อถือได้มำร่วมประกอบธุรกิจและถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ ท้ังนี้เป็นไป
ตำมนโยบำยเร่ืองกำรเพิ่มอัตรำกำรจ้ำงงำนและเพิ่มพูนทักษะของ
แรงงำนคนอินโดนีเซียซึ่งรัฐบำลเน้นส่งเสริมในเร่ืองกำรตั้งโรงงำน
อุตสำหกรรมที่มีขนำดใหญ่และกำรจ้ำงงำนท่ีมีปริมำณเพ่ิมขึ้น ดังนั้น
ท�ำให้ธุรกิจประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมมีแนวโน้มที่จะให้สิทธิชำวต่ำง
ชำติในกำรถือครองหุ้นที่สูงกว่ำนั่นเอง

 มาตรฐานการบัญชี

อินโดนีเซียมีมำตรฐำนกำรบัญชีที่เรียกว่ำ Indonesian Financial Ac-
counting Standards หรือ PSAKs (Pernyataan Standar  
Akuntansi Keuangan) ซึง่ขณะนี้เทียบเคยีงได้กบั IFRS version 2009 
แต่กย็งัมข้ีอแตกต่ำงเลก็น้อย ในขณะนีก้อ็ยูใ่นระหว่ำงกำรพฒันำให้เทยีบ
เคียงกับ IFRS Version 2013 ฉบับล่ำสุด กำรเปลี่ยนแปลงนี้มีผลบังคับ
ใช้ในปี 2015 - 2016 นี้ 

 อัตราภาษีและการยื่นชำาระภาษี

อตัรำภำษีเงนิได้นติบุิคคลในอนิโดนเีซยีอยูท่ีร้่อยละ 25 โดยบรษิทัจะต้อง
ท�ำกำรช�ำระภำษีภำยใน 4 เดือน หลังปิดรอบระยะเวลำบัญชีประจ�ำปี
พร้อมทั้งยื่นงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

บริษัทอำจจะขอหนังสือแจ้งขยำยเวลำกำรน�ำส่งงบกำรเงินจำกผู้สอบ
บัญชีฯ เพื่อยื่นต่อสรรพำกรเขตเพื่อขอขยำยเวลำได้ 2 เดือน  โดยใน
ระหว่ำงนั้นให้น�ำส่งงบกำรเงินที่ไม่ได้มีกำรตรวจสอบและกำรค�ำนวณ
ภำษีเพื่อช�ำระภำษี (หรือขอคืนภำษี) ไปก่อน แค่นี้ก็ไม่โดนค่ำปรับแล้ว 
(แต่อย่ำงไรกต็ำมค่ำปรับดงักล่ำวนับว่ำถกูมำกเพยีงแค่ 1 ล้ำนรูเปียห์หรอื
ประมำณ 2,600 บำทเท่ำนั้นเอง)

 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

อั ต ร ำภำ ษีมู ล ค ่ ำ เ พิ่ ม ขอ ง
อินโดนีเซียอยู ่ที่ร ้อยละ 10 
มี ค ว ำ ม แ ต ก ต ่ ำ ง กั บ ข อ ง
ประเทศไทยอยู ่พอสมควรทั้ง
เรื่องอัตรำและแนวทำงกำร
ปฏิบัติ ยกตัวอย่ำงเช่น กรณี
สินค้ำขำดจำกรำยงำนสินค้ำ ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำส่งภำษขีำย ซ่ึงแตกต่ำงกบั
ของประเทศไทยที่ต้องน�ำส่งภำษีขำย โดยคิดฐำนภำษีจำกรำคำตลำด 
เป็นต้น

 กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นที่สำาคัญ

กฎหมำยเรื่องของ Transfer pricing น้ันมีผลบังคับใช้ส�ำหรับประเทศ
อินโดนีเซีย โดยเจ้ำหน้ำที่รัฐมีอ�ำนำจในกำรประเมินภำษีที่ให้บริษัทต้อง
จ่ำยภำษีเพิ่มเติม โดยเทียบเคียงรำคำสินค้ำหรือก�ำไรขั้นต้นต่ำงๆ ไปกับ
อัตรำที่ก�ำหนดในแต่ละอุตสำหกรรม ท้ังนี้บริษัทอำจจะยื่นเอกสำร 
เพื่อท�ำกำรอุทธรณ์จ�ำนวนภำษีดังกล่ำว แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู ่กับเหตุผล 
และดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ

เรำจะเหน็ได้ว่ำทัง้เรือ่งกฎหมำยกำรลงทนุ กฎระเบยีบต่ำงๆ รวมถงึระบบ
บัญชี ของแต่ละประเทศก็มีกฎหมำยและกำรส่งเสริมกำรลงทุนในธุรกิจ
ที่มีลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไปพอสมควร ดังนั้นเรำควรมีควำมรู้และ
ข้อมูลขั้นพ้ืนฐำน ยิ่งตอนน้ี AEC ได้เกิดข้ึนแล้วและกำรเคลื่อนย้ำย 
ในวิชำชีพจะมำถึงในอนำคต ดังน้ันเพ่ือให้เกิดควำมพร้อมส�ำหรับกำร
เคลือ่นย้ำยของนกับญัชอีำเซยีน เรำอำจจะต้องท�ำกำรศกึษำเรือ่งดงักล่ำว
ของแต่ละประเทศอย่ำงเนิ่นๆ นะครับ

Selamat Siang! หรือสวัสดีตอนบ่ายครับ FAP Newsletter ฉบับนี้ย้าย

มาฟังข้อมูลจากชาวเกาะ ประเทศอินโดนีเซียหรืออิเหนาซึ่งมีประชากรกว่า 

250 ล้านคน มาดูกันซิว่านโยบาย กฎระเบียบ รวมถึงระบบบัญชีของ

ประเทศเค้านั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

ทำาความรู้จักกับ “อิเหนา” 

โดย คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ 

อนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

	 สมองของคนเรานั้นสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะมีอายุมากขึ้นสักแค่ไหนก็ตาม	ก็ยังสามารถพัฒนาได้	แม้ว่าอาจจะ

มีข้อจ�ากัดในเรื่องของความรวดเร็วในการคิด	และการดึงข้อมูล	แต่ถ้าเราได้ฝึกฝนอยู่บ่อยๆ	ก็จะยิ่งท�าให้สมองของเรามีความคล่องตัว	

คิดอะไรได้รวดเร็วขึ้น	และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	วันนี้ก็เลยเอาวิธีการฝึกฝนสมองของเราแบบง่ายๆ	มาให้ฝึกฝนกันดู	เพื่อที่

จะเป็นการพัฒนามันสมองของเราให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา	ลองมาดูกัน..ว่ามีวิธีอย่างไรกันบ้าง

	 วธิกีารต่างๆ	ทีไ่ด้เขยีนมาข้างต้นนัน้	ไม่จ�าเป็นต้องท�าทกุวธิก็ีได้	แนะน�าให้หาวิธกีารทีเ่หมาะสมกบัตวัเราเอง	และพยายาม
หาเวลาท�ามันให้ได้ทุกวัน	วันละเล็กวันละน้อย	เพื่อให้สมองได้ฝึกฝน	ได้คิด	ได้ใช้งาน	และด้วยวิธีการง่ายๆ	เหล่านี้	เราก็สามารถที่
จะรักษาพลังสมองของเราให้พร้อมที่จะเรียนรู้	จดจ�า	และใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น..

ขอบคุณข้อมูลจาก : Think People Consulting

																																		เมื่อถึงเวลาก่อนนอนให้นึกย้อนกลับไป
																														ตั้งแต่เช้าว่า	วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง
ในแต่ละวนั	การทีเ่ราคดิย้อนกลบัไปนัน้	ท�าให้สมองเราได้ใช้งาน	และ
นกึถงึเหตกุารณ์ทีผ่่านมา	ซึง่จะเป็นการฝึกฝนการคิดได้มากข้ึน	และ
การเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู ้ในแต่ละวันลงในสมุดก็เป็นการคิดและ
วิเคราะห์ไปในตัวว่ากิจกรรมที่เราได้ท�าไปนั้นเราได้เรียนรู ้อะไร 
จากมนับ้าง	แค่เพยีงวนัละ		5	–	10	นาทใีนการเขยีน	กจ็ะท�าให้สมอง
เราดีขึ้นได้ทุกวัน

เป็นอีกวิธีที่จะท�าให้จิตใจเรานิ่ง	 และสามารถท�าให้
สมองของเราแจ่มใสมากขึ้น	 ซึ่งก็จะท�าให้เรามี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ได้ดีขึ้นอย่างมากมาย	
สมาธิท�าให้เรามีสติ	 และมีความนิ่งในการท่ีจะท�าสิ่ง
ต่างๆ	ซึง่เป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการเรียนรู้	และ
การท�างานได้มากขึ้น	 อีกท้ังยังท�าให้สมองของเรามี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ได้อย่างดี

ให้พยายามอธบิายสิง่ทีเ่รารู	้ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งงาน	เร่ืองหนงัสอื
ที่เราอ่านมา	 การอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆ	 จะเป็นการ 
ฝึกสมองของเราในอีกทางหนึ่งได้	 เพราะเราจะต้องคิด	
ประมวลผล	 และอธิบายออกมาเป็นสิ่งง่ายๆ	 เพื่อให้คนอ่ืน 
เกิดความเข้าใจมากขึ้น	และถ้าเราท�าได้ดี	เราเองก็จะยิ่งเข้าใจ	
และรู้ในเรื่องนั้นๆ	ดีขึ้นกว่าเดิม

หาเวลาในการอ่านหนังสือให้มากขึ้น
จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท�า	
หรืออาจจะเป็นนิยายที่เราชื่นชอบก็ได้ครับ	 เพราะการอ่านจะ
ท�าให้เรามสีมาธ	ิและได้ใช้สมองในการคดิตามไปกบัสิง่ทีเ่ราอ่าน	
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราสามารถอ่านหนังสือภาษาอื่นด้วย	 ก็จะยิ่ง
เป็นการฝึกสมองของเราอย่างดีเลย	 พยายามให้ทุกวันได้อ่าน
หนังสือวันละ	1	บทก็ยังดีครับ	อ่านแล้วก็คิดตามไปด้วย

																	อกีวธิทีีไ่ด้ผลมากในการฝึกสมองกค็อื	การเรยีน
ภาษาต่างประเทศเพิม่เตมิ	การเรยีนภาษาจะท�าให้เราได้มี
โอกาสได้ใช้สมองในการเรยีนรู	้จดจ�า	ทบทวน	คดิในสิง่
ทีเ่ราไม่เคยคดิ	 ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยคใหม่ๆ	
ศพัท์ใหม่ๆ	ท�าให้เราได้ใช้สมองได้อย่างเตม็ทีม่ากขึน้

Scrabble	หรือเกมส์ที่เกี่ยวกับค�าศัพท์	ประเภท	Word	Games	หรือ
เกมส์ที่ต้องใชท้ักษะในการคดิทางด้านตัวเลขก็ได้	เช่น	Sudoku	เป็นต้น	
ซึ่ งป ัจจุ บันน้ีมี เกมส ์แบบน้ีอยู ่มากมาย	 และเราก็สามารถเล ่น 
ได้บ่อยๆ	 โดยผ่าน	 App	 ในโทรศัพท์มือถือของเราเอง	 เกมส์เหล่านี ้
เป็นสิ่งที่ท�าให้สมองของเราได้คิดอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการ
ฝึกสมองที่ง่าย	และมีความเพลิดเพลินด้วย 
แต่ก็อย่าเพลินมากไปจนเสียงาน.. ax2 + bx + c 
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