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1.1 หลักการและเหตุผล
การค๎าการลงทุนระหวํางประเทศ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ชํวยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย และเมื่อประเทศที่เคยเป็นคูํค๎าและเป็นตลาดที่สาคัญสาหรับการสํงออกของไทย ซึ่ง
ได๎แกํป ระเทศในทวีป อเมริ กาเหนื อ และสหภาพยุโ รป ต๎ องประสบกับวิก ฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจมา
ยาวนานและตํอเนื่ องนับ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 เป็นต๎นมา วิกฤตเศรษฐกิจดังกลําวสํ งผลให๎อุปสงค์และ
ความสามารถในการนาเข๎าสินค๎าจากประเทศเหลํานี้ลดลงอยํางเห็นได๎ชัด ซึ่งสวนทางกับความสามารถใน
การนาเข๎าของกลุํมประเทศที่เป็นตลาดใหมํ( Emerging Markets) โดยจะเห็นได๎จากสัดสํวนการนาเข๎า
ของประเทศตําง ๆ ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2545 กลุํมประเทศในอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรปเคยนาเข๎าสูง
ถึงร๎อยละ 63 ของโลก แตํในปี พ.ศ. 2556 สัดสํวนดังกลําวกลับลดลงเหลือร๎อยละ 47 ในขณะที่กลุํม
ประเทศที่เป็นตลาดใหมํ (Emerging Markets) เชํน กลุํมประเทศ BRICS กลับมีสัดสํวนเพิ่มมากขึ้นจาก
ร๎อยละ 32 เป็นร๎อยละ 47 ในชํวงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ในระยะยาว ประเทศไทยจึงควรที่จะต๎องมีการ
เตรีย มความพร๎ อม ทั้งในเชิงนโยบายและความสามารถของภาครัฐเพื่อการสนับสนุนผู๎ ประกอบการ
ภาคเอกชนไทยที่มีความต๎องการเข๎าไปประกอบธุรกิจการค๎าและการลงทุนในกลุํมประเทศตลาดใหมํ
เหลํานี้ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและสามารถเป็ นตลาดที่สาคัญใน
การรองรับการสํงออกสินค๎าและบริการจากประเทศไทยได๎ในอนาคต
ธนาคารโลกได๎จัดให๎ประเทศในตลาดใหมํอยูํในกลุํมประเทศที่กาลังพัฒนาและกาลังเข๎าสูํกลุํม
ประเทศที่พัฒ นาแล๎ ว โดยกลุํ มประเทศเหลํ านี้มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง มีรายได๎เฉลี่ ยตํอหั ว
ประชากรอยูํในระดับต่า ปานกลาง ถึงสูง โดยอาจเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วแตํมีสภาพการเมืองไมํมั่นคงก็
จั ด ได๎ วํา เป็ น ประเทศในตลาดใหมํ นอกจากนี้ แ ล๎ ว การลงทุ น ด๎ านโครงสร๎ า งพื้ น ฐานมี ก ารพัฒ นาอยูํ
พอสมควร อีกทั้งประเทศในตลาดใหมํจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวําประเทศที่พัฒนาแล๎ว และอัตรา
การเจริญเติบโตของประชากรสูง ทาให๎ประเทศเหลํานี้มีความนําดึงดูดในการลงทุน
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จากการพิจารณาเบื้องต๎น ในบรรดากลุํมประเทศตลาดใหมํ สาธารณรัฐเคนยาเป็นหนึ่งในกลุํม
ประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นตลาดรองรับสินค๎าจากประเทศไทยได๎ในอนาคต นอกเหนือไปจากกลุํม
ประเทศที่เคยได๎มีการศึกษาไปแล๎ว โดยจะเห็ นได๎จากแนวโน๎มการนาเข๎าสินค๎าของไทยจากประเทศ
ดังกลําวมีอัตราการเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่องในชํวงปีที่ผํานมา (ตารางที่ 1.1) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
หากประเทศไทยสามารถตํอยอดการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค๎าและการลงทุนกับประเทศตลาดใหมํ
เหลํานี้ไปพร๎อมกัน
ตารางที่ 1.1:

มูลค่าการส่งออกของสินค้าไทยจาแนกรายประเทศ ปี พ.ศ. 2553-2557
หนํวย :ล๎านบาท

รายการ

2553

2554

2555

2556

2557(ม.ค.-เม.ย.)

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

มูลค่า

80

4,103.40

67

5,744.35

74

5,750.98

70

6,308.70

2,082.75

สาธารณรัฐเคนยา

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2557)

ตารางที่ 1.2:

รายการสินค้าส่งออกและนาเข้าหลักระหว่างไทยและสาธารณรัฐเคนยา

สินค้าส่งออกหลักของไทย
สาธารณรัฐเคนยา
น้าตาลทราย เม็ด พลาสติ ก รถยนต์ อุป กรณ์
และสํ ว นประกอบ เหล็ ก เหล็ ก กล๎ า และ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องนุํงหํม เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
และสํวนประกอบ ปูน ซีเมนต์ ผลิต ภัณฑ์ ยาง
เ ค มี ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ตู๎ เ ย็ น ตู๎ แ ชํ แ ข็ ง แ ล ะ
สํวนประกอบ
ที่มา: กรมศุลกากร (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2557)

สินค้านาเข้าหลักจากไทย
เคมี ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี และทองคา ผัก
ผลไม๎แปรรูป สัตว์น้าแชํเย็นแชํแข็ง และ
แปรรู ป ผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ่ งทออื่ น ๆ เนื้ อ สั ต ว์
ส าหรั บ การบริ โ ภค เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
และสํวนประกอบ

สาหรับการลงทุนของไทยในประเทศเคนยา พบวํา ยังคงมีไมํมากนัก อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ
อาทิ กฎระเบียบตําง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงได๎งําย และในทางปฏิบัติ อาจมีความซับซ๎อนยุํงยาก มีข๎อจากัด
ด๎านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อุปสรรคด๎านระยะทางไกลซึ่งสํงผลให๎คําขนสํงสูงและการติดตํอสื่อสาร
การลงทุนในบางธุรกิจจาเป็นต๎องมีลักษณะครบวงจร ซึ่งต๎องอาศัยเม็ดเงินลงทุนสูง จึงจะสามารถแขํงขันได๎
ตลอดจนตลาดในภาพรวมอาจมีกาลังซื้อต่า และมีความเสี่ยงทางการค๎าสูง เป็นต๎น โดยตัวอยํางรายชื่อ
บริษัทสัญชาติไทยที่ลงทุนหรือสนใจลงทุนในประเทศเคนยา ปรากฏดังตารางที่ 1.3 ดังนี้
ตารางที่ 1.3:

ตัวอย่างรายชื่อนักลงทุนไทยที่ลงทุนหรือสนใจลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา

สาธารณรัฐเคนยา

บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม (อยูํในระยะสารวจ โดยเป็นโครงการที่ ปตท. สผ.
เป็นผู๎รํวมทุน) บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) (ธุรกิจการเลี้ยงไกํครบวงจร)
บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจแบรนด์โรงแรม Elewana) เครือเซ็นทารา (ธุรกิจ
โรงแรม) บจ.พานทองกลการ (ประกอบรถยนต์ โดยสารโดยนาเข๎าชิ้ นสํว นและอะไหลํ
รถยนต์ จ ากประเทศไทย และมี โ ครงการสํงออกไปประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคแอฟริ ก า
ตะวันออก โดยรํวมทุนกับ บจ. เคนยาบัส)
ที่มา: รวมรวมโดยคณะผู๎วิจัย (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557)
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เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ พบวํ า สาธารณรั ฐ เคนยา มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับ คํอนข๎างสูง โดยในปี 2556 มีอัตราการเจริญเติบโตเทํากับ 5.3%YOY
และคาดวําแนวโน๎มในระยะกลาง (2557-2560) เศรษฐกิจของประเทศดังกลําวก็ยังคงมีแนวโน๎มเติบโตได๎
ในระดับทรงตัว คือ อยูํที่ประมาณร๎อยละ 5.7-6.2 (ตารางที่ 1.4)
ตารางที่ 1.4:
ประเทศ
สาธารณรัฐเคนยา

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2552

2553

2554

2.7

5.8

4.4

(%YoY)
2555 2556 2557f 2558f 2559f 2560f
4.6

5.3*

5.7

6.0

6.2

6.0

ที่มา : สานักงานสถิติสาธารณรัฐเคนยา ปี 2556
*คาดการณ์ในปี 2555
f: คาดการณ์โดย BMI

ทั้งนี้ สาธารณรัฐเคนยาเป็นศูนย์กลางของกลุํมประเทศสมาชิกตลาดรํวมแหํงภูมิภาคแอฟริกา
ตะวันออกและแอฟริกาใต๎ (COMESA) และเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก ประเทศเคนยามีความหลากหลายทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้ง
ตาแหนํงของประเทศมีความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ในกลุํมประเทศแอฟริกาตะวันออก (East African
Community: EAC) ซึ่งการรวมกลุํมดังกลําวมีความคล๎ายคลึงกับการรวมกลุํมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asian Economics Community: AEC) นอกจากนี้ สาธารณรัฐเคนยามีนโยบายสํงเสริมการ
ลงทุ น โดยตรงจากตํา งประเทศที่ ส าคั ญ อั น ได๎ แ กํ การอนุ ญาตให๎ ค นตํา งชาติ เ ข๎า มาลงทุ นได๎ โ ดยไมํ
จาเป็นต๎องมีหุ๎นสํวนท๎องถิ่น และการกาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐเคนยาในรูปแบบของเขต
อุตสาหกรรมสํงออก (Export Processing Zone: EPZ)
นอกจากนี้ สาธารณรัฐเคนยายังมีเครือขํายการเชื่อมโยงการคมนาคมที่ดี มีทําเรือสาคัญที่เมือง
มอมบาซา และยังมีเส๎นทางรถไฟและการบินเชื่อมตํอไปยังประเทศเพื่อนบ๎าน จึงเป็นจุดกระจายสินค๎าไป
ยังประเทศตําง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได๎ดี นอกจากนี้ เคนยามีทรัพยากรธรรมชาติด๎าน
การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์จึงนําจะเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนด๎านผลิตภัณฑ์เกษตร/อาหารแปรรูปตํางๆ
เชํน การผลิตเพื่อการสํงออกอาหารกระป๋อง/แปรรูปอาหารทะเล ธัญพืช เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ เป็นต๎น ตลอดจนยังมีทรัพยากรอัญมณีหลายประเภท ซึ่งเป็นแหลํง
วัตถุดิบ ที่ส าคัญส าหรั บ ธุร กิจ อัญมณีและเครื่องประดับของไทย ปั จจุบันมีนักลงทุนไทยเข๎าลงทุนใน
ธุรกิจอัญมณีในเคนยาจานวนหนึ่ง โดยเฉพาะทับทิมและพลอยตําง ๆ
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ตารางที่ 1.5:

มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน (Gross Private Consumption
Expenditure) ในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก

2550
2551
2552
สาธารณรัฐบุรุนดี
1,369.4
1,764.2
1,872.1
สาธารณรัฐแทนซาเนีย
16,992.5
20,715.3
21,368.4
สาธารณรัฐยูกันดา
13,548.7
16,377.4
16,545.8
สาธารณรัฐเคนยา
30,571.2
33,774.9
34,968.8
สาธารณรัฐรวันดา
3,394.8
4,654.0
5,226.6
แอฟริกาตะวันออก
65,876.6
77,285.8
79,981.6
ที่มา : East African Community STATISTICS PORTAL 2013

(ล๎านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)
2553
2554
2555
2,093.5
2,297.0
3,177,4
22,914.6
23,877.4
29,399
17,719.6
18,088.8 23,162,6
37,071.9
39,648.2 45,022.9
5,582.2
6,325.7
8,554,4
85,381.8
90,237.1 74,421.9

สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) ในฐานะหนํวยงานภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดแนวทางการสํงเสริมการลงทุนของไทย จึงให๎ความสาคัญกับการบุกเบิกการทาการค๎าและการ
ลงทุนในกลุํมประเทศตลาดใหมํ ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐเคนยา โดยได๎รํวมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ดาเนินการศึกษาขั้นตอนการลงทุน รวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
ด๎านสั งคม เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบ และสถานการณ์การลงทุน ตลอดจน
ดาเนินการจัดประชุมกลุํมยํอย (Focus Group) และจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และประสบการณ์ของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในด๎านการลงทุนและทาธุรกิจ
ในประเทศดังกลําว และการเดินทางสารวจภาคสนาม ในหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศ
ดังกลําว เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร๎างเครือขํายความสัมพันธ์ระหวําง BOI และนักลงทุน และเพื่อจัดทา
ข๎อเสนอแนะเอกชน และหนํ ว ยงานรั ฐอื่น ในการทางานสํ งเสริมการลงทุนในตํางประเทศ ซึ่งรวมถึง
สาธารณรั ฐ เคนยา ตลอดจนเพื่อ ใช๎เป็ นกิจกรรมประชาสั มพันธ์การดาเนินงานสํ งเสริมการลงทุนใน
ประเทศตลาดใหมํให๎กับสานักงานสํงเสริมการลงทุน
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลที่ได๎จากหารือกับผู๎ประกอบการไทย
และสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (กํอนการสารวจภาคสนาม) ที่เป็นประโยชน์ด๎าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศสาธารณรัฐเคนยา
1.2.2 เพื่อจัดทาฐานข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลที่ได๎จากการหารือกับผู๎ประกอบการไทย และสานักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (กํอนการสารวจภาคสนาม) ที่เป็นประโยชน์ตํอนักลงทุนไทย
และส านั กงานคณะกรรมการในการให๎ คาปรึกษาแกํนักลงทุนที่ประสงค์ไปลงทุนในประเทศ
สาธารณรัฐเคนยา รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนในกลุํมประเทศตลาดใหมํ
1.2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร๎างเครือขํายความสัมพันธ์ระหวํางสานักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การลงทุนกับหนํวยงาน/องค์กร นักลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศสาธารณรัฐเคนยา
1.2.4 เพื่อใช๎เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดาเนินงานสํงเสริมการลงทุนในประเทศตลาดใหมํให๎กับ
สานักงานสํงเสริมการลงทุน
1.2.5 เพื่อจัดทาข๎อเสนอแนะให๎สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน เอกชน และหนํวยงานรัฐ
อื่นในการทางานสํงเสริมการลงทุนในตํางประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศสาธารณรัฐเคนยา

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาฐานข๎อมูลเกี่ยวกับโอกาสและลูํทางการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา
ประกอบด๎วย
 รวบรวมข๎อมูลพื้นฐานในการทาธุรกิจทั่วไปและในสาขาที่นําสนใจสาหรับนักธุรกิจไทย ทั้ง
ทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขั้นตอนการลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
รวมถึงสถานการณ์การลงทุน
 วิเคราะห์ โอกาสและลูํทางการลงทุนไทยในสาธารณรัฐเคนยา
1.3.2 จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม อาทิ การศึกษาลูํทางการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้ง
วิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ย วกับ โอกาสการลงทุนของนักธุรกิจไทยในประเทศ ซึ่งประกอบด๎ว ย
เนื้อหาด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขั้นตอนการลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบวิธีการลงทุน
และสถานการณ์การลงทุน
1.3.3 เผยแพรํ ผลงานการศึกษาสูํ สาธารณชน โดยการจัดสั มมนาในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
จานวน 1 ครั้ง (จานวนผู๎เข๎ารํวมสัมมนาไมํเกิน 100 คน)
1.3.4 จัดทาผลสรุปการดาเนินงานโครงการ และข๎อเสนอแนะตํอสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการ
ลงทุน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์จานวนอยํางน๎อย 20 ชุดและรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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1.4 วิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้ สามารถแบํงได๎เป็น 2 สํวน คือ
 การศึ ก ษาข๎อ มู ล ทุ ติย ภู มิ เพื่ อ ทาความเข๎า ใจ และเตรีย มตัว กํอ นการเดิ นทางไปส ารวจ
ภาคสนามยังสาธารณรัฐเคนยา
 นาความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็น
ข๎อเสนอแนะในการสนับสนุนการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายที่
ทาการศึกษา กํอนเผยแพรํผลการศึก ษา ผํานการจัดสัมมนาและจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานและข๎อเสนอแนะตํอไป
การศึกษาทั้ง 2 ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
ในการศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิ สามารถแบํงได๎เป็น 2 สํวน คือ
ก. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เพื่อให๎ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ในการศึกษานี้ จะใช๎ข๎อมูล
จากดัชนีชี้วัดเชิงมหภาคตําง ๆ ที่สาคัญ เชํน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายได๎ตํอหัว อัตราเงินเฟ้อ
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงข๎อมูลพื้นฐาน เชํน ภาษา เชื้อชาติ
ศาสนา ประชากร การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ
ข. ศึกษารวบรวม ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การ
ลงทุน โดยจะเน้นทาการศึกษาและสรุป ในประเด็น
- ภาพรวมสถานการณ์การลงทุนและความสะดวกในการทาธุรกิจ
- กฎระเบียบ และขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ การนาเข๎าสินค๎า การลงทุน การควบรวมกิจการ
และการปิดกิจการ
- ระบบภาษี ประเภทภาษี ขั้นตอน/ระบบจัดเก็บ และอัตราการจัดเก็บ
- กฎระเบียบ/ภาวะด๎านแรงงาน เชํน อัตราคําจ๎างขั้นต่า สิทธิของลูกจ๎าง อาทิ วันลา และ
วันทางาน และการทางานของคนตํางด๎าว
- นโยบายสํงเสริมการลงทุน จานวนขั้นตอน การอานวยความสะดวก การลดภาระทาง
ภาษี หรือมีมาตรการอื่นใดในการจูงใจและสํงเสริมนักลงทุนตํางชาติมากน๎อยเพียงใด
- ความตกลงระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎องและสาคัญ
ค. วิเคราะห์ โอกาส/ ลู่ทาง สาขาการลงทุนที่น่าสนใจ
ในการวิเ คราะห์ โอกาส/ลูํ ท างสาขาการลงทุน ที่นํ าสนใจนั้ น จาเป็ นต๎ องแบํ งการวิเ คราะห์
ออกเป็น 2 สํวน คือ การวิเคราะห์วํา (1) อุตสาหกรรมใดที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความนําสนใจเข๎าไปลงทุน
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และ (2) ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีสาขา/ผลิตภัณฑ์ใด ที่นําสนใจ และในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีลูํทางในการ
ลงทุนอยํางไร โดยจะใช๎ข๎อมูลดัชนีทางเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ เชํน ดัชนีชี้วัดศักยภาพในการแขํงขัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นเครื่องชี้วัดระดับการผลิตและทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐ
เคนยา
เมื่อได๎อุตสาหกรรมเป้าหมายแล๎ว ขั้นตอนตํอไปจะเป็นการวิเคราะห์วํา อุตสาหกรรมนั้น ๆ มี
สาขา/ผลิตภัณฑ์ใดที่นําสนใจ มีลูํทางในการลงทุนอยํางไร และมีกฎระเบียบ หรือธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ
คูํแขํง และนโยบายของรัฐบาลตํออุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นอยํางไร ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของไทยในอุตสาหกรรมนั้นๆ ของแตํละประเทศ ซึ่งจะใช๎ในการ
กาหนดข๎อเสนอแนะของแตํละอุตสาหกรรมตํอไปได๎
แผนภาพที่ 1.1: วิธีการศึกษาวิจัย (Research Method)
ระยะที่ 1: การวิจัย จากข้อ มูล และ
การศึ ก ษาเชิ ง ประจัก ษ์ (Desktop
research)

- หาข้อมูล
- รวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 2: การวิจัยจากลงสารวจ
ภาคสนาม (Field research)

- จัดประชุมกลุ่มย่อยในไทย
- จัดประชุมกลุ่มย่อยในประเทศ
เป้าหมาย
- รวบรวมและสรุปประเด็น

ระยะที่ 3: ค้นคว้า (Findings)

- Benchmark Analysis
- SWOT Analysis
- สรุปและรายงานผล

จัดประชุมกลุ่มย่อยในไทย

- ระบุขอ้ สงสัยเพื่อการอภิปรายและเก็บข้อมูลจากการจัด
ประชุม (การคาดการณ์ต่างๆข้อมูลทีต
่ ้องการทราบ
จัดลาดับความสาคัญข้อสงสัยต่างๆ)
- กาหนดการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งขึ้นอยูก่ ับความ
น่าสนใจของแต่ละข้อสงสัย
ร่วมประชุมกับ
- อภิปรายเกี่ยวกับข้อสงสัยเพือ่ เก็บข้อมูลเชิงลึกของ
อุตสาหกรรม
- ทาการวิจยั เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพเพือ่ ให้เข้า
อุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
จากบนลงล่าง+จากล่างขึน
้ บน
(Top-down + Bottom-up)

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์อต
ุ สาหกรรม
การวิเคราะห์ธุรกิจ

ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการประสบ
ความสาเร็จ

การวิเคราะห์
คู่แข่งในตลาด

การวิเคราะห์โอกาสใน
การลงทุน

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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แผนภาพที่ 1.2: กรอบแนวทางในการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในสาธารณรัฐเคนยา
ความสามารถในการ
แข่งขัน
(Economics
Competitiveness)

การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม
(Industry Analysis)

การวิเคราะห์ธุรกิจ
(Business
Analysis)

โอกาสทางธุรกิจ
(Opportunity)
Attractiveness)

วิเคราะห์ระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจ
- โครงสร๎างพื้นฐาน
- แรงงาน
- มาตรฐานการครองชีพ
- การจัดการหํวงโซํอุปทาน
(Supply Chain
Availability)
- สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ
(การเมืองการเงินกฎ
ข๎อบังคับและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ)

วิเคราะห์ระดับการ
แข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมและ
ความสามารถดึงดูดการ
ลงทุน
- ขนาดตลาด (Size of
a potential market)
- การวิเคราะห์คูํแขํงใน
ตลาด
- อุปสรรคในการเข๎าสูํ
ตลาด (Barrier to
Entry)
- สิทธิพิเศษแกํนักลงทุน
(Investment
Incentive)

วิเคราะห์ระดับ
ความสามารถของธุรกิจที่มี
ศักยภาพของไทย
- จุดแข็ง (ต๎นทุนการผลิต
ต่าหรือการสร๎างความ
แตกตํางแกํผลิตภัณฑ์
(Product
differentiation))
- ผู๎บริโภค
- ความพร๎อมของ
เทคโนโลยี

วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
- วิเคราะห์ความสามารถ
ในการแขํงขันของธุรกิจ
ของไทยกับธุรกิจใน
ประเทศเป้าหมาย
- Benchmark Analysis
- SWOT Analysis

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการสารวจเชิงลึกภาคสนาม และการร่วมจัดทารายงานผล
การสารวจภาคสนาม
ก. เตรียมการสารวจเชิงลึกภาคสนาม
- สรุปรายละเอียดที่สาคัญจากขั้นตอนที่ 1 ที่จะนาไปสูํการเสริม เพิ่มเติม หรือตรวจสอบ
ความถูกต๎อง เชํน หนํวยงานสํงเสริมการลงทุนที่สาคัญ ระบบสาธารณูปโภคที่นําสนใจ
อุตสาหกรรมที่สาคัญ หรือข๎อมูลที่ยังไมํสามารถหาได๎จากวิธีการทางทุติยภูมิในประเทศ
- หารือกับ ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การลงทุน หรือสนใจลงทุน เพื่อเพิ่มเติมข๎อมูล
ตรวจสอบความถูกต๎อง และสารวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในการเข๎าไปลงทุน เชํน
ประเด็นที่ให๎ความสนใจเป็นพิเศษในสาธารณรัฐเคนยา
- ติ ด ตํ อ นั ด หมายหนํ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนด๎ ว ย 3 วิ ธี ห ลั ก คื อ 1) ติ ด ตํ อ
หนํว ยงานนั้น ๆ โดยตรง 2) ประสานงานกับกระทรวงการตํางประเทศของไทยและ
สถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลกิติมศักดิ์ที่รับผิดชอบดูแลประเทศนั้น ๆ และ 3)
ประสานกับสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศนั้น ๆ ในไทย
เพื่อขอความชํวยเหลือในการอานวยความสะดวก รวมทั้งให๎ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตํอการดาเนินการด๎านวิชาการ
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ข. การร่วมจัดทารายงานผลการสารวจข้อมูลภาคสนามกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมนี้ จะมีทีมวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) รํวมกับ
คณะของสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนเข๎ารํวมประชุม พบปะหารือ และระดมความคิดเห็น
กับผู๎บริหาร และ/หรือเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องของหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎องในประเทศ
นั้นๆ เพื่อรวบรวมและประมวลความคิดเห็นประกอบการจัดทารายงานการสารวจภาคสนาม
ทั้งนี้ เมื่อทีมวิจัยของมูลนิธิ สวค. รํวมกับคณะของสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนได๎
ดาเนินการสารวจข๎อมูลภาคสนามในสาธารณรัฐเคนยา เสร็จสิ้นแล๎ว คณะที่ปรึกษาจะดาเนินการจัดทา
รายงานผลการสารวจข๎อมูลภาคสนามรํวมกับมูลนิธิ สวค. ตํอไป
 ขั้นตอนที่ 3 สรุปขอเสนอแนะนโยบาย และเผยแพร่การศึกษา
เพื่อให๎ข๎อเสนอแนะและนโยบายการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา มีความสมบูรณ์มากที่สุด ใน
การศึกษานี้จ ะจัดทารํางข๎อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
ประกอบกัน เพื่อนาเสนอในการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและเผยแพรํความรู๎ กํอนที่จะนาข๎อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์จากการสัมมนามาปรับใช๎ในข๎อเสนอแนะตํอไป
หลังจากได๎จัดทาข๎อเสนอแนะดังกลําวแล๎ว คณะที่ปรึกษาจะสํงมอบผลการศึกษา เป็น 2 สํวน
คือ (1) รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม จานวนอยํางน๎อย 7 ชุด และ (2) รายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์จานวนอยํางน๎อย 20 ชุด และรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แผํนซีดี)
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1.5 แผนการดาเนินงาน
โครงการศึกษาวิจั ย นี้ มีร ะยะเวลา 4 เดือน (เริ่ม ณ 15 พฤษภาคม 2557 และสิ้นสุ ด ณ 15
กันยายน 2557) โดยมีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน
2. ศึกษารวบรวมขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน
ส่ งมอบรายงานขั้นต้ น (Inception Report)
3. วิเ คราะห์โอกาส/ลูท่ าง สาขาการลงทุนทีน่ ่าสนใจ
4. ศึกษาแนวทางการขยายตลาดการค้า/การลงทุนไปในภูมิภาค
5. สรุปผลการศึกษาทีส่ าคัญจากข้อ 1 ถึงข้อ 4 และหารื อกับภาคเอกชน
6. ส่งร่างกาหนดการเดินทางให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนพิจารณา โดยดาเนิ นการร่วมกับมูลนิ ธิ สวค.
7. ติดต่อนัดหมายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานการเดินทาง
ส่ งรายงานความก้าวหน้ า 1 (ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ทุติยภูม)ิ
8. จัดทารายงานผลการดาเนิ นกิจกรรมสารวจภาคสนามร่วมกับมูลนิ ธิ สวค.
9. ร่างกาหนดการสัมมนา และการเตรี ยมการจัดสัมมนา
10. คัดสรรและจัดหาวิทยากร
ส่ งรายงานความก้าวหน้ า 2 (ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ภาคสนาม)
11. จัดสัมมนา
12. สรุปผลการสัมมนา
ส่ งมอบรายงานการดาเนินกิจกรรม และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หมายเหตุ: มูลนิธิ สวค. จะเดินทางไปสารวจภาคสนาม เพื่อคณะที่ปรึกษาจะได๎นาข๎อมูลจากการสารวจภาคสนามดังกลําวมาเป็นสํวนหนึ่ง
ในการดาเนินการตามกิจกรรมที่ 8 – 12 ตํอไป

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 สร๎ า งความรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในโอกาสการลงทุ น ไทยในสาธารณรั ฐ เคนยา แกํ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน และนักธุรกิจไทยที่สนใจ
1.6.2 สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน และหนํวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนของประเทศเป้าหมาย
1.6.3 สร๎างความสนใจแกํนักธุรกิจไทยในการไปลงทุนในกลุํมประเทศเป้าหมายในอนาคตตามนโยบาย
สานั กงานคณะกรรมการสํ งเสริมการลงทุน ขยายธุรกิจการลงทุนระหวํางไทยและประเทศ
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขํงขันสร๎างความได๎เปรียบให๎กับภาคอุตสาหกรรมไทย
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1.7 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษาประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุมิที่เป็นทั้งนักวิชาการและผู๎เชี่ยวชาญด๎านการลงทุนใน
ตํางประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานด๎านตําง ๆ ที่จาเป็นตํอโครงการนี้อยํางครบถ๎วน ดังรายนาม
ที่ปรากฏดังตารางข๎างลํางนี้
รายชื่อคณะที่ปรึกษา
ชื่อ
ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ
ดร. ธีธัช เชื้อประไพศิลป์
ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย
ดร. วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์
ดร. นนทร์ วรพาณิชช์
นายอนุสรณ์ มินพิมาย
นางสาวชมเกตุ งามไกวัล
นายกฤษฎิ์ แก๎วหิรัญ
นายชัยวัฒน์ สุกาญจนกุล
นายเตชทัต คุณากูรหรรษา
นายอาทิตย์ วํองวิกย์การ
นายจารุกิตติ์ รัตนนาคะ
นางสาวนัทธมน ทรงศิริสมบัติ
นางสาวชลิดา ภัทรจารึก
นางสาวศิริทิพย์ แก๎วเรือง
นางสาวรุจิดา ชูสุวรรณ
นายโอภาส หงส์พิทักษ์นภา
นางสาวกันทิมา สังข์ลาใย

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการโครงการ
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการโครงการ
นักวิจัยอาวุโส
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการลงทุนในตํางประเทศ
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
หัวหน๎าทีมสนับสนุนด๎านการจัดการสารวจภาคสนาม
การจัดสัมมนาและฝึกอบรม
เลขานุการโครงการ
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2.1 บทนา
ในบทนี้ จะกลําวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน/การทาธุรกิจ ตลอดจนกฎระเบียบการ
ลงทุนและการทาธุรกิจในสาธารณรัฐเคนยา ในประเด็นดังตํอไปนี้
 ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน
 สถานการณ์ และแนวโน๎มเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบ
การลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา
2.2.1 ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน ของสาธารณรัฐ
เคนยา
2.2.1.1 ภาพรวมระดับการเปิดเสรีในทางธุรกิจ
ในปี 2557 World Heritage Foundation ได๎จัดอันดับคะแนนด๎านเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐเคนยาอยูํที่ 72.8 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีกํอนอยูํ 6.1 คะแนน ทาให๎สาธารณรัฐเคนยาอยูํใน
ลาดับที่ 17 ของภูมิภาคแอฟริกากลาง (Central Africa) โดยมีระดับเสรีภาพทางการคลัง การใช๎จํายของ
รัฐบาล เสรีภาพด๎านเงินตรา และด๎านแรงงานสูงกวําคําเฉลี่ยโลก อยํางไรก็ตาม เคนยามีระดับเสรีภาพ
ทางธุรกิจและเสรีภาพทางการค๎าต่ากวําคํา เฉลี่ยโลก ประเด็นสาคัญเนื่องจาก เคนยายังคงมีระดับอัตรา
ภาษีศุลกากรเฉลี่ยคํอนข๎างสูง 6.1% แม๎วําจะไมํมีกฎหมายที่กีดกัน (Discrimination) นักลงทุนตํางชาติ
แตํการลงทุนทางตรงจากตํางประเทศจะต๎องมีการพิจารณาคัดเลือก (Screen) จากรัฐบาล และรัฐบาลมี
การควบคุมราคาผํานการให๎เงินอุดหนุน (Subsidies) มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแล และกิจการ
หลายประเภทยังอยูํในรูปของรัฐวิสาหกิจ
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ตารางที่ 2.1: คะแนนระดับการเปิดเสรีการค้าของสาธารณรัฐเคนยา ประจาปี 2557
คะแนนระดับการเปิดเสรีการค้าของสาธารณรัฐเคนยา ประจาปี 2557
เคนยา

คําเฉลี่ยของโลก

คําเฉลี่ยภูมิภาค

ประเทศไทย

51.8

74.8

72.8
74.8
ที่มา: The Heritage Foundation (2014)

ตารางที่ 2.2:

คะแนนและลาดับการเปิดเสรีด้านต่างๆของสาธารณรัฐเคนยา ประจาปี 2557

ประเทศ
เสรี ภาพทางธุรกิจ
เสรี ภาพทางการค้า
เสรี ภาพทางการคลัง
การใช้จา่ ยของรัฐบาล
เสรี ภาพด้านเงิ นตรา
เสรี ภาพด้านการลงทุน
เสรี ภาพด้านการเงิ น
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
การปลอดคอร์รัปชัน่
เสรี ภาพด้านแรงงาน

อันดับโลก
133
113
103
72
107
109
69
93
155
81

คะแนน
55.8
72.8
78
74.6
74.9
50
50
30
21
64

ค่ าเฉลี่ ยโลก
64.6
74.8
77.6
62.5
73.9
54.9
48.7
42.6
39.3
61.7

ที่มา: The Heritage Foundation (2014)

2.2.1.2 การจัดตั้งธุรกิจ
o รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
การจัดตั้งองค์กรธุรกิจขององค์กรธุรกิจตํางชาติแบํงออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1. บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company)
ต๎องมีผู๎ถือหุ๎ นขั้น ต่า 2 คน และกรรมการบริษัท 2 คน โดยไมํกาหนดสัญชาติ
และสามารถจากัดความรับผิดชอบ
2. สานักงานสาขา (Branch Office)
สามารถถือหุ๎นทั้งหมดโดยชาวตํางชาติ สามารถออกใบแจ๎งราคาสินค๎าให๎แกํชาว
เคนยา สามารถเซ็น สั ญ ญากั บชาวเคนยา สามารถรั บรายได๎ จากลู กค๎ า และ
สานักงานสาขาต๎องได๎รับใบอนุญาตสาหรับอุตสาหกรรมนั้น
3. สานักงานตัวแทน (Representative Office)
สามารถถื อ หุ๎ น ทั้ ง หมดโดยชาวตํ า งชาติ แ ตํ ไ มํ ส ามารถขายสิ น ค๎ า ตรง
ภายในประเทศเคนยา ดังนั้นสานักงานมีหน๎าที่เพียงสนับสนุนธุรกิจของบริษัทแมํ
และทาวิจัยการตลาด ดังนั้นต๎องมีการแตํงตั้งตัวแทนหรือตัวกลางในการกระจาย
สินค๎าที่เป็นคนท๎องถิ่นในการขายสินค๎าหรือให๎บริการ
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ตารางที่ 2.3:

แสดงสรุปกระบวนการ เวลา และค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการในเคนยา
หนํวย: KES (1 KES = 0.3611 THB)

ขั้นตอน
ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
1 จองชื่อนิติบุคคลที่ the Companies Registry
3 วัน
100 ตํอการจองชื่อ
2 ติดแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ (memorandum)
5 วัน
1% ของทุนที่กาหนดไว๎ + 2,020
และข๎อบังคับของบริษัทจากัด (articles of
สาหรับอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์
association) และงบรายการทุนที่กาหนดไว๎
สนธิและข๎อบังคับของบริษัทจากัด
(statement of the nominal capital)
3 ชาระอากรแสตมป์ที่ธนาคารที่กาหนดไว๎
1 วัน
100 สาหรับคํานายหน๎าของธนาคาร
4 เซ็นคาแถลงยินยอม (Declaration of
1 วัน
200
Compliance) กํอน commissioner of oaths
หรือ notary public
5 จดทะเบียนกับ The Registrar of Companies at 7- 14 วัน
7,000
the Attorney General Chambers in Nairobi
6 จดทะเบียนภาษีที่ The Kenya Revenue
1 วัน
ไมํเสียคําธรรมเนียม
Authority
7 ยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจ
5 วัน
10,000
8 จดทะเบียนกับ The National Social Security
1 วัน
ไมํเสียคําธรรมเนียม
Fund (NSSF)
9 จดทะเบียนกับ the National Hospital
1 วัน
ไมํเสียคําธรรมเนียม
Insurance Fund (NHIF)
10 ประทับตราสาคัญบริษัท
2 วัน
ระหวําง 2,500 และ 3,500
ที่มา: Doing Business 2014, World Bank Group

o ระบบภาษี

อั ต ราภาษี เ งิ น ได๎ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได๎ นิ ติ บุ ค คล ภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม ภาษี
ประกันสังคม และอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏดังตารางข๎างลํางนี้
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อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 2.4:

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ช่วงรายได้ที่ต้องเสียภาษี (KES)
อัตราภาษี (%)
0 – 121,968
10
121,969 – 236,880
15
236,881 – 351,792
20
351,793 – 466,704
25
มากกว่า 466,704
30
ที่มา: HSBC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:www.expat.hsbc.com/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/hsbc_expat/pdf/en/global_tax_navigat
or/kenya.pdf

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตารางที่ 2.5:

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศเคนยา
นิติบุคคลที่จดทะเบียนที่ต่างประเทศ
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
- 10 ปีแรก

อัตราภาษี (%)
30
37.5
0
25
ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้น

- 10 ปีต่อไป
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนและแผนการลงทุนรวม
บริษัทใหม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ด้วยการออกหุ้น 20% สาหรับเวลา 3 ปีหลังจดทะเบียน
- ด้วยการออกหุ้น 30% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
- ด้วยการออกหุ้น 40% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
อัตรากาไรขั้นต้นของนิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนที่ต่างประเทศที่มีรายได้จากเคนยา
- เงินได้จากการให้บริการรับส่งข้อความ (Transmission of
messages)

27
25
20
5

- เงินได้จากการเป็นเจ้าของ หรือการให้บริการทางเรือ (Ownership or
2.5
operation of a ship)
ที่มา: PWC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf
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อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางที่ 2.6:

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประเภทสินค้าและการให้บริการ
ผู้ค้าที่มีอัตราภาษีร้อยละ 0 และการส่งออกสินค้าและบริการ
ผู้ค้าและผู้นาเข้าสินค้าและบริการ

อัตราภาษี (%)
0%
16%

หมายเหตุ: ยกเลิกอัตราภาษี 12% สาหรับการนาเข๎าพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
ที่มา: PWC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf

2.2.1.3 นโยบายสํงเสริมการลงทุน
นโยบายสํงเสริมการลงทุนของเคนยาเริ่มหันมาให๎ความสนใจกับภาคเอกชนมากขึ้น ภายหลังที่
ประเทศกลายเป็นรัฐอิสระในปี 1963 โดยรัฐบาลของเคนยามีการปรับกลยุทธ์ เพื่อให๎ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและให๎สิทธิพิเศษและสิ่งจูงใจแกํนักลงทุนเ พื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและจากตํางประเทศ
รวมทั้งให๎การปฏิบัติตํอนักลงทุนตํางชาติกับนักลงทุนท๎องถิ่นอยํางเทําเทียม โดยพบวํา มีบริษัทข๎ามชาติ
เข๎าครองสัดสํวนในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายสํงเสริมการลงทุน
ดังกลําว อยํางไรก็ตาม ยังคงมีกฎระเบียบเพื่อกีดกันการถือครองที่ดินของนักลงทุนตํางชาติ ภายใต๎ Land
Control Act ซึ่งนับเป็นอุปสรรคตํอนักลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตํางชาติ รัฐบาลเคนยาได๎มี การปฏิรูปกฎหมายและกฏระเบียบที่
เกี่ยวข๎องกับการลงทุนทางตรงระหวํางประเทศตําง ๆ อาทิ
 การยกเลิกข๎อบังคับที่จะต๎องการมีใบอนุญาตนาเข๎าและสํงออก (Export and import
licensing) ยกเว๎นในบางรายการสินค๎านาเข๎าที่ยังจาเป็นต๎องมีใบอนุญาต
 การลดอัตราภาษีนาเข๎า
 การยกเลิกอากรขาออก (Export duties) และข๎อห๎ามอันเกี่ยวข๎องกับบัญชีเดินสะพัด
(Current account)
 การเปิดเสรีของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในประเทศ (เคนยาชิลลิง)
 การอนุญาตให๎นิติบุคคลหรือบุคคลที่มี/ไมํได๎มีถิ่นที่อยูํในเคนยา (Residents and nonresidents) สามารถเปิดบัญชีเงินสกุลตํางชาติกับธนาคารท๎องถิ่นได๎
 การยกเลิกกฎระเบียบในการกู๎ยืมเงินจากตํางประเทศและบริษัทท๎องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีการให๎สิทธิพิเศษทางภาษีในการเข๎าลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
โรงแรม ซึ่งรวมถึงการลดหยํอนภาษีมูลคําเพิ่ม (VAT) ในสินค๎าทุน อาทิ โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์
ตําง ๆ
สาหรับธุรกิจซึ่งอยูํในพื้นที่ Export Processing Zones จะได๎รับสิทธิพิเศษทางภาษี ดังนี้
 ธุรกิจที่มีอายุเกิน 10 ปี เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร๎อยละ 25
 งดเว๎นภาษีหัก ณ ที่จํายเป็นเวลา 10 ปี
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 งดจัดเก็บภาษีขาเข๎าจาก วัตถุดิบ เครื่องจักร
 งดจัดเก็บอากรแสตมป์และภาษีมูลคําเพิ่มจาก วัตถุดิบ เครื่องจักร
 เงินลงทุนในโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งกํอสร๎าง ลดหยํอนภาษีได๎ร๎อยเปอร์เซ็นต์
 งดเว๎นภาษีสํงออก
นอกจากนี้ธุรกิจทํองเที่ยวได๎รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมโดยได๎ยกเว๎นภาษีนาเข๎าและภาษีมูลคําเพิ่มใน
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการกํอสร๎างและตกแตํงโรงแรม เชํน เครื่องซักผ๎า อุปกรณ์ครัว เป็นต๎น
2.2.1.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐเคนยาอยูํในรูปแบบของเขตอุตสาหกรรมสํงออกหรือ Export
Processing Zone (EPZ) โดยรัฐบาลเคนยาได๎กํอตั้งหนํวยงาน Export Processing Zones Authority
(EPZA) ขึ้นในปี 1990 มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุน สํงเสริมและอานวยความสะดวกแกํอุตสาหกรรม
สํงออก
EPZA ให๎ความชํวยเหลือแกํนักลงทุนตั้งแตํกํอนทาการลงทุนในด๎านการให๎บริการข๎อมูลทาง
เศรษฐกิจ ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางกฎหมาย และการได๎รับใบอนุญาตในการประกอบการ
สาหรับความชํวยเหลือหลังจากลงทุนแล๎ว EPZA ให๎บริการในการพิจารณาพื้นที่การประกอบการ อานวย
ความสะดวกตํอนักลงทุนในการดาเนินธุรกิจ เชํน การจํายชาระภาษี การเข๎าประเทศเพื่อทาธุรกิจ ให๎การ
บริการทางเทคนิคตํางๆ เชํน พื้นที่การบาบัดของเสีย และการรักษามาตรฐานสิ่งแวดล๎อม และชํวยสร๎า ง
ความเชื่อมโยงในการกระจายสินค๎าของผู๎ผลิต
EPZA แบํงประเภทใบอนุญาตออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ
1. EPZ Developer หรือ Operator License สาหรับนักลงทุนที่เข๎ามาลงทุนในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและกํอสร๎างอาคารในเขตอุตสาหกรรมสํงออก
2. EPZ Enterprises License สาหรับนักลงทุนที่เข๎ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การสํงออกโดยตรง ซึ่งได๎แกํ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค๎า และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
การสํงออก
3. EPZ Business Service Permit สาหรับธุรกิจบริการทั่วไปในเขตอุตสาหกรรมสํงออก เชํน
ธนาคาร ร๎านอาหาร
สิทธิพิเศษที่ EPZA ให๎แกํนักลงทุน ได๎แกํ
1. สิทธิพิเศษทางภาษี เชํน การยกเว๎นภาษีเงินได๎จากการประกอบธุรกิจเป็นเวลา 10 ปี การ
ยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีศุลกากรจากการนาเข๎าวัตถุดิบตลอดระยะเวลาการประกอบการ
2. การอานวยความสะดวกในการดาเนินการ เชํน การลดขั้นตอนการทาธุรกรรมตํางๆ จากการถือ
ใบอนุญาตที่ออกโดย EPZA ไมํทาการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา มีหนํวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ
ภาษีอยูํในพื้นที่ มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวซึ่งให๎ความชํวยเหลือแกํธุรกิจใหมํและให๎
คาแนะนาเกี่ยวกับการจ๎างงาน กฎเกณฑ์ข๎อบังคับเกี่ยวกับแรงงาน และระบบโลจิสติกส์
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3. โครงสร๎างพื้นฐานในเขตอุตสาหกรรมสํงออกที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีที่ดิน อาคาร
โรงงาน สานักงาน และคลังสินค๎าสาเร็จพร๎อมขาย มีน้าประปา ระบบระบายน้า ไฟฟ้า ถนน
และระบบรักษาความปลอดภัย
2.2.1.5 ข๎อตกลงระหวํางประเทศ
เคนยายังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA) ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออก มีประเทศสมาชิกรวม
19 ประเทศ ซึ่งเดิมคือ Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa (PTA) จนเมื่อ
ปี 1994 มีการพัฒนาข๎อตกลงเป็นตลาดรํวมจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็น COMESA โดยมีจุดประสงค์
รวมกลุํมกันให๎กลายเป็นเขตเศรษฐกิจและการค๎าที่ใหญํขึ้น ทั้งนี้ จากการรวมกลุํมมากถึง 19 ประเทศ
โดยมีประชากรรวมราว 389 ล๎านคน ทาให๎ COMESA กลายเป็นตลาดขนาดใหญํซึ่งชํว ยสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศสมาชิก รวมถึงการค๎ากับประเทศนอกกลุํมอีกด๎วย ภายใต๎ข๎อตกลงเป็น COMESA จึง
เป็น Free Trade Area (FTA) และสหภาพศุลกากร ซึง่ ทาให๎ข๎อจากัดทางการค๎าระหวํางประเทศสมาชิก
ลดลง และการเป็นประเทศสมาชิกของ COMESA จะชํวยเพิ่มความสามารถในการแขํงขันและผลิตภาพ
การผลิต สํงเสริมการผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
สาธารณรัฐเคนยาเข๎าเป็นสมาชิกของ Intergovernmental Authority on Development
(IGAD) ซึ่งกํอตั้งขึ้นในปี 1996 โดยพัฒนามาจาก Intergovernmental Authority on Drought and
Development (IGADD) เดิมจุดประสงค์เพื่อเยียวยาปัญหาจากภัยแล๎ง ภัยธรรมชาติอื่นๆ และการเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศ อันเป็นเหตุให๎เกิดภาวะความขาดแคลน และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัจจุบันมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกรํวมกับการดูแลสิ่งแวดล๎อม
นอกจากนี้ สาธารณรัฐเคนยายังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ East Africa Community (EAC) ซึ่ง
ประกอบด๎วย 5 ประเทศ ได๎แกํ บูรูนดิ รวันดา แทนซาเนีย อูกานดา และเคนยา กํอตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
2000 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให๎เกิดความรํวมมือระหวํางประเทศสมาชิกในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม โดย EAC ได๎มีข๎อตกลงเป็นสหภาพศุลกากรตั้งแตํปี 2005 และข๎อตกลงเป็นตลาดรํวมเมื่อปี 2010
กลําวคือ ในปัจจุบันไมํมีการเก็บภาษีระหวํางประเทศสมาชิกหรืออธิบายได๎วําสินค๎าที่ผลิตขึ้นในประเทศ
สมาชิกหนึ่งจะสามารถขายในประเทศสมาชิกอื่นๆ ไมํตํางจากประเทศสิ นค๎าที่ประเทศสมาชิกอื่นๆ นั้น
ผลิตเอง และมีการกาหนดอัตราภาษีศุลกากรระดับเดียวกันสาหรับสินค๎าที่นาเข๎าจากประเทศนอกกลุํม
นอกจากนี้ EAC ยังมีความพยายามที่จะสร๎างความรํวมมือทางการเงินระหวํางกันด๎วยข๎อตกลงเป็น
สหภาพการเงิน โดยมีความตั้งใจที่จะก๎าวไปสูํการมีรัฐบาลกลางรํวมกัน
โดยปัจจัยดึงดูดให๎นักลงทุนสนใจเข๎ามาลงทุนในกลุํมประเทศ EAC ได๎แกํ การที่กลุํมประเทศ
EAC มีประชากรรวมมากถึง 135 ล๎านคน (โดยเป็นประชากรเคนยาประมาณ 43 ล๎านคน คิดเป็นสัดสํวน
ราว 30%) ซึง่ EAC นับเป็นตลาดที่ใหญํเป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา และมีการเพิ่มขึ้นของกลุํมชนชั้น
กลางและการขยายตัวของอุปสงค์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่หลากหลาย และมีการ
ผํอนปรนภาษีภายในกลุํมประเทศ
การเข๎ารํวมเป็นสมาชิก African Economic Community (AEC) และ African Union (AU)
ของเคนยา จากการที่ เ คนยาเป็ น สมาชิ ก ในข๎ อ ตกลงระหวํ า งประเทศดั ง ที่ ก ลํ า วมาข๎ า งต๎ น ซึ่ ง ได๎ แ กํ
COMESA IGAD และ EAC ทั้ง 3 ได๎เข๎ารํวมเป็นเสาหลักของ African Economic Community (AEC)
ซึ่งกํอตั้งขึ้นในปี 1991 โดยพัฒนามาจาก Organization of African Unity (OAU) ตํอมาในปี 2001 ได๎
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มีการกํอตั้ง African Union (AU) ขึ้น แล๎ว AEC จึงกลายเป็นองค์กรหนึ่งของ AU มาจนถึงปัจจุบัน โดย
จุดประสงค์ของกํอตั้ง AEC เป็นไปเพื่อสร๎างความรํวมมือเพื่อให๎เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น ประเทศในทวี ป แอฟริ ก าเกื อ บทั้ ง หมด โดยในปั จ จุ บั น อยูํ ใ นขั้ น ตอนของการกระชั บ
ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศสมาชิก ขณะที่ในอนาคต ประชาคมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสูํการเป็นเขต
การค๎าเสรีและสหภาพศุลกากรภายในแตํละกลุํมเสาหลักหรือในการรวมกลุํมในระดับภูมิภาคในปี 2017
และจะยกระดับเป็นทั่วทั้งทวีปแอฟริกาในปี 2019 และยังมีเป้าหมายจะก๎าวไปสูํการเป็นตลาดรํวมในปี
2023 และเป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเงินในปี 2028
2.2.1.6 ระบบขนสํงและระบบโทรคมนาคม
แม๎เคนยาจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจระดับแนวหน๎าในแอฟริกันตะวันออก แตํ โดยภาพรวม
ระบบขนสํงและโครงสร๎างพื้นฐานของเคนยายังไมํได๎รับการพัฒนาอยํางทั่วถึงเทําที่ควร และการขนสํง
ทางถนนและทางรางของเคนยาคํอนข๎างกระจุกตัวอยูํทางตะวันตกเฉียงใต๎ของประเทศ เนื่องจากสภาวะ
อากาศที่ แ ห๎ ง แล๎ ง ทางตอนเหนื อ ไมํ เ หมาะตํ อ ทั้ ง การอยูํ อ าศั ย และการผลิ ต ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ทาให๎ความหนาแนํนของประชากรทางตอนใต๎หนาแนํนกวํา นอกจากนี้ เมืองหลวงของ
เคนยา (เมือง Nairobi) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจก็ตั้งอยูํทางตะวันตกเฉียงใต๎ของประเทศ
ปัจจุบันเคนยามีโครงการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบขนสํงและการติดตํอสื่อสารหลาย
โครงการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การมีโครงการลงพัฒนาหลายๆ โครงการยังถือ
เป็นโอกาสแกํนักลงทุนในปัจจุบัน และดึงดูดการลงทุนในอนาคต
2.2.2 แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
แนวโน๎มและทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสาธารณรัฐเคนยา มีรายละเอียด ดังนี้

o ภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
โครงสร๎ างเศรษฐกิจ ของสาธารณรัฐ เคนยาพึ่งพิงการบริโ ภคภาคเอกชนภายในประเทศ ถึ ง
ประมาณ 75% ของ GDP ภาคการสํงออก 28% และภาคการลงทุน 20% โดยในปี 2556 ประมาณการวํา
GDP ของเคนยาเติบโตประมาณ 5.56%YoY และในปี 2557 และ 2558 IMF ประมาณการวํา GDP ของ
เคนยายังคงสามารถขยายตัวได๎ที่ 6.26% และ 6.32% ตามลาดับ เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐและเอกชนเป็นสาคัญ
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แผนภาพที่ 2.1 รายได้ประชาชาติต่อหัวของ
สาธารณรัฐเคนยา
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แผนภาพที่ 2.2 อัตราการเจริญเติบโตของ GDP
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ด๎านการสํงออก พบวํา คูํค๎ารายใหญํในการสํงออก คือ ประเทศในแถบแอฟริกา ได๎แกํ ประเทศ
แทนซาเนีย ซูดาน อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ โดยสินค๎าสํงออกสาคัญ ได๎แกํ สินค๎าประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงชาและอาหารแปรรูป สินค๎าประมงและแปรรูป ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในขณะประเทศคูํค๎าสาคัญที่นาเข๎าสินค๎าจากเคนยา คือ ประเทศอินเดีย จีน และประเทศในแถบแอฟริ กา
โดยสินค๎านาเข๎าสํวนใหญํ คือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต น้ามันดิบ และเคมีภัณฑ์
แผนภาพที่ 2.3 ประเทศคู่ค้าหลักที่สาธารณรัฐ
เคนยาส่งออกสินค้าและบริการ ปี 2557
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แผนภาพที่ 2.4 ประเทศคู่ค้าหลักที่สาธารณรัฐ
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Eqypt
USA
UK
Germany
Other

ที่มา: Kenya National Bureau of Statistics (2014)

o การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในระยะกลาง (2557-2559) ประเมินวํา อัตราดอกเบี้ยของเคนยามีแนวโน๎มลดลง ซึ่งจะสํงผลดี
ตํอการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ (ที่มา: BMI 2014) โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีแนวโน๎มเติบโต
สูง ได๎แกํ อุตสาหกรรมขนสํงและโครงสร๎างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เนื่องจากผลของการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และการปฏิรูปทางการเมืองทาให๎มีการกระจายอานาจและการดาเนินงานของ
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หนํวยงานตําง ๆ มีความเป็นอิสระมากขึ้นกํอให๎เกิดความมั่นคงและความมีเสถียรภาพซึ่งมีผลชํวยสํงเสริม
การดาเนินงานของภาคเศรษฐกิจและการเงินด๎วย เชํน นโยบายด๎านพลังงานของเคนยาที่มุํงสํงเสริมแหลํง
พลังงานที่ยั่งยืนเพียงพอ และมีต๎นทุนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งมีโครงการรํวมทุน /ให๎สัมปทานที่เกี่ยวเนื่อง
ตามมา เชํน Power Generation Plant (2x70 MW), 50MW Wind Power และ Solar PV Panels
เป็นต๎น (ตารางที่ 2.7)

o ภาวะเงินเฟ้อ

ในปี 2556 อัตราเงินเฟ้อของเคนยาลดลงมาอยูํราว 4% ใกล๎เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว๎คือ 5%
ในชํวงครึ่งปีหลังและปี 2557 อัตราเงินเฟ้อของเคนยามีการปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน๎อยอยูํที่ราว คือ อยูํที่
ระดับ 6-7% และมีการคาดการณ์วําอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอยูํในระดับ 5-6% ได๎ในชํว งปี 2557 ถึง
2559 โดยธนาคารกลางของเคนยายังคงมีเป้าหมายที่ดาเนินนโยบายการเงินเหมาะสมรักษาระดับอัตรา
เงินเฟ้อให๎อยูํในระดับต่าและให๎บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ (BMI, 2014)
ตารางที่ 2.7:

ตัวอย่างโครงการในสาขาพลังงานภายใต้ Summary of Vision 2030
Investment Project ของสาธารณรัฐเคนยา

ที่มา: Kenya Investment Authority

o อัตราแลกเปลี่ยน

คําเงิน Kenya Shilling ของเคนยามีการฟื้นตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น จากเมื่อปี 2011 คําเงิน
ของคําเคนยาอํอนตัวลงอยํางมาก (อยูํทํะดับเฉลี่ย KSh106:US$) เนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อและด๎วย
ความชํวยเหลือจาก IMF ทาให๎คําเงินของเคนยาปรับตัวดีขึ้นอีก คาดการณ์วํา ในชํวงปี 2012 ถึง 2014
อยูํที่ประมาณ KSh85:US$ อยํางไรก็ตาม ในอนาคต อาจเป็นไปได๎ที่คําเงินของเคนยาจะอํอนคําลงอีก
เนื่องมากจากปัญหาการขาดดุลดุลชาระเงิน (BMI, 2014)
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o ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ

ในระยะกลาง (ปี 2557-2559) ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในสาธารณรัฐเคนยามีแนวโน๎ม
ที่จะขาดดุลอยํางตํอเนื่องไปในอนาคตจากมูลคําการนาเข๎าน้ามันดิบในระดับสูงและมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ดุลการชาระเงิน ระหวํางประเทศยังมีแนวโน๎มจะขาดดุลเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการโอน
รายได๎กลับประเทศของนักลงทุนที่เข๎าไปลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา

o การเมือง

เคนยามีรัฐธรรมนูญฉบับลําสุดคือ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2010 ซึ่งได๎มีการรับรองและประกาศใช๎
อยํางเป็นทางการ โดยคาดวําจะเป็นยํางก๎าวที่สาคัญของการเมืองเคนยา โดยเคนยาจะมีระบบการเมืองที่
ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นด๎วยระบบการตรวจสอบ การถํวงดุลอานาจและการกระจายอานาจใหมํโดยมีการดาเนินที่
เป็นอิสระอยํางชัดเจนยิ่งขึ้น มีข๎อบัญญัติใหมํในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน การปรับโครงสร๎างในการ
จัดตั้งสภา การปฏิรูปที่ดิน และการตํอต๎านคอร์รัปชั่น
การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2013 จึงเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต๎รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผู๎ชนะการ
เลือกตั้งและได๎ขึ้นดารงตาแหนํงประธานาธิบดีคือ นาย Uhuru Kenyatta จากพรรค The National
Alliance (TNA) ซึ่งประธานาธิบดี Uhuru ได๎ให๎คาสัญญาที่มุํงสร๎างเสถียรภาพทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ และการดาเนินงานของรัฐบาลที่โปรํงใส

o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สาธารณรัฐเคนยามีความสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิดกับประเทศใกล๎เคียง จากการมีข๎อตกลงทางเศรษฐกิจ
ตํางๆ รํวมกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการรวมกลุํมในระดับภูมิภาคอยําง East African Community (EAC)
และเคนยายังรักษาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจอยํางสหรัฐอเมริกาได๎ ดี เชํน การได๎รับความ
ชํวยเหลือทางการทหาร เป็นต๎น นอกจากนี้ เคนยายังเริ่มมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศทางฝั่ง
เอเชียอยํางเชํน ประเทศจีน อันสังเกตได๎จากโครงการกํอสร๎างใหมํๆ ที่จีนยื่นมือเข๎ามาให๎ความชํวยเหลือ
และเคนยายังพร๎อมที่จะรํวมมือกับประเทศที่มีบทบาทเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยํางอินเดีย บราซิล และรัสเซีย
เป็นต๎น
อยํางไรก็ตาม เคนยายังคงต๎องคอยระวังภัยคุกคามจากความเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศ
โซมาเลียและการกํออาชญากรรมของ Al-Shabab แตํได๎มีการสร๎างความรํวมมือทางการทหารระหวําง
ประเทศใกล๎ ทั้งยังได๎รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

o แนวโน้มนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมือง

หลังจากประธานาธิบดี Uhuru ขึ้นดารงตาแหนํงแนวโน๎มของการดาเนินนโยบายชํวงแรกจะ
เกี่ยวข๎องกับการปฏิรูปโครงสร๎างทางการเมืองของประเทศจากที่ได๎มีการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับใหมํ
และยังมีนโยบายการลงทุนเพื่อ พัฒนามาตรฐานความเป็นอยูํของประชาชนให๎เข๎าถึงความต๎องการขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งดาเนินโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจโดยการสร๎างงานและการลงทุนพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขํงขันและดึงดูดการลงทุนจากตํางชาติ
นอกจากนี้ เคนยายังมีการดาเนินโครงการพัฒนาในระยะยาวคือ โครงการ Vision 2030 ที่มี
เป้าหมายจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและสร๎างความเจริญเติบโตแกํประเทศภายในปี 2030 ซึ่ง
โครงการดังกลําวมีโครงการยํอยอีกหลายโครงการที่อยูํภายใต๎การดาเนินงานและกาลังจะเริ่มต๎นดาเนิน
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โครงการในอนาคต โดยเป็นโครงการที่พัฒนาทั้งด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงโครงสร๎าง
พื้นฐานของประเทศ นอกจากนี้ การเป็นหนึ่งในสมาชิก EAC จะทาให๎ เศรษฐกิจของเคนยาเกิด
ความก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง ด๎วยมีความพยายามที่จะทาให๎การเคลื่อนย๎ายผลผลิต แรงงาน และการเงิน
ระหวํางกันมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น และการขจัดการกีดกันทางการค๎าทั้ง ในรูปแบบมาตรการภาษีและ
ไมํใชํภาษี
ตารางที่ 2.8:







สาขาอุตสาหกรรมที่สาธารณรัฐเคนยาให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก
ภายใต้ Kenya Vision 2030

ทํองเที่ยว
เกษตรกรรม
การค๎าสํงและค๎าปลีก
การผลิต
ICT และธุรกิจรับจ๎างบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing)
บริการทางการเงิน (Financial Services)
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ภาคผนวก: การวิเคราะห์ SWOT ของสาธารณรัฐเคนยา









ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ SWOT ของสาธารณรัฐเคนยา
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
รัฐบาลมีความมุํงมั่นในการกาหนดนโยบายที่
 เคนยามีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกรํงและ
เอื้อตํอการดาเนินธุรกิจและเศรษฐกิจ
ตาแหนํงที่ตั้งเป็นเส๎นทางเดินเรือไปยังชมพู
ทวีป ซึ่งเป็นฐานที่สาคัญในการขยายธุรกิจไป
เมื่อเทียบกับกลุํม Sub-Saharan Africa
ยังแอฟริกา
สาธารณรัฐเคนยามีโครงสร๎างทางเศรษฐกิจที่
กระจายตัว (Diversified economies) จึง
 การออกหุ๎นกู๎ในตลาดจะเป็นแหลํงเงินทุน
ลดทอนความเสี่ยงตํอปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจ
ระยะยาวของธุรกิจและจะชํวยให๎นักลงทุน
เกิดขึ้น (Economic Shocks)
จากตํางประเทศสามารถประเมินความเสี่ยง
ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
คํอนข๎างมีตลาดการเงินที่แข็งแกรํง ทาให๎นัก
ลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได๎งํายขึ้น
เมื่อเทียบกับกลุํม Sub-Saharan Africa
แรงงานหนุํมสาวมีระดับการศึกษาคํอนข๎างดี
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
มีปัญหาภาพลักษณ์ด๎านการคอร์รัปชั่น ซึ่งสํงผล  ความไมํมั่นคงในโซมาเลียนามาซึ่งความเสี่ยง
กระทบด๎านลบตํอการลงทุนทาธุรกิจจาก
ในหลายด๎านทั้งจากผู๎ลี้ภัยในเขตพรมแดน
ตํางประเทศ
และจากภัยคุกคามด๎านความมั่นคงที่อาจแผํ
ขยายมากขึ้น
อาจมีแนวโน๎มเกิดปัญหาภัยแล๎ง และอาจสํงผล
ตํอการเกิดเงินเฟ้อในระดับที่สูง และผลผลิต
 ความล๎มเหลวในการแก๎ปัญหาการขาดดุล
ภาคการเกษตรที่หดตัว
จากการกู๎เงินเพื่อสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานอาจ
นาไปสูํปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตํอไป
แม๎จะมีการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพิ่มขึ้น แตํ
ปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังคงเป็นอุปสรรค
ตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ที่มา: BMI Kenya Report Q3 2014 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจเกษตรในสาธารณรัฐเคนยา













ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจเกษตรในสาธารณรัฐเคนยา
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
ภาคเกษตรกรรมของสาธารณรัฐเคนยานับเป็น  เคนยามีประชากรมาก รวมทั้งยังมีพื้นที่
ภาคการผลิตหลัก โดยมีสัดสํวนใน GDP มาก
เพาะปลูกเหลืออยูํมาก สํงผลให๎ตํอการ
และมีบทบาทสาคัญตํอการจ๎างงาน
ขยายตัวของภาคเกษตรกรรมในอนาคต
สภาพอากาศของเคนยามีความเหมาะสมตํอ  รัฐบาลเคนยามีนโยบายที่จะให๎ความชํวยเหลือ
การทาเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจของเคนยา
แกํเกษตรกรทั้งในรูปแบบเงินชํวยเหลือและ
ได๎แกํ ธัญพืช อ๎อย กาแฟ และชา
การรับปรุงพันธุ์พืช
สาธารณรัฐเคนยามีประชากรวัยแรงงานมาก
สํงผลให๎มีความมั่นคงทางอาหาร
การเพิ่มขึ้นของรายได๎และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคสํงผลให๎เกิดการเติบโต
ของการบริโภคในประเทศ ซึ่งรวมถึงการ
บริโภคสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูป
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
การผลิตในภาคเกษตรกรรมของเคนยายังเป็น  เคนยายังเผชิญกับปัญหาภัยแล๎ง
เพื่อการยังชีพ และเป็นการผลิตในระดับ
 ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุํม
ครัวเรือน
ประเทศยุโรป มีแนวโน๎มสํงกระผลลบตํอ
มีพื้นที่ไมํถึง 20% ในเคนยาที่มีความอุดม
ธุรกิจเกษตรของเคนยา
สมบูรณ์เหมาะสมตํอการเพาะปลูก
การเพาะปลูกในเคนยายังขึ้นอยูํกับสภาพ
อากาศมาก เนื่องจากเป็นการเพาะปลูกที่ใช๎
แรงงานเป็นสาคัญ และอาจไมํใสํใจตํอการ
บารุงดินใสํปุ๋ย จึงมีความเสี่ยงด๎านความไมํ
แนํนอนของผลผลิตในระดับสูง

ที่มา: BMI Kenya Agribusiness Report Q3 2014 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
สาธารณรัฐเคนยา
ตารางที่ 2.3: การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเคนยา
จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)

 เคนยามีสถานที่ทํองเที่ยวที่หลากหลาย เชํน การ
ทํองเที่ยวแนวซาฟารี หรือที่พักชายฝั่งทะเล
 มีสถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมาย
ของนักทํองเที่ยว
 ภาคการทํองเที่ยวเป็นแหลํงรายได๎ที่เป็นเงินสกุล
ตํางประเทศ
 รัฐบาลจัดภาคการทํองเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจ
พื้นฐาน
 เคนยาเป็นหนึ่งในกลุํมประเทศ Horn of Africa
ซึ่งเป็นพันธมิตรกับประเทศสหรัฐอเมริกา
 เค นย า ตั้ ง อยูํ ใ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วา ม ได๎ เปรี ย บ
เปรีย บเสมือนเป็ นศูน ย์กลางของกลุํ มประเทศ
East African Community และมีการพัฒนา
ความสั ม พั นธ์ ท างการค๎า และการลงทุ น กับ จี น
อยํางตํอเนื่อง
จุดอ่อน (Weaknesses)
 เหตุการณ์ลอบวางระเบิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี
2014 ในเมืองสาคัญอยําง Mombasa และ
Nairobi สํงผลให๎เกิดการถดถอยของภาคการ
ทํองเที่ยวประมาณ 16% และในปี 2014 มี
แนวโน๎มถดถอยตํอเนื่อง
 กลุํมประเทศใน East African Community ยัง
ขาดความสามารถในการดึงดูด เนื่องจากยังมี
ความจาเป็นในการลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
และความเชื่อมโยงของระบบขนสํง
 การดาเนินธุรกิจทํองเที่ ยวในเคนยาเป็นไปอยําง
กระจั ดกระจาย ซึ่ ง หากมี ก ารรวมตัว กั น จะมี
ศักยภาพสูงกวํา
 การคอร์ รัป ชั่ น ในเคนยาท าลายภาพลั ก ษณ์ ข อง
รัฐบาล และบรรยากาศการลงทุน

 ประธานาธิ บ ดี ค นปั จ จุ บั น (นาย Uhuru
Kenyatta) เคยเป็นรัฐมนตรีด๎านการทํองเที่ยว จึง
นําเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาภาคการทํองเที่ยว
 ปัจจุบันมีความจาเป็นในการเข๎ามาทากิจกรรมทาง
ธุรกิจในเมืองหลวง Nairobi มากขึ้น โรงแรมที่พัก
ตํางๆ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาให๎ดีขึ้น
 การพัฒนารีสอร์ทใหมํแถบเมือง Diani Kilifi และ
Isiolo จะชํวยสํงเสริมภาคการทํองเที่ยวโดยรวม
 เคนยามีกลุํมนักทํองเที่ยวหลักจากยุโรป และใน
อนาคตจะมี นั กทํ องเที่ ย วการกลุํ มประเทศตลาด
ใหมํ เชํน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน
 แนวโน๎มอํอนตัวของคําเงิน Kenya Shilling จะ
สํงผลดีตํอการทํองเที่ยว
อุปสรรค (Threats)
 ภัยคุกคามที่สํงผลกระทบตํอการทํองเที่ยวเคนยา
ในระยะสั้นอยํางมากคือ การฆาตกรรมและการ
ลักพาตัวบริเวณแถบชายแดนติดประเทศโซมาเลีย
 ประเทศใกล๎เคียงอยํางเชํน แทนซาเนียก็มีนโยบาย
สํงเสริมการทํองเที่ยวเชํนกัน สํงผลให๎มีการแขํงขัน
ในภาคทํองเที่ยวในภูมิภาคสูงขึ้น
 การกํอการร๎ายในเมืองหลวง Nairobi ชํวงเดือน
กันยายนปี 2013 ที่ผํานมาสํงผลตํอการตัดสินใจ
ของนักทํองเที่ยวอยํางมาก

ที่มา: BMI Kenya Tourism Report Q3 2014 และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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ความยาก-ง่ายในการทาธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ในสาธารณรัฐเคนยา
ตารางที่ 2.4: ความยาก-ง่ายในการทาธุรกิจในสาธารณรัฐเคนยา
หัวข้ อการจัดอันดับ
1.ความสะดวกในการจัดตั้งบริ ษทั
1.1 จานวนขั้นตอนการขอดาเนิ นการ
1.2 ระยะเวลา(วัน)
2.ขั้นตอนการขอใบอนุ ญาตก่อสร้าง
2.1 จานวนขั้นตอน
2.2 ระยะเวลาดาเนิ นการ(วัน)
3.ขั้นตอนการขึ้ นทะเบียนบริ ษทั
3.1 จานวนขั้นตอน
3.2 ระยะเวลาดาเนิ นการ(วัน)
3.3ค่าใช้จ่าย(ร้อยละของมูลค่าบริ ษทั )
4.ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ
4.1 ดัชนี ขอ้ มูลสินเชื่อ
5.การให้ความคุม้ ครองผูง้ ทุน
5.1 ดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูล
5.2 ดัชนี การคุม้ ครองผูล้ งทุน
6.ความสะดวกในการจ่ายภาษี
6.1 จานวนภาษีทตี่ อ้ ชาระต่อปี
6.2 ระยะเวลา(ชัว่ โมงต่อปี )
7. ความสะดวกในการค้าขายระหว่างประเทศ
7.1 จานวนเอกสาทีต่ อ้ งยื่ นเพื่อส่งออก
7.2 ระยะทีใ่ ช้ในการส่งออก(วัน)
7.3 ต้นทุนในการส่งออกต่อตูส้ ินค้า(ดอลลาร์สหรัฐ)
7.4 จานวนเอกสารทีต่ อ้ งยื่ นเมื่อนาเข้า
7.5 ระยะเวลาในการนาเข้า(วัน)
หัวข้าเข้
อการจั
ดอันสดัหรั
บ ฐ)
7.6 ต้นทุนในการน
า(ดอลลาร์
8.การบังคับใช้สญ
ั ญา
8.1 จานวนขั้นตอนในการยื่นเอกสาร
8.2 ระยะเวลาในการดาเนิ นการ(วัน)
9.การปิ ดกิจการ
9.1 อัตราค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟู(เซนต์ตอ่ ดอลลาร์)
9.2 ระยะเวลา(ปี )

อันดับโลก

เคนยา

แอฟริกากลาง

134
177
10
8
32
22
47
156
9
18
125
203
163
141
9
5
73
75
4.3
11
13
109
4
2
98
138
3
6
5
4
166
188
41
56
308
483
156
185
8
9
26
46
2,255
5,490
9
17
26 อันดับโลก 55
2,350
เคนยา
แอฟริ5,555
กากลาง
151
44
465
123
24.7
4.5

180
43
660
189
0
4.8

ที่มา: Doing Business 2014, World Bank Group
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3.1 บทนา
เคนยาเป็นตลาดขนาดใหญํที่สาคัญตลาดหนึ่งในแอฟริกา เป็นศูนย์กลางการค๎าและการเงินใน
แอฟริกาตะวันออก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจบริการและการทํองเที่ยว
เคนยากลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากนักทํองเที่ยวที่แสวงหาแหลํงทํองเที่ยวแปลกใหมํ
และชอบการผจญภัย สํงผลถึงการขยายตั วของธุรกิจรับเหมากํอสร๎างอาคารบ๎านเรือน และถนนหนทาง
ซึ่งรัฐบาลให๎ความสาคัญเป็นอยํางมาก
ในด๎านการสํ งเสริ มการลงทุน จากตํางประเทศ พบวํา รัฐ บาลเคนยาต๎องการการลงทุนจาก
ตํางประเทศ เพื่อกระตุ๎นภาคเศรษฐกิจและการจ๎างงาน แตํยังจากัดการลงทุนจากตํางชาติในสาขา
โทรคมนาคม การประกัน การสื่อสาร ทั้งนื้ นโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) ของเคนยา ทาให๎
เคนยาให๎ ความส าคัญกับ ประเทศในเอเชียมากขึ้น ทั้งทางด๎านการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว
รัฐบาลเคนยามีนโยบายสํงเสริมการลงทุนด๎านตําง ๆ เชํน การยกเว๎นภาษี การปรับปรุงโครงสร๎างทาง
อุตสาหกรรม การอานวยความสะดวกทางด๎านศุลกากร และการออกใบอนุญาตทางาน นอกจากนี้ยังได๎
พัฒ นาโครงสร๎ างสาธารณูป โภคพื้น ฐาน เชํ น เครือขํายเส๎ นทางการคมนาคมทั้งภายในและระหวํา ง
ประเทศ การพัฒ นาทรั พ ยากรน้ า พลั ง งาน การสื่ อสารโทรคมนาคม การขนสํ ง รวมทั้ง การพัฒ นา
สนามบินเพื่อเป็นศู นย์กลางการบินภายในภูมิภาค ปรับปรุงการบริการให๎ได๎ตามมาตรฐานสากล เชํน
ทําเรือมอมบาซา เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนถํายสินค๎าที่สาคัญของประเทศ และภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพัฒนาการด๎านเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic development) พบวํา
แม๎วําในชํวงปี 2004-2013 เศรษฐกิจเคนยาจะเผชิญกับปัญหาการเมืองและความไมํสงบภายในประเทศ
ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ และวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป แตํโดยภาพรวม เศรษฐกิจของเคนยาก็
สามารถเติบโตได๎ในอัตราเฉลี่ย 4.8 % ตํอปี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวยตํอการเพาะปลูกมาก
ขึ้น และการค๎นพบแหลํงน้ามันและถํานหินครั้งสาคัญทางตอนเหนือของ Turkana และในเมือง Kitui
และ Mwingi ซึ่งอยูํทางตะวันออกของเคนยา ซึ่งสํงผลให๎นักลงทุนมีความเชื่อมั่นตํอเศรษฐกิจเคนยามาก
โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-1
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ขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาด๎านการสํงออกสินค๎าและบริการ ก็พบวํา ในปี 2004-2013 สามารถ
เติบโตได๎ในอัตราเฉลี่ย 5.3% ตํอปี แม๎วําในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ ภาคการทํองเที่ยวจะหดตัวลงก็ตาม
แผนภาพที่ 3.1 : อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในสาธารณรัฐเคนยา

ที่มา:

แผนภาพที่ 3.2 : อัตราการเติบโตของการส่งออก
สินค้าในสาธารณรัฐเคนยา

ที่มา:

IMF (2014)

IMF (2014)

แผนภาพที่ 3.3 : อัตราการเติบโตของการส่งออกบริการในสาธารณรัฐเคนยา

ที่มา:

IMF (2014)

ในแงํความสัมพัน ธ์ด๎านการค๎าระหวํางสาธารณรัฐเคนยากับประเทศไทย พบวํา เคนยาเป็น
ประเทศคูํค๎าที่สาคัญของไทยในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก โดยในปี 2556 ปริมาณการค๎าระหวํางไทย
และเคนยา มีมูลคํารวม 6,871.9 ล๎านบาท โดยไทยสํงออกสินค๎าไปเคนยา มูลคํา 6,308.7 ล๎านบาท และ
นาเข๎าสินค๎าจากเคนยามูลคํา 563.2 ล๎านบาท โดยสินค๎าออกหลักของไทย ได๎แกํ น้าตาลทราย รถยนต์
และสํ ว นประกอบ เม็ ด พลาสติ ก เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละสํ ว นประกอบ เหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์
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เครื่องนุํงหํม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู๎เย็น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และสินค๎านาเข๎าหลักของไทย
ได๎แกํ เคมีภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพชรพลอย อัญมณี เงิน/ทองคา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และ
เครื่องใช๎/เครื่องตกแตํงภายในบ๎าน โดยการสํงออกสินค๎าไทยไปเคนยา (ในรูปเงินบาท) ในชํวงปี 2547-2556
เติบโตร๎อยละ 12.39 เนื่องจากการเติบโตจากการสํงออกโดยเฉพาะสินค๎าสํงออกสาคัญ ได๎แกํ น้าตาลทราย
(เติบโตเฉลี่ย 160.43% ตํอปี) รถยนต์และสํวนประกอบ (66.20%) และวิทยุโทรทัศน์และสํวนประกอบ
(18.31%) นอกจากนี้ ไทยยังสามารถขยายลูํทางการสํงออกสินค๎าไปยังเคนยาได๎เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ยางแผํน สิ่งทอและเสื้อผ๎าสาเร็จรูป ปอ วัสดุกํอสร๎าง และเครื่องประดับเลียนแบบ (Imitation
jewelry) ตลอดจนผู๎ซื้อรายยํอยที่เดินทางไปซื้อสินค๎าอุปโภคและบริโภคในไทย ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง และมีความเชื่อวําสินค๎าของไทยมีคุณภาพ และทันสมัย ซึ่งสินค๎าอุปโภคบริโภคดังกลําวสํวนใหญํ
เคนยาไมํสามารถผลิตได๎เอง
สาหรับการนาเข๎าสินค๎าจากเคนยา พบวํา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 18.79 ตํอปี ในชํวงปี 2547-2556
เนื่องจากการเติบโตของสินค๎านาเข๎าหลัก อันได๎แกํ เคมีภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนการ
ขยายลูํทางการนาเข๎าสินค๎ากาแฟ และโซดาแอซ
แผนภาพที่ 3.4: การส่งออกสินค้าจากไทยไปยังเคนยา

ล๎านบาท

หมายเหตุ: ในชํวงปี 2547-2556 มูลคําการสํงออกสินค๎าจากไทยไปยังเคนยาโดยภาพรวม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12.39% ตํอปี
โดยสิ นค๎ า สํ งออกสาคั ญ สามอั นดั บ แรก อั นได๎ แ กํ น้ าตาลทราย รถยนต์แ ละสํว นประกอบ และวิ ท ยุ โทรทั ศน์ แ ละ
สํวนประกอบ มีมูลคําการสํงออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160.43% 66.20% และ 18.31% ตํอปี ตามลาดับ
ที่มา: กรมศุลกากร (2557)
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แผนภาพที่ 3.5: การนาเข้าสินค้าเคนยาจากไทย
ล๎านบาท
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หมายเหตุ: ในชํวงปี 2547-2556 มูลคําการนาเข๎าสินค๎าจากไทยไปยังเคนยาโดยภาพรวม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.79% ตํอปี
โดยสินค๎านาเข๎าสาคัญ อาทิ เคมีภัณฑ์ มีมูลคําการนาเข๎าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 26.20% ตํอปี
ที่มา: กรมศุลกากร (2557)

ในด๎านการลงทุน พบวํา ในชํวง 25 ปีที่ผํานมา เคนยายังมีความสามารถในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตํางประเทศ (FDI) น๎อยกวําในหลายประเทศ เชํน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ๎าน
อยํางแทนซาเนียและยูกันดา เนื่องจากปัญหาด๎านการเมือง/ความไมํสงบในประเทศ ปัญหาคอรัปชั่น /
ทุจ ริ ตของภาครัฐ และโครงสร๎ างพื้น ฐานที่ไมํเพียงพอและมีปัญหาด๎านคุณภาพ อยํางไรก็ดี ปัจจุบัน
สาธารณรัฐเคนยามีการดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระยะยาว คือ โครงการ Kenya Vision 2030
ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและสร๎างความเจริญเติบโตแกํประเทศภายในปี 2030
ซึ่งโครงการดังกลําวมีโครงการยํอยอีกหลายโครงการที่อยูํภายใต๎การดาเนินงานและกาลังจะเริ่มต๎นดาเนิน
โครงการในอนาคต โดยเป็นโครงการที่ พัฒนาทั้งด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงโครงสร๎าง
พื้นฐานของประเทศ นอกจากนี้ การเป็นสมาชิกประชาคมแอฟริกันตะวันออก (EAC) สํงผลให๎เศรษฐกิจ
ของเคนยาเกิดความก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่องด๎วยมีความพยายามที่จะทาให๎การเคลื่อนย๎ายผลผลิต แรงงาน
และการเงินระหวํางกันมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น และขจัดการกีดกันทางการค๎าทั้งในรูปแบบมาตรการทาง
ภาษีและที่มิใชํภาษี

โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-4

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

แผนภาพที่ 3.6: วิสัยทัศน์ด้านความสามารถในการแข่งขันของเคนยา
ภายใต้แผน Kenya Vision 2030

ที่มา: Presentation by Minister of State for Planning, National Development and Vision 2030 (2012)
ตารางที่ 3.1:







สาขาอุตสากรรมที่สาธารณรัฐเคนยาให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก
(Priority Sectors) ภายใต้แผน Kenya Vision 2030

ทํองเที่ยว
เกษตรกรรม
การค๎าสํงและค๎าปลีก
การผลิต
ICT และธุรกิจรับจ๎างบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing)
บริการทางการเงิน (Financial Services)

หมายเหตุ : เคนยาตั้งเป้าหมายให๎สาขาอุตสาหกรรมดังกลําวกระตุ๎นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร๎อยละ 10 ใน
ระยะกลางถึงระยะยาว
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ในปัจจุบัน พบวํา มีนักลงทุนไทยสนใจไปลงทุนยังสาธารณรัฐแล๎วจานวนหนึ่ง โดยนักลงทุนที่สาคัญ
อาทิ บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF) บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชันแนล เครือเซ็นทารา และบจ.พานทองกลการ (รวบรวมถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
ตารางที่ 3.2:

ตัวอย่างรายชื่อนักลงทุนไทยที่มีแผนการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา

บริษัท
บมจ.ปตท. สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

รายละเอียด
 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสารองและการผลิตในอนาคต
(หนังสือพิมพ์ผู๎จัดการ, 22 พ.ค. 2557)

 รายละเอียดธุรกิจ

ที่มา: ปตท.สผ. (2557)

บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
(CPF)

บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

 บริษัทฯ ได๎ดูลูํทางการลงทุนในทวีปแอฟริกา โดยคาดการณ์ใน
เบื้องต๎นวําจะลงทุนที่ประเทศเคนยําเป็นประเทศแรก
 CPF เคยมีแผนลงทุนธุรกิจไกํแบบครบวงจรเริ่มตั้งแตํการสร๎าง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยง โรงเชือดและแปรรูปไกํ แตํได๎เริม่ ธุรกิจเลี้ยง
ลูกไกํและผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศแทนซาเนียกํอน
 ตามแผนเดิมคาดวําจะใช๎เงินลงทุนประมาณ 50-100 ล๎านเหรียญ
สหรัฐ เพื่อเจาะตลาดในเคนยํา (หนังสือพิมพ์ผู๎จัดการ, 12 ส.ค. 2553)
 บริษัทฯ เข๎ารํวมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท RANI
INVESTMENT เพื่อขยายธุรกิจตํอไปในทวีปแอฟริกา โดยเริ่มจากประเทศ
โมซัมบิกเป็นประเทศแรก ณ ปัจจุบัน กลุํมไมเนอร์มโี รงแรมในประเทศ
แทนซาเนียและเคนยําผํานการรํวมลงทุนกับ ELEWANA COLLECTION และ
เล็งเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจตํอไปในทวีปนี้ ซึ่งยังไมํมีผู๎ประกอบการรายอื่น
เข๎าถึงมากนัก
 การขยายแบรนด์ของไมเนอร์ในสํวนที่ลงทุนเอง อาทิ
แบรนด์อนันตรา จะมีที่ศรีลังกา แบรนด์ Elewana ที่เคนยา เป็นต๎น
(ฐานเศรษฐกิจ, 19 ก.ย. 2555)

เครือเซ็นทารา

 ในปี 2557 มีแผนไปบุกตลาดใหมํ ๆ ในภูมิภาค
แอฟริกา หลังจากเปิดให๎บริการโรงแรมดุสติ ธานี เลควิว ที่เมืองไคโร ประเทศ
อียิปต์ ก็เตรียมเปิด ดุสติ ดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา ชํวงเดือนเมษายนปีหน๎า
(ประชาชาติธุรกิจ, 2557)

 ประกอบรถยนต์โดยสารโดยนาเข๎าชิ้นสํวนและ
อะไหลํรถยนต์จากประเทศไทย และมีโครงการสํงออกไปประเทศอืน่ ๆ ใน
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก โดยรํวมทุนกับ บจ.เคนยาบัส
ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2557)
บจ.พานทองกลการ

โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-6

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

ประเด็นที่นําสนใจด๎านการขยายลูํทางการค๎า/การลงทุนของไทยในเคนยา ยังรวมถึง
1. ลูํทางการขยายตลาด/การลงทุนในเครื่องจักรการเกษตร และอาหารกระป๋อง
สินค๎าที่มีลูํทางจะขยายตลาดในเคนยาได๎ ได๎แกํ เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับเกษตรกร ซึ่ง
ปัจจุบันยังคงใช๎แรงงานคนในการทาเกษตรกรรม อาหารแปรรูป/อาหารกระป๋องซึ่งผู๎บริโภคยังมีตัวเลือก
ไมํมากนัก สาหรับสินค๎าข๎าว พบวํา มีการบริโภคในวงจากัดเฉพาะชาวเอเชียบางประเทศ และข๎าวไทย
ก็มีวางขายในห๎างสรรพสินค๎า (ตราช๎าง และตราฉัตร) แตํเป็นที่นําสังเกตวํา ข๎าวและสินค๎าอื่นจากไทยที่มี
ขายในเคนยาจะมีราคาสูงกวําสินค๎าประเภทเดียวกันจากประเทศอื่น (ที่มา: สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ
กรุงไนโรบี, 2552)
2. การสํงเสริมการการสํงออกเสื้อผ๎าสาเร็จรูปและสินค๎าอุปโภคบริโภค
อีกหนึ่ งกลุํมสิน ค๎าที่มี ศักยภาพและมีมูล คําการซื้อเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ สินค๎าอุปโภค
บริโภค เสื้อผ๎าสาเร็จรูป สินค๎าแฟชั่น ซึ่งเป็นมูลคําที่ เกิดจากผู๎ซื้อรายยํอย ทั้งนี้ การสํงเสริมการสํงออก
เสื้อผ๎าสาเร็จรูปและสินค๎าอุปโภคบริโภคจากไทยมายังเคนยา นําจะมีโอกาสประสบความสาเร็จและสร๎าง
มูลคําทางการตลาดได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากข๎อจากัดด๎านการผลิตของเคนยา ตลอดจนภาพลักษณ์ของ
สินค๎าไทยที่มีคุณภาพ ทันสมัย แตํราคาไมํสูง (ที่มา: สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงไนโรบี, 2552)
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3.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคและช่องทางการกระจายสินค้า
3.2.1 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ตั้งแตํปี 2000 การใช๎จํายเพิ่มการบริโภคของประชากรแอฟริกาใต๎สะฮารา ซึ่งรวมถึงเคนยา
กานา และแทนซาเนีย มีแนวโน๎มเติบโตคงที่ในระดับร๎อยละ 4 ตํอปี และคาดการณ์วํา จะมีมูลคํารวมอยูํ
ที่ 1 ล๎านล๎านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ในปี 2020 (Euromonitor (2011) (อ๎างอิงจาก Accenture (2012))
ปัจจัยสาคัญเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเหมืองแรํและทรัพยากรธรรมชาติ
และโครงสร๎างเศรษฐกิจมีแนวโน๎มเปลี่ยนแปลงไป โดยมุํงพึ่งพิงอุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้น และชนชั้น
กลาง (Middle Class) มีแนวโน๎มขยายตัวมากขึ้น
แผนภาพที่ 3.7: ประมาณการการใช้จ่ายของประชากรแอฟริกาใต้สะฮารา
(Sub-Saharan Africa)

ที่มา: Euromonitor (2011) (อ๎างอิงจาก Accenture (2012))
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แผนภาพที่ 3.8: ประมาณการใช้จ่ายของประชากรแอฟริกาใต้สะฮารา ในปี 2020
จาแนกรายประเทศ

ที่มา: Euromonitor Africa Consumer Spending 2010 (อ๎างอิงจาก Accenture (2012))

เมื่อพิจารณาในแตํละเซคเมนต์ของผู๎บริโภค พบวํา กลุํมประชากรในแอฟริกาใต๎สะฮารา ซึ่ง
รวมถึงเคนยา กานา และแทนซาเนีย สามารถแบํงได๎เป็น 5 กลุํมใหญํ ๆ ได๎แกํ กลุํมหาเช๎ากินค่า (Basic
Survivors) กลุํมครอบครัวคนทางาน (Working Families) กลุํมผู๎มุํงมั่นพยายาม (Rising Striver) กลุํม
คนทางานในเมืองที่มีรสนิยมในสินค๎า (Cosmopolitan Professionals) และกลุํมคนมีฐานะ (The
Affluent) ทั้งนี้ แม๎วําประชากรสํวนใหญํจะเป็นผู๎มีรายได๎ต่า และคํอนข๎ างอํอนไหวตํอราคาสินค๎าสูง แตํ
แนวโน๎ มการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัว ของกลุํ มชนชั้ นกลาง (ดังที่กลํ าวในตอนต๎น) มี
แนวโน๎มสํงผลให๎ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และอัตราความเป็นเมือง (Urbanization Rate)
มีแนวโน๎มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์วํา อัตราความเป็นเมืองในทวีปแอฟริกามีแนวโน๎มเพิ่มจากระดับ
ประมาณ 37% ในปี 2010 เป็นระดับประมาณ 43% ในปี 2020 (Euromonitor (2011) (อ๎างอิงจาก
Accenture (2012))
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แผนภาพที่ 3.9: การจาแนกกลุ่มประชากรในแอฟริกาใต้สะฮารา

ที่มา: Accenture (2012)
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ตารางที่ 3.3:

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริโภคของชาวเคนยา ในปี 2011
(ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด)
รายการ

สัดส่วน

อาหารและเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์

36.2

ทีอ่ ยูอ่ าศัย และค่าสาธารณูปโภค

18.0

เดินทาง/ขนส่ง

10.4

เสือ้ ผ้าและรองเท้า

7.5

เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน

6.2

ใช้จ่ายด้านร้านอาหาร โรงแรม

6.2

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (เช่น ประกันภัย) และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

3.2

การสือ่ สาร

3.1

สุขภาพ

3.0

การศึกษา

3.0

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น ท่องเทีย่ ว

2.2

เครื่องดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์และยาสูบ
ที่มา: National Statistics และ BMI (2014)

0.8

3.2.2 ช่องทางการกระจายสินค้า
ในด๎ า นการค๎ า ปลี ก ชํ อ งทางการค๎ า ปลี ก (กลุํ ม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ) ที่ ส าคั ญ ในเคนยา
ประกอบด๎วยสามชํองทางสาคัญ ได๎แกํ
ก. กลุํมร๎านสรรพสินค๎าขนาดใหญํ (Super Stores) และกลุํมซุปเปอร์มาร์เก็ต
รายละเอียดดังตารางข๎างลํางนี้
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ตารางที่ 3.4:

กลุ่มร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Super Stores) และกลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ต

ชื่อร้าน และประเภท
Nakumatt Holdings Ltd
ร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํ
(Hypermarkets (14)
Supermarkets (17)
ร๎านสะดวกซื้อ (Convenience
stores) (5)
Tuskys Ltd
Hypermarkets (7)
Supermarkets (20)
Convenience stores (9)
Uchumi Ltd
Hypermarkets (9)
Supermarkets (15)
Naivas Ltd
Hypermarkets (5)
Supermarkets (15)
Convenience store (1)
Ukwala Ltd
Supermarkets (14)

รูปแบบ
ยอดขายอาหาร
ความเป็น
ปี 2011
เจ้าของ (ล๎านดอลลาร์ สรอ.)
คนท๎องถิ่น
270
(Local)

จานวน
ร้าน

ที่ตั้ง

รูปแบบตัวแทน
จัดซื้อสินค้า

37

เคนยา (30)
ยูกันดา (4)
รวันดา (2) และ
แทนซาเนีย (1)

ซัพพลายเออร์
ท๎องถิ่น และผู๎นา
เข๎าสินค๎า

Local

169

36

เคนยา (32) และ
ยูกันดา (4)

ซัพพลายเออร์
ท๎องถิ่น และผู๎นา
เข๎าสินค๎า

Local

104

26

เคนยา (32)
ยูกันดา (5) และ
แทนซาเนีย (1)

ซัพพลายเออร์
ท๎องถิ่น และผู๎นา
เข๎าสินค๎า

Local

106

21

อยูํในเคนยา
ทั้งหมด

ซัพพลายเออร์
ท๎องถิ่น และผู๎นา
เข๎าสินค๎า

Local

45

14

อยูํในเคนยา
ทั้งหมด

ซัพพลายเออร์
ท๎องถิ่น และผู๎นา
เข๎าสินค๎า

หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขายอาหาร เฉพาะร๎านที่ตั้งอยูํในเคนยาเทํานั้น โดยเป็นตัวเลขตามปีปฏิทิน 2011
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ โดย USDA (2012)
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ข. กลุ่มร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าในสถานีบริการน้ามัน/แก๊ส (Gas Marts) และร้านค้าขนาด
เล็กตามถนน (Kiosks)
รายละเอียดดังตารางข๎างลํางนี้
ตารางที่ 3.5:

กลุ่มร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าในสถานีบริการน้ามัน/แก๊ส (Gas Marts) และ
ร้านค้าขนาดเล็กตามถนน (Kiosks)

ชื่อร้าน และประเภท
Chandarana Supermarkets
Ltd
ร๎านค๎าอื่น ๆ และซุปเปอร์มาร์
เก็ตขนาดเล็ก
ร๎านสะดวกซื้อ และ Gas Marts

รูปแบบ
ความเป็น
เจ้าของ
Local

ยอดขายอาหาร
ปี 2011
(ล๎านดอลลาร์ สรอ.)
22

Local

N/A

จานวน
ร้าน

ที่ตั้ง

รูปแบบตัวแทนจัดซื้อ
สินค้า

8

อยูํในเคนยา
ทั้งหมด

ซัพพลายเออร์ท๎องถิ่น
และผู๎นาเข๎าสินค๎า

น๎อยกวํา
11
20*

อยูํในเคนยา
ทั้งหมด
อยูํในเคนยา
ทั้งหมด

ซัพพลายเออร์ท๎องถิ่น
และผู๎นาเข๎าสินค๎า
ซัพพลายเออร์ท๎องถิ่น

Local &
N/A
Foreign
หมายเหตุ: *เป็นข๎อมูลเฉพาะ Oil Libya Gas Mart convenience stores เทํานั้น
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ โดย USDA (2012)

ค. ตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Markets)
การค๎าปลีกในรูปแบบตลาดแบบดั้งเดิมกระจายตัวอยูํทั่วประเทศ โดยสํวนใหญํอยูํในรูปแบบของ
ตลาดนัด ร๎านค๎าขนาดเล็กตามถนน และการยกสินค๎าเรํขายตามถนน (Street Hawking) ซึ่งเป็นเซ็ก
เมนต์ที่ใหญํที่สุด โดยมีสํวนแบํงตลาดประมาณร๎อยละ 80 โดยมักนิยมขายอาหารที่ผลิตโดยบริษัทท๎องถิ่น
เครื่องดื่ม ผักผลไม๎สด ถั่ว และธัญพืช
แผนภาพที่ 3.10: ตัวอย่างรูปแบบตลาดแบบดั้งเดิมในเคนยา

ร๎านค๎าขนาดเล็กตามถนน
ที่มา: เว็ปไซด์ wordpress.com

ตลาดนัด

ยกสินค๎าเรํขายตามถนน
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3.3 การวิ เ คราะห์ โ อกาสและลู่ ท างในสาขาการลงทุ น ที่
น่าสนใจ
3.3.1 ภาพรวมโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา
ตารางที่ 3.6:

สรุปโอกาสและความเสี่ยงด้านการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา

โอกาส
1. เคนยาเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สาคัญใน
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีเครือขํายการเชื่อมโยง
การคมนาคมที่ดี มีทําเรือสาคัญที่เมืองมอมบาซา
และยังมีเส๎นทางรถไฟและการบินเชื่อมตํอไปยัง
ประเทศเพื่อนบ๎าน จึงเป็นจุดกระจายสินค๎าไปยัง
ประเทศตําง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได๎ดี
2. เคนยายังมีศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวสูง โดยเฉพาะ
eco-tourism และการทํองเที่ยวแบบซาฟารี รวมทั้ง
มีวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่นําสนใจ
3. เคนยามีจดุ เดํนด๎านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหลํง
วัตถุดิบอัญมณี เชํน ทับทิม ไพลิน แซฟไฟร์ และ
พลอยเนื้ออํอน
4. เคนยามีความเคลื่อนไหวที่ก๎าวหน๎าในการเปิดเสรี
ทางการค๎า ได๎รํวมลงนามจัดตั้งเขตการค๎าเสรี (Free
Trade Area - FTA) กับกลุํมตลาดรํวมแหํงแอฟริกา
ตะวันออกและแอฟริกาตอนใต๎ (Common Market
for Eastern and Southern Africa - COMESA) ซึ่ง
ความคืบหน๎าลําสุด พบวํา สาธารณรัฐยูกันดา และ
เอธิโอเปีย มีแนวโน๎มจะเข๎ารํวมใน COMESA ด๎วย ซึ่ง
มีแนวโน๎มขยายตลาดการค๎าระหวํางเคนยากับ
ประเทศใน COMESA ในอนาคต
ทั้งนี้ การรํวมลงนามจัดตั้งเขตการค๎าเสรีและ
ตลาดรํวมดังกลําว กํอให๎เกิดตลาดเสรีขนาดใหญํ
ที่มีประชากรรวมกันถึง 350 ล๎านคน นอกจากนี้ ยัง
ได๎รํวมลงนามกับยูกันดาและแทนซาเนียจัดตั้งประชาคม
แอฟริกาตะวันออก (East African Community - EAC)
ซึ่งได๎จัดตั้งสหภาพศุลกากรแล๎ว นอกจากนี้ เคนยาได๎รับ
สิทธิพิเศษทางการค๎าจากสหภาพยุโรป (European
Union - EU) ภายใต๎ความตกลงโคโตนู (Cotonou
Agreement) และได๎รับสิทธิพิเศษทางการค๎าจากสหรัฐฯ
ภายใต๎รัฐบัญญัติ African Growth and Opportunity
Act (AGOA) ด๎วย

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ความเสี่ยง
ตลาดเคนยามีกาลังซื้อต่าและระยะทางขนสํงที่ไกล
จึงยังไมํเป็นที่สนใจของเอกชนไทยในการแสวงหา
ตลาดหรือเข๎าไปลงทุนในเคนยา
การขาดแคลนเงินตราตํางประเทศและปัญหาหนี้สิน
ตํางประเทศจานวนมาก ทาให๎เคนยาคํอนข๎างเข๎มงวด
การนาเข๎าสินค๎าประเภทตําง ๆ กอปรกับเคนยาต๎อง
พึ่งพาความชํวยเหลือทางการเงินจากตํางประเทศ จึง
จัดสรรการนาเข๎าให๎แกํประเทศที่ให๎ความชํวยเหลือ
เป็นพิเศษ
ระบบราชการและระบบการดาเนินธุรกิจเอกชนของ
เคนยาล๎าสมัยและไมํนาํ เชื่อถือ
เอกชนของทั้งสองฝ่ายขาดข๎อมูลทางธุรกิจระหวํางกัน
และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยํางจริงจัง
โครงสร๎างพื้นฐานของประเทศ เชํน ถนน ทางรถไฟ
ซึ่งอาจยังไมํพร๎อม และสํงผลให๎ตน๎ ทุนในการขนสํง
สูงขึ้น
ปัญหาด๎านคอร์รัปชั่นและความมัน่ คงในประเทศ
ความเสีย่ งด๎านเงินเฟ้อซึ่งคาดการณ์ได๎ยาก สํวนหนึ่ง
เนื่องมาจากอาจเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ/ภัยแล๎ง ซึ่ง
สํงผลกระทบตํอผลผลิตภาคการเกษตร และความ
เสี่ยงด๎านความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
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โอกาส
5. สินค๎าที่ไทยมีลูํทางจะขยายตลาดในเคนยาได๎รวมถึง
เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งปัจจุบนั ยังคงใช๎
แรงงานคนในการทาเกษตรกรรม อาหารแปรรูป/
อาหารกระป๋องซึ่งผู๎บริโภคยังมีตัวเลือกไมํมากนัก
6. การสํงเสริมการสํงออกเสื้อผ๎าสาเร็จรูปและสินค๎า
อุปโภคบริโภคจากไทยมายังเคนยา นําจะมีโอกาส
ประสบความสาเร็จและสร๎างมูลคําทางการตลาดได๎
เป็นอยํางดี เนื่องจากข๎อจากัดด๎านการผลิตของเคนยา
ตลอดจนภาพลักษณ์ของสินค๎าไทยที่มีคุณภาพ
ทันสมัย แตํราคาไมํสูง
7. ชนชั้นกลางที่กาลังเติบโตและกลุํมชาวตํางชาติที่
ทางานในเคนยา เป็นตลาดเฉพาะ (Niche market)
ของการนาเข๎าสินค๎าประเภทอาหาร
และการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรม
ภัตตาคาร/ร๎านอาหาร ทาให๎ต๎องการผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคณ
ุ ภาพ

ความเสี่ยง

ที่มา: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจาประเทศไทย (2556) BMI (2014) USDA (2012) และสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

3.3.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา
แผนภาพที่ 3.11: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขาเข้า (FDI Inflow) ในกลุ่มประชาคม
แอฟริกาตะวันออก (EAC)

ที่มา: The East African (2013) อ๎างอิงจาก World Bank (2013)
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ในชํวงปี 2007-2012 การลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ (FDI) ในสาธารณรัฐเคนยาเติบโตใน
อัตราเฉลี่ย 9.9% ตํอปี โดยในปี 2012 FDI ในเคนยาหดตัว 27.04% คิดเป็นมูลคํา 259 ล๎านดอลลาร์
สรอ. เมื่อเทียบกับปี 2011 ซึ่งเทํากับ 355 ล๎านดอลลาร์สรอ. อันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองและ
ความลําช๎าในยกเลิกพิธีการออกใบอนุญาต (Licensing procedures) ที่มีความยุํงยากซับซ๎อน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศแทนซาเนียและยูกันดา พบวํา ในปี 2012 ระดับ FDI ในประเทศดังกลําวสูงกวํา
ในเคนยา ประมาณ 7 เทํา สาเหตุสาคัญจากการพบแหลํงทรัพยากรธรรมชาติลําสุดในประเทศดังกลําว
สํงผลให๎มีการลงทุนด๎านแหลํงสารองก๏าซธรรมชาติในแทนซาเนีย และด๎านน้ามันเชื้อเพลิงในยูกันดา
ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐเคนยา ซึ่งอยูํในรูปแบบของเขต
อุตสาหกรรมสํงออก (Export Processing Zone: EPZ) ซึ่งรัฐบาลเคนยาได๎กํอตั้งหนํวยงานดังกลําวขึ้น
เพื่อให๎สิทธิพิเศษแกํนักลงทุน อันได๎แกํ สิทธิพิเศษทางภาษี (เชํน การยกเว๎นภาษีเงินได๎จากการประกอบ
ธุรกิจเป็นเวลา 10 ปี การยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีศุลกากรจากการนาเข๎าวัตถุดิบตลอดระยะเวลา
การประกอบการ) และการอานวยความสะดวกในการดาเนินการ เป็นต๎น โดยในปี 2012 สัดสํวนความ
เป็นเจ๎าของในธุรกิจที่ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมสํงออก (EPZ) ประกอบด๎วย คนท๎องถิ่นเคนยาเป็นเจ๎าของ
กิจการเพียงอยํางเดียว (25.6%) ชาวตํางชาติเป็นเจ๎าของกิจการเพียงอยํางเดียว (50.0%) และเป็น
กิจการที่มีการรํวมลงทุน (Joint Ventures) (24.4%) โดยรายละเอียดสัดสํวนอุตสาหกรรมในเขต EPZ
ในปี 2012 และสัดสํวนผลผลิต
ตารางที่ 3.7:
ภาค
การแปรรูปเกษตร
เครื่องดื่ม
เคมี
หน๎าปัดนาฬิกา
อิเล็อทรอนิกส์/เครื่องใช๎ไฟฟ้า
การแปรรูปอาหาร
สิ่งทอ
การบริการสนับสนุนด๎านสิ่งทอ
แรํธาตุ / โลหะ / อัญมณี
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
พลาสติก
การพิมพ์
สิ่งของบรรเทาทุกข์
การบริการ
อื่นๆ
รวม
ที่มา: EPZ (2013)

สัดส่วนอุตสาหกรรมในเขต EPZ ในปี 2012

จานวน
ทรัพยากร
งานท๎องถิ่น การสํงออก ยอดการขาย
การลงทุน คําเฉลี่ย
บริษัท
ท๎องถิ่น
21.95% 10.97% 15.87%
14.67%
29.23% 16.09% 18.13%
3.66%
0.55%
0.91%
0.82%
1.36% 0.64% 1.32%
1.22%
0.21%
0.13%
0.12%
0.31% 2.93% 0.82%
1.22%
0.76%
1.50%
1.36%
1.01% 1.84% 1.28%
3.66%
0.05%
6.93%
6.25%
0.12% 1.23% 3.04%
3.66%
0.86%
1.00%
1.52%
3.12% 5.55% 2.62%
26.83% 79.71% 53.07%
48.94%
30.58% 27.85% 44.50%
6.10%
0.07%
0.00%
0.09%
0.08% 0.20% 1.09%
4.88%
1.17%
8.17%
7.54%
17.09% 20.32% 9.86%
2.44%
0.75%
0.98%
1.44%
1.16% 2.73% 1.58%
6.10%
1.30%
1.04%
1.27%
2.19% 3.06% 2.49%
1.22%
0.73%
1.47%
7.45%
5.19% 6.21% 3.71%
2.44%
0.32%
2.54%
2.51%
1.88% 1.35% 1.84%
12.20%
2.54%
6.39%
6.01%
6.62% 9.98% 7.29%
2.44%
0.02%
0.01%
0.01%
0.05% 0.01% 0.42%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
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แผนภาพที่ 3.12: สัดส่วนผลผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Sector)
เฉพาะในเขต EPZ เทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตรวม

ที่มา: EPZ (2013)

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความส าคั ญ ในเชิ ง เศรษฐกิ จ พบวํ า แม๎ วํ า เมื อ งมอมบาซาจะมี จ านวน
ผู๎ประกอบการใหญํมากเป็นอันดับที่สอง (คือ มีจานวนผู๎ประกอบการ 22 บริษัท) แตํความสาคัญในเชิง
การจ๎างงาน และยอดขายกลับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่น (ตารางที่ 3.8)
ตารางที่ 3.8:

เปรียบเทียบความสาคัญเชิงเศรษฐกิจในแต่ละเมืองในสาธารณรัฐเคนยา

เมือง

ยอดขาย ทรัพยากร
การลงทุน การนาเข๎า
ทั้งหมด
ท๎องถิ่น
(ล๎าน Kshs) (ล๎าน Kshs)
(ล๎าน Kshs) (ล๎าน Kshs)
12,934.0 13,981.0 4,926.0 18,882.0 10,091.0

จานวน จานวนงาน การสํงออก
บริษัท ท๎องถิ่น (ล๎าน Kshs)

Athi River/Mlolongo/Isinya

43.0 13,226.0

Nairobi

11.0

6,068.0

8,554.0

11,397.0

3,987.0

6,421.0

6,207.0

Mombasa

22.0 13,583.0

14,302.0

14,628.0

5,462.0

10,806.0

8,412.0

Kerio Valley/Nandi

2.0

376.0

3,140.0

3,227.0

2,770.0

1,581.0

225.0

Thika/Muranga

3.0

2,103.0

818.0

826.0

756.0

621.0

33.0

Laikipia

1.0

145.0

214.0

214.0

196.0

224.0

4.5

ทั้งหมด

82

35,501

39,962

44,273

18,097

38,535

24,973

ที่มา: EPZ (2013)
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ในด๎านคําจ๎างแรงงาน พบวํา ในปี 2012 คําจ๎างแรงงานเฉลี่ยในเคนยา อยูํที่ 10,585 Kshs ตํอ
เดือน โดยคําจ๎างแรงงานเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยในปี 2012 คําจ๎างเฉลี่ยอยูํที่ 8,404 Kshs ตํอเดือน
เมื่อเปรียบเทียบคําจ๎างแรงงานในแตํละประเภทอุตสาหกรรม พบวํา คําจ๎างแรงงานในสาขาการพิมพ์
(Printing) อยูํในระดับที่สูงกวําอุตสาหกรรมอื่น (แผนภาพที่ 3.13)
แผนภาพที่ 3.13: ค่าจ้างเฉลี่ยในสาธารณรัฐเคนยา แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
คําจ๎าง (Kshs)

ที่มา: EPZ (2013)
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3.4 โอกาสและลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
รัฐบาลของสาธารณรัฐเคนยา ได๎กาหนดอุตสาหกรรมที่ให๎ความสาคัญเป็นอันดับแรก (Priority
Sectors) ได๎แกํ อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เกษตรกรรม การค๎าสํงและค๎าปลีก การผลิต ไอซีทีและธุรกิจ
รับจ๎างบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing) และบริการทางการเงิน (Financial
Services) (ที่มา: Kenya Investment Authority (2014)) และเมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของนัก
ลงทุนไทย (ข๎อมูล ณ ปี 2014) พบวํา หนึ่งในธุรกิจที่นักลงทุนไทยมีแนวโน๎มไปลงทุนสาคัญในเคนยา
ประกอบด๎ ว ยธุร กิจ เกษตรและแปรรู ป สิ น ค๎าเกษตร (อาทิ บมจ.เครือ เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร) ธุรกิ จ
ทํองเที่ย ว (บมจ.ไมเนอร์อิน เตอร์ เนชั่น แนล และเครือเซ็นทารา) และธุรกิจเหมืองแรํอัญมณี (ที่มา:
กระทรวงการตํางประเทศ, 2557)
ทั้งนี้ หากพิจารณาโอกาสและลูํทางด๎านการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก
สองปัจจัย ได๎แกํ 1. ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ (Level of economic development) และความ
นําสนใจของตลาด (Attractiveness of a market) และ 2. ความเป็นไปได๎และความได๎เปรียบด๎านการ
แขํงขันของบริษัทไทย (Feasibility and competitive advantage of Thai firms) ในสามอุตสาหกรรม
ดังกลําว (ธุรกิจเกษตรและแปรรูปสินค๎าเกษตร ธุรกิจทํองเที่ยว และธุรกิจเหมืองแรํอัญมณี พบวํา ได๎
ข๎อสรุปดังแผนภาพและตารางข๎างลํางนี้
แผนภาพที่ 3.14: การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา
ความเป็นไปได๎และความได๎เปรียบด๎านการแขํงขันของบริษัทไทย
5
ธุ ร กิ จ เกษตรและแปรรู ป สิ น ค๎ า
4
เกษตร
ธุรกิจทํองเที่ยว
ดก
3
ธุรกิจเหมืองแรํ/แรํอัญมณี
ดก

2
1
0

0

1

2

3

4

5

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความนําสนใจของตลาด
หมายเหตุ: 1. ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Level of economic development) มีตัวชี้วัด (Indicator) ได๎แกํ
โครงสร๎างพื้นฐาน แรงงาน มาตรฐานการครองชีพ สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ (การเมือง การเงิน ระเบียบข๎อบังคับและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ) และความพร๎อมของโซํอุปทาน สาหรับความนําสนใจของตลาด (Attractiveness of a
market) มีตัวชี้วัด ได๎แกํ ขนาดของตลาดและผู๎เลํนหลักในตลาด คูํแขํงในตลาด อุปสรรคในการเข๎าสูํตลาด และสิทธิ
พิเศษแกํนักลงทุน (Investment incentives)
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2. ความเป็นไปได๎ (Feasibility) และความได๎เปรียบด๎านการแขํงขันของไทย (Competitive advantage of
Thai firm) มีตัวชี้วัด ได๎แกํ จุดแข็งของไทย (เชํน ด๎านต๎นทุนการผลิต /ผลิตภัณฑ์) ความพร๎อมของไทย (เชํน ด๎าน
เทคโนโลยี)
3. คะแนนมี 5 ระดับ ได๎แกํ 1 2 3 4 และ 5 โดย 5 หมายถึง ดีที่สุด
ที่มา: UNCTAD (2012) กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ (2556) IMF (2014) World Bank (2014) BMI (2014) และ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ตารางที่ 3.9:
สาขา

1. ธุรกิจเกษตร
และแปรรูป
สินค๎าเกษตร

การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา

การให้คะแนนอุตสาหกรรม
(Industry Rating)
(คะแนนเต็ม = 5)
เหตุผลสาคัญ
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 1
(น้าหนัก รวม
(น้าหนัก 50%)
50%)
3
4
3.5 ปัจจัยบวก
ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของไทย
 ธุรกิจเกษตร ประมง และปศุสัตว์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ สศช. และ
กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) ประเมินวํามีศักยภาพ โดยใน
ระยะกลาง (2012-2017) คาดวํา จะเติบโต 2.8% ตํอปี และใน
ระยะยาว (2018-2027) คาดวํา จะเติบโต 4.2% ตํอปี
 ธุรกิจอาหารแปรรูปเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ สศช. และกระทรวง
อุตสาหกรรม (2556) ประเมินวํามีศักยภาพ โดยในระยะกลาง
(2012-2017) คาดวํา จะเติบโต 7.8% ตํอปี และในระยะยาว
(2018-2027) คาดวํา จะเติบโต 5.1% ตํอปี
ความน่าสนใจของตลาดของเคนยา
 สินค๎าที่ไทยมีลูํทางจะขยายตลาดในเคนยาได๎รวมถึง 1)
เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับเกษตรกรรายใหญํ ซึ่งปัจจุบัน
ยังคงใช๎แรงงานคนในการทาเกษตรกรรม และ 2) อาหาร
กระป๋องและแปรรูปซึ่งผู๎บริโภคยังมีตัวเลือกไมํมากนัก
 ปัจจุบันเคนยายังใช๎แรงงานคนในการทาการเกษตรเป็นหลัก มี
ประสิทธิภาพการใช๎ที่ดินและแรงงานอยูํในระดับต่ามาก และ
เครื่องจักรกลทางเกษตรของไทยคํอนข๎างได๎รับความนําเชื่อถือ
จากตํางประเทศ
 บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเคนยามีความสามารถในการ
ผลิตอาหารจาหนํายในตลาดในประเทศ ภูมิภาค และสํงออกไป
ประเทศตําง ๆ ซึ่งรวมถึงผลิตป้อนหนํวยงานบรรเทาภัยพิบัติด๎วย
 ภาคการสํงออกอาหารของเคนยายังมีจุดเดํนด๎านการได๎รับ
มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นข๎อกาหนดให๎ต๎องได๎รับ หาก
ต๎องการสํงสินค๎าไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรป
 สหภาพยุโรป สหรัฐฯ จีน และแอฟริกา โดยได๎รบั การยกเว๎น
ภาษีนาเข๎าสินค๎า
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สาขา

2. ธุรกิจทํองเที่ยว

การให้คะแนนอุตสาหกรรม
(Industry Rating)
(คะแนนเต็ม = 5)
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 1
(น้าหนัก รวม
(น้าหนัก 50%)
50%)

3

4

3.5

เหตุผลสาคัญ

ปัจจัยลบ
ข้อจากัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน และปัญหาคอร์รัปชั่นของเคนยา
 ปัญหาข๎อจากัดด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน อาทิ ถนน น้า และไฟฟ้า
ซึ่งมีไมํเพียงพอ และมีราคาแพง
 ปัญหาคอร์รัปชั่น และความมั่นคง/ความสงบภายในประเทศ

ปัจจัยบวก
ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของไทย
 ธุรกิจทํองเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ สศช. และกระทรวง
อุตสาหกรรม (2556) ประเมินวํามีศักยภาพ โดยในระยะกลาง
(2012-2017) คาดวํา จะเติบโต 6.1% ตํอปี และในระยะยาว
(2018-2027) คาดวํา จะเติบโต 5.2% ตํอปี
ความน่าสนใจของตลาดของเคนยา
 เคนยาเป็นประเทศที่มีการทํองเที่ยวเชิงซาฟารีที่สาคัญ และ
จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานที่ทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่โดดเดํน
 เคนยามีการสํงเสริมอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจโรงแรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยว
 อุปสงค์ตํอที่พักในไนโรบีมีแนวโน๎มเติบโตตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎
จากโรงแรมใหมํหลายแหํงที่มีแผนขอใบอนุญาตกํอสร๎าง
 การสร๎างเมืองรีสอร์ทแหํงใหมํใน Diani, Kilifi และ Isiolo
 เคนยาสามารถขยายฐานนักทํองเที่ยวได๎อยํางมีนัยยะสาคัญ โดย
ตลาดนักทํองเที่ยวใหมํทมี่ ีศักยภาพ รวมถึงประเทศอินเดีย
ประเทศในกลุมํ UAE และจีน
ปัจจัยลบ
ข้อจากัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน และภาวะการแข่งขันทีม่ ีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น
 ปัญหาข๎อจากัดด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน อาทิ ถนน น้า และไฟฟ้า
ซึ่งมีไมํเพียงพอ และมีราคาแพง
 ปัญหาคอร์รัปชั่น และความมั่นคง/ความสงบภายในประเทศ
 เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์วํา องค์กรกรที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวใน
เคนยามีลักษณะการทางานแบบเป็นเอกเทศ ซึ่งไมํมีประสิทธิภาพ
3.ธุรกิจเหมืองแรํ/
3
2
2.5  ความสามารถในการแขํงขันของไทยยังอยูํในระดับไมํสูง สํวน
แรํอัญมณี
หนึ่งจะเห็นได๎จากจานวนเหมืองเปิดการ/ประทานบัตรใน
ประเทศไทย มีแนวโน๎มลดลงอยํางชัดเจน (กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรํ, 2556)
ที่มา: UNCTAD (2012) กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ (2556) IMF (2014) World Bank (2014) BMI (2014) และ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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3.5 พฤติกรรมผู้บริโภค
3.5.1 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่นําสนใจในการทา
การค๎า/ลงทุนของไทย เนื่องจากปัจจุบันเคนยายังใช๎แรงงานคนในการทาการเกษตรเป็นหลัก มีประสิทธิภาพ
การใช๎ที่ ดินและแรงงานอยูํ ในระดั บต่ามาก และเครื่องจั กรกลทางเกษตรของไทยคํ อนข๎างได๎ รั บความ
นําเชื่อถือจากตํางประเทศ ตลอดจนรัฐบาลเคนยากาลังดาเนินการปฏิรูปภาคเกษตร ภายใต๎ Strategy for
Revitalizing Agriculture (SRA) (2004-15), Kenya Vision 2030 (2008-12) และ Agricultural Sector
Development Strategy (ASDS) (2010-20) เพื่อมุํงในเชิงพาณิชย์และสามารถแขํงขันได๎
ทั้งนี้ ภาคเกษตรกรรมของเคนยาคิดเป็นสัดสํวน 24.2% ของ GDP ในปี 2013 (Kenya
National Bureau of Statistics, 2014) พืชที่สาคัญ อาทิ ชา กาแฟ น้าตาล พืชสวน ไม๎ดอก ถั่วแมคคา
เดเมีย เป็นต๎น อยํางไรก็ดี แม๎ภาคเกษตรกรรมจะเป็นสาขาที่มีความสาคัญมากในเคนยา แตํกลับพบวํา
เคนยําใช๎พื้นทีน่ ๎อยกวํา 20% ของพื้นที่ทั้งหมดปลูกพืชโดยรวม และใช๎พื้นที่เพื่อเพาะปลูกธัญพืชและพืชที่
ใช๎เป็นอาหารสัตว์ได๎น๎อยกวํา 8% ของที่ดินทั้งหมด ซึ่งฟาร์มขนาดเล็กจะปลูกข๎าวโพดเป็นสํวนใหญํ
รองลงมาได๎แกํมันฝรั่งและถั่ว นอกจากนี้ ภาคเกษตรกรรมของเคนยาขึ้นอยูํกับปัจจัยภายนอกเป็นอยําง
มาก อันได๎แกํ สภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยทางเศรษฐกิจของโลก (ที่มา: AgritecAfrica, 2014)
แผนภาพที่ 3.15: ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรในเคนยา
ซึ่งปรากฏในงานมหกรรม/การประชุมระดับนานาชาติ

หมายเหตุ: จุดประสงค์ของงานมหกรรมดังกลําว สํวนหนึ่งมุํงให๎ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง อาทิ เกษตรกร/เกษตรกรที่ทา
การเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) ผู๎สํงออก/นาเข๎า นักลงทุน เจ๎าของกิจการ นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย
ภาครัฐ และผู๎เชี่ยวชาญด๎านขนสํงและโลจิสติกส์ พบปะพูดคุย และจับคูํทางธุรกิจ
ที่มา: AgritecAfrica (2014)
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เมื่ อ พิ จ ารณามู ล คํ า การสํ ง ออกเครื่ อ งจั ก รกลและสํ ว นประกอบ (รวมถึ ง เครื่ อ งจั ก รกลทาง
การเกษตร) ของไทยไปเคนยา พบวํา ยังอยูํในระดับต่า โดยในปี 2556 มูลคําการสํงออกอยูํที่ 68.9 ล๎าน
บาทเทํานั้น อยํางไรก็ดี ประเมินวํา การสํงออกเครื่องจักรกลและสํวนประกอบ โดยเฉพาะเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร มีแนวโน๎มขยายตัว อันเป็นผลสืบเนื่องจากการดาเนินการปฏิรูปภาคการเกษตรของเคนยา
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แผนภาพที่ 3.16: มูลค่าการส่งออกเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
(รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร) ของไทยไปเคนยา
ตัวอยํางรายชื่อบริษัทผู๎สํงออกสินค๎า
เครื่องจักรกลและสํวนประกอบไปยังทวีป
115.1
แอฟริกา
95.8
 บจก.เอซีเอส แอดวานซ์ คาร์โก๎ แฮนด์ลิ่ง
81.1
68.9
ซิสเต็มส์
 บจก.อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น
 บจก.สํงเสริมเทคโนโลยีชนบท
 บจก.ซี ที อินดัสตรี
 บจก.แอทโก๎ อินเตอร์เนชันแนล
 บจก. เอเชียนฮอนด๎ามอเตอร์
 บจก. แพรี่ เอ็กซ์ปอร์ต เป็นต๎น

ที่มา: กรมศุลกากร (2556) และฐานข๎อมูลของกระทรวงพาณิชย์ (2557)

โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-23

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

ตารางที่ 3.10: การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรของประเทศไทย








/
(economy of scale)
( R&D)

brand/dealer loyalty






(food security)







(AEC)



ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2557)

3.5.2 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
เคนยาเป็นประเทศที่มีการทํองเที่ยวเชิงซาฟารีที่สาคัญ และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานที่
ทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่โดดเดํน เนื่องจากเคนยามีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์และมีอุทยานแหํงชาติหลาย
แหํง โดยอุทยานแหํงชาติที่มีชื่อเสียง คือ อุทยานแหํงชาติมาไซมารํา ซึ่งเป็นที่อยูํของสัตว์ป่าหลายชนิด ที่
สามารถดึงดูดนักทํองเที่ ยว นอกจากนี้ เคนยายังมีแหลํงทํองเที่ยวแบบชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของ
ประเทศอีกด๎วย ทั้งนี้ โอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวในเคนยา ได๎แกํ ธุรกิจโรงแรม
โรงแรมอพาร์ทเมนต์ บ๎านพัก(Cottage) เกมลอร์จ (Game Lodges) ร๎านอาหาร และธุรกิจการจัดการ
ทัวร์และอื่นๆ ปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมไทย 2 แหํง ที่จะเข๎าลงทุนเคนยา (เมืองหลวงไนโรบี) ได๎แกํ Dusit
International และ Centara นอกจากนี้เคนยายังมีการสํงเสริมอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยวและในชํวงปี 2014 ยังมีโรงแรมขนาดใหญํอยําง
Marriott และ Hilton ที่วางแผนจะเข๎าลงทุนในเคนยาอีกด๎วย
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ทั้ง นี้ รายละเอี ย ดกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข๎ อ งกั บ การดาเนิน ธุ รกิ จ ทํ องเที่ย วในเคนยา แยกตาม
ประเภทธุรกิจ ตลอดจนรายละเอียดเครือโรงแรมระดับโลกที่มีสาขาในเคนยาในปัจจุบัน สามารถแสดงได๎
ดังตารางข๎างลํางนี้
ตารางที่ 3.11: กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเคนยา
แยกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม

รายละเอียด
- การดาเนินธุรกิจอยูํภายใต๎กฎหมาย Hotels and Restaurants Act (Cap
494)* และกระทรวงการทํองเที่ยวเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบ
- การดาเนินธุรกิจโรงแรมจาเป็นจะต๎องได๎รับใบอนุญาต Hotel License
ธุรกิจร๎านอาหาร
- การดาเนินธุรกิจอยูํภายใต๎กฎหมาย Hotels and Restaurants Act (Cap 494)
และกระทรวงการทํองเที่ยวเป็นผูด๎ ูแลรับผิดชอบ
- การดาเนินธุรกิจร๎านอาหารจาเป็นจะต๎องได๎รับใบอนุญาต Restaurant License
ธุรกิจบริการทํองเที่ยว
- การดาเนินธุรกิจอยูํภายใต๎กฎหมาย Tourist Industry Licensing Act (Cap
381)** และกระทรวงการทํองเที่ยวเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบ
- การดาเนินธุรกิจบริการทํองเที่ยวจาเป็นจะต๎องได๎รบั ใบอนุญาต Regulated
Tourist License
- การประกอบการแบํงออกเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ
 กลุํม A เชํน ธุรกิจบริการนาเที่ยวและซาฟารี ธุรกิจให๎บริการยานพาหนะ
ธุรกิจสายการบินท๎องถิ่น ธุรกิจบอลลูน เป็นต๎น
 กลุํม B เชํน ธุรกิจค๎าขายเครื่องแตํงกายซาฟารี ธุรกิจให๎บริการจักรยาน
ยนตร์ ธุรกิจสวนสนุก เป็นต๎น
 กลุํม C เชํน ธุรกิจค๎าขาย สวนสัตว์เอกชน ลําม เป็นต๎น
หมายเหตุ: *1. กฎหมาย Hotels and Restaurants Act (Cap 494) แบํงประเภทใบอนุญาตออกเป็น 3 ประเภท
ได๎แกํ Hotel License Hotel Manager’s License และ Restaurant License
**2. กฎหมาย Tourist Industry Licensing Act (Cap 381) มีประเภทใบอนุญาตแบบเดียว คือ
Regulated Tourist License
3. เคนยามีการสํงเสริมการลงทุนในที่พักอาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวในเขตหวงห๎าม
ภายใต๎กฎหมาย Wildlife Management Act ตัวอยํางที่พักอาศัย เชํน ลอร์จ อีโคลอร์จ เต๎นแคมป์
ที่มา: Ministry of Tourism, Kenya (2014)
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ตารางที่ 3.12: เครือโรงแรมระดับโลกที่มีสาขาในเคนยา (ข้อมูล ณ ปี 2014)
รายชื่อ
Accor Hotel

-

Best Western
Carlson Rezidor Hotel Group
Hilton

-

InterContinental Hotels Group
Marriott
ที่มา: BMI (2014)

-

รายละเอียดสาขาในเคนยา
ปัจจุบัน ยังไมํมสี าขาในเคนยา
โดยอยูรํ ะหวํางการพิจารณาเปิดสาขาในเมืองไนโรบี
มี 1 สาขาในเมืองไนโรบี ภายใต๎แบรนด์ Best Western Premier (จานวน 96
ห๎อง)
มี 1 สาขาในเมืองไนโรบี ภายใต๎แบรนด์ Best Western Plus (จานวน 100 ห๎อง)
จะเปิดสาขาประมาณปลายปี 2014
มี 1 สาขาในเมืองไนโรบี ภายใต๎แบรนด์ Hilton Hotels & Resorts
มี 2 สาขาเมืองไนโรบี ภายใต๎แบรนด์ InterContinental Hotels & Resort และ
Crowne Plaza มีห๎องพักรวม 376 ห๎อง
เป็นโรงแรมที่ใหญํที่สดุ ในเมืองไนโรบี
มีแผนที่จะเปิด 2 สาขาในเคนยา

3.5.3 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
เมื่อพิจารณาในประเด็นความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ (Economic Competitiveness)
ความนําสนใจทางธุรกิจ (Industry Attractiveness) และศักยภาพของบริษัทไทย (Competency of
Thai firm) พบวํา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความนําสนใจ เนื่องจากเคนยา
เป็นประเทศที่สามารถจัดหาทรัพยากรทางการเกษตรได๎ภายในประเทศ การได๎รับสิทธิพิเศษจากการ
ตั้งฐานการผลิตในประเทศเคนยา ซึ่งรวมถึงคําใช๎จํายในการกํอสร๎างและซื้อเครื่องจักรที่สามารถนามา
ลดหยํอนภาษีได๎ ขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและสํงออกอาหาร
แปรรูปรายใหญํของโลก สามารถแขํงขันได๎ ทั้งในแงํราคา และคุณภาพที่ตรงความต๎องการของตลาด
(ตารางที่ 3.13)
ทั้งนี้ บรรษัทข๎ามชาติขนาดใหญํที่ได๎ดาเนินการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเคนยา
อาทิ บริษัท Nestle Foods Kenya Ltd, Cirio Del Monte Kenya Limited และ East African
Breweries Limited
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ตารางที่ 3.13: ความสาคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของเคนยาต่อการค้าและการลงทุนของไทย

 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมีความหลากหลาย โดยสินค๎าหลัก คือ นมและ
ผลิตภัณฑ์ เนื้ออัดกระป๋อง ผักและผลไม๎ และน้าตาล
 บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเคนยามีความสามารถในการผลิตอาหาร
จาหนํายในตลาดในประเทศ ภูมิภาค และสํงออกไปประเทศตํางๆ ซึ่งรวมถึง
ผลิตป้อนหนํวยงานบรรเทาภัยพิบัติด๎วย
 บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเคนยามักตั้งโรงงานที่ใกล๎กบั เมือง
อุตสาหกรรม เนื่องจากอยูํใกล๎แหลํงแรงงาน ตลอดจนมักตั้งอยูํในที่ที่มีการ
คมนาคม/ถนนสะดวก เพื่อเข๎าถึงทําเรือได๎งําย
ความสามารถในการแข่งขัน  เคนยาเป็นผู๎สํงออกผักและผลไม๎รายใหญํในแอฟริกาตะวันออก โดยมีการ
ทางเศรษฐกิจของเคนยา
สร๎างมูลคําเพิ่มจากการแปรรูปสาธารณรัฐเคนยาเป็นผู๎สํงออกผัก และผลไม๎
(Economic
รายใหญํในแอฟริกาตะวันออก และสามารถสร๎างมูลคําเพิ่มโดยการแปรรูป
Competitiveness)
อัดกระป๋อง, แชํแข็ง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต๎องการของลูกค๎าราย
ยํอย
 โอกาสทางธุรกิจยังรวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
นม กระบวนการแปรรูปปลา ของหวาน/บิสกิต และอาหารสัตว์ และยัง
รวมถึงการแปรรูปน้าตาล ซึ่งปัจจุบันพบวํา ความสามารถในการผลิตใน
ประเทศยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการ
 ภาคการสํงออกอาหารของเคนยายังมีจุดเดํนด๎านการได๎รับมาตรฐาน HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นข๎อ
กาหนดให๎ต๎องได๎รับ หากต๎องการสํงสินค๎าไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรป
ความน่าสนใจทางธุรกิจ
 เคนยาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการเกษตรที่หลากหลาย ดังนัน้ การแปรรูป
(Industry Attractiveness)
อาหารจึงสามารถใช๎วัตถุดิบในประเทศได๎
 การลดหยํอนภาษีนาเข๎าเครื่องจักร
 คําใช๎จํายในการกํอสร๎างและซื้อเครื่องจักรสามารถนามาลดหยํอนภาษีได๎
 แม๎วําการจ๎างงานสํวนใหญํจะเป็นลักษณะการจ๎างงานแบบไมํเป็นทางการ
(Informal employment) ซึ่งมีปัญหาด๎านเสถียรภาพและทักษะ แตํก็มี
ประโยชน์ดา๎ นต๎นทุนแรงงานที่ตา่
 ธุรกิจอาหารแปรรูปเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ สศช. และกระทรวงอุตสาหกรรม (2556)
ประเมินวํามีศักยภาพ โดยในระยะกลาง (2012-2017) คาดวํา จะเติบโต 7.8%
ศักยภาพของบริษัทไทย
ตํอปี และในระยะยาว (2018-2027) คาดวํา จะเติบโต 5.1% ตํอปี
(Competency of Thai  ประเทศไทยเป็นประเทศผู๎ผลิตและสํงออกอาหารแปรรูปรายใหญํของโลก มี
firm)
ศักยภาพในการแขํงขัน และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงกับ
ความต๎องการของตลาด

ที่มา: World Bank Group (2006), BMI (2014), สศช. และกระทรวงอุตสาหกรรม (2556) และสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (2556)

แม๎วําการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเคนยาจะมีจุดแข็งและโอกาสในหลายประเด็น
ดังที่กลําวข๎างต๎น แตํก็ยังมีจุดอํอนและภัยคุกคาม โดยที่สาคัญ ได๎แกํ ปัญหาด๎านคุณภาพและความไมํ
เพียงพอของโครงสร๎างพื้นฐาน ปัญหาภัยแล๎งและไฟป่าซึ่งสํงผลกระทบสาคัญตํอวัตถุดิบทางการเกษตร
ตลอดจนปัญหาด๎านความสัมพันธ์กับแรงงาน/การประท๎วงของแรงงาน (World Bank Group (2006)
และ BMI (2014))
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3.6 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจและกฎหมาย
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องในประเทศเคนยา
ในสํ วนของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนและการดาเนินธุรกิจและกฎหมายภาษีอากรที่
เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วยกฎหมายตําง ๆ ดังนี้
3.6.2 นโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนจากตํางประเทศ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน การ
ควบคุมการโอนเงินตราตํางประเทศ และผลกาไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ
3.6.2 นโยบายสํงเสริมการลงทุนและกฎระเบียบในการดาเนินธุรกิจ
3.6.3 กฎหมายและกฎระเบียบในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจตํางชาติ
3.6.4 กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุน
3.6.1 นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน การควบคุมการโอน
เงินตราต่างประเทศ และผลกาไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ
การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
สถาบันที่ดาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนทรัพย์สินในประเทศเคนยาที่มีอานาจในการบังคับใช๎
อานาจในการดาเนินการด๎านตําง ๆ ของกฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ได๎แกํ
 กระทรวงที่ดิน (Ministry of Lands) รับผิดชอบในการพัฒนานโยบายการพัฒนาที่ดิน
แหํงชาติ
 สานักงานจดทะเบียนที่ดิน (Lands Registry) รับผิดชอบการจดทะเบียนทรัพย์สินใน
ประเทศเคนยา
 สภาเทศบาลเมืองไนโรบี (Nairobi City Council) หรือหนํว ยงานท๎องถิ่น (Local
Authorities)
 และคณะกรรมการควบคุมที่ดิน (Land Control Boards)
ทรัพย์สิ นสามารถได๎มาโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (freehold) หรือการเชําอสั งหาริมทรัพย์
(leasehold) การซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะได๎ รั บ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นการครอบครอง ในขณะที่ ก ารเชํ า
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลจะมีระยะเวลาการเชําที่กาหนดโดยปกติ 50 ปีหรือ 99 ปี สามารถขอขยาย
เวลาได๎ในชํวงสิ้นสุดระยะเวลาการเชําโดยใช๎เวลาประมาณ 6 เดือน และทั้งการซื้ออสังหาริมทรัพย์และ
การเชําอสังหาริมทรัพย์ต๎องเสียภาษีตามอัตราที่กาหนดตามท๎องถิ่นนั้น
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ตารางที่ 3.14: ค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมการโอนที่ดิน
ธุรกรรม
ผู๎มีภาระจําย
อากรแสตมป์ในการโอนร๎อยละ 4
ผู๎ซื้อ
คําธรรมเนียมทางกฎหมายร๎อยละ 1.5
ผู๎ซื้อ
คําบริการเช็คของธนาคาร 600 เคนยาชิลลิ่ง
ผู๎ซื้อ
การจดทะเบียน 250 เคนยาชิลลิ่ง
ผู๎ขาย
คําใช๎จํายในการทาธุรกรรมร๎อยละ 6.76
ผู๎ซื้อร๎อยละ 5.51 และผู๎ขายร๎อยละ 1.25
ทั้งนี้ผู๎ไมํได๎มีถิ่นฐานในประเทศไมํสามารถถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรได๎ ยกเว๎นการถือครอง
ที่ดินในนามของบริษัทที่มีผู๎หุ๎นข๎างมากเป็นชาวเคนยา
การควบคุมการปริวรรตเงินตราและข้อบังคับสกุลเงิน1
ปัจจุบันไมํมีการควบคุมการปริวรรตเงินตราในประเทศเคนยา ดังนั้นเงินตราสกุลตํางประเทศ
สามารถโอนได๎อยํ างเสรี และบริษัทมีเสรีภ าพในการจาหนํายเงินกาไรออกไปนอกประเทศหลั งจาก
เสียภาษีในประเทศแล๎ว
ในปั จ จุ บั น พรบ. อาชญากรรมและการฟอกเงิ น บั ญ ญั ติ ก าหนดให๎ ธุ ร กรรมใด ๆ ที่ มี ก าร
เคลื่อนย๎ายเงินจานวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกวําต๎องมีเอกสารในการพิสูจน์สาหรับการโอนนั้น
3.6.2 นโยบายส่งเสริมการลงทุนและกฎระเบียบในการดาเนินธุรกิจ
เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zones)2
นโยบายเขตอุตสากรรมการสํงออกของเคนยาดึงดูดนักลงทุนด๎วยการ
เสนอการดาเนินการที่ต๎นทุนต่า สามารถจัดตั้งได๎อยํางรวดเร็ว ดาเนินการได๎
อยํางราบรื่น และมีผลกาไรที่สูง และมีบริการ ณ จุดเดียวที่มีประสิทธิภาพ โดย
มี The Export Processing Zones Authority (EPZA) อานวยความสะดวก
ในขั้นตอนการลงทุน
เขตอุตสาหกรรมสํงออกตั้งอยูํที่ตําง ๆ ดังนี้ เมือง Nairobi, Athi River (ประมาณ 25 กิโลเมตร
จากเมืองไนโรบี), the Indian Ocean port city of Mombasa, ใกล๎กับเมือง Kilifi และ เมือง Malindi,
Voi และ เมือง Kimwarer

1

http://www.hhm.co.ke/fileadmin/user_upload/A_General_Guide_to_Investing_in_Kenya__HHM_14.03.2014.pdf
2
http://www.investmentkenya.com/doing-business/industry-clusters
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บริษัทที่อยูํในเขตอุตสาหกรรมสํงออกจะได๎รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
 สิทธิประโยชน์ในด้านภาษี
 การยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี และเก็บภาษีเพียงร๎อยละ 25 ใน
อีก 10 ปีหลังจากนั้น (ยกเว๎นกิจการในเขตอุตสาหกรรมสํงออกที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
พาณิชย์)
 การยกเว๎นภาษีเงินได๎เป็นระยะเวลา 10 ปี สาหรับการจํายเงินปันผลหรือผลประโยชน์
ในรู ป แบบอื่ น ๆให๎ กั บ ผู๎ ที่ ไ มํ ใ ชํ บุ ค คลในประเทศ (ยกเว๎ น ใบอนุ ญ าตกิ จ การในเขต
อุตสาหกรรมสํงออกที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจพาณิชย์)
 การได๎รับการยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีศุลกากรนาเข๎า ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
วัตถุดิบในการผลิต – วัตถุดิบ, เครื่องจักร, เครื่องมือสานักงาน, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
บางชนิดสาหรับเครื่องต๎ม หรือ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า, อุปกรณ์กํอสร๎าง และวัสดุอื่น ๆ
การยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มยังรวมไปถึงการยกเว๎นภาษีจากการซื้อสินค๎าและบริการซึ่งซื้อ
จากบริษัทที่อยูํในเขตพื้นที่ศุลกากรของเคนยําหรือตลาดในประเทศโดยสิทธิการยกเว๎น
ภาษีในข๎อนี้จะได๎รับตลอดไป แตํการซื้อยานพาหนะ ที่ไมํได๎อยูํในพื้นที่ของศุลกากรจะ
ไมํได๎รับการยกเว๎นภาษี
 การได๎รับการยกเว๎นภาษีอากรแสตมป์ในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎องตลอดไป
 การได๎รับการลดหยํอนการลงทุนร๎อยละ 100 ในการลงทุนในเครื่ องมือ หรือสิ่งปลูก
สร๎าง ในเขตอุตสาหกรรมสํงออกโดยจะมีผลมากกวํา 20 ปี
 ความสะดวกและความง่ายในการดาเนินกิจการ
 การดาเนินกิจการภายใต๎ใบอนุญาตเดียวซึ่งออกโดย EPZA โดยใบอนุญาตที่ได๎รับจาก
EPZA จะได๎รับการยกเว๎นจากกฎหมายและข๎อบังคับตํางๆ เชํน Import, Export,
Essential Supplies Act, the Standards Act, the Industrial Registration Act,
the Factories Act และ the Statistics Act โดย EPZA จะทาหน๎าที่เป็นผู๎มอบ
ใบอนุ ญาตหลัก และดูแลด๎านกฎหมายในนามของรัฐ บาล และเก็บรวบรวมข๎อมูล ที่
จาเป็นของบริษัทตํางๆ
 สิทธิการอนุมัติโครงการหรือใบอนุญาตอยํางเรํงดํวน ภายใน 30 วัน (ยกเว๎นโครงการที่
ต๎องได๎รับใบอนุญาตทางสิ่งแวดล๎อมจาก National Environmental Management
Agency (NEMA)
 ไมํมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา – อนุญาตให๎มีการแลกเปลี่ยนเงินตราอยํางเสรี
เพื่อให๎งํายตํอการสํงกาไรและเงินทุนกลับสูํประเทศของตน การเข๎าถึงบัญชีตํางใน
ประเทศ และการกู๎ยืมทั้งในและนอกประเทศ
 การตรวจสอบและการสํงมอบเอกสารทางภาษีนอกสถานที่โดยเจ๎าหน๎าศุลกากร – พื้นที่
ทั้งหมดจะมีสานักงานภาษีสาหรับการจัดการเอกสารทางภาษีนอกสถานที่และการยื่น
แสดงภาษี โดยมีเจ๎าหน๎าที่อาวุโสของกรมสรรพากรอยูํในทีมบริหารของ EPZA .เพื่อให๎
การชํวยเหลือในทุกด๎านเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับภาษี
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 ไมํมีการจากัดการลงทุนของชาวตํางชาติ
 ศูนย์อานวยความสะดวกโดยการบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อความ
สะดวกและการติดตามผล – EPZA Investor Support Division จะสนับสนุนการ
ดาเนินการตําง ๆ ของบริษัทใหมํและให๎ความชํวยเหลือและให๎คาแนะนาในด๎านของการ
จ๎างงาน กฎหมายแรงงาน การอนุญาตเข๎าทางาน การขนสํงเข๎า-ออกประเทศ การ
เข๎าถึงสาธารณูปโภค การลงทะเบียนกับหนํวยงานด๎านภาษี และอื่น ๆ
 ทุกโซนในเขตอุตสาหกรรมสํงออกถูกสร๎างตามมาตรฐานสากลและมีความสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสาหรับการสํงออกสินค๎า
 มีพื้นที่ที่พัฒนาแล๎วและโรงงานสาเร็จรูปสาหรับการขายหรือให๎เชําให๎กับบริษัทในเขต
EPZ และมีสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงรั้วแสดงขอบเขตของพื้นที่อยํางชัดเจนเป็นไป
ตามมาตรฐานของพื้นที่
 ผู๎พัฒนาพื้นที่จัดให๎มีการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง รวมถึงไฟถนน และการทา
ความสะอาดถนนในพื้นที่ และยังมีบริษัทในการจัดการขยะในพื้นที่
 มีสานักงานและโกดังสินค๎าให๎เชําในพื้นที่สํวนใหญํ
การส่งเสริมการลงทุนด้านภาษีอื่น ๆ
การลงทุ น ในอาคารของโรงแรมและเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช๎ ใ นการผลิ ต อนุ ญ าตให๎ หั ก คํ า เสื่ อ มได๎
ร๎อยละ 100
การลงทุนในการกํอสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎างที่ตั้งอยูํภายในเมืองบริวารที่เชื่อมตํอกับเมือง
ไนโรบี (Nairobi) มอมบาซา (Mombasa) หรือ คิซูมู (Kisumu) อนุญาตให๎หักคําเผื่อร๎อยละ 1503
การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ (PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT)4
สานักงานมาตรฐานของเคนยา (Kenya Bureau of Standards: KEBS) กํอตั้งในปีค.ศ. 1974
โดยกฎหมาย CAP 496 โดยคณะกรรมการ KEBS หรือที่รู๎จักกันในชื่อ National Standard Council
(NSC) ทาหน๎าที่ในการกาหนดนโยบายสาหรับกากับดูแลและควบคุมการบริหารและการจัดการทาง
การเงินของสานักงาน
Pre-export verification of conformity (PVoC) เป็นการตรวจสอบรับรองตามมาตรา 5 ของ
ข๎อตกลง WTO-TBT บริหารงานโดย KEBS ดาเนินการโดย KEBS Verification partners ในประเทศผู๎
สํงออกสินค๎า วัตถุประสงค์โดยรวมคือการลดความเสี่ยงจากสินค๎าที่ไมํปลอดภัยและต่ากวํามาตรฐานเข๎า
สูํตลาดเคนยา ดังนั้นจึงแนํใจได๎วํามีการคุ๎มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อมสาหรับชาว
เคนยา

3

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-kenyahighlights2014.pdf
4
http://www.kebs.org/?opt=qai&view=pvoc
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การได้รับการรับรอง PVoC
1. Route A: วิธีนี้ผลิตภัณฑ์ที่จะสํงจะต๎องได๎รับการทดสอบและการตรวจสอบทางกายภาพที่
จะแสดงให๎เห็นถึงการรับรองที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข๎อง
2. Route B: วิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่รวดเร็วเพื่อที่จะได๎รับใบรับรองสาหรับสินค๎าที่มีคุณภาพ
ในระดับหนึ่งผํานการลงทะเบียนกับตัวแทนของ PVoC การลงทะเบียนสินค๎านี้เป็นรูปแบบที่
แนะน าส าหรั บ ผู๎ สํ ง ออกที่ ต๎ อ งสํ ง ออกสิ น ค๎ า ที่ ลั ก ษณะเหมื อ นเดิ ม บํ อ ยครั้ ง โดยการ
ลงทะเบียนจะมีผล 1 ปี โดยการขนสํงผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนจะได๎รับการยกเว๎นจากการ
ตรวจสอบคุ ณภาพภายใน และใบรับ รองที่ ได๎นั้น จะขึ้ นอยูํกั บสภาพภายนอกของสิ นค๎ า
เทํานั้น อยํางไรก็ตาม ก็จะมีการสุํมตรวจคุณภาพภายในของสินค๎าที่ลงทะเบียนเพื่อให๎มั่นใจ
วําสินค๎าดังกลําวมีคุณภาพเพียงพอตลอดเวลาที่ลงทะเบียนอยูํ โดยมีผลิตภัณฑ์บางจาพวกที่
ไมํสามารถลงทะเบียนใน Route B ได๎ (ต๎องได๎รับใบรับรองจากวิธี Route A เทํานั้น) ดังนี้
- น้าตาล
- ธัญพืชและเมล็ดพืชตําง ๆ เชํน ข๎าวเจ๎า ข๎าวสาลี ถั่ว และอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้า (ทั้งสดและแชํแข็งที่ไมํผํานการแปรรูปอื่น ๆ)
- ผลิตภัณฑ์จากนม
- พืชสวนสด
- สินค๎ามือสอง
3. Route C: วิธีนี้เปิดให๎เฉพาะสาหรับผู๎ผลิตที่สามารถพิสูจน์ได๎วํากระบวนการในการบริหาร
การผลิ ต ซึ่ ง ในที่ นี้ ร วมถึ ง การตรวจสอบวิ ธี ก ารผลิ ต และการได๎ รั บ รั บ รองการผลิ ต จาก
หนํวยงานตัวแทนของ PVoC ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับ ISO Guide 28: 2004 หากผําน
กระบวนการตรวจสอบเหลํานี้ ผู๎ผลิตจะได๎รับใบรับรองสาหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข๎องซึ่งมีอายุ
1 ปี ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับใบรับรองจะยังคงถูกสุํมตรวจทางกายภาพโดยเจ๎าหน๎าที่ของ PVoC
ซึ่งจะมีหน๎าที่ออก Certificate of Conformity (CoC) ให๎ อยํางไรก็ตาม เจ๎าหน๎าที่ของ
PVoC อาจจะมีการทดสอบที่จากัดสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังอยูํในระยะเวลาของใบรับรองอยูํ
เจ๎าหน๎าที่ของ PVoC จะทาการตรวจสอบ Request of Certification (RFC) จากผู๎สํงออก
กํอนที่จะแนะนาผู๎สํงออกวําควรจะใช๎วิธีการใดในการผํานมาตรฐานและจึงตรวจสอบสินค๎ าของผู๎สํงออก
ตามวิธีการของการได๎รับรองนั้น ๆ ตํอไป
**หมายเหตุ: สินค๎าทุกชนิดต๎องมีการติดฉลากของสินค๎าที่นาเข๎าเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือ
ภาษา Swahili สินค๎าที่บรรจุในหีบหํอ (เชํน อาหาร สารเคมี เครื่องสาอาง และอื่น ๆ) ต๎องมีเลขที่ที่ผลิต
(Batch Number) และวันที่หมดอายุและ/หรือ วันที่ผลิตสินค๎า สินค๎าที่นาเข๎าจะต๎องมีอายุบนชั้นวาง
สินค๎า (Shelf life) มากกวํา 75% นับตั้งแตํวันที่คาดวําสินค๎าจะสํงถึงประเทศเคนยํา
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โครงสร้างค่าธรรมเนียม (Fees Structure)
A) การตรวจสอบทางกายภาพและการตรวจสอบเอกสาร
i. Route A: คําธรรมเนียมร๎อยละ 0.5 ของมูลคําสินค๎าในราคา FOB
ii. Route B: คําธรรมเนียมร๎อยละ 0.45 ของมูลคําสินค๎าในราคา FOB
iii. Route C: คําธรรมเนียมร๎อยละ 0.275 ของมูลคําสินค๎าในราคา FOB
โดยคําธรรมเนียมดังกลําวจะมีกาหนดขั้นต่าคือ USD 220 และสาหรับ Route A B และ C จะมี
คําธรรมเนียมสูงสุดไมํเกิน USD 2,375
B) คําธรรมเนียมการลงทะเบียนสินค๎า (Route B)
USD 375 สาหรับ สินค๎า 15 ชนิด/รายรายการ แรก ทุกครั้งที่มีการเพิ่มชนิด/สายผลิตภัณฑ์ของ
สินค๎ามากกวํา 15 สินค๎า/ชิ้น จะมีการเรียกเก็บคําธรรมเนียมเพิ่ม USD 20
C) ใบรับรองการผลิต (Route C)
ขึ้นกับดุลพินิจของเจ๎าหน๎าที่ PVoC เป็นกรณีไป
D) การสุํมตรวจและทดลองผลิตภัณฑ์
ขึ้นกับดุลพินิจของเจ๎าหน๎าที่ PVoC เป็นกรณีไปในทุกวิธี (Route A B และ C)
รายชื่อสินค้าใน PVoC (PVoC Product List)
ประกาศโดยสานักงานมาตรฐานของเคนยา (KEBS) โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์
http://www.kebs.org/pdfs/download.php?file=PVOC_PRODUCTS.pdf
ตัวแทนของ PVoC ที่ได้รับการแต่งตั้งและภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
บริษัทตรวจสอบ (PVoC Agent) มี 3 บริษัท ได๎แกํ
1. Messrs Bureau Veritas
2. Intertek International
3. Société Générale de Surveillance (SGS)
ตามสั ญ ญาตั้ ง แตํ วั น ที่ 18 มกราคม ค . ศ 2012 ก าหนดให๎ ส ามารถมี บริ ษั ท ตรว จสอ บ
มากกวําหนึ่งบริษัทตํอภูมิภาค
BUREAU VERITAS
- KENYA Office

First Floor, ABC Place, Waiyaki Way- Westlands , Nairobi, Kenya
Tel: + 254 20 445 05 60/1/2/3/4
Fax: + 254 20 445 05 65
E-mail: conformity.kenya@ke.bureauveritas.com
INTERTEK
House of Vanguard, 4th Floor, Chiromo Road, Westlands, Nairobi, Kenya
INTERNATIONAL LTD Tel: +254 20 4449132 / +254 20 8155274/5
- KENYA OFFICE
Mobile: +254 736 715456 or +254 714900397
Fax: +254 (0)20 4449212 E-mail: info.kenyapvoc@intertek.com
Société Générale de 2nd Floor - North Wing, Victoria Towers, Kilimanjaro Road
Surveillance (SGS)
Upperhill, Nairobi, Kenya
- KENYA OFFICE
Tel: +254 20 272 7815 / 32 / 34
Mobile: +254 722 717771, + 254 733 777300
Fax: +254 20 273 3664 Inquires: info.pvoc.kenya@sgs.com
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3.6.3 กฎหมายและกฎระเบียบในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจต่างชาติ
การจัดตั้งองค์กรธุรกิจขององค์กรธุรกิจตํางชาติแบํงออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1. บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company)
ต๎องมีผู๎ถือหุ๎นขั้นต่า 2 คน และกรรมการบริษัท 2 คน โดยไมํกาหนดสัญชาติ และสามารถจากัด
ความรับผิดชอบ
2. สานักงานสาขา (Branch Office)
สามารถถือหุ๎นทั้งหมดโดยชาวตํางชาติ สามารถออกใบแจ๎งราคาสินค๎าให๎แกํชาวเคนยา สามารถ
เซ็นสัญญากับชาวเคนยา สามารถรับรายได๎จากลูกค๎า และสานักงานสาขาต๎องได๎รับใบอนุญาต
สาหรับอุตสาหกรรมนั้น
3. สานักงานตัวแทน (Representative Office)
สามารถถือหุ๎นทั้งหมดโดยชาวตํางชาติ แตํไมํสามารถขายสินค๎าตรงภายในประเทศเคนยา ดังนั้น
สานักงานมีหน๎าที่เพียงสนับสนุนธุรกิจของบริษัทแมํและทาวิจัยการตลาด ดังนั้นต๎องมีการแตํงตั้ง
ตัวแทนหรือตัวกลางในการกระจายสินค๎าที่เป็นคนท๎องถิ่นในการขายสินค๎าหรือให๎บริการ
ตารางที่ 3.15: สรุปการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในประเทศเคนยา5
ระยะเวลาทั้งหมดในการตั้งบริษัท
ระยะเวลาในการเปิดบัญชีบริษัท
จานวนหุ๎นที่กาหนด
มีใบอนุญาตให๎ทาธุรกิจ
อนุญาตให๎เซ็นสัญญาขายกับลูกค๎าชาวเคนยา
อนุญาตให๎ออกใบแจ๎งราคาสินค๎าให๎ชายเคนยา
ภาษีนิติบุคคล
บัญชีธนาคารของบริษัท
สามารถเชําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างสาหรับสานักงานท๎องถิ่น
ความต๎ อ งการข๎ อ ตกลงการเชํ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ กํ อ นการ
ดาเนินงาน
อนุญาตให๎นาเข๎าวัตถุดิบ
อนุญาตให๎สํงออกสินค๎า
สามารถจ๎างเจ๎าหน๎าที่ที่เป็นคนตํางประเทศ
ความต๎องการกรรมบริษัทที่ประจาอยูํในเคนยา
ความต๎องการหุ๎นสํวนที่ประจาอยูํในเคนยา
จานวนกรรมการขั้นต่า
5
6

บริษัทเอกชน
6 สัปดาห์
2 สัปดาห์
0 หุ๎น
มี
อนุญาต
อนุญาต
30%
SCB6
สามารถ

สานักงานสาขา
7 สัปดาห์
2 สัปดาห์
0 หุ๎น
มี
อนุญาต
อนุญาต
37.5%
SCB
สามารถ

สานักงานตัวแทน
6 สัปดาห์
2 สัปดาห์
0 หุ๎น
ไมํมี
ไมํอนุญาต
ไมํอนุญาต
0%
SCB
สามารถ

ต๎องการ

ต๎องการ

ไมํต๎องการ

อนุญาต
อนุญาต
สามารถ
ไมํต๎องการ
ไมํต๎องการ
2 คน

อนุญาต
อนุญาต
สามารถ
ไมํต๎องการ
ไมํต๎องการ
2 คน

ไมํอนุญาต
ไมํอนุญาต
สามารถ
ไมํต๎องการ
ไมํต๎องการ
1 คน

จากเว็บไซต์ http://www.healyconsultants.com/africa-incorporation/kenya-company-registration/
SCB คือ Standard Chartered Bank
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จานวนผู๎ถือหุ๎นขั้นต่า
ความต๎องการกรรมการผู๎มีอานาจลงนามของบริษัทที่อยูํใน
เคนยา
ความต๎องการหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษี
ระยะเวลาในการได๎รับใบอนุญาตทางาน
ความต๎องการการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย
ได๎รับเงินภาษีรายปีคืน
ได๎รับสิทธิ์ในการใช๎อนุสัญญาภาษีซ๎อน7

บริษัทเอกชน
2 คน

สานักงานสาขา
2 คน

สานักงานตัวแทน
1 คน

ต๎องการ

ต๎องการ

ไมํต๎องการ

ต๎องการ
3 เดือน
ต๎องการ
ได๎รับ
ได๎รับ

ต๎องการ
3 เดือน
ต๎องการ
ได๎รับ
ได๎รับ

ไมํต๎องการ
3 เดือน
ไมํต๎องการ
ไมํได๎รับ
ได๎รับ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
No.

กระบวนการ

ระยะเวลา(1)

จานวนเงินที่ใช้ใน
การดาเนินการ

1

การจองชื่อบริษัทที่ที่ลงทะเบียนบริษัท
ชื่ อ ของบริ ษั ท ที่ จ องจะมี อ ายุ 30 วั น แตํ ส ามารถตํ อ อายุ ก ารจองได๎ เ ป็ น
ระยะเวลาเทําเดิม

3 วัน

KES 100 ตํอการ
จองชื่อ 1 ชื่อ

5 วัน

1 % ของทุนจด
ทะเบียน + KES
2,020 สาหรับอากร
แสตมป์ บน
หนังสือบริคนธ์สนธิ
และข๎อบังคับบริษัท
จากัด

2

3

4
5

ประทับตราหนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับบริษัทจากัดและคาแถลงเงินทุน
ขั้นต้น
ตั้งแตํ มกราคม 2005 กรมสรรพากรเคนยําได๎เป็นผู๎รับผิดชอบการเก็บอากร
แสตมป์แทนกระทรวง Lands and Housing เพื่อที่จะเป็นไปตามหลักการ
บริหาร กรมสรรพากรจาเป็นต๎องขอหมายเลขประชาชน (PINS) ของทุกคนที่มี
รายชื่ออยูํในเอกสารอากรแสตมป์ที่ถูกเสนอ เอกสารจะถูกสํงให๎กับหนํวยอากร
แสตมป์กํอนที่การจํายเงินจะมีขึ้นที่ธนาคารที่กรมสรรพากรระบุ กระบวนการ
จะใช๎เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ตั้งแตํเริ่มต๎น เพราะวําสานักงานอาการแสตมป์
ต๎ อ งรอการยื น ยั น จากธนาคารหลั ง จากได๎ รั บ เงิ น แล๎ ว ถึ ง อยํ า งไรก็ ต าม
กระบวนการนี้ถูกลดระยะเวลาเหลือ ประมาณ 5-10 วัน ในปี 2008 เนื่องจาก
การติดตํอที่ดีขึ้นระหวําง กระทรวง Lands and Housing และกรมสรรพากร
เคนยํา มีคําธรรมเนียมสาหรับดาเนินการของธนาคารเป็นจานวนเงิน KES 100
จ่ายค่าอากรแสตมป์ที่ธนาคารที่กาหนดไว้
เจ๎ า ของกิ จ การจะจํ า ยคํ าอากรแสตมป์ ที่ ธ นาคารแหํ งชาติ ข องเคนยํ า ซึ่ งถู ก
กาหนดไว๎สาหรับการเก็บอากรแสตมป์ ในนามของกรมสรรพากร
เซ็นสัญญาหนังสือแบบฟอร์ม 208
ลงทะเบียนกับที่ลงทะเบียนบริษัทที่ Attorney General Chamber ใน
Nairobi

1 วัน

KES 100 สาหรับ
คํานายหน๎าของ
ธนาคาร
KES 200

7-14 วัน

KES 7,000

1 วัน

7

อนุสัญญาระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหํงสาธารณรัฐเคนยาเพื่อการเว๎นการเก็บภาษีซ๎อนและ
การป้องกันการเลีย่ งรัษฎากรในสํวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได๎ สืบค๎นจาก
http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/kenya_t.pdf
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No.

6

7

8

9

กระบวนการ

ระยะเวลา(1)

จานวนเงินที่ใช้ใน
การดาเนินการ

ผู๎ประกอบการต๎องสํงเอกสารดังนี้ในการลงทะเบียนบริษัท
 หนังสือบริคนธ์สนธิและข๎อบังคับบริษัทจากัดที่มีตราประทับแล๎ว
 คาแถลงเงินทุนขั้นต๎น
 สถานที่ตั้งของสานักงาน แบบฟอร์ม 201
 รายชื่อกรรมการ แบบฟอร์ม 203
 หนังสือรับรอง แบบฟอร์ม 208
 สาเนาชื่อบริษัทที่ได๎รับการอนุมัติแล๎ว
คําธรรมเนียมในการลงทะเบียน
 KES 2,200 สาหรับ KES 100,000 แรก
 KES 120 สาหรับทุก KES 20,000 ถัดมาโดยสูงสุดที่ KES 6,0000
 คําธรรมเนียมการจัดเก็บเอกสารทั้ง 3 แบบฟอร์ม KES600
การลงทะเบียนภาษีที่กรมสรรพากรเคนย่า
หมายเลขประจาตัวผู๎เสียภาษี (PIN) และหมายเลขภาษีนิติบุคคลจะต๎องถูกใช๎
ในการลงทะเบียนสาหรับภาษีมูลคําเพิ่ม , ภาษีท๎องถิ่น, และ ภาษีสวัสดิการ
ระบบ Pay-As-You-Earn (PAYE) Tax
สาหรับบริษัทต๎องมีการใช๎ลายเซ็นของบุคคลอยํางน๎อย 2 คน (โดยผู๎บริหาร
2 คน ผู๎ถือหุ๎น 2 คน หรือผู๎บริหารและเลขา) และบริษัทต๎องสํงใบสาคัญแสดง
การจดทะเบียนและสาเนาของหนังสือบริคนธ์สนธิและข๎อบังคับบริษัทจากัด

1 วัน

ไมํมีคําใช๎จําย

5 วัน

KES 10,000

1 วัน

ไมํมีคําใช๎จําย

1 วัน

ไมํมีคําใช๎จําย

เนื่องด๎วยระบบออนไลน์ใหมํที่เพิ่มขึ้น การลงทะเบียน PIN และการลงทะเบียน
เพื่อเสียภาษีมูลคําเพิ่มจะสามารถทาได๎ผํานระบบออนไลน์ โดยกรมสรรพากร
จะรอการยื น ยั น จากหนํ ว ยลงทะเบี ย นบริ ษั ท และผู๎ ป ระกอบการต๎ อ งยื่ น
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัทเพื่อที่จะรับรายละเอียดในการเข๎าสูํ
ระบบเพื่อลงทะเบียนในการเข๎าสูํระบบภาษีออนไลน์
การขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โดยคําประกอบธุรกิจจะขึ้นกับขนาดของกิจการและจะมีคําใช๎จํายดังนี้
-กิจการค๎าขายขนาดใหญํที่มีพนักงานตั้งแตํ 21 -50 คนและมีพื้นที่ตั้งแตํ 300
– 3,000 ตารางเมตร (หรืออยูํในPrime Location) จะมีคําใช๎จําย KES 20,000
-กิจการคําขายขนาดกลางที่มีพนักงานตั้งแตํ 5 – 20คน และมีขนาดตั้งแตํ 503,000 ตารางเมตร (หรืออยูํในFair location) จะมีคําใช๎จําย KES 10,000
การลงทะเบียนกับ National Social Security Fund (NSSF)
NSSF จะให๎เงินบานาญสาหรับพนักงานที่ปลดเกษียนแล๎ว ถึงแม๎วําในอดีตอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนจะต่ากวําผลตอบแทนของในสํวนเอกชนก็ตาม แตํวํา
ต๎องทาตามที่กฎหมายระบุไว๎ โดยผู๎ประกอบการจะเสียเงินประมาณ 1% ของ
รายได๎ ซึ่งสูงสุดไมํเกิน KES400 ตํอเดือนโดยครึ่งหนึ่งของจานวนนี้จะสามารถ
นาไปหักออกจากคําจ๎างของพนักงานได๎ โดยจานวนที่ต๎องเสียที่แนํนอนนั้ น
ขึ้นกับขนาดของรายได๎
การลงทะเบียนกับ National Hospital Insurance Fund (NHIF)
ผู๎ประกอบการจะต๎องเสียเงินให๎กับ NHIF เป็นจานวนคงที่ซึ่งจะถูกหักออกจาก
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No.

กระบวนการ

ระยะเวลา(1)

จานวนเงินที่ใช้ใน
การดาเนินการ

เงินเดือนของพนักงาน โดยจานวนสูงสุดคือ KES 320 ตํอเดือน โดยคําใช๎จําย
เหลํ านี้มี ขึ้น เพื่อ ที่จะทดแทนคํารั กษาพยาบาลแตํวํา กองทุน นี้ก็ชํวยได๎เ พีย ง
เศษสํวนเดียวของคําใช๎จํายจริงเทํานั้น ดังนั้นบริษัทสํวนมากจะให๎ประกันคํายา
แกํพนักงานมากกวํา
10 ทาตราประทับของบริษัท
อยูํในชํวง KES
การทาตราประทับต๎องใช๎สาเนาของใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนของบริษัท
2 วัน
2,500 – 3,000
เพื่อที่จะทาตราประทับของบริษัท
หมายเหตุ : (1) ระยะเวลาโดยเฉลี่ ย ที่ ใ ช๎ ใ นการด าเนิ น การในขออนุ มั ติ จ ากหนํ ว ยงานราชการ (อ๎ า งอิ ง จาก
http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business)

3.6.4 กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
The Kenya Revenue Authority (KRA) เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได๎ใน
นามของรัฐบาลประเทศเคนยา โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและ
มีประธานาธิบดีของประเทศเคนยาเป็นประธานคณะกรรมการ โดยผู๎ที่ได๎รับมอบหมายอานาจหน๎าที่ได๎รับ
การแตํงตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน8
โดยปีภาษี คือ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม และไมํอนุญาตให๎ใช๎รายได๎รวม (Consolidated
Return) ดังนั้นแตํละบริษัทต๎องแยกยื่นรายได๎
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
บริษัทที่มีถิ่นที่อยูํและมิได๎มีถิ่นที่อยูํในประเทศเคนยาต๎องเสียภาษีจากรายได๎ทั้งหมดที่มีการจําย
ในประเทศเคนยาหรือได๎รับจากแหลํงในประเทศเคนยา โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต๎กฎหมายของเคนยา
ถือวํามีถิ่นที่อยูํในประเทศเคนยา หรือมีการบริหารจัดการหรือถือครองบริษัทในเคนยา หรือรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังได๎ประกาศไว๎ในกฎหมาย
ตารางที่ 3.16: ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศเคนยา
นิติบุคคลที่จดทะเบียนทีต่ ํางประเทศ
เขตอุตสาหกรรมสํงออก
- 10 ปีแรก
- 10 ปีตํอไป
หนํวยลงทุนที่จดทะเบียนและแผนการลงทุนรวม
บริษัทใหมํที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ด๎วยการออกหุ๎น 20% สาหรับเวลา 3 ปีหลังจดทะเบียน
8

อัตรา (%)
30
37.5
0
25
ภายใต๎เงื่อนไขทีไ่ ด๎รับการยกเว๎น
27

http://www.revenue.go.ke/index.php/about-kra/about-the-authority
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรา (%)
25
- ด๎วยการออกหุ๎น 30% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
20
- ด๎วยการออกหุ๎น 40% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
อัตรากาไรขั้นต๎นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่ตาํ งประเทศทีม่ ีรายได๎จากเคนยา
5
- เงินได๎จากการให๎บริการรับสํงข๎อความ (Transmission of messages)
- เงินได๎จากการเป็นเจ๎าของ หรือการให๎บริการทางเรือ (Ownership or
2.5
operation of a ship)
ที่มา: PWC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)9
รายได๎ทุกชนิดที่จํายในหรือจํายจากประเทศเคนยาต๎องเสียภาษีในประเทศเคนยา ผู๎มีถิ่นที่อยูํใน
ประเทศเคนยาถูกเก็บภาษีตามหลักการเงินได๎ทั่วโลก (worldwide income) ผู๎ที่ไมํได๎มีถิ่นที่อยูํในประเทศ
เคนยาจะถูกเก็บภาษีเฉพาะรายได๎ที่เกิดในเคนยา เฉพาะพลเมืองเคนยาอาจจะหักกลบภาษีจากการจ๎างงาน
ในตํางประเทศกับภาษีที่ถูกเก็บในเคนยาจากรายได๎ใด ๆ ผู๎ที่ไมํได๎เป็นพลเมืองเคนยาแตํมีถิ่นที่อยูํในเคนยา
ต๎องรวมรายได๎จากการจ๎างงานหลังภาษีที่ได๎รับจากแหลํงตํางประเทศในรายได๎ที่ต๎องเสียภาษีในเคนยา
ผู๎มีถิ่นที่อยูํได๎แกํ
1. ผู๎ที่มีที่อยูํถาวรในเคนยาและอาศัยอยูํในชํวงเวลาหนึ่ง
2. ผู๎ที่อยูํในเคนยาอยํางน๎อย 183 วันในปีภาษี
3. ผู๎ที่อยูํในเคนยาเฉลี่ย 122 วันในปีภาษีและ 2 ปีภาษีกํอนหน๎า
รายได๎ที่ต๎องเสียภาษี คือ รายได๎ทั้งหมดที่จํายจากหรือได๎รับจากประเทศเคนยาต๎องเสียภาษีใน
ประเทศเคนยาเชํนเดียวกับรายได๎ของบริษัท รายได๎จากการจ๎างงานรวมถึงรายได๎จากตํางประเทศและ
สิทธิประโยชน์ที่ได๎รับต๎องเสียภาษี
ตารางที่ 3.17: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ช่วงรายได้ที่ต้องเสียภาษี (KES)
อัตราภาษี (%)
0 – 121,968
10
121,969 – 236,880
15
236,881 – 351,792
20
351,793 – 466,704
25
มากกวํา 466,704
30
ที่มา: HSBC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:www.expat.hsbc.com/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/hsbc_expat/pdf/en/global_tax_navigat
or/kenya.pdf

9

http://www.expat.hsbc.com/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/hsbc_expat/pdf/en/
global_tax_navigator/kenya.pdf
โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-38

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax)10
ตารางที่ 3.18: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินปันผลในกรณีที่มสี ิทธิการออกเสียงมากกวํา 12.5%
เงินปันผลในกรณีที่มสี ิทธิการออกเสียงน๎อยกวํา 12.5%
ดอกเบี้ย
- หุ๎นกู๎ที่ไมํมีชื่อผู๎ถือ
- พันธบัตรรัฐบาลที่ไมํมีชื่อผู๎ถืออายุ 2 ปีหรือมากกวํา
ดอกเบี้ยอื่น ๆ
Qualifying Interest
- หุ๎นกู๎ของรัฐบาลเพื่อการสร๎างบ๎าน (Housing bonds)
- หุ๎นกู๎ที่ไมํมีชื่อผู๎ถือ
- อื่น ๆ
คําลิขสิทธิ์
คําธรรมเนียมการจัดการและผูเ๎ ชี่ยวชาญ
คําธรรมเนียมที่ปรึกษา – พลเมืองของประชาคมแอฟริกาตะวันออก
คําธรรมเนียมการฝึกอบรม (รวมคําใช๎จํายจิปาถะ)
คําธรรมเนียมสัญญา
ชนะจากการพนันและการเลํนเกมส์
เชํา / ลิสซิ่ง
- อสังหาริมทรัพย์
- อื่น ๆ
เงินได๎จากการให๎บริการบันเทิง การกีฬา การรับจัดกิจกรรมสันทนาการ
เงินบานาญ / เงินเกษียณอายุ

มีถิ่นที่อยู่
(%)
ยกเว๎น
5

ไม่มีถิ่นที่อยู่
(%)
10
10

25
15

25
15

15

15

10
20
15

-

5
5
5
5
3
20

20
20
15
20
20
20

อัตราภาษีขึ้นอยูํกับ
เงื่อนไขอื่นทาง
กฎหมาย

30
15
20
5

คํานายหน๎าประกันภัย
5
- นายหน๎า
10
- อื่น ๆ
ที่มา: PWC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf

20
20

10

http://www.expat.hsbc.com/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/hsbc_expat/pdf/en/global_tax_navigator/
kenya.pdf และ http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-taxkenyahighlights-2014.pdf
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
ตารางที่ 3.19: อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทสินค้าและการให้บริการ
ผู๎ค๎าที่มีอัตราภาษีร๎อยละ 0 และการสํงออกสินค๎าและบริการ
ผู๎คําและผู๎นาเข๎าสินค๎าและบริการ

อัตรา
0%
16%

หมายเหตุ: ยกเลิกอัตราภาษี 12% สาหรับการนาเข๎าพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
ที่มา: PWC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf

อากรแสตมป์ (Stamp Duty)
อากรแสตมป์เก็บตามอัตราในรูปตัวเงิน (Nominal rate) และตามอัตรามูลคํา (Ad Valorem
rate) ในตราสารทางการเงินหรือการทาธุรกรรมบางประเภท
ตารางที่ 3.20: อัตราอากรแสตมป์
อากรแสตมป์
การโอนอสังหาริมหทรัพย์
 ในเขตเทศบาล
 นอกเขตเทศบาล
การออกหุ๎นกู๎หรือการจานอง
 หลักทรัพย์หลัก
 หลักทรัพย์เสริม
 การโอน
การโอนหลักทรัพย์ที่สามารถชื้อขายได๎ที่ไมํมีราคาซื้อขาย
การโอนหลักทรัพย์ที่สามารถชื้อขายได๎ที่มีราคาซื้อขาย
การเพิ่มหุ๎นทุน
การเชําระยะเวลา 0-3 ปี
การเชําระยะเวลามากกวํา 3 ปี

อัตรา (%)
4
2
0.1
0.1
0.05
1
0
1
1
2

ที่มา: PWC ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf
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ภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital Gain Tax)
โดยทั่วไปแล๎วไมํมีการเก็บภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สินในประเทศเคนยา แตํปัจจุบันมีการเก็บ
ภาษีจากการโอนหุ๎นหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีอัตราภาษีร๎อยละ 10 สาหรับ
หนํวยงานที่มีถิ่นที่อยูํ และร๎อยละ 20 สาหรับหนํวยงานที่ไมํได๎มีถิ่นที่อยูํในประเทศเคนยา
กฎป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี (Anti-Avoidance Rules )
การกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
กรมสรรพากรของรัฐบาลเคนยา (Kenya Revenue Authority, KRA) ได๎ออกข๎อกฎหมายภาษี
เงินได๎ เกี่ยวกับกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing) โดยมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2549 กฎหมายภาษีเงินได๎ที่เกี่ยวกับการกาหนดราคาโอนถูกควบคุมโดย (1) พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎
(Income Tax Act, บทที่ 470) และ (2) กฎหมายภาษีเงินได๎ (การกาหนดราคาโอน, ฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2555)
พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ มาตรา 18 (3) ได๎ให๎คานิยามของบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎องกันและ
กาหนดให๎ ร ายการธุร กรรมที่เกิดขึ้น ระหวํางบุคคลดังกลํ าวจะต๎องมี การจัดทาราคาโอนของรายการ
ธุรกรรมให๎เป็นไปตามหลักการ โดยคานิยามของบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎องกันได๎แกํบุคคลดังตํอไปนี้
 การท าธุ ร กรรมระหวํ า งกั น ของบริ ษั ท ในเครื อ ของบรรษั ท ข๎ า มชาติ (a multinational
company) โดยบริษัทในเครือแหํงหนึ่งจัดตั้งอยูํหรืออยูํภายใต๎กฎหมายการจัดเก็บภาษีของ
รัฐบาลเคนยา และบริษัทในเครืออีกแหํงหนึ่งมิได๎จัดตั้งอยูํหรือมิได๎อยูํภายใต๎กฎหมายการ
จัดเก็บภาษีของรัฐบาลเคนยา
 การทาธุรกรรมระหวํางกันของสถานประกอบการถาวรและสานักงานใหญํหรือสานักงาน
สาขาที่เกี่ยวข๎อง ในกรณีนี้กาหนดให๎ถือวําสถานประกอบการถาวรดังกลําวมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลแยกออกจากสานักงานใหญํและสานักงานสาขาที่เกี่ยวข๎อง
กฎหมายภาษีเงินได๎ (การกาหนดราคาโอน ฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555) ได๎กาหนดให๎รายการ
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคลดังกลําวจะต๎องจัดทาราคาโอนของรายการธุรกรรมให๎เป็นไปตามแนวทางของ
องค์กรเพื่อความรํวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกากับ
ดูแลการกาหนดราคาโอนระหวํางคูํสัญญาให๎เป็นไปตามราคาตลาด (arm’s length price) โดยวิธีของ
กาหนดราคาโอนตามหลักการแนวทางของ OECD ได๎แกํ (1) Comparable Uncontrolled Price Method
(CUP) (2) Resale Price (3) Cost Price (4) Profit Split (5) Transactional net margin method
(TNMM) หรือ (6) วิธีการอื่นใดที่ได๎ถูกกาหนดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการภาษีในแตํละประเทศนั้น ๆ
ในปี พ.ศ. 2555 ได๎มีการออกข๎อกาหนดให๎อานาจเจ๎าหน๎าที่ กรมสรรพากรในการที่จะกาหนด
เลือกใช๎วิธีการหนึ่งหรือวิธีการใดสาหรับแตํละประเภทรายการสาหรับการบันทึกราคาโอนของรายการ
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎องกัน อยํางไรก็ตามในปัจจุบันยังมิได๎มีการออกข๎อกาหนด
เกี่ยวกับเลือกใช๎วิธีการหนึ่งหรือวิธีการใดสาหรับแตํละประเภทรายการ
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ประเภทของรายการธุรกรรมที่ถูกระบุให๎มีการกาหนดราคาโอนที่เหมาะสมตามหลักกฎหมาย
ภาษีอากรสามารถสรุปได๎ดังนี้







การขายหรือการซื้อสินค๎า
การขาย การซื้อ หรือการเชําทรัพย์สินที่จับต๎องได๎
การให๎บริการ
การถํายโอน การซื้อ หรือการใช๎งานของสินทรัพย์ที่ไมํมีตัวตน
การให๎สินเชื่อหรือการกู๎ยืมเงิน
รายการอื่นที่สํงผลกระทบตํอกาไรหรือขาดทุนขององค์กรที่เกี่ยวข๎อง

บริษัทจะต๎องต๎องจัดทารายงานการข๎อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบภายใน 6 เดือนนับ
แตํวันสิ้นรอบบัญชีประจาปีเพื่อให๎สามารถนาสํงให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ กรมสรรพากรเมื่อมีการร๎องขอข๎ อมูล
ดังกลําวจากการตรวจสอบภาษี โดยข๎อมูลดังกลําวรวมถึงบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการทา
ธุรกรรมที่การกาหนดราคาโอนถูกนาไปใช๎ โดยเอกสารดังกลําวจะรวมถึงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ:







การเลือกใช๎ของวิธีการกาหนดราคาโอนและเหตุผลประกอบการเลือกใช๎
วิธีการประยุกต์ใช๎ รวมถึงวิธีการคานวณและปัจจัยที่ใช๎การพิจารณาการปรับราคา
โครงสร๎างองค์กร (โครงสร๎างขององค์กรในระดับทั่วโลก)
ข๎อมูลในรายละเอียดของการทาธุรกรรม
สมมติฐาน กลยุทธ์ และนโยบายที่นามาใช๎ในการเลือกวิธีการ
ข๎อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรม

หากบริษัทไมํได๎จัดทาเอกสารประกอบข๎อมูลดังกลําวในการกาหนดราคาโอน อาจสํงผลให๎ถูก
ประเมินภาษีเพิ่มเติมในภายหลัง
อยํางไรก็ตามกฎหมายภาษีเงินได๎ยังมิได๎อนุญาตให๎บริษัทสามารถทาข๎อตกลงการกาหนดราคา
เป็นการลํวงหน๎า (Advanced Pricing Agreement: APA) ซึ่งโดยปกติจะเป็นการทาความตกลงในเรื่อง
วิธีการกาหนดคําตอบแทนสาหรับการโอนสินค๎า การให๎บริการ และการให๎กู๎ยืมเงินระหวํางบริษัทในเครือ
เดียวกันและนาสํงผลสรุปดังกลําวให๎กับกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาอนุมัติกํอนลํวงหน๎า
การตั้งทุนต่า (Thin capitalization rules)
จะไมํอนุญาตให๎ นาคําใช๎จํายดอกเบี้ย มาหักลดหยํอนเป็นคําใช๎จํายทางภาษี หากจานวนเงิน
ดังกลําวมากกวํา จานวนที่คานวณได๎จากหลักเกณฑ์ของการตั้ งทุนต่า กลําวคือ การที่มีอัตราสํวนหนี้สิน
ตํอทุน มากกวํา 3 เทํา (3:1) โดยหนี้สิ น คือ หนี้สินทั้งหมดรวมถึงเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้
หลักการตั้งทุนต่ายังนาไปใช๎กับสานักงานสาขาของบริษัทตํางชาติอีกด๎วย
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การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ (Mergers and acquisitions)
การดาเนินการเพื่อการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการต๎องใช๎ตราประทับและ
ลายเซ็นของกรรมการ 2 คน หรือกรรมการ 1 คนและกรรมการผู๎มีอานาจลงนาม และไมํมีข๎อจากัด
เกี่ยวกับหมวดหมูํหรือประเภทของหุ๎นที่สามารถสร๎างและออกโดยบริษัท
การทาธุรกรรมใด ๆ (รวมถึงการทาธุรกรรมออฟชอร์) ที่จะสํงผลถึงการควบรวมหรือการซื้อ
กิจการ (มากกวําร๎อยละ 50 ของสิทธิการออกเสียงในที่ประชุมทั่วไปใด ๆ) ระหวําง 2 หรือมากกวําข๎อ
ผูกพัน ไมํวําจะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือรวมเป็นกลุํมก๎อน ต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎มีอานาจในการ
แขํงขัน
กฎหมายการจ้างงาน (Employment law)
ประเทศเคนยาไมํ ไ ด๎ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บการจ๎ า งงานตลอด 5 ปี ที่ ผํ า นมา
โดยกฎระเบียบการจ๎างงานมีการสารวจโดย World bank ซึ่งวัดโดยตัวชี้วัดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การจ๎างคนงาน (the Doing Business indicators on employing workers) และมีดัชนีความไมํ
ยืดหยุํนในการจ๎างงาน (Rigidity of employment index) ที่ประกอบด๎วย
1. Difficult of hiring index
2. Rigidity of hour’s index และ
3. Difficulty of redundancy index
Rigidity of employment index
Difficult of hiring index
สั ญ ญาการจ๎ า งงานที่ มี ร ะยะเวลาตายตั ว ( fixed-term
contracts) ต๎องห๎ามสาหรับงานถาวร
ความยาวสูงสุดของสัญญาการจ๎างงานที่มีระยะเวลาตายตัว
เดียว (single fixed-term contracts)
ความยาวสูงสุดของสัญญาการจ๎างงานที่มีระยะเวลาตายตัว
รวมถึงการตํออายุงาน
คํ า จ๎ า งขั้ น ต่ าส าหรั บ คนงานอายุ 19 ปี หรื อ เด็ ก ฝึ ก งาน
(ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน)
อัตราสํวนของคําจ๎างขั้นต่าที่จะเพิ่มมูลคําตํอคนงาน
Source: Doing Business database.

ไมํมี
ไมํกาหนดเงื่อนไขของสัญญา
(ยกเว๎น พนักงานไมํเป็นทางการ)
ไมํมีข๎อจากัด
117.1
0.92
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Rigidity of hour’s index
วันทางานมาตรฐานในการผลิต (ชั่วโมง)
8 ชั่วโมง (ข๎อกาหนด 5(1) ของ RWGO)
อนุญาติให๎พนักงานมีชั่วโมงการทางานตํอสัปดาห์ 50 ชั่วโมง
ตํอสัปดาห์ เป็น เวลา 2 เดือนตํอปีในการที่มีผลผลิ ตเพิ่มขึ้น
อนุญาต
ตามฤดูกาล
วันทางานสูงสุดตํอสัปดาห์
6.0
สํวนเพิ่มสาหรับการทางานกะดึก (% ของคําจ๎างรายชั่วโมง)
ในกรณีที่มีการดาเนินการตํอเนื่อง
สํ ว นเพิ่ ม ส าหรั บ การท างานในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ (% ของ
คําจ๎างรายชั่วโมง) ในกรณีที่มีการดาเนินการตํอเนื่อง
ข๎ อ จ ากั ด ที่ ส าคั ญ ในการท างานกะกลางคื น ในกรณี ที่ มี ก าร
ดาเนินการตํอเนื่อง
ข๎อจากัดที่สาคัญในการทางานในวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่มี
การดาเนินการตํอเนื่อง
วั น หยุ ด พั ก ผํ อ นประจ าปี ส าหรั บ พนั ก งาน (ไมํ วํ า ชํ ว งท า
ระยะเวลาการทางาน 1 5 หรือ 10 ปี)

0%
0%
ไมํมี
ไมํมี
21 วัน

Source: Doing Business database.

Difficulty of redundancy index
การเลิกจ๎างอันเนื่องมาจากการถูกปลดออกจากงานที่ได๎รับอนุญาตตาม
กฎหมาย
การแจ๎งเตือนบุคคลภายนอกเมื่อมีพนักงานถูกปลดออก
การอนุญาตของบุคคลภายนอกเมื่อมีพนักงานถูกปลดออก
การฝึกอบรมใหมํและการมอบหน๎าที่ให๎ใหมํกํอนปลดออกจากงาน
กฎสาคัญสาหรับการถูกปลดออกจากงาน (redundancies)
กฎสาคัญสาหรับการตํอสัญญาจ๎าง (reemployment)
Source: Doing Business database.

มี
มี
ไมํมี
ไมํมี
มี
ไมํมี
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ภาคผนวก 3.1: รายชื่อบรรษัทข้ามชาติที่ดาเนินกิจการในสาธารณรัฐเคนยา
ประเภทธุรกิจ
1. ธุรกิจการเกษตรและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง

2. เหมืองแรํ น้ามัน และก๏าซ
ธรรมชาติ
3. ภาคการผลิต

รายชื่อบริษัท
- Alltech Biotechnology E.A. Ltd (Alltech Biotechnology)
( United States),
- Aquarius Systems (Aquarius Systems) (United States),
- BAT Industries (British American Tobacco plc)
(United Kingdom),
- Delmonte Kenya Limited (Del Monte Foods)
(United States),
- George Williamson Kenya Ltd (Williamson Tea Holdings plc)
(United Kingdom),
- Goldsmith Seeds (Goldsmith Seeds) (United States),
- James Finlay (Kenya) Ltd (James Finlay Ltd) (United
Kingdom),
- Unilever Tea Kenya Ltd (Unilever plc) (United Kingdom),
- Vitacress Kenya Ltd (United Kingdom and Netherlands)
- BOC Kenya (Linde Group) (Germany),
- Caltex Oil (Kenya) Ltd (Chevron Corporation)
(United States),
- Kenya Shell (The Royal Dutch/Shell Group Netherlands)
- Abbot Laboratories (Abbot Laboratories) (United States),
- Atlas Copco Eastern Africa Ltd (Atlas Copco AB) (Sweden),
- Bamburi Cement (Lafarge) (France),
- Bata Shoe Company (Kenya) Ltd (Bata Shoe Company)
(Canada),
- Bayer East Africa Ltd (Bayer AG) (Germany),
- Beiersdorf East Africa Ltd (Beiersdorf AG) (Germany),
- Best foods Kenya Limited (Unilever plc)
(United Kingdom),
- CarTrack Kenya Ltd (Lojak Corporation) (United States),
- Coca-Cola East and Central Africa Ltd (The Coca-Cola
Company) (United States),
- Colgate Palmolive (EA) Ltd (Colgate-Palmolive Company)
(United States),
- Corn Products Kenya Ltd (Corn Products International Inc.)
(United States),
- De la Rue Currency & Security Print (K) Ltd (De la Rue plc)
(United Kingdom),
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ประเภทธุรกิจ

4. บริการ

รายชื่อบริษัท
- Ecolab East Africa (Ecolab Inc.) (United States),
- Eli Lilly (Suisse) SA (Eli Lilly and Company)
(United States),
- Eveready East Africa Ltd (Eveready Battery Company Inc.)
(United States),
- General Motors EA Ltd (General Motors Company) (United
States),
- Glaxosmithkline (Glaxosmithkline plc) (United Kingdom),
- Henkel Kenya Ltd (Henkel AG & Co. KGaA) (Germany),
- Jos. Hansen & Soehne EA Ltd (Jos. Hansen & Soehne GmbH)
(Germany),
- Mitsubishi Corporation Nrb Liaison Office (Mitsubishi
Corporation) (Japan),
- Nestlé Foods Kenya Ltd (Nestlé SA) (Switzerland),
- Procter and Gamble EA Ltd (The Procter and Gamble
Company) (United States),
- Siemens Limited(Siemens AG) (Germany),
- Tetra Pak (Tetra Pak Beteilingungs GmbH) (Sweden),
- Wrigley Company (EA) Ltd (Wm. Wrigley Jr. Company)
(United States)
- Acacia Financial Services Ltd (Acacia Life Insurance
Company) (United States),
- Chartis Kenya Insurance Company Ltd (American
International Group Inc.) (United States),
- AON Minet Kenya Insurance Brokers Ltd (AON Corporation)
(United States),
- Barclays Bank (Barclays plc) (United Kingdom),
- British American Insurance Co (K) Ltd (British American
Insurance Company Ltd) (United Kingdom),
- Citibank N.A.(Citigoup Inc) (United States),
- Alexander Forbes Risk & Insurance Brokers Kenya Ltd
(Alexander Forbes) (South Africa),
- Old Mutual Life Insurance (Old Mutual plc) (South Africa),
- CFC Stanbic Bank (Standard Bank Group Ltd) (United
Kingdom),
- Standard Chartered Bank (Standard Chartered plc) (United
Kingdom),
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ประเภทธุรกิจ
5. ทํองเที่ยวและขนสํง

6.อุตสาหกรรมที่สนับสนุนทาง
ธุรกิจ (Business support)

7. อื่นๆ

รายชื่อบริษัท
- AirTel Kenya (Bharti Airtel) (India),
- Safaricom Ltd (Partly Vodafone Group plc) (United Kingdom)
- Abercrombie & Kent Ltd ( United Kingdom),
- KLM Royal Dutch Airlines (Air France- KLM) (France),
- Lonrho Hotels Kenya Ltd (Norfolk Hotel, et al.- John Holt
Group Ltd) (United Kingdom),
- Pollman’s Tours and Safaris Ltd (Partly TUI Group) (Germany
and Mauritius),
- Somak Tours and Travel (Somak Travel Ltd) (United
Kingdom),
- Tourism Promotion Services Management Ltd (Serena
Hotels-Aga Kha Group) (Switzerland)
- AGS Frasers International Removals (AGS Frasers
International Removals Ltd) (South Africa),
- Ayton Young & Rubicam Ltd (Young & Rubicam (Y&R)
(United States),
- Cargill Kenya Ltd (Cargill Inc.) (United States),
- Deloitte & Touche (Kenya) (Deloitte Touche Tohmatsu)
(Switzerland),
- DHL Worldwide Express Kenya Ltd (Deutsche Post AG)
(Germany),
- KPMG East Africa (KPMG International) (Switzerland),
- Maersk Sealand K Ltd (A.P. Moller-Maersk Group) (Denmark),
- United Parcel Service (UPS) (United Parcel Service Inc.)
(United States)
- Actis (Actis Capital plc) (United Kingdom), Oxford
- University Press EA Ltd (Oxford University Press) (United
Kingdom),
- Sera Software (EA) Ltd (Sera Europe B.V.) (Netherlands),
- SGS Kenya Ltd (SGS SA) (Switzerland),
- Sumitomo Corporation (Sumitomo Corporation) (Japan)

ที่มา: UNCTAD (2012)
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4.1 ค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 4.1:

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa Fees)

หน่วย: THB และ USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ประเภทของวีซ่า (VISA)
อัตราค่าธรรมเนียม
วีซ่าสาหรับการเข้าประเทศครั้งเดียว (Ordinary/Single entry visa)
THB 1,600
วีซ่าสาหรับการเข้าประเทศหลายครั้ง (Multiple journey visa)
วีซ่าการอ้างอิง (ส่งไปขออนุมัติที่ Nairobi)
THB 1,600 + USD 10
การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)
การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)
การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
THB 600
การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Embassy of the Republic of Kenya Bangkok Thailand ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.kenyaembassy.or.th/visa.htm
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4.2 ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการ
ตารางที่ 4.2:
ลาดับ
1

แสดงสรุปกระบวนการ เวลา และค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการในเคนยา
(1)

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ค่าธรรมเนียม
100 ต่อการจองชื่อ

ขั้นตอน
ระยะเวลา
จองชื่อนิติบุคคลที่ the Companies Registry
3 วัน
ติดแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ (memorandum)
1% ของทุนที่กาหนดไว้ + 2,020
และข้อบังคับของบริษัทจากัด (articles of
2
5 วัน
สาหรับอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์
association) และงบรายการทุนที่กาหนดไว้
สนธิและข้อบังคับของบริษัทจากัด
(statement of the nominal capital)
3
ชาระอากรแสตมป์ที่ธนาคารที่กาหนดไว้
1 วัน
100 สาหรับค่านายหน้าของธนาคาร
เซ็นคาแถลงยินยอม (Declaration of
4
Compliance) ก่อน commissioner of oaths
1 วัน
200
หรือ notary public
จดทะเบียนกับ The Registrar of Companies
5
at the Attorney General Chambers in
7- 14 วัน
7,000
Nairobi
จดทะเบียนภาษีที่ The Kenya Revenue
6
1 วัน
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
Authority
7
ยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจ
5 วัน
10,000
จดทะเบียนกับ The National Social Security
8
1 วัน
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
Fund (NSSF)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: (1) ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ที่ใช้ในการดาเนินการในขออนุมตั ิจากหน่วยงานราชการ (อ้างอิงจาก
http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business)
ที่มา: Doing Business ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kenya
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4.3 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตการก่อสร้าง
ตารางที่ 4.3:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ต้นทุนในการได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ขั้นตอน
ระยะเวลา(1) ค่าธรรมเนียม
ส่งแผนสถาปัตยกรรมเพื่อขออนุมัติและได้รับใบอนุญาตก่อสร้างชั่วคราว
30 วัน
54,484
ส่งและได้รบั การอนุมตั ิแผนโครงสร้างและใบอนุญาตก่อสร้างสุดท้าย
10 วัน
8,936
ได้รับรายงานโครงการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
5 วัน
50,000
ได้รับการอนุมัตจิ ากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
30 วัน
16,250
ร้องขอและได้รับการตรวจสอบในสถานที่เดียวกันโดยผู้มีอานาจของเทศบาล
5 วัน
1,000
หลังจากการก่อสร้าง
ได้รับใบรับรองการเข้าพัก
14 วัน
10,992
สมัครสาหรับการเชื่อมต่อน้าประปาและท่อน้าทิ้ง
1 วัน
1,100
จ่ายค่าติดตั้งน้าประปาและท่อน้าทิ้ง และได้รับการเชือ่ มต่อ
30 วัน
6,000
สมัครและจ่ายเงินสาหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์
5 วัน
3,395

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: (1) ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ที่ใช้ในการดาเนินการในขออนุมตั ิจากหน่วยงานราชการ (อ้างอิงจาก
http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business)
ที่มา: Doing Business ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kenya#dealing-with-construction-permits
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4.4 ราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัย
รูปภาพที่ 4.1: อัตราราคาค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่างปี 2012 – 2014

รูปภาพที่ 4.2: รูปภาพที่ 2 อัตราราคาค่าเช่าโดย
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่างปี2012 - 2014 ในแต่ละพื้นที่

รูปภาพที่ 4.3: อัตราราคาค่าเช่าโดยเฉลี่ยที่พักชั้นสูง
ต่อเดือน

รูปภาพที่ 4.4: อัตราการเติบโตของค่าเช่าที่พักชั้นสูง
โดยเฉลี่ยต่อตร.ม. (Prime Gated Townhouse)
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4.5 อัตราภาษี
4.5.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 4.4:

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้ค่าจ้าง
อัตราภาษี
0 – 121,968
10
121,969 – 236,880
15
236,881 – 351,792
20
351,793 – 466,704
25
มากกว่า 466,704
30
ที่มา: HSBC ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:www.expat.hsbc.com/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/hsbc_expat/pdf/en/global_tax_navigat
or/kenya.pdf

ตารางที่ 4.5:

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ (เงินได้บุคคลธรรมดา)

ประเภทรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการและผูเ้ ชี่ยวชาญ ค่าธรรมเนียม
การฝึกอบรม และค่าลิขสิทธิ์
การใช้อสังหาริมทรัพย์
การใช้สินทรัพย์อื่น
ดอกเบี้ย
เงินปันผล
เงินบานาญและเงินเกษียณอายุ
ค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคม
การขายสินทรัพย์หรือหุ้นในกิจการเหมืองน้ามันหรือ
สารวจเหมืองแร่

อัตราภาษี (%)
20
30
15
15
10
5
5
20

ที่มา: HSBC ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:www.expat.hsbc.com/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/hsbc_ex
pat/pdf/en/global_tax_navigator/kenya.pdf

ต้นทุนการดาเนินธุรกิจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรัฐเคนยา ปี 2014 | 4-5

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

4.5.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตารางที่ 4.6:

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภทเงินได้
อัตราภาษี
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศเคนยา
30
นิติบุคคลที่จดทะเบียนทีต่ ่างประเทศ
37.5
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
- 10 ปีแรก
0
- 10 ปีต่อไป
25
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนและแผนการลงทุนรวม
ภายใต้เงื่อนไขทีไ่ ด้รับการยกเว้น
บริษัทใหม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ด้วยการออกหุ้น 20% สาหรับเวลา 3 ปีหลังจดทะเบียน
27
- ด้วยการออกหุ้น 30% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
25
- ด้วยการออกหุ้น 40% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
20
อัตรากาไรขั้นต้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่ตา่ งประเทศทีม่ ีรายได้
จากเคนยา
- เงินได้จากการให้บริการรับส่งข้อความ (Transmission of
5
messages)
- เงินได้จากการเป็นเจ้าของ หรือการให้บริการทางเรือ
2.5
(Ownership or operation of a ship)
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศเคนยา
30
นิติบุคคลที่จดทะเบียนทีต่ ่างประเทศ
37.5
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
- 10 ปีแรก
0
- 10 ปีต่อไป
25
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนและแผนการลงทุนรวม
ภายใต้เงื่อนไขทีไ่ ด้รับการยกเว้น
บริษัทใหม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ด้วยการออกหุ้น 20% สาหรับเวลา 3 ปีหลังจดทะเบียน
27
- ด้วยการออกหุ้น 30% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
25
- ด้วยการออกหุ้น 40% สาหรับเวลา 5 ปีหลังจดทะเบียน
20
อัตรากาไรขั้นต้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่ตา่ งประเทศทีม่ ีรายได้
จากเคนยา
- เงินได้จากการให้บริการรับส่งข้อความ (Transmission of
5
messages)
- เงินได้จากการเป็นเจ้าของ หรือการให้บริการทางเรือ
2.5
(Ownership or operation of a ship)
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศเคนยา
30
นิติบุคคลที่จดทะเบียนทีต่ ่างประเทศ
37.5
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
- 10 ปีแรก
0
- 10 ปีต่อไป
25
ที่มา: PWC ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf
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4.5.3 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตารางที่ 4.7:

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินปันผลในกรณีที่มสี ิทธิการออกเสียงมากกว่า 12.5%
เงินปันผลในกรณีที่มสี ิทธิการออกเสียงน้อยกว่า 12.5%
ดอกเบี้ย
- หุ้นกู้ที่ไม่มีชื่อผู้ถือ
- พันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีชื่อผู้ถืออายุ 2 ปีหรือมากกว่า
ดอกเบี้ยอื่น ๆ
Qualifying Interest
- หุ้นกู้ของรัฐบาลเพื่อการสร้างบ้าน (Housing bonds)
- หุ้นกู้ที่ไม่มีชื่อผู้ถือ
- อื่น ๆ
ค่าลิขสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา – พลเมืองของประชาคมแอฟริกาตะวันออก
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม (รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะ)
ค่าธรรมเนียมสัญญา
ชนะจากการพนันและการเล่นเกมส์
เช่า / ลิสซิ่ง
- อสังหาริมทรัพย์
- อื่น ๆ
เงินได้จากการให้บริการบันเทิง การกีฬา การรับจัดกิจกรรมสันทนาการ
เงินบานาญ / เงินเกษียณอายุ

มีถิ่นที่อยู่
(%)
ยกเว้น
5

ไม่มีถิ่นที่อยู่
(%)
10
10

25
15
15

25
15
15

10
20
15
5
5
5
5
3
20

20
20
15
20
20
20

อัตราภาษีขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขอื่นทาง
กฎหมาย

30
15
20
5

ค่านายหน้าประกันภัย
- นายหน้า
5
- อื่น ๆ
10
ที่มา: PWC ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf

20
20

4.5.4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางที่ 4.8:

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประเภทสินค้าและการให้บริการ
ผู้ค้าที่มีอัตราภาษีร้อยละ 0 และการส่งออกสินค้าและบริการ
ผู้ค้าและผู้นาเข้าสินค้าและบริการ
หมายเหตุ: ยกเลิกอัตราภาษี 12% สาหรับการนาเข้าพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
ที่มา: PWC ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf

อัตราภาษี (%)
0
16
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4.5.5 อัตราภาษีศุลกากร
ยกเว้นภาษีอากร
 เครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ที่นาเข้าสาหรับการดาเนินงานของรถไฟ (Machinery and
spare parts imported for railway operations)
 เครื่องสร้างพลังงานความร้อนที่ได้จากการหมักด้วยถุงพลาสติก (Plastic bag biogas
digesters)
 โรงงานบาบัดน้าเสีย (Water treatment effluent plant)
ตารางที่ 4.9:

อัตราภาษีศุลกากร

สินค้า
อัตรา (%)
หมายเหตุ
ข้าว
35
ขยายช่วงเวลาลดภาษีไปอีก 1 ปีหลังจากนั้นกลับไปที่ 75%
เมล็ดข้าวสาลี
10
ลดและขยายไปอีก 1 ปี
เมล็ดข้าวโพด
50
ปลอดอากรเป็นเวลา 6 เดือน
กลูโคสและกลูโคสไซรัป
10
ปลอดอากรเป็นเวลา 1 ปี
ที่มา: PWC ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf

4.5.6 อัตราอากรแสตมป์
ตารางที่ 4.10: อัตราอากรแสตมป์

อากรแสตมป์

อัตรา (%)

การโอนอสังหาริมทรัพย์
- ในเขตเทศบาล
4
- นอกเขตเทศบาล
2
การออกหุ้นกู้หรือการจดจานอง
- หลักทรัพย์หลัก
0.1
- หลักทรัพย์เสริม
0.1
- การโอน
0.05
การโอนหลักทรัพย์ที่สามารถชื้อขายได้ทไี่ ม่มรี าคาซื้อขาย
1
การโอนหลักทรัพย์ที่สามารถชื้อขายได้ที่มรี าคาซื้อขาย
0
การเพิ่มหุ้นทุน
1
การเช่าระยะเวลา 0-3 ปี
1
การเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี
2
ที่มา: PWC ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.pwc.com/en_KE/ke/assets/pdf/east-africa-tax-guide-2013-2014.pdf
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4.6 ค่าจ้างขั้นต่า
ตารางที่ 4.11: ค่าจ้างขั้นต่าในเคนยาสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
อาชีพหรือระดับ
Cleaners, Gardeners, General
Workers, House servants,
Children's ayah, Sweepers,
day watchmen, Messengers

Cooks, Waiters, Miners,
Stone cutters, Turn boys,
Logger line cutters

Night watchmen

Machine attendants, Sawmill
sawyers, Machine assistants,
Mass production machinists,
Shoe
cutters,
Bakery
workers, Bakery assistants,
Tailor’s assistants
Machinists
(made-tomeasure), Shoe upper
preparers, Chaplis makers,
Vehicle service workers
(petrol and service stations),
Bakery plant hands, Laundry
operators, Junior clerks,
Wheeled tractor drivers (light)

ภูมิภาค
Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)
Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)
Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)
Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)
Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ต่อชั่วโมง ต่อวัน ต่อเดือน
87.40
470.60 9,780.95
79.95

432.45

9,024.10

48.45

264.50

5,217.95

95.20

507.75

10,563.60

80.95

448.95

9,372.20

54.55

298.05

6,028.95

98.40

523.60

10,911.70

89.55

487.90

10,116.15

57.45

300.30

6,223.65

102.15

532.60

11,085.70

90.45

498.90

10,316.00

75.15

403.80

8,361.35

113.50

609.80

12,654.90

106.60

569.90

11,838.70

87.40

468.10

9,679.05
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อาชีพหรือระดับ
Car driver, Printing machine
operators, Bakery machine
operators, Plywood machine
operators, Sawmill dressers,
Shop assistants, Machine
tool operators, Dough
makers, table hand bakers,
table hand confectioners,
Copy-typists, Light vans
drivers
Clerks, Pattern designers
(draughts-men), Garment
and dress cutters, Single
hand oven men, Chargehand bakers, Telephone
operators,
Receptionists,
Storekeepers
Tailors,
Medium-sized
vehicle drivers

Dyers, Crawler
drivers, Salesmen

Saw doctors,
(buildings)

ภูมิภาค

ต่อชั่วโมง
118.80

ต่อวัน
634.90

ต่อเดือน
13,201.55

108.45

585.55

12,184.25

89.55

483.90

10,071.05

Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)
Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)
tractor Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)

135.75

724.25

15,064.65

122.05

662.45

13,772.75

105.20

562.90

11,743.30

147.75

799.05

16,602.85

135.90

734.95

15,259.35

121.95

664.40

13,606.40

164.75

879.05

18,329.25

153.25

822.95

17,101.80

136.15

740.90

15,434.70

Caretakers Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)

182.55

976.80

20,283.90

169.95

912.00

18,940.40

157.80

848.20

17,644.60

Cities
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor
municipalities nor town councils)
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อาชีพหรือระดับ
ภูมิภาค
ต่อชั่วโมง
Cashiers, Heavy commercial Cities
198.80
vehicle drivers, Salesmen- (Nairobi, Mombasa and Kisumu)
drivers
Municipalities, Mavoko Town 187.70
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor 175.15
municipalities nor town councils)
Artisans - Ungraded
Cities
118.75
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town 108.45
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor 89.55
municipalities nor town councils)
Artisans - Grade III
Cities
147.75
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town 135.90
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor 122.05
municipalities nor town councils)
Artisans - Grade II
Cities
164.75
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town 153.25
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor 136.20
municipalities nor town councils)
Artisans - Grade I
Cities
198.80
(Nairobi, Mombasa and Kisumu)
Municipalities, Mavoko Town 187.70
Council, Riuru Town Council,
Limuru Town Council
All other areas (neither cities nor 175.15
municipalities nor town councils)

ต่อวัน ต่อเดือน
1,062.65 22,070.95
999.45

20,769.95

936.05

19,474.20

634.85

13,201.55

585.55

12,184.25

483.90

10,071.05

799.05

16,602.85

734.95

15,259.35

664.40

13,580.60

879.05

17,932.15

890.75

17,101.55

740.90

15,434.70

1,062.65 22,070.95
999.80

20,769.95

936.05

19,474.20

ที่มา: General Wages Order ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/kenya
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ตารางที่ 4.12: ค่าจ้างขั้นต่าในเคนยาสาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
อาชีพ

ระดับความมีฝีมือ
คนงานไร้ฝมี ือ

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ต่อวัน
ต่อเดือน
203.85
4,854.35
237.45
5,606.30
211.05
5,541.55
370.05
8,757.20
370.05
8,757.20
241.10
5,669.20
246.65
5,802.05
261.35
6,152.70
287.65
6,778.10
301.55
7,113.25

ผู้เลีย้ งปศุสัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ยาม
คนทาอาหาร คนใช้
คนงานกึ่งฝีมือหรือคนงานมีฝีมือ
หัวหน้าฟาร์ม
คนงานมีฝีมือ
เสมียนฟาร์ม
คนงานกึ่งฝีมือหรือคนงานมีฝีมือ
หัวหน้าอาวุโส
คนงานกึ่งฝีมือหรือคนงานมีฝีมือ
หัวหน้าฟาร์ม
คนงานกึ่งฝีมือ
คนขับรถแทรกเตอร์
คนงานกึ่งฝีมือหรือคนงานมีฝีมือ
คนขับรถเกี่ยวข้าว
คนงานกึ่งฝีมือหรือคนงานมีฝีมือ
คนขับรถบรรทุก คนขับรถ
คนงานกึ่งฝีมือหรือคนงานมีฝีมือ
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Agricultural Industry ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ 2557
เว็บไซต์: http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/kenya

4.7 การจ้างแรงงาน
ตารางที่ 4.13: สรุปกฎระเบียบแรงงาน

ประเภทรายการ
จานวนเงิน
ค่าจ้างขั้นต่าสาหรับเด็กฝึกงานหรือผู้ที่มีอายุ 19 ปี
117.0
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจากWorld Bank, ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/employing-workers

หน่วย: วัน

วันทางาน วันลาหยุดตามกฎหมาย
จานวนวัน
จานวนวันที่มากที่สุดในการทางานต่อ 1 สัปดาห์
6.0
วันลาหยุดของพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป(วันหยุดในวันทางาน)
21.0
ที่มา : อ้างอิงจาก World Bank ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: Website: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kenya/employing-workers
หน่วย: สัปดาห์
เงินชดเชยเมื่อไล่พนักงานออก
อัตราที่ต้องชดเชย
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้า
สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขนึ้ ไป
2.1
4.3
สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป
2.1
4.3
สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป
2.1
4.3
ที่มา: Doing Business ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: Website: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kenya/employing-workers
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4.8 ค่าสาธารณูปโภค
4.8.1 อัตราค่าไฟฟ้า
ตารางที่ 4.14: อัตราค่าไฟฟ้า
ประเภทค่าไฟฟ้า
DC (Domestic, 240 V)

อัตราคงที่
150

SC (Small Commercial, 240 V)
150
CI1 (Commercial, 415 V)
2,000
CI2 (Commercial, 11 kV)
4,500
CI3 (Commercial, 33 kV)
5,500
CI4 (Commercial, 66 kV)
6,500
CI5 (Commercial, 132 kV)
17,000
IT (Domestic water heating)
150
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Regulus ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: https://regulusweb.com/kenyan-electricity-costs

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
อัตราค่าไฟฟ้า (KES)
อัตราพลังงาน
อัตราอุปสงค์
(per kWh)
(per kVA)
50kWh แรก: 2.50
50 ถึง 1,500kWh: 13.68
ถัดไป: 21.57
14.00
9.45
800
8.25
520
7.75
270
7.55
220
7.35
220
13.75
-
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4.8.2 ค่าน้าประปา
ตารางที่ 4.15: โครงสร้างค่าน้าประปาระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ.
2557

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ประเภทของลูกค้าและช่วงข้อมูลการบริโภค (m )
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับการอนุมัติ (KES/m3)
ทั่วไป/ที่อยู่อาศัย และการพาณิชย์ และสถาบันของภาครัฐ
0–6
68.00
6 – 20
78.00
21 – 50
90.29
51 – 100
130.00
101 – 300
159.34
>300
185.89
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบัน
<600
83.16
600<1,200
103.95
<1,200
231.00
Water Kiosks
35
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Mombasa Water ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.mombasawater.co.ke/images/Tarrif%20form.pdf
3

4.8.2.1 ค่าบริการท่อน้าเสีย
1. คิดค่าใช้จ่าย 75% ของบิลค่าน้าประปาสาหรับลูกค้าทุกคน
2. การยกเลิกบัญชีน้าประปาถูกเก็บค่าใช้จ่ายขึ้นกับค่าเฉลี่ยค่าบริการท่อน้าเสีย 3
เดือนสุดท้ายก่อนยกเลิก
3. ลูกค้าที่ไม่มีการเชื่อมต่อน้า
a. ลูกค้าทั่วไป: อัตราคงที่ KES 300 ต่อเดือน
b. ลูกค้าในเชิงพาณิชย์: 75% ของปริมาณน้าประปาที่ใช้ต่อมิเตอร์
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4.8.2.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ตารางที่ 4.16: ค่าเช่ามิเตอร์ต่อเดือน
ขนาด (mm)
½”
¾”
1”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
>4”
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Mombasa Water ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.mombasawater.co.ke/images/Tarrif%20form.pdf

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ค่าใช้จ่าย (KES)
50
50
250
250
250
450
450
800
1,500

ตารางที่ 4.17: การมัดจาน้าประปา
หน่วย: KES หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ประเภทการเชื่อมต่อ
ค่าใช้จ่าย
ผู้บริโภคในประเทศ (บ้านเดีย่ ว)
1,500
ผู้บริโภคในประเทศ (การให้บริการการเชื่อมต่อเดียวที่มากกว่าหนึ่งบ้าน รวมถึง การ
10,000
บริโภคของห้องชุดที่มากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Mombasa Water ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.mombasawater.co.ke/images/Tarrif%20form.pdf
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4.8.3 ค่าเชื้อเพลิง
ตารางที่ 4.18: ค่าเชื่อเพลิง (15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 14 กันยายน พ.ศ. 2557)
เมือง
Bomet
Bondo
Bungoma
Busia
Chuka
Eldoret
Embu
Garisa
Gilgil
Homabay
Isebania
Isiolo
Kabarnet
Kajiado
Kakamega
Kapenguria
Kapsabet
Kericho
Keroka
Kerugoya
Kiganjo
Kilifi
Kisii
Kisumu
Kitale
Kitui
Kwale

Super Petrol
119.15
118.74
119.14
119.74
118.36
118.38
117.84
121.19
117.24
120.11
120.53
119.86
118.5
117.05
118.52
119.12
118.39
118.93
119.74
117.86
118.32
113.46
119.39
118.45
118.71
118.36
113.58

หน่วย: KES/ลิตร หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
Diesel
Kerosene
Regular Petrol
105.76
85.74
108.03
105.34
85.13
107.58
105.75
85.61
108.01
106.34
86.13
108.48
104.72
84.79
107.34
104.98
84.85
107.31
104.21
84.27
106.87
107.55
87.62
109.91
103.84
83.82
106.29
106.72
86.51
108.82
107.13
86.92
109.2
106.22
86.29
108.7
105.1
85.08
107.44
103.41
83.48
106.16
105.12
84.91
107.38
105.72
85.58
107.99
105
84.86
107.33
105.54
85.33
107.75
106.34
86.13
108.48
104.22
84.29
106.89
104.68
84.75
107.3
99.85
80.47
103.12
106
85.79
108.17
105.05
84.84
107.3
105.32
85.18
107.62
104.72
84.79
107.34
99.98
80.6
103.26
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เมือง
Lamu
Liboi
Likoni Mainland
Lokichogio
Londiani
Lungalunga
Machakos
Makuyu
Malaba
Malindi
Mandela
Maral
Marigat
Marsabit
Maua
Meru
Migori
Mogotio
Molo
Mombasa
Mtito Andei
Muranga
Mwingi
Nairobi
Naivasha
Nakuru
Namanga
Nanyuki
Narok
Nkubu

Super Petrol
117.21
124.07
113.58
126.26
117.39
114.48
116.76
117.21
119.6
114.15
130.43
121.39
117.93
123.53
119.86
119.3
120.35
117.29
117.39
113.25
119.28
117.21
118.39
116.62
117.58
117.23
118.28
118.78
118.08
119.03

Diesel
103.6
110.43
99.97
112.86
103.99
100.88
103.12
103.57
106.21
100.55
116.79
107.99
104.53
109.89
106.22
105.66
106.95
103.89
103.99
99.64
105.64
103.57
104.75
102.98
104.19
103.84
104.64
105.14
104.44
105.39

Kerosene
84.22
90.5
80.59
92.72
83.97
81.5
83.19
83.64
86.07
81.17
96.86
87.97
84.51
89.96
86.29
85.73
86.74
83.88
83.97
80.26
85.7
83.64
84.82
83.05
84.17
83.82
84.7
85.2
84.51
85.45

Regular Petrol
106.52
112.51
103.25
114.46
106.43
104.08
105.89
106.3
108.43
103.75
118.28
110.06
106.92
112.02
108.7
108.2
109.04
106.34
106.43
102.92
108.17
106.3
107.37
105.76
106.61
106.28
107.26
107.72
107.09
107.94
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เมือง
Super Petrol
Diesel
Kerosene
Regular Petrol
Nyahururu
117.47
104.07
84.06
106.51
Nyamira
119.06
105.66
85.45
107.87
Nyeri
118.18
104.54
84.61
107.18
Oyugis
118.45
105.05
84.84
107.31
Sagana
117.3
103.66
83.73
106.38
Siaya
118.8
105.4
85.19
107.63
Sondu
118.45
105.05
84.84
107.31
Sotik
119.63
106.23
86.02
108.38
Taveta
116.41
102.8
83.42
105.79
Thika
116.76
103.12
83.19
105.89
Voi
114.85
101.24
81.86
104.38
Wajir
124.87
111.23
91.3
113.24
Webuye
118.58
105.18
85.04
107.5
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: สูตรการคานวณราคาสาหรับการขายปลีก Super Petrol, Regular Petrol, Kerosene และ Automotive
Diesel เป็นไปตามนี้
Pr = Pw + mr + z
ที:่ - Pr = ราคาขายปลีกสูงสุดของในหน่วย KESต่อลิตร
Pw = ราคาขายส่งสูงสุด
mr = อัตรากาไรขั้นต้นของการค้าปลีกตามที่อนุญาต
z = อัตราการขนส่งจากคลังน้ามันขายส่งถึงสถานที่ค้าปลีกในหน่วย KESต่อลิตร
ที่มา: Energy Regulatory Commission ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:http://www.erc.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=666
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4.9 ค่าโทรคมนาคม
4.9.1 ค่าธรรมเนียมแบบเติมเงินของบริษัท Airtel
ตารางที่ 4.19: อัตราค่าโทรศัพท์แบบเติมเงินใหม่ของบริษัท Airtel
หน่วย: cents/วินาที (1 KES = 100 cents) (1 KES = 0.3611 THB*)
ประเภทปริการ KLUB 254
อัตรา
เครือข่าย airtel ถึงเครือข่าย airtel (เฉพาะเพื่อน 10 คน)
2
เครือข่าย airtel ถึงเครือข่าย airtel อื่น
18.00 น. – 22.00 น.
6.7
22.00 น. – 06.00 น.
2
เครือข่าย airtel ถึงเครือข่ายอื่นในเคนยา
6.7
ประเภทปริการ Feelanga Free tariff
เครือข่าย airtel ถึงเครือข่าย airtel
06.00 น. – 18.00 น.
18.00 น. – 06.00 น.
เครือข่าย airtel ถึงเครือข่ายอื่นในเคนยา

อัตรา
2
6.7
6.7

ประเภทปริการ Vuka tariff
อัตรา
เครือข่าย airtel ถึงเครือข่าย airtel
06.00 น. – 18.00 น.
6.7
18.00 น. – 06.00 น.
2
เครือข่าย airtel ถึงเครือข่ายอื่นในเคนยา
6.7
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: การปรับเปลี่ยนราคามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 ค่าบริการรายเดือนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ค่าบริการสาหรับอินเทอร์เน็ต SMS Airtel Money และบริการอื่นทั้งหมดทีไ่ ม่ได้กล่าวถึงด้านบนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และค่าใช้จ่ายในการสมัครก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทีม่ า: Airtel ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/AfricaRevamp/Kenya/Home/personal/voice-andtext/tariffs/new-tariff
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4.9.2 ค่าธรรมเนียมเครือข่าย One ของบริษัท Airtel
ตารางที่ 4.20: ค่าธรรมเนียมเครือข่าย One ของบริษัท Airtel
หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ประเทศ

สายเรียก
โทร โทรใน
ต่างประเทศ ดาวเทียม เข้าจนถึง
กลับบ้าน ท้องถิ่น
100 นาที

สายเรียก
เข้าหลัง
100 นาที

SMS

GPRS/10KB

ยูกันดา
แทนซาเนีย
รวันดา
แซมเบีย
มาลาวี
เซียร์ราลีโอน
ไนจีเรีย
กานา
ชาด
คองโกบราซซาวิ

21.95
32.01
24.69
85.06
28.35
45.73
49.39
27.44
61.28
28.35

21.95
14.63
12.8
50.3
21.95
31.1
16.46
5.49
45.73
22.89

153.56
207.62
209.45
102.44
662.18
434.44
171.85
560.65
381.39
152.74

895.4
1038.99
1046.31
647.54
1325.27
1086.55
220.96
1050.88
762.78
1525.75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45.73
45.73
45.73
45.73
45.73
45.73
45.73
45.73
45.73
45.73

13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72

0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46

มาดากัสการ์
ไนเจอร์
บูร์กินาฟาโซ
กาบอง
คองโก
เซเชลส์

217.68
45.73
64.02
45.73
28.35
102.44

43.9
30.18
22.87
30.18
17.38
38.41

250.82
78.66
64.02
58.53
114.33
140.85

907.29
1525.57
762.78
762.78
685.96
486.57

0
0
0
0
0
0

45.73
45.73
45.73
45.73
45.73
45.73

13.72
13.72
13.72
13.72
13.72
13.72

0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46

บังคลาเทศ
84.14 62.19
99.69
745.41
0
45.73
12.43
636.57
ศรีลังกา
36.58 22.87
301.82
1243.87
0
45.73
9.15
280.97
อินเดีย
49.39 2.74
49.39
1057.29
0
45.73
13.72
0.46
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Airtel ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/AfricaRevamp/Kenya/Home/personal/voice-andtext/tariffs/one-network
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4.9.3 Data Bundles
ตารางที่ 4.21: อัตรา Data Bundle
Bundle

หน่วย: KES (1 KES = 0.3611 THB*)
ระยะเวลา (Validity)

อัตรา (Rates) (KES)
Daily Bundles
5 MB
6
24 ชั่วโมง
10 MB
10
24 ชั่วโมง
20 MB
15
24 ชั่วโมง
Internet Bundles
16 MB
20
7 วัน
40 MB
50
7 วัน
80 MB
100
30วัน
250 MB
300
30 วัน
600 MB
600
30 วัน
1750 MB
1,200
30 วัน
3 GB
1,999
30 วัน
5 GB
2,999
30 วัน
8 GB
3,999
30 วัน
10 GB
5,000
60 วัน
20 GB
9,999
60 วัน
Unlimited Bundles
1 วัน ไม่จากัด
250
24 ชั่วโมง
1 สัปดาห์ ไม่จากัด
1,299
7 วัน
1 เดือน ไม่จากัด
3,499
30 วัน
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Airtel ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/kenya/home/personal/internet/intern
et-services/data-bundles
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4.10 ค่าขนส่งโดย UPS
4.10.1 อัตราค่าน้าประปา
ตารางที่ 4.22: อัตราค่าขนส่งสาหรับการส่งออกแบบ Express Plus
Express Plus

เอกสาร

เอกสาร & หีบห่อ

เอกสาร & หีบห่อ

น้าหนัก (กก.)
ซอง UPS
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
11.0
12.0

โซน 2
104.80
104.80
115.15
124.90
134.60
144.30
152.25
160.25
168.20
175.95
183.90
120.20
132.90
145.10
157.25
169.45
178.60
187.75
196.95
206.00
215.10
223.50
232.10
240.70
249.10
257.70
266.20
274.75
283.30
291.75
300.30
308.85
317.40

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
โซน 4
โซน 5
โซน 6
โซน 7
117.35 123.10 130.45 135.75
117.35 123.10 130.45 135.75
132.45 139.95 149.95 157.50
147.10 154.45 165.75 176.70
161.60 168.85 181.60 196.00
176.05 183.30 197.45 215.30
189.40 196.00 213.20 233.40
202.70 208.65 229.05 251.45
216.00 221.40 244.90 269.50
229.40 233.95 260.70 287.65
242.70 246.65 276.50 305.70
138.45 147.60 159.20 164.70
154.35 164.70 178.70 187.30
169.65 179.85 195.15 206.70
184.85 195.15 211.65 226.25
200.05 210.35 228.15 245.75
212.85 223.85 243.95 263.45
225.55 237.15 259.70 281.05
238.45 250.65 275.60 298.75
251.25 264.05 291.50 316.50
264.05 277.45 307.20 334.15
274.30 288.95 319.45 350.50
284.65 300.55 331.70 366.95
294.95 312.15 343.85 383.45
305.40 323.65 355.95 399.90
315.75 335.30 368.20 416.35
326.10 346.90 380.35 432.80
336.50 358.45 392.60 449.25
346.90 369.95 404.75 465.65
357.20 381.60 416.90 482.10
367.70 393.15 429.20 498.55
385.85 411.50 449.80 524.90
404.10 429.80 470.75 551.00
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Express Plus

น้าหนัก (กก.)
โซน 2
โซน 4
โซน 5
โซน 6
13.0
325.90 422.35 448.05 491.35
14.0
334.40 440.80 466.35 511.95
15.0
342.90 459.15 484.55 532.75
16.0
350.80 474.80 500.45 551.00
17.0
358.70 490.70 516.35 569.30
18.0
366.70 506.60 532.15 587.60
19.0
374.55 522.35 548.00 605.80
20.0
382.55 538.15 563.85 624.15
21.0
390.40 552.85 579.65 640.60
22.0
398.30 567.60 595.50 657.10
23.0
406.20 582.05 611.45 673.50
24.0
414.20 596.80 627.15 689.95
25.0
422.10 611.45 643.10 706.45
26.0
430.00 625.95 658.90 722.90
27.0
437.95 640.60 674.65 739.30
Express Plus
น้าหนัก (กก.)
โซน 2
โซน 4
โซน 5
โซน 6
28.0
445.80 655.30 690.60 755.80
29.0
453.70 669.80 706.45 772.30
30.0
461.70 684.55 722.35 788.65
31.0
468.90 697.85 736.35 805.15
32.0
476.20 711.30 750.35 821.70
33.0
483.55 724.70 764.25 838.05
34.0
490.90 738.05 778.30 854.50
35.0
498.20 751.55 792.40 870.95
เอกสาร & หีบห่อ
40.0
534.70 816.75 862.35 952.65
45.0
571.25 881.95 932.55 1,034.30
50.0
607.80 947.10 1,002.60 1,115.95
55.0
644.30 1,012.30 1,072.70 1,197.60
60.0
680.85 1,077.55 1,142.85 1,279.20
65.0
717.35 1,142.85 1,212.80 1,360.85
70.0
753.85 1,208.00 1,282.90 1,442.65
มากกว่า 70 กก. (ราคา/กก.) 10.76
17.25
18.32
20.60
ขั้นต่า
753.85 1,208.00 1,282.90 1,442.65
กล่อง
กล่อง 10 กก.
232.15 284.80 300.55 331.70
กล่อง 25 กก.
350.85 474.85 500.50 551.10
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซน 6 โปรดดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.upscontentcentre.com/html/kenya.html
โปรดดูผังโซนค่าธรรมเนียมของ UPS ที่มีจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศในลิงค์
www.upscontentcentre.com/download/ke/ke_zones_2014.xls
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

โซน 7
577.30
603.45
629.65
652.80
675.85
699.15
722.35
745.40
767.30
789.40
811.30
833.15
855.15
877.05
899.00
โซน 7
920.90
942.95
964.80
984.35
1,003.85
1,023.35
1,042.85
1,062.30
1,156.80
1,251.30
1,345.75
1,440.20
1,534.60
1,629.15
1,723.60
24.62
1,723.60
367.00
652.85
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ตารางที่ 4.23: อัตราค่าขนส่งสาหรับการส่งออกแบบ Express
Express

เอกสาร

เอกสาร &
หีบห่อ

เอกสาร &
หีบห่อ

น้าหนัก (กก.)
ซอง UPS
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

โซน 2
38.45
38.45
48.75
58.50
68.25
78.00
85.90
93.90
101.80
109.60
117.50
53.90
66.55
78.75
90.95
103.20
112.30
121.50
130.60
139.70
148.75
157.15
165.75
174.30
182.80
191.30
199.80
208.40
216.90
225.50
233.95
242.45
251.00
259.50
268.05
276.55
284.40

โซน 3
44.80
44.80
59.50
72.30
85.05
97.90
109.55
121.15
132.80
144.40
155.95
63.30
79.80
91.90
104.10
116.40
127.35
138.35
149.40
160.35
171.25
180.50
189.60
198.80
207.90
217.20
226.30
235.50
244.60
253.75
263.05
274.65
286.20
297.85
309.40
320.95
332.05

โซน 4
51.00
51.00
66.05
80.70
95.20
109.70
123.00
136.35
149.65
163.00
176.25
72.15
87.95
103.30
118.55
133.75
146.45
159.25
172.10
184.90
197.65
207.95
218.25
228.70
239.10
249.40
259.75
270.10
280.50
290.85
301.15
319.45
337.75
356.00
374.30
392.70
408.45

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
โซน 5
โซน 6
โซน 7
โซน 8
56.70
64.10
69.40
79.30
56.70
64.10
69.40
79.30
73.65
83.55
91.15
101.15
88.10
99.40
110.35
121.25
102.45
115.20
129.60
141.35
116.95
131.00
148.95
161.50
129.60
146.85
167.00
181.05
142.30
162.70
185.15
200.55
154.95
178.55
203.15
220.00
167.55
194.35
221.20
239.40
180.25
210.15
239.30
258.95
81.25
92.90
98.45
105.70
98.40
112.35
120.95
126.90
113.55
128.80
140.40
147.10
128.75
145.30
159.90
167.15
144.00
161.70
179.50
187.30
157.50
177.60
197.10
206.30
170.85
193.40
214.80
225.30
184.25
209.25
232.45
244.05
197.70
225.15
250.10
262.90
211.10
240.95
267.75
281.80
222.60
253.05
284.15
298.75
234.25
265.30
300.60
315.90
245.70
277.40
317.15
332.90
257.30
289.60
333.55
349.95
268.90
301.85
349.95
367.05
280.50
314.00
366.50
384.15
292.05
326.20
382.85
401.10
303.60
338.40
399.30
418.15
315.25
350.50
415.80
435.30
326.80
362.80
432.20
452.40
345.15
383.45
458.45
479.70
363.35
404.25
484.65
507.20
381.70
424.90
510.85
534.70
399.90
445.60
537.05
562.15
418.15
466.35
563.25
589.50
434.05
484.65
586.55
615.05
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Express

น้าหนัก (กก.)
โซน 2 โซน 3
โซน 4
โซน 5
โซน 6
โซน 7
17.0
292.40 343.05 424.30
449.95
502.90
609.50
18.0
300.30 354.10 440.20
465.75
521.15
632.85
19.0
308.25 364.95 456.00
481.60
539.50
655.95
20.0
316.10 376.15 471.80
497.50
557.90
679.05
21.0
324.05 387.00 486.50
513.25
574.25
700.95
22.0
331.90 398.05 501.10
529.10
590.75
722.95
23.0
339.90 409.05 515.70
545.05
607.05
744.85
24.0
347.90 420.10 530.30
560.80
623.60
766.85
25.0
355.80 431.00 545.05
576.65
640.10
788.85
26.0
363.60 442.15 559.65
592.65
656.60
810.70
27.0
371.55 453.05 574.25
608.30
672.95
832.65
28.0
379.45 464.00 588.85
624.20
689.40
854.55
29.0
387.40 475.05 603.50
640.10
705.80
876.60
30.0
395.35 486.05 618.20
655.95
722.35
898.45
31.0
402.65 497.05 631.50
669.95
738.80
917.95
32.0
409.85 508.05 644.95
683.95
755.40
937.50
33.0
417.20 519.10 658.35
697.90
771.75
957.00
34.0
424.55 530.10 671.70
711.90
788.15
976.45
35.0
431.80 541.00 685.20
726.00
804.65
995.95
40.0
468.35 595.50 750.35
796.00
886.30 1,090.45
เอกสาร &
45.0
504.90 649.85 815.60
866.15
967.95 1,184.95
หีบห่อ
50.0
541.50 704.30 880.75
936.25 1,049.60 1,279.35
55.0
578.00 758.70 945.95 1,006.35 1,131.25 1,373.85
60.0
614.45 813.05 1,011.20 1,076.40 1,212.85 1,468.25
65.0
651.00 867.45 1,076.40 1,146.45 1,294.50 1,562.80
70.0
687.60 921.85 1,141.65 1,216.55 1,376.25 1,657.25
มากกว่า 70 กก.
9.82
13.16
16.30
17.37
19.66
23.67
(ราคา/กก.)
ขั้นต่า
687.60 921.85 1,141.65 1,216.55 1,376.25 1,657.25
กล่อง
กล่อง 10 กก.
165.80 189.70 218.35
234.20
265.30
300.65
กล่อง 25 กก.
284.55 332.10 408.50
434.10
484.75
586.50
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 Thailand is located in โซน 6,
เว็บไซต์:www.upscontentcentre.com/html/kenya.html โปรดดูผังโซนค่าธรรมเนียมของ UPS ที่มีจุดหมาย
ปลายทางระหว่างประเทศในลิงค์ www.upscontentcentre.com/download/ke/ke_zones_2014.xls
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

โซน 8
640.75
666.20
691.85
717.40
739.35
761.35
783.30
805.30
827.15
849.10
871.00
892.90
914.85
936.85
958.25
979.50
1,000.80
1,022.15
1,043.45
1,148.95
1,254.30
1,359.75
1,465.25
1,570.65
1,676.00
1,781.55
25.45
1,781.55
315.90
615.10

ต้นทุนการดาเนินธุรกิจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรัฐเคนยา ปี 2014 | 4-25

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

ตารางที่ 4.24: อัตราค่าขนส่งสาหรับการส่งออกแบบ Express Saver
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
Express Saver

เอกสาร

น้าหนัก
(กก.)
ซอง UPS
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

โซน 91 โซน 92 โซน 93 โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 โซน 5 โซน 6 โซน 7 โซน 8
10.30
10.30
13.00
15.15
17.90
20.05
21.65
23.80
25.45
27.65
29.25

21.65
21.65
27.65
32.45
37.90
42.75
46.55
50.85
55.20
59.05
62.75

23.30
23.30
30.30
36.30
42.75
48.70
53.60
59.00
64.40
69.80
74.65

27.65
27.65
36.80
44.50
52.30
60.10
67.30
74.55
81.70
88.85
96.00

36.65
36.65
46.10
55.15
64.05
73.10
80.90
88.60
96.40
104.15
111.90

41.55
41.55
56.00
68.05
79.95
91.95
102.80
113.55
124.35
135.10
146.00

48.55
48.55
62.85
77.15
91.45
105.75
117.70
129.60
141.60
153.55
165.45

52.95
52.95
69.60
83.30
96.90
110.50
123.00
135.55
147.95
160.50
172.90

60.75
60.75
79.25
94.30
109.15
124.25
139.30
154.30
169.25
184.20
199.20

66.05
66.05
86.25
104.00
121.80
139.60
156.90
174.10
191.35
208.60
225.75

75.05
75.05
95.50
114.65
133.75
153.05
171.05
188.95
207.00
225.00
242.95

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซน 6 โปรดดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.upscontentcentre.com/html/kenya.html
โปรดดูผังโซนค่าธรรมเนียมของ UPS ที่มีจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศในลิงค์
www.upscontentcentre.com/download/ke/ke_zones_2014.xls
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 4.25: อัตราค่าขนส่งสาหรับการส่งออกแบบ Express Saver II

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

Express
Saver

เอกสาร & หีบ
ห่อ

น้าหนัก
(กก.)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0

โซน 91 โซน 92 โซน 93 โซน 1 โซน 2 โซน 3

โซน 4

โซน 5

โซน 6

โซน 7

โซน 8

10.30
13.00
15.15
17.90
20.05
21.65
23.80
25.45
27.65
29.25
33.55
35.20
36.80
38.45
40.05
41.70
43.30
44.95
46.55
48.20
49.75
51.40
52.50
54.10
55.75
56.85
58.45
60.05
61.65
62.75
64.40
66.00
67.10
68.75
70.30
71.40
73.05

68.05
83.00
96.85
110.55
124.40
136.90
149.55
162.10
174.75
187.30
197.40
207.55
217.75
228.00
238.25
248.40
258.60
268.70
278.95
289.10
304.80
320.35
335.85
351.50
367.10
382.05
397.05
412.10
427.05
442.00
455.80
469.60
483.40
497.20
511.10
524.75
538.55

77.05
93.30
108.45
123.40
138.30
150.35
162.45
174.40
186.55
198.45
209.20
220.10
230.80
241.60
252.50
263.30
274.05
284.90
295.80
306.50
324.00
341.30
358.80
376.20
393.65
409.25
424.85
440.45
456.05
471.80
486.75
501.75
516.85
531.80
546.85
561.85
576.90

87.85
106.30
121.95
137.45
153.10
167.55
181.95
196.30
210.65
225.05
236.35
247.75
259.15
270.60
281.95
293.30
304.80
316.15
327.40
338.90
358.70
378.50
398.30
418.05
437.75
455.20
472.60
490.05
507.35
524.75
540.95
557.15
573.25
589.55
605.65
621.95
638.05

93.30
114.40
132.95
151.60
170.15
187.70
205.10
222.55
239.95
257.30
272.25
287.25
302.25
317.30
332.35
347.40
362.35
377.40
392.45
407.40
432.05
456.70
481.30
505.95
530.70
552.85
575.10
597.30
619.45
641.70
662.75
683.75
704.90
725.85
746.90
767.85
789.00

99.75
120.20
139.35
158.50
177.65
195.75
213.65
231.70
249.70
267.60
283.20
298.75
314.35
329.85
345.45
361.05
376.65
392.35
407.90
423.40
449.20
475.00
500.85
526.60
552.40
576.95
601.55
626.15
650.70
675.30
695.65
716.05
736.45
756.85
777.20
797.50
818.00

21.65
27.65
32.45
37.90
42.75
46.55
50.85
55.20
59.05
62.75
72.50
76.30
79.55
83.30
86.55
90.35
93.60
97.35
100.60
104.40
107.65
110.90
113.60
116.85
120.05
123.30
126.55
129.80
133.05
135.80
139.00
142.25
145.50
148.75
152.00
154.70
157.90

23.30
30.30
36.30
42.75
48.70
53.60
59.00
64.40
69.80
74.65
100.60
105.50
110.35
115.25
120.05
124.95
129.80
134.70
139.55
144.45
148.75
153.10
157.40
161.75
166.05
170.40
175.25
179.55
183.90
188.20
192.55
196.85
201.20
205.50
209.85
214.15
219.05

45.15
56.15
65.55
75.15
84.85
91.35
98.00
104.60
111.20
117.70
123.65
129.60
135.65
141.65
147.60
153.60
159.55
165.60
171.55
177.55
182.95
188.40
193.80
199.20
204.70
209.95
215.30
220.75
226.30
231.65
237.05
242.40
247.75
253.10
258.60
264.00
269.35

51.25
63.20
74.75
85.95
97.35
106.45
115.40
124.35
133.35
142.30
150.00
157.85
165.60
173.40
181.20
188.95
196.80
204.70
212.45
220.25
228.00
235.80
243.60
251.35
259.15
266.95
274.75
282.55
290.35
298.10
305.30
312.60
319.70
326.95
334.10
341.25
348.50

59.55
75.30
86.70
97.95
109.30
119.45
129.70
139.85
150.00
160.40
168.60
177.05
185.40
193.80
202.20
210.55
219.00
227.35
235.80
244.20
255.55
266.95
278.35
289.65
301.10
311.90
322.75
333.55
344.30
355.05
365.25
375.50
385.65
395.80
406.15
416.25
426.40
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Express
Saver

กล่อง

น้าหนัก
(กก.)
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
มากกว่า 70 กก.
(ราคา/กก.)
ขั้นต่า
กล่อง 10 กก.
กล่อง 25 กก.

โซน 91 โซน 92 โซน 93 โซน 1 โซน 2 โซน 3

โซน 4

โซน 5

โซน 6

โซน 7

โซน 8

74.65
76.30
77.40
78.95
80.05
81.15
82.80
83.85
89.25
94.10
98.45
102.25
106.00
110.35
114.15

161.15
164.40
167.65
170.45
173.05
175.85
179.10
181.70
193.10
203.90
212.00
223.40
234.70
246.10
256.95

223.40
227.70
232.05
235.80
239.60
243.35
247.70
251.50
267.15
282.30
293.70
309.35
325.05
340.70
355.30

274.75
280.20
285.50
290.35
295.05
299.90
304.80
309.55
328.65
347.90
367.10
386.35
405.40
424.65
443.85

355.70
362.95
370.10
377.30
384.55
391.65
398.80
406.15
441.45
476.85
512.20
547.60
582.95
618.30
653.75

436.55
446.80
457.05
467.15
477.40
487.60
497.75
507.95
559.50
611.10
662.65
714.30
765.95
817.35
868.90

552.40
566.15
580.00
591.90
603.90
615.95
627.90
640.00
701.00
762.20
823.35
884.55
945.65
1,006.80
1,068.00

591.85
606.85
621.95
635.10
648.40
661.55
674.80
688.05
755.30
822.60
889.80
957.10
1,024.35
1,091.70
1,159.00

654.30
670.45
686.70
702.30
717.85
733.40
749.05
764.70
841.95
919.25
996.65
1,074.00
1,151.30
1,228.65
1,306.10

810.00
830.95
852.00
870.00
888.05
906.05
924.05
942.10
1,031.60
1,121.20
1,210.65
1,300.20
1,389.65
1,479.10
1,568.65

838.35
858.70
879.10
899.40
919.95
940.30
960.65
981.05
1,080.60
1,180.10
1,279.70
1,379.10
1,478.65
1,578.20
1,677.75

1.63

3.67

5.07

6.34

9.33

12.41

15.25

16.55

18.65

22.40

23.96

114.15 256.95 355.30 443.85 653.75 868.90 1,068.00 1,159.00 1,306.10 1,568.65 1,677.75
35.25 76.30 105.55 129.65 157.85 177.05 207.60 220.10 247.75 287.30 298.80
56.85 123.40 170.40 210.05 267.00 312.00 382.15 409.35 455.25 552.85 577.00

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซน 6 โปรดดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.upscontentcentre.com/html/kenya.html
โปรดดูผังโซนค่าธรรมเนียมของ UPS ที่มีจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศในลิงค์
www.upscontentcentre.com/download/ke/ke_zones_2014.xls
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
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4.10.2 อัตราค่าขนส่งการนาเข้าของ UPS
ตารางที่ 4.26: อัตราค่าขนส่งสาหรับการนาเข้าแบบ Express Saver
Express Saver

เอกสาร
เอกสาร & หีบห่อ

น้าหนัก (กก.)
ซอง UPS
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
11.0

โซน 1
54.10
54.10
62.50
69.70
76.85
84.00
98.50
112.85
127.20
141.65
156.00
55.30
75.70
93.80
111.70
129.65
135.70
141.70
147.65
153.65
159.60
165.60
171.55
177.55
183.70
189.60
195.60
201.65
207.55
213.55
219.55
230.40

โซน 2
54.60
54.60
65.40
76.25
87.00
97.80
111.00
124.15
137.35
150.50
163.65
58.95
81.15
99.15
117.10
135.10
147.05
159.05
171.15
183.10
195.05
205.75
216.55
227.35
238.25
248.90
259.75
270.60
281.30
292.10
302.90
313.75

โซน 3
70.90
70.90
86.50
102.05
117.60
133.30
154.90
176.45
197.95
219.55
241.20
73.35
100.35
124.90
149.45
174.10
187.90
201.60
215.40
229.25
243.05
259.15
275.40
291.55
307.70
323.90
340.10
356.35
372.50
388.60
404.90
421.00

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
โซน 4 โซน 5 โซน 6 โซน 7 โซน 8
74.50 79.25 93.60 98.50 108.65
74.50 79.25 93.60 98.50 108.65
91.75 98.50 117.60 121.25 133.75
109.05 117.60 139.75 142.85 156.60
126.55 136.80 162.00 164.40 179.40
143.85 156.00 184.20 185.90 202.20
165.55 179.40 211.80 217.75 233.40
187.00 202.75 239.35 249.55 264.50
208.60 226.30 266.95 281.30 295.80
230.20 249.55 294.55 313.15 326.95
251.70 272.90 322.15 344.90 358.05
79.35 87.80 102.05 103.30 118.85
105.65 117.25 139.30 144.00 162.00
129.50 141.85 162.65 177.55 192.05
153.55 166.40 186.00 211.25 221.95
177.40 191.00 209.40 244.80 252.00
195.55 207.80 232.25 265.20 277.20
213.45 224.60 255.10 285.55 302.35
231.40 241.50 277.80 306.00 327.55
249.40 258.25 300.55 326.45 352.75
267.40 275.00 323.30 346.80 377.85
285.25 293.05 340.75 365.25 403.10
303.25 311.05 358.05 383.85 428.25
321.20 329.00 375.50 402.50 453.40
339.15 347.00 392.85 421.00 478.65
357.20 365.00 410.30 439.65 503.75
375.10 383.05 427.60 458.20 528.90
393.10 401.05 445.00 476.85 554.20
411.05 419.10 462.40 495.45 579.25
429.00 437.10 479.70 514.10 604.60
447.00 455.00 497.20 532.55 629.65
465.00 482.10 526.00 560.15 664.55
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Express Saver

น้าหนัก (กก.) โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 โซน 5 โซน 6 โซน 7
12.0
241.20 324.45 437.25 483.00 509.00 554.75 587.70
13.0
251.90 335.30 453.40 500.90 536.15 583.45 615.35
14.0
262.75 346.15 469.60 518.90 563.10 612.30 642.95
15.0
273.50 356.90 485.75 536.85 590.05 641.15 670.45
16.0
279.45 367.65 502.05 554.85 617.05 669.95 698.00
17.0
285.50 378.50 518.15 572.80 644.15 698.65 725.60
18.0
291.55 389.30 534.40 590.75 671.15 727.40 753.20
19.0
297.50 400.10 550.60 608.70 698.05 756.20 780.75
20.0
303.50 410.90 566.75 626.75 725.15 784.95 808.40
21.0
309.55 421.70 582.95 644.65 752.20 810.80 834.20
22.0
315.50 432.50 599.15 662.65 779.15 836.50 859.95
23.0
321.50 443.20 615.35 680.65 806.25 862.35 885.70
24.0
327.40 454.05 631.50 698.60 833.15 888.15 911.50
25.0
333.55 464.90 647.65 716.50 860.15 913.90 937.20
26.0
339.50 475.55 663.90 734.45 887.15 939.70 963.05
27.0
345.45 486.50 680.10 752.50 914.25 965.40 988.85
เอกสาร
28.0
351.50 497.20 696.25 770.40 941.20 991.25 1,014.65
เอกสาร & หีบห่อ
29.0
357.45 507.95 712.50 788.40 968.20 1,017.00 1,040.40
30.0
363.45 518.80 728.60 806.45 995.20 1,042.85 1,066.20
31.0
369.45 529.55 744.20 824.45 1,012.55 1,061.95 1,089.00
32.0
375.50 540.40 759.85 842.25 1,029.95 1,081.15 1,111.75
33.0
381.50 551.10 775.40 860.30 1,047.40 1,100.40 1,134.50
34.0
387.50 562.00 791.05 878.30 1,064.80 1,119.65 1,157.30
35.0
393.45 572.75 806.65 896.20 1,082.20 1,138.70 1,180.10
40.0
415.05 620.70 866.55 989.70 1,156.65 1,234.65 1,282.05
45.0
436.55 668.70 926.50 1,083.15 1,231.05 1,330.60 1,383.90
50.0
458.20 716.70 986.40 1,176.60 1,305.45 1,426.55 1,485.85
55.0
479.70 764.70 1,046.35 1,269.95 1,379.95 1,522.50 1,587.80
60.0
501.40 812.60 1,106.40 1,363.45 1,454.35 1,618.40 1,689.75
65.0
523.00 860.50 1,166.35 1,456.95 1,528.75 1,714.35 1,791.75
70.0
544.60 908.50 1,226.30 1,550.35 1,603.20 1,810.25 1,893.70
มากกว่า 70 กก.
7.78 12.97 17.51 22.14 22.90 25.86 27.05
(ราคา/กก.)
ขั้นต่า
544.60 908.50 1,226.30 1,550.35 1,603.20 1,810.25 1,893.70
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซน 6 โปรดดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.upscontentcentre.com/html/kenya.html
โปรดดูผังโซนค่าธรรมเนียมของ UPS ที่มีจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศในลิงค์
www.upscontentcentre.com/download/ke/ke_zones_2014.xls
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

โซน 8
699.25
734.10
768.80
803.65
838.35
873.05
907.90
942.65
977.40
1,012.25
1,047.00
1,081.85
1,116.55
1,151.30
1,186.10
1,220.85
1,255.65
1,290.45
1,325.15
1,360.00
1,394.70
1,429.55
1,464.35
1,499.05
1,616.65
1,734.15
1,851.70
1,969.25
2,086.65
2,204.20
2,321.70
33.16
2,321.70
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ตารางที่ 4.27: อัตราค่าขนส่งสาหรับการนาเข้าแบบ Expedited
Expedited

หีบห่อ

หีบห่อ

น้าหนัก
(กก.)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
โซน 202 โซน 203 โซน 204 โซน 205 โซน 206 โซน 207 โซน 208
77.55
112.00
140.60
162.75
185.50
206.05
225.75
246.15
265.60
285.95
295.00
305.10
314.05
324.20
333.00
343.00
351.75
361.85
370.40
380.40
388.90
398.85
407.25
417.15
425.50
435.30
443.60
453.40
461.45
471.30
479.25
489.15
496.95
506.75
514.55

95.90
142.90
179.65
204.85
231.15
261.95
291.60
322.30
351.65
382.20
395.90
411.15
424.65
439.85
453.25
468.40
481.65
496.70
509.80
524.75
537.65
552.65
565.35
580.25
592.80
607.75
620.20
634.95
647.25
661.95
673.60
687.70
699.15
713.25
724.60

101.00
146.80
186.95
220.10
254.30
288.50
321.45
355.45
388.00
422.00
437.25
454.10
469.15
486.00
500.90
517.70
532.40
549.05
563.60
580.25
594.60
611.20
625.40
641.90
655.90
672.35
686.15
702.60
716.25
732.65
746.15
762.35
775.75
792.00
805.15

112.10 133.20 137.70
159.15 177.85 202.05
198.75 222.10 253.70
229.65 264.25 291.05
261.65 307.60 329.85
295.90 340.70 365.20
328.85 372.30 399.00
363.00 405.25 434.30
395.60 436.50 467.60
429.55 469.30 502.70
453.30 494.60 526.75
478.65 521.70 552.60
502.15 546.50 576.30
527.40 573.55 602.20
550.60 598.20 625.60
575.70 625.05 651.30
598.70 649.35 674.40
623.80 676.10 700.10
646.40 700.20 722.95
671.45 726.85 748.45
693.75 747.85 769.45
718.65 771.60 793.20
740.75 792.40 813.90
765.55 816.05 837.55
787.35 836.60 857.90
812.10 860.15 881.60
833.75 880.40 901.75
858.30 903.95 925.30
879.60 923.90 945.20
904.10 947.40 968.65
916.45 961.20 985.65
932.20 978.50 1,006.20
944.45 992.25 1,023.00
960.10 1,009.55 1,043.55
972.20 1,022.95 1,060.15

155.00
212.35
265.10
311.55
359.45
407.45
453.50
501.30
546.80
594.40
624.80
657.50
687.55
720.10
749.80
782.25
811.50
843.90
872.80
905.00
933.70
965.70
994.05
1,025.95
1,053.90
1,085.75
1,113.35
1,145.05
1,172.35
1,203.90
1,230.90
1,262.40
1,289.05
1,320.40
1,346.65
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Expedited

น้าหนัก
โซน 202 โซน 203 โซน 204 โซน 205 โซน 206 โซน 207
(กก.)
40.0
557.60 778.45 889.10 1,039.10 1,109.20 1,151.70
45.0
598.50 829.25 969.40 1,101.80 1,190.95 1,238.65
50.0
641.45 882.90 1,053.10 1,168.40 1,276.85 1,329.85
55.0
681.85 933.05 1,132.50 1,230.55 1,357.65 1,415.90
60.0
724.60 986.55 1,215.85 1,296.90 1,443.15 1,506.85
65.0
764.55 1,036.25 1,294.40 1,358.20 1,523.10 1,591.85
70.0
807.15 1,089.50 1,377.40 1,424.35 1,608.30 1,682.45
75.0
861.85 1,162.75 1,470.75 1,520.75 1,716.55 1,795.90
หีบห่อ
80.0
919.35 1,240.20 1,568.75 1,622.10 1,831.00 1,915.60
85.0
973.20 1,312.90 1,660.75 1,717.20 1,938.30 2,027.85
90.0
1,030.45 1,390.15 1,758.40 1,818.20 2,052.30 2,147.15
95.0
1,083.25 1,461.40 1,848.50 1,911.40 2,157.50 2,257.20
100.0
1,140.30 1,538.30 1,945.80 2,011.95 2,271.00 2,375.95
มากกว่า 100 กก. 11.40
15.38
19.45
20.11
22.70
23.75
(ราคา/กก.)
ขั้นต่า
1,140.30 1,538.30 1,945.80 2,011.95 2,271.00 2,375.95
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซน 206 โปรดดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.upscontentcentre.com/html/kenya.html
โปรดดูผังโซนค่าธรรมเนียมของ UPS ที่มีจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศในลิงค์
www.upscontentcentre.com/download/ke/ke_zones_2014.xls
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

โซน 208
1,452.30
1,552.10
1,657.30
1,756.00
1,860.75
1,958.30
2,062.75
2,201.75
2,348.55
2,486.25
2,632.45
2,767.35
2,913.00
29.13
2,913.00
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4.11 วันหยุดทางการประจาปี พ.ศ. 2557
ตารางที่ 4.28: วันหยุดทางการประจาปี พ.ศ. 2557
วันหยุดทางการ
วันที่
New Year’s Day
1 มกราคม
Good Friday
18 เมษายน
Easter Monday
21 เมษายน
Labour Day
1 พฤษภาคม
Madaraka Day
1 มิถุนายน
Eid-al-Fitr*
28 กรกฎาคม
Feast of Sacrifice
5 ตุลาคม
Moi Day
10 ตุลาคม
Mashujaa Day
20 ตุลาคม
Jamhuri Day
12 ธันวาคม
Christmas Day
25 ธันวาคม
Boxing Day
26 ธันวาคม

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
หมายเหตุ: *To be confirmed depending on the sighting of the moon.
ที่มา: KPMG, as of September 2014
เว็บไซต์: https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/
Fiscal%20Guide%20Kenya.pdf
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รายงานการประชุมการจัดประชุมกลุ่มย่อย
เรื่อง:

วันที่:
สถานที่และเวลา:

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group): โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การ
ทาธุรกิจ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และ
สาธารณรัฐเปรู
17 มิถุนายน 2557
สานักงานสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
9:00 -12:00

สรุปผลการประชุม
1. ภาพรวมของโครงการวิจัย
ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ รักษาการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้บรรยาย
เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของโครงการวิจัยต่อที่ประชุม ดังนี้:
 ความสาคัญของการจัดทาโครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู โดยเป็นผลมาจากปัจจัยที่
มีอิทธิพลดังนี้
o ความสาคัญของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดใหม่ (Emerging Markets)
o การรวมกลุ่มของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการขยายตัวและความหลากหลายของฐาน
การผลิต และโอกาสในการลงทุน
 วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ คือ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
แลกเปลื่ ย นความคิด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การลงทุ น /การท าธุ ร กิ จ
สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู
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2. การนาเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น:
คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้นาเสนอบทสรุปของแนวทางโครงการวิจัย
และผลการวิจัยเบื้องต้นให้กับประชุม โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและแลกเปลื่ยนความ
คิดเห็นจากบุคคลากรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม โดยหัวข้อการนาเสนอ มีดังนี้
 ภาพรวมของโครงการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย
 สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลทั่วไปในแต่ละประเทศ
 ธุรกิจและการลงทุนในโอกาสในแต่ละประเทศ
3. ข้อคิดเห็นที่ได้นาเสนอในวาระการประชุม
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย: ทางธนาคารเคยให้ความสนับสนุน
การลงทุนในกลุ่มโรงแรมในประเทศเคนยา และแทนซาเนียซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศดังกล่าวไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ ต้องอาศัยสิทธิ์การเช่า ทาให้ธนาคารไม่
สามารถใช้สินทรัพย์ดังกล่าวค้าประกันเงินกู้ได้ และกังวลเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายใน
ประเทศเหล่านั้น และทางธนาคารเคยเสนอวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการไทยในกานา แต่
เนื่องจากยังเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจากัดของ World Bank และ IMF ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
 แอฟริกาใต้: เอกอัครราชทูตประจาประเทศแอฟริกาใต้ เสนอความท้าทายในการลงทุนใน
ประเทศกลุ่มแอฟริกา 4 ข้อ คือ
1. ความมั่นคงทางอาหาร
2. ความมีอยู่ของทรัพยากร
3. ความสงบและการพัฒนา
4. กฎหมายคุ้มครอง
จุดเด่นของประเทศแอฟริกาคือ เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศที่ทาง BOI และ
สวค. ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุน นอกจากนี้ การคมนาคมและการขนส่งสินค้าไปสู่ประเทศเหล่านั้น
สามารถทาได้สะดวกเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนารอบรับไว้ในระดับที่มีประสิทธิภาพ โดยนัก
ลงทุนอาเซียนรายใหญ่ที่ลงทุนในประเทศแอฟริกาใต้ในสัดส่วนการลงทุนสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย ทั้งนี้
ผู้ป ระกอบการไทยสามารถเสนอให้ทางรัฐ บาลแอฟริกาใต้ล ดภาษีภายในประเทศ เพื่อทาให้สิ นค้าที่
ส่งออกไปสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้
เคนยา: รองเอกอัครราชทูตเคนยาประจาประเทศไทย ชี้แจงผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทยว่า ในประเทศเคนยา ชาวต่างชาติยังไม่สามารถถือสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินได้
แต่สามารถเช่าได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน นอกจากนี้ ในกรณีปัญหาการก่อการร้ายนั้น เป็นปัญหาที่ทุก
ชาติเผชิญ ทางรัฐบาลเคนยามีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังควบคุมไม่ได้ ในส่วนของสินเชื่อราย
ย่อย ในประเทศเคนยามี ธนาคารที่ให้บริการดังกล่าวอยู่ 5 ธนาคาร และการลงทุนบางอย่างไม่สามารถ
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กระท าได้ เ นื่ อ งจากเป็ น สมบั ติ ข องชาติ ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ต่ า งชาติถื อ ครองได้ เช่ น การลงทุ น ใน ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มูลค่าการลงทุนในเคนยาสูงที่สุด ในด้านการคมนาคม ทาง
รัฐบาลได้มีการลงทุนสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศเอธิโอเปีย และมีท่าเรือตามจุดเชื่อมต่อเป็นระยะ
นอกจากนี้มีการลงทุนสร้างถนนขนานตลอดชายฝั่ง และรัฐบาลเองมีการวางแผนก่อสร้าง IT City ให้
เกิดขึ้นภายในประเทศ ในส่วนของด้านแรงงาน ประเทศเคนยามีศักยภาพพอสมควร และประกอบกับค่า
ครองชีพที่ต่า ส่งผลให้ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้
ค่าแรงขั้นต่าของแรงงานในเคนยาอยู่ที่ประมาณ 100 USD/เดือน ผู้ประกอบการไทยสามารถนา
แรงงานเข้าไปในเคนยาได้ประมาณ 20% ของแรงงานในบริษัท ในส่วนของผู้ประกอบการไทยมีเครือดุสิต
ธานี ที่ ไ ปลงทุ น โรงแรมในมุ ม บาซา การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในเคนยาใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 2 สั ป ดาห์
โดยทางสถานทูตมีบริการ On Stop Shop ให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุนที่สนใจ สาหรับนักลงทุนรายใหญ่
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ล งทุ น ในเคนยาได้ แ ก่ มาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย โดยส่ ว นใหญ่ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ
การเกษตร เน้นไปที่สวนผลไม้ ได้แก่ อโวลคาโด้ และ มะม่วง
 เปรู: เลขานุการสถานทูตเปรู ได้ชี้แจงถึงความร่วมมือทางการค้าที่ทางรัฐบาลเปรูและรัฐบาล
ไทยได้ลงนามไว้ ซึ่งช่วยกระชับความสั มพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ และกระตุ้นการค้าการ
ลงทุน ให้ สู งขึ้น โดยผู้ ป ระกอบการที่ล งทุนในเปรูส ามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทาง
การค้าที่ทางเปรูได้ทากับ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ เปรูมีจุดเด่นในด้านที่ตั้ง
ของเปรูที่เป็นเสมือนประตูเชื่อมต่อกับทุกประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา มี การสร้างถนนขาด
ใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศรอบข้าง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้กับนักลงทุน ทางเปรูเองมีความ
ต้องการให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ท่องเที่ยว เนื่องจากเล็งเห็น ถึงโอกาส
และศักยภาพของผู้ประกอบการไทย
ทั้งนี้ การเดินทางไปประเทศเปรู ใช้เวลา 1 วันถ้าเดินทางโดยเครื่องบิน ส่วนการขนส่งสินค้าทาง
เรือใช้เวลา 1 เดือนกว่า อัตราค่าแรงขั้นต่าของแรงงานในเปรูอยู่ที่ 670 เหรียญดอลลาร์สรอ. ต่อเดือน
นั ก ลงทุ น จากอาเซี ย นรายใหญ่ ที่ มี ก ารลงทุ น ในเปรู ไ ด้ แ ก่ เวี ย ดนาม ซึ่ ง ลงทุ น ในธุ ร กิ จ น้ ามั น และ
โทรคมนาคม
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A
Minutes of Meeting

A Guideline on Doing Business and Investment Opportunity in the Republic of Kenya

Minutes of Meeting
Subject:

Meeting Date:
Location:
Time:

Focus Group Discussion: Under Research Project “Guideline on
Doing Business and Investment Opportunity in the Republic of
Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and
Republic of Peru”.
17 September 2014
The Fiscal Policy Research Institute
9:00 -12:00

Summary of Meeting:
1. Overview of BOI-FPRI Research Project:
Dr. Pich Nitsmer has kindly given a speech on the research project rational to the
meeting as followed:
 An importance of exploration on new trade and investment opportunities in
Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and
Republic of Peru resulting from influencing factors:
o A significance of rapidly expanding emerging markets in the world’s
economy.
o An integration of global supply chains and an expansion and diversification
of company’s production base and investment opportunities.
 An invitation to discussion session in order to promote the exchange of
information and recommendations on business and investment opportunities
in Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and
Republic of Peru.
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o A contribution of ideas and solid recommendations which will secure and
drive international investment in the four target countries.
2. Presentation of BOI-FPRI Research Project:
FPRI team has presented a summary of research project guideline and
preliminary research finding to the meeting for a purpose of facilitating the focus group
discussion. The outline of presentation includes the following topics:
 Research Project Overview
 Research Methodology
 General and Economics Information by Countries
 Business and Investment Opportunities by Countries
3. Discussion Session:
The meeting has raised several concerns which are regarded as impediments for
foreign trade and direct investment as followed:
 Export-Import Bank of Thailand:
o Issue regarding a regulation that prohibits a land ownership by foreign
investors in Kenya and Tanzania.
As the land ownership by foreign investors is not permitted and only the
leasehold of land is permitted. Thereby, the bank is unable to use the land as one of
the guarantee for the lending given to the investor.
o Issue regarding insecurity among those country in Africa.
The bank has inquired on the potential effect on a recent terrorism occurred in
the Kenya.
 South Africa:
o The Ambassador of South Africa has kindly informed to the meeting on
the four main challenges among countries in Africa region as followed:
1. Food securities
2. Natural Resources
3. Security and Development
4. Regulation and Protection
Also, South Africa is located in the same continent and can serve as an effective
distribution channel of goods into the Kenya, Ghana, and Tanzania because of
availability of the developed infrastructure.
 Kenya:
o The vice ambassador of Kenya has kindly informed to the meeting on
issues as followed:
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1. Issue regarding a regulation that prohibits a land ownership by foreign
investors in Kenya: even though the investors are not permitted to
have a permanent ownership buy the leasehold of land is permitted.
2. Issue regarding insecurity in Kenya: Kenya has policy to prevent
terrorist and trying to implement those measures.
3. Issue regarding micro-finance: Kenya has 5 banks which favor microfinancial support.
4. Issue regarding infrastructure: In transportation, government have
plans for connecting transportation system between Kenya and
Ethiopia. Furthermore, Kenya has many ports along the coast.
5. Issue regarding cost of labour: Kenya have a potential worker
supplement with low wages, the minimum wage in Kenya is around
100 US$ per month. Thai company which invested in Kenya can have
up to 20% of Thai labour. At present, an important investor from
Thailand in Kenya is Dusit-Thani in Mombasa.
 Peru:
o The secretary of embassy of Peru has kindly informed to the meeting of
Peru’s competency and a potential investment in the country as
followed:
1. Bilateral-trade between Peru and Thailand and other countries: As
Peru has made trade agreement with several countries; the investor
can utilize benefits from the agreements of Peru with EU, China and
Japan.
2. A potential hub to countries in Latin-America region: Peru is
connected and can serve a potential gate to countries in LatinAmerica region.
3. A developed infrastructure: Government of Peru has developed an
infrastructure (i.e. an expand highway) to bordering countries.
4. An investment oriented government policy: Peru has a high demand
of investor in many industries such as mining, tourism, etc. At present,
the most important investors have come from Vietnam in
Infrastructure and Petroleum industry. The minimum wage of
Peruvian labour is about 670 US$ per month.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
สถานทูต
สถานทูตชิลี
1.
Ms. Kanokkwan
Thamavit
2.
Mr. Theerawich
Tanprasert
สถานทูตเปรู
3.
Mr. Miguel
Fuentes
4.
Ms. Juthamas
Padung kiettiwong
สถานทูตแอฟริกาใต้
5.
H.E. Ambassador Robina P. Marks
6.
Mr. George
Mello
7.
Ms. Phaopha-nga
Auyyanon
สถานกงสุลกานา
8.
Dr. Sicha
Singsomboon
9.
คุณจรีรัตน์
หิมะมาน
หน่วยงานรัฐบาล
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
10.
คุณบุษราคัม
ศรีรัตนา
11.
คุณกัญญาณี
ปุสเดโว
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
12.
คุณเพ็ญพิสุทธ์
ศรีกาญจน์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
13.
คุณกฤษฎา
นุตาลัย
หน่วยงานเอกชน
BKK Rubber
14.
Ms. Galaya
15.
Mr. Sixang

Glomwidh
Surachitti

Trade Manager
Commercial Assistant
Second Secretary
Trade Officer
Ambassador
First Secretary
Marketing Officer
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
พนักงาน

ผู้อานวยการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฎิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ

Business Director
Assistant

ช่วยร่วม กรุ๊ป
16.

คุณพุทธชาติ

PST Smart Co. Ltd
17.
Mr. Kittiwaj
18.
Mr. Prasert

ช่วยร่วม
Wangkahad
Mongkollert

Managing director
-
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Thai – Kenya Chamber of Commerce
19.
Mr. Jaturong
Pavongjaeng
Managing director
Thai President Food
20.
Mr. Wasan
Boonsampunkij
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
21.
Mr.Jessada
Koandamrongtum
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
SEA-LAC Trade Center ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและละตินอเมริกา ม.หอการค้าไทย
22.
คุณกฤษณา
ธัญพิสิฐสกุล
ผู้ประสานงาน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
23.
คุณคณิน
สิริประดับ
Export sales executive
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สานักวางแผนธุรกิจ
24.
คุณวิโรจน์
จรัสสุขสวัสดิ์
บริษัท โตว่องไว จากัด
25.
Mr. Paisan
Vongwaikuanrayut
President
บริษัท VK กลการ จากัด
26.
Mr. Somkuan
Simuen
บริษัท อาหารสากล จากัด
27.
คุณณัฐชนัญ
คงคาลัย
พนักงานขายต่างประเทศ
28.
คุณณัฏฐ์ณัชชา
วัฒนกิจยิ่งยง
พนักงานขายต่างประเทศ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
29.
คุณราไพพิม
ชัยโม
30.
คุณพัชรพร
ภาติกพันธ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ
31.

คุณชนาภรณ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
32.
คุณณัฎฐา
EGAT
33.
Mr. Choomsilp
Rungroj Forklift
34.
คุณรุ่งโรจน์

ปัวเวช

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ

รัตนเวชตระกูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ

Chanchalerm

EGAT constructor

รุ่งโรจน์พัชร

ผู้จัดการ
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
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ข
การสารวจข้อมูลภาคสนาม ณ สาธารณรัฐเคนยา
(10-12 ส.ค. 2557)
โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

1. สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเคนยา
(Kenya National Chamber of Commerce and
Industry-KNCCI)
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเคนยามีพันธกิจที่สาคัญ ดังนี้
 เพื่อส่งเสริมการประสานงานและปกป้องผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมในเคนยา
 เพื่อส่งเสริมการค้าภายในและภายนอกประเทศเคนยา
 จัดระเบียบกิจกรรมการค้า
 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในสังคมและเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนธุรกิจ
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า
 เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการค้าเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมบนหลักการ
ของการค้าและอุตสาหกรรม
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โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

 สรุปผลการเจรจาหารือ

ผู้ แทนจากส านั กงานส่ งเสริ มการลงทุนและมูล นิธิส ถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลั ง หารื อ
ร่วมกับ:
Mr. Charles M. Mbogori, Chief Executive Officer
Mr. NemaisaKiereini, Deputy Chief Executive Officer
 ปัจจุบัน ประเทศเคนยามีแนวคิดที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรรมของตนให้เป็นฐานการผลิตสาคัญ
และเพิ่มมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร เพื่อลดการกระจุกตัวในธุรกิจผลิตน้ามันและปิโตรเลียม
 ปัจจุบัน เคนยาเป็นสมาชิกของกลุ่ม East African Community (EAC); Southern African
Development (SADC); และ Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA) โดย COMESA มุ่งเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) และตลาดร่วม
(Common Market) ดังนั้น อาจมองได้ว่าการลงทุนในเคนยาเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ภายใต้ COMESA ในขณะที่ SADC มีลักษณะไม่เป็นทางการมากกว่า เมื่อ
เทียบกับ COMESA สาหรับ EAC พบว่า มีลักษณะเป็นตลาดเดียว (Single market)
 โอกาสการลงทุ น ในเคนยารวมถึ ง ธุ ร กิ จ เครื่ อ งจั ก ร/เครื่ อ งมื อ อย่ า งง่ า ย/ขนาดเล็ ก ใน
อุตสาหกรรมการผลิต เช่น เครื่องทาซอสมะเขือเทศ และไส้กรอก เป็นต้น โดยรัฐบาลเคนยา
มุ่งสร้างแบรนด์ท้องถิ่นเคนยาให้เป็นที่สนใจของตลาดต่างประเทศ ดังนั้น รูปแบบการผลิต
อย่ า งง่ า ยในเคนยา มี แ นวโน้ ม พั ฒ นาในรู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น เป็ น รู ป แบบ
สายพานการผลิ ต เป็น ต้น โอกาสการลงทุนในเคนยายังรวมถึง ธุรกิจผลิตส่ วนประกอบ
รถยนต์ ท่องเที่ยว (รวมถึง Homestay) การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อส่งออกไปยังตะวันออก
กลางและแอฟริ กาตะวันออก พืชสวนและไม้ดอก เช่น กล้วยไม้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสาหรับ
ธุรกิจฟาร์มขนาดใหญ่ในการผลิตผลไม้และอาหาร นอกจากนี้ โอกาสในการลงทุน/ทาธุรกิจ
ยั ง รวมถึ ง ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การการชลประทานและน้ าฝน
การก่อสร้ างถนนในซูดาน การขนส่ งทางรางและทางถนนเชื่อมระหว่างท่าเรือลามูและ
เอธิโอเปีย และการสร้างท่อส่งน้ามันไปยังซูดาน
 ชาวเคนยามีแนวโน้มฝากเงินในธนาคารพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการฝากเงินในรูปกลุ่ม
ออมทรัพย์ชุมชน (Community savings) นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งสร้างโปรแกรมจัดหา
งาน/ฝึกอาชีพ และจัดตั้งกองทุนเพื่อประกอบธุรกิจแก่ผู้หญิงและเด็ก
 ในกรณีที่นักลงทุนสนใจที่จะร่วมทุนดาเนินรธุรกิจกับชุมชนหรือนักลงทุนท้องถื่น KNCCI
สามารถอานวยความสะดวกในการจัดคู่ทางธุรกิจ และช่วยทา Due diligence ซึ่งอาจ
ดาเนินการโดยสมา/สมาคมหอการค้าของทั้งสองประเทศ
 สาหรับประเด็นการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนั้น รัฐบาลมองว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงประเด็น
ปั ญ หาด้า นอาญชากรรมเท่ า นั้น ไม่ ได้ เ ป็ น ความขัด แย้ ง ทางศาสนา และถื อ เป็น ปั ญ หา
ระยะสั้น ทั้งนี้ ประชากรและสื่อมวลชนเคนยามีเสรีภาพทางการเมือง และอาจนับได้ว่า
เคนยาเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพดังกล่าวมากที่สุดในภูมิภาค
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ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิสวค. เข้าพบและหารือกับผู้แทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่ง
สาธารณรัฐเคนยา (KNCCI)

2. ส ม า ค ม ผู้ ผ ลิ ต แ ห่ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ค น ย า ( Kenya
Association of Manufactures-KAM)
หน้าที่สาคัญของสมาคมผู้ผลิตแห่งสาธารณรัฐเคนยา
 เป็นตัวแทนของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน,
พลังงาน, โทรคมนาคมและการค้าที่ผิดกฎหมาย
 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าภายใต้ EAC,
COMESA, SADC, ACP-EU, WTO และ AGOA
 ให้คาแนะนาทางเทคนิคในเรื่องการเก็บภาษี
 จัดอบรมและสัมมนา
 ให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หารือร่วมกับ:
Ms. Betty Maina, Chief Executive
 นักลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศและสาขา
ของบริ ษัทข้ามชาติ ซึ่งโดยในหลั กการแล้ วสามารถดาเนินกิจการในกลุ่มประเทศประชาคม
แอฟริกาตะวันออก (EAC) และเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้อย่างเสรี แต่อาจพบอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติ เช่น การดาเนินการตามกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (Rules of origin) โดยเฉพาะ
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า เพิ่ ม (ร้ อ ยละ 35 ของมู ล ค่ า เพิ่ ม มาจากการผลิ ต ภายใน
ประชาคม) และวัตถุดิบท้องถิ่น (มูลค่า c.i.f. ของวัตถุดิบนาเข้าไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่า
สิ น ค้ า หน้ า โรงงาน) เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า น าเข้ า ทั้ ง นี้ ป ระเทศเคนยาไม่ มี
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ทรัพยากรธรรมชาติจานวนมากนอกเหนือจากภาคการเกษตร ในขณะที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่
เหมาะสมกับการทาเกษตร และมีการนาเข้าน้ามันปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
การส่งออกไปนอกภูมิภาคไม่พบอุปสรรคทางด้ านมาตรฐานสินค้ามากนักเนื่องจากมีการยอมรับ
ทางด้านมาตรฐานร่วมกันภายในประชาคม ถึงแม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับจานวนองค์กรควบคุมที่
หลากหลายในบางประเทศ เช่น ประเทศแทนซาเนีย และโดยส่ ว นใหญ่ส หภาพยุโ รปจะใช้
มาตรการด้านสุขอนามัยพืชเป็นหลัก
 โอกาสทางธุ ร กิ จ ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ไทยในเคนยารวมถึ ง การผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว กระป๋ อ ง
อะลูมิเนียม เครื่องจักรและชิ้นส่วนอย่างง่าย (ปัจจุบัน ยังคงนาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น นาเข้าแทร็คเตอร์จากจีน ; โดยภาพรวม เคนยาสนับสนุนนักลงทุนในธุรกิจ
ดังกล่าว) และการแปรรูปอาหาร (ยังคงมีการแข่งขันไม่ม าก) ซึ่งรวมถึงชาดา (Black Tea)
สาหรับน้าตาล พบว่า ในปัจจุบัน อุปสงค์ยังคงมีมากกว่าอุปทาน อันเนื่องมาจากข้อจากัดด้าน
กาลังการผลิต อย่างไรก็ดี การผลิตน้าตาลในแทนซาเนียเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองสูง
เช่ น รั ฐ มีก ารแทรกแซงระบบราคาน้าตาล ท าให้ ผู้ แปรรู ปน้ าตาลต้ องซื้อ วัต ถุดิ บน้ าตาลใน
ประเทศในราคาสูง จึงมักมีการนาเข้า และบางส่วนเป็นการนาเข้าโดยผิดกฎหมาย
 ทั้งนี้ รูป แบบการดาเนิ นธุรกิจ บริการในประเทศเคนยาส่ วนใหญ่อยู่ในลักษณะธุรกิจกับธุรกิจ
(Business to Business services) และมีการให้การบริการสนับสนุนเฉพาะด้าน เช่น
ทางด้านโลจิ สติกส์ อย่างจ ากัดเท่านั้น ยกเว้นในสาขาการบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีการ
ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอย่างเพียงพอ เช่น วัสดุอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรม ดังนั้นนัก
ลงทุนจึงควรให้เวลากับธุรกิจในท้องถิ่นในการจัดหาการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
กิจการ

ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิสวค. เข้าพบและหารือกับผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตแห่งประเทศเคนยา (KAM)
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3. เขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก (Export Processing
Zone Authority-EPZA)
เขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 เพื่อบริการและสนับสนุนการส่งออกและตลาดส่งออก
 ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในสาธารณรัฐเคนยา
 อานวยความสะดวกในการเปิดใช้งานและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
สาหรับการลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา
 บริการด้านการขนส่ง
 บริการด้านการศึกษา
 ให้คาปรึกษาด้านการส่งออก และ การบริการจากผู้เชี่ยวชาญ

 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้ แทนจากส านั กงานส่ งเสริ มการลงทุนและมูล นิธิส ถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลั ง หารื อ
ร่วมกับ:
Mr. Benter A. Omollo, General Manager, Finance and Administration
 นักลงทุนส่วนใหญ่ใน EPZA คือ นักลงทุนสัญชาติแคนาดา อเมริกา จีน ไต้หวัน อินเดีย ดัชต์
เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย เบลเยียม ฮ่องกง และแอฟริกาใต้
 ประเด็นท้าทายนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในเคนยา ได้แก่ ต้นทุนการผลิ ตที่อาจสูง เนื่องจาก
ต้นทุนพลังงาน ค่าจ้างแรงงานที่อาจสูง ตลอดจนธุรกิจโลจิสติกส์และบริการทางธุรกิจที่ยังคง
จากัด นอกจากนี้ แรงจูงใจด้านภาษีภายใต้กรอบ WTO ในสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มใน
ประเทศเคนยา ได้หมดลง ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ท้าทายนักลงทุน
 สิ ทธิป ระโยชน์ ส าหรั บ นั กลงทุนในเขต EPZA รวมถึงการไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี และเก็บ ในอัตราร้อยละ 25 เมื่อพ้น 10 ปีไปแล้ ว และการลดหย่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยะละ 15 เป็นต้น
 สาหรับการเช่าที่ดินในเขต EPZA พบว่า สาหรับเฟสหนึ่ง บริษัทได้เช่าที่ดินไปหมดแล้ว โดยเฟส
สองกาลังจะเปิดให้มีการเช่า โดยระยะเวลาการเช่าที่ดิน คือ อย่างต่า 30 ปี และอย่างมากที่สุด
ไม่เกิน 50 ปี โดยขั้นต่าในทุก ๆ 6 ปีต้องมีการต่อสัญญาเช่า โดยที่ดินสามารถพัฒนาหรือให้เช่า
ช่วงต่อได้ ต้องมีการทา EIA สาหรับธุรกิจการผลิตทุกประเภท
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 ธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุน รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิต
อาหารสด ธุรกิจจิวเวลรี ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ ธุรกิจสิ่งทอ หัตถกรรมเชิงพาณิชย์
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจคลังสินค้า การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสานักงานหรือเพื่อความปลอดภัย
และธุรกิจ ICT

ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิสวค. เข้าพบและหารือกับผู้แทนจากอุตสาหกรรมการส่งออก (EPZA)

4. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
(Royal Thai Embassy in Nairobi, Kenya)
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ วันที่ 25
กรกฎาคม 2510 (ค.ศ. 1967) โดยไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงไนโรบี เมื่อปี 2521 (ค.ศ. 1978)

ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิสวค. เข้าพบผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
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ประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2510 (ค.ศ. 1967) โดยไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงไนโรบี เมื่อปี 2521 (ค.ศ. 1978)สถาน
เอกอัคราชทูตฯ ดูแล 5 ประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก(East African Community) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ประเทศเคนยา ยูกันดา แทนซาเนียบุรุนดี และรวันดา รวมถึงประเทศนอกกลุ่มสมาชิกอีก 6
ประเทศ กล่าวคือประเทศเอธิโอเปีย เอริเทรีย เซเชลส์ คอโมโรส คองโก และ โซมาเลีย
คุณอิทธิพร บุญประคอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
คุณสุรศักดิ์ สุโขบล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
คุณสุดคนึง นิเวศรัตน์ เลขานุการเอก
คุณอธิคม แดงพันธ์ เลขานุการเอก
 ทวีปแอฟริกาจะมีการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีข้างหน้าจากการลงทุน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานในภู มิ ภ าค มี ก ารสร้ า งท่ า เรื อ แห่ ง ใหม่ ใ นฝั่ ง ตะวั น ออก เช่ น เมื อ ง
Mogadishu ในประเทศโซมาเลีย และLamuในประเทศเคนยาโดยเฉพาะเมื่อโลกยังมีความ
ต้องการใช้น้ามันจากแหล่ งในประเทศเซาท์ซูดาน และเอธิโอเปียซึ่งจะมี การเคลื่อนย้าย
น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติผ่านท่าเรือ Mombasa ในประเทศเคนยาด้วยและประเทศ
ยูกันดามีแหล่งน้ามันสารองประมาณ 3.5 พันล้านบาร์เรลซึ่งทางกลุ่ม ประชาคมแอฟริกา
ตะวันออกมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ นอกจากนั้นแล้ว จะมีการขยาย
ท่าเรือในเมือง Dar es Salaam ประเทศแทนซาเนีย เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับการขนส่ง
ขึ้น 2 เท่าตัวภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และนอกจากการเข้ามาลงทุนโดยประเทศจีน
แล้ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังได้รับการสนับสนุนจาก
ทางธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่า ง ๆ เพื่อที่จะให้ประเทศในภูมิภาคได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่รั่วไหลไปที่อื่น
 ความมั่นคงทางการเมืองในประเทศเอธิโอเปียจะเป็นปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ
ให้ เ ป็ น เมื องหลวงแห่ ง ใหม่ ใ นประเทศแอฟริ ก าตะวั นออก ขณะที่ป ระเทศเคนยายั ง คง
สถานะการเป็นประตูการค้าให้กับประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศยูกันดาซึ่งมีประธานธิบดี
คนเดียวดารงตาแหน่งมานานถึง 28 ปี แต่ไม่ค่อยถูกกันกับประเทศแทนซาเนีย อีกด้วย
 ประเทศแทนซาเนียมีความสามารถด้านการบริหารเศรษฐกิจและการเมือง มีความสงบและ
เป็นปึกแผ่นกันระหว่างชนชาติต่าง ๆ มีทรัพยากรบุคคลทั้งทางภาครัฐและเอกชน เป็น
ประตูการค้าสาหรับตอนใต้ของประเทศบุรุนดี และเป็นมิตรกับประเทศจีนเป็นอันดับ 1
จากที่ได้เคยผลักดันให้ประเทศจีนเป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ
 ประเทศรวัน ดาต้อ งการเป็ นศูนย์ กลางทางธุร กิจและการเงิ นในภูมิภ าคโดยมี อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 7-8 ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา
 ประเทศเกาะเซเชลส์ มีทรั พยากรทางด้านชีว ภาพและประมงที่ต้องการทะนุบารุงรักษา
บริษัทไทยได้ร่วมทุนกับทางรัฐบาลเซเชลส์ในสัดส่วน 70:30 เพื่อใช้ประโยชน์จากปลาทูน่า
ในมหาสมุทรอินเดีย และมีแรงงานไทยประมาณ 50-60 คน ทางานให้กับบริษัทก่อสร้างของ
ประเทศเกาหลีใต้ โดยทางประธานาธิบดี James Michel มีนโยบายที่จะชักจูงให้นักลงทุน
ไทยเข้ามารับสัมปทาน ซึ่งทางนักลงทุนให้การตอบรับแต่จะต้องทาการหาตลาดให้ได้ก่อน

ภาคผนวก ข | ข-7

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา











และยั งมีความเสี่ ย งทางด้า นการดูแลสิ่ งแวดล้ อมโดยที่มีบริษัทปลากระป๋องของไทยถูก
กล่าวหาว่าทาความเสียหายกับทรัพยากรน้า ประเทศที่น่าสนใจสาหรับอุตสาหกรรมประมง
แปรรูป นอกเหนือจากประเทศเซเชลส์ที่มีการส่งออกไปยังประเทศตุรกีและเปรูคือประเทศ
คอโมโรสและเกาะแซนซิบาร์
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ทางการเกษตรจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการลงทุ น เนื่ อ งจากทาง
ประธานาธิบดี Kiwete ของประเทศแทนซาเนีย ประธานาธิบดี Museveni ของประเทศ
ยูกันดา และประธานาธิบดี Kenyatta ของประเทศเคนยาได้ประกาศนโยบายการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันใน 2 ด้านกล่าวคือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น
โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนโดยประเทศจีนและ 2) ความต้องการเพิ่มมูลค่าการ
ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบการเกษตร เหมืองแร่ และน้ามัน
ถึงแม้การเจรจาสิทธิประโยชน์จากการสารวจแหล่งน้ามันบนบกในประเทศเคนยาโดยบริษัท
ปตท. สผ. จะประสบความล่าช้า แต่ประเทศแทนซาเนียและโมซัมบิกมุ่งการสารวจก๊าซ
ธรรมชาตินอกชายฝั่งและมุ่งหาการลงทุนจากประเทศนักลงทุนใหม่ เช่น ประเทศตุรกี และ
มาเลเซีย เป็นต้นอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วประเทศแทนซาเนียจะมีการสร้างโรงงานโซดาแอช
มูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์สรอ. ขณะที่บริษัท Siam Cement และ BJC เคยมาลงทุนที่
ประเทศเคนยา
ในด้านสาขาการท่องเที่ยวเครือโรงแรม Centara มีโรงแรมและสปา จานวน 2 แห่งในประเทศ
เกาะมอริเชียส เครือโรงแรมดุสิตได้เปิดโรงแรม DusitD2 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และยัง
มีโอกาสการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น ประเทศเอธิโอเปียซึ่งมีการก่อสร้างกลุ่ม
โรงแรมมูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สรอ. ประเทศเกาะเซเชลส์ และประเทศแทนซาเนีย ใน
เมือง Dar es Salaam และ Zanzibar ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยในเมือง Zanzibar ยัง
ต้องการโรงแรมครบวงจร มีเพียงโรงแรม Hilton เท่านั้นที่มีห้องประชุมรวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ ควรมีการศึ กษาถึง สาเหตุที่ มาและแนวทางการประกอบธุ รกิจของบริษัท ที่ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินกิจการในทวีปแอฟริกาเช่น ในประเทศเคนยาว่ามีผลประกอบการ
เป็นกาไรทุกปีได้อย่างไร โดยศึกษาต้นทุนและรายได้ในกรณีสาขาการเกษตรอย่างน้อย 1
แห่ง และธุรกิจบริการอีกอย่างน้อย 1 แห่ง เนื่องจากจานวนชนชั้นกลางได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจากการลงทุนและการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเปิดพรมแดนการค้า และมี
การผันตัวออกไปทางานในต่างประเทศโดยดูความคืบหน้าจากการพัฒนาในช่วงระยะสั้น 15 ปี ระยะกลาง 5-15 ปี และระยะยาวจนถึง 30 ปี
ในด้านกลไกการผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกับประเทศไทย ประเทศเคนยา
ได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศ เช่นเดียวกับประเทศยูกันดา
ในระดั บ ปลั ด กระทรวงต่ า งประเทศ และประเทศแทนซาเนี ย ได้ เ สนอกลไกทวิ ภ าคี ที่
คล้ า ยคลึ ง กั น ขณะที่ ก ารประสานงานกั บ ประเทศเซเชลส์ ใ กล้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั้ ง นี้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้า ควรติดตามสานต่อ
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมสรรพากร และกระทรวงการคลัง เป็นต้นโดยเฉพาะการดาเนินการข้อตกลงอนุสัญญา
ภาษีซ้าซ้อน (Double Taxation Agreement) และความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of Investment
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หรือ Bilateral Investment Treaty, BIT) เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนของนักลงทุน
ในการบริห ารต้นทุนทางการเงินและรักษาประโยชน์ของนักลงทุนจากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายของรัฐ ทั้งนี้ประเทศเคนยาได้นาเสนอร่าง Double Taxation Agreement ไปแล้ว
และยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นกระบวนการเจรจา ดังนั้นจึงควรผลักดันให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งรวมถึงการผลักดัน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
(Joint Commission - JC) และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade
Committee) รวมถึง Thai-Africa Initiative ให้เริ่มดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง
สาหรับความคืบหน้าทางด้านนโยบายการลงทุนและโครงการต่าง ๆ สืบเนี่องจากการประชุมสุด
ยอดผู้นาสหรัฐฯ–แอฟริกา” (US- Africa Leaders Summit) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
Kenya Investment Authority (KenInvest, Dr. Moses M. Ikiara, Managing Director) และ
สภาหอการค้าอเมริกาในประเทศเคนยา (American Chamber of Commerce in Kenya)
ทั้งนี้นักธุรกิจไทยควรได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐของแต่ละประเทศจนถึงระดับผู้นา
ซึ่งต้องการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการผลิ ตและเทคโนโลยีให้ กั บ
ประเทศของตน รวมถึงการให้ข้อมูลนักลงทุนให้ทราบถึงต้นทุนในการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งมี
ความส าคั ญเป็ น อย่ า งสู งต่ อ การร่ ว มลงทุ นกั บบริ ษัท ท้อ งถิ่น หรือ กั บบริษั ทหรื อรั ฐ บาล
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในภูมิภาค
โดยนักธุรกิจไทยมีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งสถานทูตในประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าไปลงทุน
เพื่อให้ส ามารถเข้าถึงการสนนับสนุนช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างทันท่วงที แต่ยังมี
อุ ป สรรคในการด าเนิ น การตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นการจั ด ตั้ ง สถาน
เอกอัค รราชทู ต ดังนั้ น จึ งให้ เจ้าหน้ าที่ซึ่งมี ตาแหน่ งรองลงมาประจาส านักงานในแต่ล ะ
ประเทศ และมีการติดต่ออย่างสม่าเสมอ
โดยสรุป ความต้องการบริโภคในภูมิภาคกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่จะแล้วเสร็จในประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะไป
เจาะตลาดในประเทศรวมถึงส่ งออกไปยังภูมิภาคอื่น มิฉะนั้นแล้ว จะช้าเกินไปทาให้เสี ย
โอกาสในอนาคต เปรี ย บเที ย บได้ กั บ การสร้ า งอาณานิ ค มของชาติ ต ะวั น ตกในภู มิ ภ าค
แอฟริกากว่า 130 ปีที่แล้ว (Scrambling for Africa) ปัจจุบัน ประชาชนมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ มากขึ้น และแรงงานชาวแอฟริกาเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีจานวนมาก
ที่สุดในโลก (ทวีปแอฟริกามีประชากร 1.1 พันล้านคนในปี 2556 หรือ ค.ศ. 2013 เทียบกับ
ประเทศจีนซึ่งมีประชากร 1.36 พันล้านคน แต่เริ่มมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น)
โดยมีการลงทุนด้านการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก จึงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแรงงานที่
มีความมุ่งมั่น ดังเช่นในประเทศเคนยาที่ มีสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ประชาชนมี
โอกาสเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึง
ธุร กิจ แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ ทั้งในระดับวิชาชีพ เช่น ด้านการบัญชี การบริการ และการ
บริหารธุรกิจ รวมถึงแรงงานระดับล่างซึ่งอาจยังมีทักษะที่ไม่สูงมากนัก โดยผู้ประกอบการ
ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือระหว่างการทางานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงมี
โอกาสที่นักลงทุนจะสามารถดึงคนในพื้นที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการดาเนินธุรกิจ และควรมี
การศึ กษาในแง่ มุมของระบบการศึก ษาในภูมิภ าคแอฟริก า ว่ ามีการเตรียมความพร้อ ม
สาหรับการค้าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอหรือไม่
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5. East African Chamber of Commerce, Industry
and Agriculture (EACCIA)
 ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หารือร่วมกับ:
Mr. Charles N. Kahuthu, CEO and Regional Coordinator
 EACCIA เป็นหน่วยงานที่ติดต่อประสานงานระหว่างหอการการค้าในประชาคมแอฟริกา
ตะวันออก (EAC) อันประกอบไปด้วยประเทศเคนยา บุรุนดี ยูกันดา แทนซาเนีย และเกาะ
แซน-ซิบาร์ โดยมุ่งส่งเสริมนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการ
ประกอบธุรกิจในภูมิภาค และมีนโยบายในระดับภูมิภาคที่เหมาะสมและทัดเทียมกัน ทุก
ประเทศ พันธกิจของ EACCIA ยังรวมถึงประเด็นนโยบายสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
กิจการในหลายด้าน เช่น การส่งเสริมศักยภาพการผลิต โดยเฉพาะของภาค SMEs และการ
จัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งรวมถึงการดาเนินความร่วมมือระหว่างรัฐ -เอกชน (PPP) นอกจากนี้
EACCIA ยังทางานกับประเทศนอกกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก เช่น ประเทศคองโก
และได้มีการทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับประเทศซูดานใต้ และประเทศโซมาลี
แลนด์ EACCIA ทางานร่วมกับตัวแทนจาก สภาหอการค้าแห่งทวีปแอฟริกา (Pan African
Chamber of Commerce) สหภาพแอฟริกา และสหภาพยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
เขตการค้ า เสรี ได้ แ ก่ เขตการค้ า เสรี ไ ตรภาคี ร ะหว่ า งตลาดร่ ว มแห่ ง ๓มิ ภ าคแอฟริ ก า
ตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ ประชาคมแอฟริกาตะวันออก และประชาคมเพื่อการพัฒนา
แอฟริกาใต้ (COMESA-EAC-SADC TRIPARTITE FTAs) และประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐ
แอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) อีกด้วย
 EACCIA ท างานร่ ว มกั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารประชาคมแอฟริ ก าตะวั น ออกในการ
ประสานงานโครงการลงทุนต่าง ๆ เช่น การสร้างเส้นทางรถไฟรางมาตรฐานเชื่อมโยงเมือง
Mombasa-Nairobi (ในประเทศเคนยา)-Kampala (ในประเทศยูกันดา)-Kigali (ในประเทศ
รวันดา)-Bujumbura (ในประเทศบุรุนดี) ควบคู่ไปกับเส้นทางรถไฟเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มการ
ขนส่งทางราง ลดปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพถนน และลดระยะเวลาการเดินทางจาก
เดิมประมาณ 1 สัปดาห์ทางถนนตามความเร็วจากัด เป็นน้อยกว่า 3 วันโดยรถไฟ รวมถึง
โครงการการพัฒนาการขนส่งในแนวพื้นที่เศรษฐกิจ LAPSSET เชื่อมโยงท่าเรือเมือง Lamu
ในประเทศเคนยากับประเทศซูดานใต้และเอธิโอเปีย ระบบถนนตามแนวพื้นที่การพัฒนา
ทางตอนเหนือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือเมือง Mombasa ซึ่งมีปริมาณการขนส่งหนาแน่น
และท่าเรือเมือง Lamu แห่งใหม่ และโครงการพัฒนาท่อส่งก๊าซและสายส่งไฟฟ้าในสาขา
พลังงาน โดยมุ่งบริหารความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมแอฟริกาตะวันออกและ
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ประเทศจีนผู้ให้ทุนในการอานวยความสะดวกการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาค ร่วมกับกลุ่ม
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีและการเงินของประเทศ
เคนยา เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับภูมิภาค
 ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (EAC) มีนโยบายการลงทุนในระดับภูมิภาครวมถึงแผนแม่บท
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม
รวมถึงอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานศุลกากรกลางของภูมิภาคโดยมีศูนย์เก็บภาษีที่เมือง
Mombasa ในประเทศเคนยาและสานักงานในเมือง Arusha ประเทศแทนซาเนียเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของภูมิภาค (อยู่ระหว่างแก้ไขอุปสรรคการปรับ
ประสานกฎระเบียบของแต่ละประเทศ) ทั้งนี้ประเทศเคนยามีฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิ ต ที่ สู ง กว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น ประเทศยู กั น ดาซึ่ ง มี ค วามสามารถทางด้ า น
การเกษตรและมีที่ ดิน ส าหรับทาการเพาะปลูก มากกว่า ประเทศเคนยามีความสามารถ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
ตัวอย่างเช่น การลงทุนผลิตชิ้นส่วนสาหรับซ่อมแซมยานยนต์ในเมืองไนโรบี เป็นโอกาสทาง
ธุรกิจที่น่าสนใจ เป็นต้น

ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิสวค. เข้าพบและหารือกับผู้แทนจากสภาหอการค้า อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมแห่งกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก (EACCIA)
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6. Kenya Investment Authority (KenInvest)
Dr. Moses M. Ikiara, Managing Director
Mr. Rogers Amisi, Manager-Investor Services
Mr. Heather Munyao, Investment Promotion Officer
 KenInvest เป็นหน่วยงานภายใต้ Ministry of East African Affairs, Commerce and
Tourism มีหน้าที่อานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และให้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ดีในการดาเนินธุรกิจแก่นักลงทุน ทั้งนี้ รัฐบาลเคนยามุ่งส่งเสริมใน 6 สาขา
ธุรกิจ อันได้แก่ 1. สาขาอาหารและปรรูปอาหาร 2. สาขาการผลิต 3. สาขาค้าส่ง/ค้าปลีก
4. สาขาบริการทางการเงิน 5. สาขา ICT และธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ (Business
Process Outsourcing) และ 6. สาขาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
 ประเทศเคนยาอยู่ระหว่างดาเนินการและเตรียมพร้อมการลงทุนไปสู่อนาคตข้างหน้าตาม
แผนการพัฒนาประเทศด้วยวิสัยทัศน์ KenVision 2030 บนสามเสาหลักทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับฐานะเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นกลางภายในปี
2030
โดยในเชิ ง เศรษฐกิ จ จ าเป็ น ต้ อ งมี อั ต ราการขยายตั ว ของผลผลิ ต มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 จนถึงปี 2030 ในขณะที่สัดส่วนการลงทุน
ต่อ GDP ในปัจจุบันที่ร้อยละ 20 ยังต่ากว่าที่ควรจะเป็นที่ประมาณร้อยละ 40 ของ GDP
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการร่วมลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันประเทศเคนยาเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ โดยมีเที่ยวบินตรงไปยังเกือบทุกประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
ตะวันออก ทั้งยังมีท่าเรือสาคัญของภูมิภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการร่วมลงทุน
กับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ซึ่งรวมถึงด้านการขนส่งและพลังงาน
อยู่ภายใต้กากับดูแลของกระทรวงการคลัง
 โดยได้มีการดาเนินโครงการตามวิสัยทัศน์ KenVision 2030 ไปแล้วในส่วนของการให้
สัมปทานก่อสร้างทางรถไฟรางมาตรฐาน และได้ ก่อสร้างถนนเลียบตัวเมืองทางตอนใต้และ
ตะวันออกของเมืองไนโรบี รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสในการ
พัฒนาระบบประปาของตัวเมือง สนามบิน JKIA อยู่ระหว่างการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร
ผู้โดยสารแห่งใหม่รวมถึงทางขึ้นลงของเครื่องบิน และมีการก่อสร้างเพื่อขยายท่าอากาศยาน
ในเมือง Kisumu และเมือง Mombasa ให้เป็นสนามบินแห่งชาติแห่งที่สอง ได้มีการจัดหา
แหล่งทุนสาหรับก่อสร้างท่าเทียบเรือ 3 ตาแหน่งในท่าเรือเมือง Lamu ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของ
แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ Lamu-เอธิโอเปีย-ซูดานใต้ และโครงการ LAPSSET รวมถึงมี
ความร่ ว มมื อ กั บ นั ก ลงทุ น ในการผลิ ต พลั ง งานจากแหล่ ง ความร้ อ นใต้ พิ ภ พ ลม และ
แสงอาทิตย์ รวมถึงต่อช่วงสายส่งไฟฟ้าไปยังพื้นที่ชนบท
 สาหรับประเด็นปัญหาการก่อการร้ายในประเทศ รัฐบาลเคนยาเชื่อว่าการเข้าแทรกแซงทาง
ทหารเพื่อสร้างความมั่นคงในประเทศโซมาเลีย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปลอดภัย
ให้กับประเทศเคนยา รัฐจึงมีบทบาทการตัดสินใจในเรื่องความมั่นคงค่อนข้างสูง แต่ในด้าน
บรรยากาศการลงทุนภาคเอกชนจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้
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ทาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นของเอกชนเกือบทั้งหมดแล้ว และได้ผ่าน พรบ. ร่วมทุน
PPP ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 อย่างไรก็ดีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2010 ได้กาหนดให้
มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นซึ่งหมายความว่า รัฐบาลท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดแนว
ทางการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ของตน ขณะที่รัฐบาลกลางจะช่วยเหลือนักลงทุนในการ
สื่ อ สารและเจรจากับ ส่ ว นท้ องถิ่ น โดยเฉพาะในเรื่ อ งการจั ด หาที่ดิ น และถื อครองที่ ดิ น
นอกจากนัน้ แล้ว KenInvest จะช่วยแก้ไขอุปสรรคในการส่งออกสินค้า เช่น ข้อกาหนดตรา
สินค้าในความตกลงทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป ซึ่ง กาหนดให้ ผู้ส่งออกใช้ตราสิ นค้า ที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่จะส่งออกไป รวมถึงช่วยทบทวนการศึกษาผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและรายงานที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการลงทุนได้รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ
ลงทุนส าหรับโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีรายละเอียดซับซ้อน เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
 สาขาการลงทุนที่มีศักยภาพสาหรับนักลงทุนไทย ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น การบรรจุเม็ดแมคคาเดเมียเพื่อส่งออก การผลิตรถแทรกเตอร์สาหรับการไถ
ดินในพื้นที่ขนาดเล็ก การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า ศูนย์การค้าเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
จากประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น ชา กาแฟ ดอกไพรีทรัม (ซึ่งประเทศ
ไทยนาเข้าจากเคนยาเพื่อทาสารสกัด) และป่านศรนารายณ์ (เพื่อทาผลิตภัณฑ์จักสาน และ
บรรจุภัณฑ์สาหรับผลผลิตทางการเกษตรในเคนยา) ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ ากรุ ง ไนโรบี ได้ ป ระสานงานให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญจากประเทศไทยมาทาการส ารวจแนว
ทางการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรทางชีวภาพในพื้นที่ เช่น ผักตบชวาในทะเลสาบวิคตอเรีย
เพื่อส่งเสริมการลงทุน และการทาการตลาดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเมือง
Kisumu และมีโอกาสความร่วมมือในการศึกษาและวิจัยระหว่างองค์กรภาครัฐ เช่น ระหว่าง
ส านั ก งานกรุ ง เทพมหานครและรั ฐ บาลเมื อ งไนโรบี ใ นการวางแผนเมื อ ง และในด้ า น
เทคโนโลยีการต่อเรือและการวิจัยทรัพยากรทางทะเล นอกจากนั้นแล้วยังมีลู่ทางการลงทุน
ในสาชาพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยสาขาก๊าซธรรมชาติและน้ามันได้รับประโยชน์
จากการก่อสร้างท่าเรือเมือง Lamu ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในแนวพื้นที่การพัฒนา
เศรษฐกิจ LAPSSET ในแผนงานตามวิสัยทัศน์ KenVision 2030

คณะผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค.เข้าพบและหารือกับผู้แทนจาก KenInvest
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Study Visit in Kenya
(10-12 August 2014)

A Guideline and Regulation on Doing Business and Investment in the Republic of Kenya

1. Kenya National Chamber of Commerce and
Industry-KNCCI
Discussion Summary
 KNCCI has offices in every districts of the country (the research team visited
the head office in Nairobi). The roles of KNCCI are to support the investors to
invest, distribute, and export to other countries. If the local investors bring in
some partners from foreign countries, KNCCI will also support them (joint
ventures are recommended). KNCCI also supports members of the foreign
chambers to access the market and information on business trends and
environment. If investors would like to export their products from Kenya,
they can apply for the certificate of origin. For exports, several authorities
such as Kenya Bureau of Standards and related agencies for plants and
animals should be consulted and the product must pass government’s
guarantee test. The organization works closely with the Kenyan Government.
KNCCI is an autonomous organization. It does not receive funding from the
government and has its own business. The chamber can help business
matching to find an enterprise with a similar need and conduct due diligent.
It can also provide assistance with business licensing, visa and work permits.
 Kenya has an economic diplomacy policy. When the president visits foreign
countries, s/he has the responsibility to hold trade mission during the trip,
listening and talking with businessmen in the visited countries and
negotiating to see how both sides can derive mutual benefits. An example of
this is the recent visit of the Kenyan president to the United States. The
country would like to see Kenyan brands and create brand visibility (for
which foreign investors’ support is needed). The current prospect of the
country is in agriculture where it considers itself as the main production base
with value addition in order to diversify production from oil industry.
 Kenya is currently a member of three regional economic blocs: the East
African Community (EAC), Southern African Development Community (SADC),
and Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Members of
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COMESA from Southern Africa are the same ones participating in SADC. The
problem is that Kenya cannot go along with the two blocs at the same time
unless they are focusing on the same issue. However, the visions of the blocs
are totally different. COMESA focuses on customs union, common market and
products but SADC is interested in workers and petroleum. Thus there is the
need for harmonization of the policies between the two blocs in order to
create a large market. SADC is much more informal compared with COMESA.
Investment in Kenya is considered an investment in the whole COMESA. For
the EAC, which is considered as a single market, operations and the products
can be moved from Kenya to Uganda or other member countries.
Kenya is interested in small, simple machinery and tools to make manufacturing
products (with simple technology), for example, ketchup makers, sausage
makers, and women’s products. And they must be value-added products. For
example, tea leafs transformed into tea bags. A simple production process can
lead to more complex products down the line such as the production coffee
beans which are sold as processed products. The government wants Kenya
brands to be identifiable in the international market and promotes brand
visibility in order to maximize value in terms of production.
The other potential investment sectors include car parts, tourism and homestay,
production of meat for export to the Middle East and East Africa, horticulture
and flowers such as winter plants and orchids (reduction of tariffs and VAT can
be negotiated). There is opportunity for large-scale farming for production of
fruits and food e.g. Tanzania may export maize in the future. The government
took a million of acre of land for development. There are potential land areas
near the rivers such as Tana River from Mt. Kenya where there is still no
development. Opportunities also exist in infrastructure for irrigation and rain
management, road construction to Sudan, rail and road transportation linking
the Lamu Port and Ethiopia, and an oil pipeline to Sudan.
Kenyans tend to save their money in the banks. There are also community
savings. The government promotes some career programs and provides some
entrepreneurship funds for women and youth. In case investors would like to
make a joint business with communities or local investors, KNCCI can offer
business matching program to find the local businessmen with the same
interests as the investors and also help with the due diligence. This can be
done by two chambers of commerce, for instance, through a business
matching program between the Thai Chamber of Commerce and KNCCI.
The government views recent terrorist incidence as criminal acts, not from
religion conflicts and should therefore be only a short term problem. People
and the media enjoy political freedom in Kenya, probably among the freest
countries in the continent.
ภาคผนวก ข | ข-15

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

2. Kenya Association of Manufactures-KAM
Discussion Summary
 Kenya Association of Manufacturers and Industries is acting as the representative
of its 800 member companies as featured in KAM’s Kenya Manufacturers &
Exporters Directory. There is a long spectrum of the companies ranged from
SMEs to every large industrial manufacturers in the country that represent up to
10% of Kenya’s GDP. The majority of the investors are local companies and
some branches of multinational enterprises (MNEs) have to be locally
incorporated. Unilever, for example, centralize production in different markets.
Egypt with industrial complex that concentrates production, was a cheaper cost
location for exports to COMESA. Unilever also has presence in South Africa.
There are some Indonesian and Chinese firms in the food and beverage industry
and some Thai trading firms for sources and condiments. In principle, companies
can operate both in Kenya, Uganda and Tanzania and have access to the East
African markets but few obstacles remain such as the confirmation on the rules
of origin especially on 35% value addition and local content requirements since
most raw materials are imported. Kenya does not have much natural resource
besides agriculture and imports crude palm oil from Indonesia and Malaysia.
Only 30% of the lands are arable and the population is growing. Metal products
are also made from imported steel. Standards are not as much a problem since
there are mutual recognition of standards and also harmonized standards on
15,000 items for the EAC. There are problems with multiple regulatory
oversights, however e.g. there are many standard agencies such as FDA, Bureau
of Standards and Revenue authority in Tanzania but only one in Kenya.
Phytosanitary measures are also used by the EU mostly on the horticultural
sector.
 The organization takes care of many sectors, including food, beverage and
food processing (for example, juices and jams; this sector is the largest sector
and relies a lot on local produce, such as mango and passion fruit, as well as
imported contents such as processed sugar and concentrated juice citric
from South Africa.), metal sector (for example, steel pipes and flat sheets as
well as roads and reinforcement products), packaging (for example, plastics,
papers and paperboards; there is only one major paper mill remaining in
Kenya and smaller ones for recycling paper products, the country hence
imports paper from Tanzania), textile (A vibrant sector with exports to the
United States through AGOA), and pharmaceutical (mostly producing generic
drugs and supply for public institutions locally and in the region).
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 Potential products (for Thai investors) are glass (bottles for packaging),
aluminum cans, simple machinery and parts (agriculture machinery are
mostly imported e.g. Chinese plough and tractors.; no duty protection under
this sector unless produced in large quantity, but there is no serious problem
and the government encourages investors to invest in this industry in order
to supply equipment for farmers), food processing (small amount of
competition) e.g. black tea. Kenyans prefer to drink tea to coffee which is
produced mostly for the export markets. For sugar, the current demand is
higher than the supply capacity. The shortfall is around 100,000 metric tons.
The problem is the quality of cane sugar content that is produced largely by
small farm holders who don’t get paid enough by the miller. The
government also interferes with the pricing system of sugar by
recommending the price to the sugar processors. Sugar production is
politically sensitive. Thus there is a lot of imported content on food products
and some illegal imported products. The prices of wheat and maize are also
controlled. Import duty on rice is about 35% but often waived. Kenya would
like to protect and focus on local production but also needs to access other
markets at the same time. Thus there is limited tariff protection and antidumping and other protective measures take long to succeed. However,
investors can appeal for protection e.g. anti-dumping tariff measures on
importation of steel by Chinese contractors who imported more than
required for the infrastructure projects.
 Investors should give local parties good notice and lead time. Most
businesses in Kenya are business-to-business services. There may be only
narrow/limited provision of related supporting services including logistics.
There are adequate local supplies for the hospitality industry, however.
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3. Export Processing Zone Authority-EPZA
Discussion Summary
 The main objective of the export processing zones authority is to promote
and diversify the investments in the export processing zones to attract
investments and employment while providing facilities and infrastructure to
facilitate the investors. Right now, the organization nearly subsidizes the
electricity bill in the zones. There is plenty of water supply. Most of the
investors in the zones are the Canadians, Americans, Chinese, Taiwanese,
Indian, Dutch, Vietnamese, Sri Lankans, Indonesian, Belgian, Hong Kong
Chinese and South African.
 The challenges are high cost of production and high cost of energy and
labor. Logistics and services delivery is still limited. The limit on domestic
sale of products has been increased from 20% to 70%. Another challenge is
the phasing out of apparel and textile incentives under WTO rules, hence
the need to rely on the US market. The organization plans to transform the
export processing zones into the special economic zones in the future with
wider range of products according to the 2030 Vision Strategy.
 There are 18 companies under the program (another 10 are under licensing
process) with approximately 50,000 employees. There are 50 zones (2 of
them are public zones; 48 zones are developed by the private sector),
including the one in Mombasa. 25% of the investors are local while 50% of
them are foreign investors (for example, from China and Taiwan). 16% of the
investors are in services sector, 14% are in commercial sector and 70% are in
manufacturing. The investors had developed the housings for the workers.
Food is generally provided onsite. Normally, workers go back home for lunch
and come back to work (unless they work overtime). EPZA does not issue
the work permit, but will facilitate by contacting the responsible authorities
(i.e. immigration bureau) for the companies (this takes around 40-45 days).
EPZA will help to check the qualifications and minimum age of the
employee. EPZA does not allow expatriates in some areas such as
accounting, human resource, stores, ministerial, and so forth. It prefers expats
with expert knowledge. The application to EPZA will take around 30 days to
be approved in principle prior to the financial and technical arrangements.
The EIA takes 45 working days to process (including twice a year compliance
audit on labor, occupational safety, etc.).
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 The incentives for the investors are financial incentive (for example, no
corporate tax for 10 years and pay only 25% thereafter), 15%
incentive/exemption on VAT, 2-4% on stamping duty (but still depends on
the location of the investment), and 20-year recover allowance for building
and installing machinery. No VAT on electricity (from the national grid with
substation belonging to EPZ, but most companies have their own backup
generators). For the land leasing, Phase I is already full, but Phase II is nearly
open (the lease can last between the minimum of 30 years and the
maximum of 50 years and a minimum 6 year lease is required for re-renting;
land can be developed and sub-leased). EIA is required for all manufacturing
plants and commercial business which imports processed food products.
Licensed EIA experts are available to support the investors. There is a sewage
treatment plant funded by the World Bank 18 km away that is being
mechanized and automated and should be ready within two years. The
waste management fee is charged together with water supply
 The potential sectors (for the investors) are real estate, agro-processing, fresh
products, jewelry, pharmaceutical products, textile, commercial handicrafts,
packaging materials, warehousing, offices and security products and ICT.
 The EPZ operates under the national government but if a county
government decides to award an appropriated land to investors then the
EPZ authority will be notified accordingly. The EPZ plans to open up 15
regional offices in 7 counties with regional investment officers to work with
the county governments. Lamu Port is a SEZ project as part of the four SEZs
in Lamu, Kisumu, Mombasa and Nairobi that open up to more investment
sectors like those in the Chinese SEZs as designed by a Singaporean
consultant including medical tourism, industrial parks, special SME parks and
science and technology parks. Konza technology city for ICT businesses is
also in the SEZ along the Nairobi corridor.
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4. East African Chamber of Commerce, Industry
and Agriculture (EACCIA)
Discussion Summary
 EACCIA is the organization that connects chambers of commerce in the East
African Community (Kenya, Burundi, Uganda, Tanzania and Zanzibar)
altogether and makes sure that all of them have good business environment
policies and share the same position. It works on the cross cutting issues,
supports capacity building especially SMEs promotion and seek financing for
the programs e.g. through Public-Private Partnerships (PPP). It works with
other countries in East Africa including Democratic Republic of Congo (DRC)
and has MOUs with South Sudan and Somaliland. ECCIA is also working with
Pan African Chamber of Commerce, the African Union and EU delegation on
issues related to the Continental Free Trade Area which builds on the
COMESA-EAC-SADC Tripartite FTAs and ECOWAS. EACCIA is financed by the
contributions from national chambers, donor funding from national support
process and the TradeMark East Africa program.
 One of the PPP projects is the Mombasa-Nairobi-Kampala-Kigali-Bujumbura
standard gauge railway line to supplement the existing narrow gauge line
operating side by side. There are industrial and infrastructure gaps in Burundi
and Kigali in Rwanda. The project is currently initially implemented by China
on a Government-to-Government basis aided by China Chamber of
Commerce for Import and Export of Machinery (CCCME). Another project is
the LAPSSET transport corridor development plan connecting Lamu Port to
South Sudan and Ethiopia which involves government agencies within Kenya
and South Sudan. Its purpose is to become a gateway and a transport and
logistics hub to the East African sub-region and the Great Lakes region to
facilitate trade, promote regional economic integration and interconnectivity
between African countries. The project includes the development of land
port, railway lines from Ethiopia to South Sudan and Uganda, oil and gas
pipelines, and resort cities with international airport. China has already
agreed to build 3 berths for the Lamu port. The EACCIA coordinates with
each country in order to ensure the construction road, rail, pipeline and
transmission line infrastructure which are open to international bidders for
each component. The chamber works closely with the EAC and has an office
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in Arusha where the EAC secretariat is based. The relationship between China
and EAC has facilitated trade between the two sides. Nevertheless, there was
a meeting between the Ethiopian, South Sudan and Kenya presidents, prior
to visiting President Obama for the Africa-US presidential meeting in August
2014, as the African countries are willing to reduce China’s influence in the
region. Kenya’s foreign policy is dictated by own economic diplomacy and
less emphasis on politics. The PPP projects may left minimal economic
benefits such as technology transfer to retain and repair the infrastructure to
Kenya or substantial amount of employment being created apart from the
physical assets themselves if China finances and controls all components of
the project. If instead, a consortium of small Kenyan engineering consulting,
architecture, construction, financial and technology companies can bid for
the project and obtain a substantial subcontract if not majority part of the
contract with financing from Africa development bank then some economic
benefits over and above the physical assets can be retained including
income from local parts, raw materials, employment and tax revenues.
 Kenya is the gateway to East Africa. Kenya is positioned as an air transport
logistic hub. The new Greenfield passenger terminal is being constructed at
the Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) including a new runway
through PPP based on an engineering, procurement and construction
management (EPCM) contract.
 The roads in the East of DRC, Rwanda and Kampala are overused. Railways
carry less than 20% of goods being transported through the region. Going
inland from the sea at Mombasa across Kenya to the border is a lengthy
1,000 km journey and it takes another 400 km from Uganda to Rwanda. The
railway line will improve speed and reduce travel time to less than 3 days
compared with about a week with trucks since they cannot go beyond 60
mph. The electric train would require energy to be imported through an
agreement with Nigeria unless the region can make the target electricity
production capacity of more than 5,000 MW within the next 5 years. Instead
a whole new railway is being constructed to accommodate an efficient
standard diesel train with speed of 100 km and above. DRC has large of
untapped forest areas and can benefit from easier access to the sea coming
from Mombasa.
 Traffic handled at the Port of Mombasa is destined for the Northern Corridor
countries of Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi and DRC. The traffic capacity at
Mombasa Port is currently almost full and can only accommodate few more
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berths by clearing the sea but not much. Lamu Port will have a better
capacity in comparison and can accommodate larger container and cruise
ships at its bay. Since Mombasa cannot expand anymore, so the Northern
Corridor road system which will connect Mombasa with Lamu must be
established.
 The EAC is working towards a single tariff revenue authority possibly with a
collection center in Mombasa, Kenya and an office based in Arusha,
Tanzania. However, harmonization of regulations is still a major obstacle
since it has to be ratified by each national government. The 2010 Common
Market Protocol means that there are no duties on goods across member
countries if the product is locally sourced. Members can advance which
country has competitiveness in which area so that other countries can
specialize on their production, accordingly. Kenya’s industrial base, for
example, is more developed. Large pharmaceutical companies are located in
Kenya. Uganda, on the other hand, is good at agriculture and has lands
available for farming. Characteristics of Kenyan economy are ‘manufacturers’,
‘consumer goods’, and ‘heavy industry’ (for example, steel but the country
has to import iron). Manufacturing of spare auto parts for maintenance and
repair based in Nairobi is a good investment opportunity in the region, for
example. The regional investment policy and industrial master plans are
available for investment decision.
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5. Kenya Investment Authority (KenInvest)
 KenInvest, an organization under the Ministry of East African Affairs,
Commerce and Tourism, facilitates investors by working closely with various
entities and providing incentives and good business environmental
conditions to the investors.
 The vision of Africa is to become the source of world’s population when the
rest of the world will be dealing with aging population crisis. By the end of
2050, a quarter of the world’s population will be in Africa. The East African
Community (EAC), in particular, includes 5 markets and 140 million people.
Hence, Kenya adopted the development policies on three pillars: economic,
social, and political according to the National Blueprint, to prepare for the
upcoming investments and become a middle income developing country by
2030. Within the economic pillar, in order to obtain the middle income
country status, average GDP growth needs to be at least 10% through 2030.
The current investment-to-GDP ratio of around 20% is still too low and
should be at about 40%. Right now, Kenya is the transport hub of East Africa
with the direct flights to almost every country and has a major port of the
region. PPP investment projects that include transportation infrastructure are
under the Treasury’s control.
 There are six main sectors that Kenyan Government would like to promote:
1) Food and Food Processing (value-added agricultural products for longer
shelf life, for example) is promoted as a diversification from the current
reliance on oil & gas industry; 2) Manufacturing, a well-developed sector in
Kenya and a foreign exchange earner, accounting for 18% of the goods
entering the COMESA market; 3) Wholesale and Retail, which benefits from
tourism inflows of currently 1 million tourists with an aim to increase arrivals
to 3 million by 2030; 4) Financial Services, with Nairobi as a financial hub of
the region and profitable banking operations in Eastern and Central Africa
from Zanzibar extending to Arabia and even Somalia; 5) ICT and Business
Sourcing; 6) Energy where there is a need to shift 2,000 MW to renewable
energy and United States will fund most of the 5,000 MW thermal energy
projects in 2015, both of which will help to reduce the currently high cost of
electricity by 2017; and 5) Infrastructure investment which includes the latest
Mombasa-Uganda-Kigali standard gauge railway connectivity development
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project. Kenya is also an air transportation hub with Kenya Airways
connecting nearly every city in all African countries.
 On the terrorism issue, the government believes that if Somalia becomes
stable, Kenya will be secured too. As for the investment environment,
private sector is the main driver of the economy as the government has sold
most of the State Companies to the private sectors. A Public Private
Partnership (PPP) Act was recently passed in February. The decentralization
of power that started with the new 2010 constitution, however, means that
county governments have their own ways of attracting investments. The
government also helps the investors to communicate with the locality,
especially on land issues. Recently, there are 2 oil and 2 gas discoveries.
Labor also has relative high skill and top managers are Kenyan. A limited
number foreign experts are welcomed for training and technology transfer.
 There are some potential areas for Thai investors to invest principally in
providing value addition to agriculture such as processing macadamia nuts
from local producers for exports, manufacturing of push-pull tractor for small
scale ploughing, and in fishery where government program encourages
farmers to start fish farming in ponds to produce large amount. Other
potential agriculture products are coffee, tea, pyrethrum (Thailand has
ordered a lot of this plant from Kenya for oil extraction), and sisal to make
carry bags for packaging agricultural products such as maize, beans and
potatoes. Thai Embassy in Nairobi has brought in technical experts to
examine how to add value to natural resource such as water hyacinth in
Lake Victoria through SMEs marketing promotion and investment in Kisumu
county. Possible investment in energy includes renewable energy, retail
outlets to promote Thai products (Walmart and Carrefour are coming to
Kenya), and oil & gas sector with the new Lamu port as part of the LAPSSET
Corridor project. There are also potential intergovernmental and research
cooperation such as between the Bangkok Metropolitan Authority and the
County Government of Nairobi on city planning, and Government knowledge
sharing on shipbuilding and marine research.
 On recent progress of the KenVision 2030 related projects, a standard gauge
railway line has been awarded and construction will commence soon after
clearing issues of concern with the affected population along the rail line.
Two major traffic bypasses and access roads have also been constructed.
The southern and eastern bypasses will help avoid traffic coming through
Nairobi city. The French government is helping to modernize Nairobi water
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system. In energy, the government is working with private investors on
geothermal, wind and solar power, as well as electrical transmission line to
connect rural area with the power. The JKIA airport is undergoing recovery
construction including the new Greenfield terminal including a second
runway. There is also expansion work on the airport in Kisumu, in the
western part of Kenya and in Mombasa as a second alternative airport. The
midterm plan for KenVision 2030 was impacted by the global recession in
2008 during its first phase. The second phase of the plan will focus on
infrastructure. The first of the 3 berths at Lamu Port as part of the LamuEthiopia-South Sudan transport corridor and the LAPSSET project is
constructed by the government and most funding has been secured. There
are many investment opportunities along the corridor and the railway line.
 KenInvest serves as one-stop shop providing investment facilitation services
with representative offices throughout the country. It has officers from the
Department of Immigration Services, Federation of Kenya Employers (on
labor laws and employment rights), and Count Government of Nairobi among
others in order to help investors with business registration, licenses, work
permits, certificates and so on (except Environmental Impact Assessment).
For the incentives, the government allows the investors to carry losses for
corporate tax exemption. There are no import duties on machinery and
agricultural equipment and raw materials. The government plans to turn
export processing zones into economic free zones in order to allow more
small investors. The investment certificate provides cushion against any other
license apart from the environmental licenses. KenInvest also has an
aftercare program to visit the project site ,learn any challenges, success, and
help the business to grow further. The policy research and advocacy
department review issues on investment promotion and development and
forward recommendations to the National Treasury for incorporating into the
budget and finance bill in December. The government also encourages
investors to come in by allowing performance contracting of government
related services to ensure the productivity of government agencies.
 Land lease terms are for 33, 66 and 99 years. Foreign investors are allowed
to own land as an investor or as a company except in agriculture and land
along the coastline. Community land without individual title deeds that
belongs to a group of people in the community can be given out in return
for employment and investment. Government land and privately held land
can be leased out. The constitution mandates that counties can set aside
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land for private investment but the investment must start within a 6-month
period otherwise the land will be revoked. KenInvest can facilitate investors
to get the right document and the right owner.
 There is no limitation on foreign shareholding. The investor can register the
business as a sole proprietor, a limited company, or a partnership company.
100% ownership is thus allowed except for the following industries:
o Insurance industry, a minimum local ownership of 30% is required.
o Telecommunication industry, a minimum local ownership is also 30% but
the investor is given one year from the start of business operation to find
a local partner.
o Energy industry, the minimum local ownership varies according to the
sectors. In aviation the minimum local participation is 15%.
 There is no disallowed sector as long as the investment is legal. However,
investment in security/military related apparatus requires presidential
approval. There is a minimum USD 100,000 investment size requirement for
investment certificate issuance that applies to all sectors. Renewal of work
visas requires an audited account.
 There is non-tariff regulation problem related to the Economic Partnership
Agreement with Europe which requires different labelling for different export
destinations. There are also costs related to the Environmental Impact Study
(EIA, an environmental audit for category I investment such as buildings, and
a comprehensive EIA for category II investment such as factories.) which will
be audited every 2 years for compliance. KenInvest officer together with the
environmental experts will help investor examine each and every chapter of
the EIA study as they became available in order to shorten the process. For
complex projects such as wind energy projects, an inter-ministerial
committee will be set up so that any issue can be resolved straight away at
the meeting table, also to shorten the time of project implementation. The
normal time for processing completed investment application for approval is
around 2 months. In the energy sector, a grid stabilization report can take 212 months and the power purchase agreement can take around 1 month
since it takes time to negotiate.
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Forum on the
“Guidelines and Regulations on Doing Business and Investment Opportunities in the
Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania and the
Republic of Peru”
By
The Office of the Board of Investment (BoI)
and
The Fiscal Policy Research Institute (FPRI)
under the auspices of Thailand’s Ministry of Finance
Wednesday, September 3, 2014
08:30 am-05:00 pm
Lotus Room, Queen Sirikit National Convention Center
8.30 – 9.00
9.00 – 9.05
9.05 – 10.00

Registration
Opening Remarks by Mr. Udom Wongviwatchai
Secretary General of The Office of the Board of Investment (BoI)
Presentation on “Research Project on A Guideline and Regulation
on Doing Business and Investment in the Republic of Kenya,
Republic of Ghana and the United Republic of Tanzania.”
By the Fiscal Policy Research Institute (FPRI) under the auspices of
Thailand’s Ministry of Finance
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10.00 – 10.15

Comments by a representative from the Embassy of the Republic
of Kenya

10.15 – 12.00

Discussion session on “Guidelines and Regulations on Doing
Business and Investment Opportunity in the Republic of Kenya,
Republic of Ghana and the United Republic of Tanzania”
Moderator
Dr. Pich Nitsmer
Director Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand
Panelists
1. Ms. Diana Kiambuthi
Charge D’ Affaires
The Embassy of the Republic of Kenya in Thailand
2. Mr. Weerasak Wattanavarodom
Managing Director
PPI Company Limited
3. Mr. Tony S. Lovell
Assistant Vice President Africa Team
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

12.00 – 12.30

Q&A Session

ภาคผนวก ค | ค-2

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

อภิปราย “โอกาสและลู่ทางการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา และสห
สาธารณรัฐแทนซาเนีย”
ดาเนินรายการโดย
ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ร่วมอภิปรายโดย
1. Ms. Diana Kiambuthi
Charge D’ Affaires
The Embassy of the Republic of Kenya in Thailand
2. Mr. Tony S. Lovell
Assistant Vice President Africa Team
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
3. คุณวีรศักดิ์ วัฒนวโรดม
Managing Director
PPI Company Limited
ดร. พิ ช ญ์ นิ ต ย์ เ สมอ ได้ เกริ่ น น าถึ ง ความส าคั ญ และโอกาสการลงทุน ในสาธารณรัฐ เคนยา
สาธารณรัฐกานา และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ว่าทวีปแอฟริกานับว่ามี ทรัพยากรที่อุดมบูรณ์ แต่ยังคง
ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและระบบพลังงาน สินค้าที่ประเทศแอฟริกันมีความต้องการ
ได้แก่สินค้าที่ตอบสนองปัจจัยสี่ และเทคโนโลยี สาหรับลักษณะการลงทุนที่ต้องการคือ การลงทุนที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบท้องถิ่น การผลิตเป็นไปเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรบางชนิดจากแอฟริกาใต้สะฮารา (SubSaharan Africa) ไปยังสหรัฐอเมริกาสามารถทาได้โดยเสรี เนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษทางการค้ากับ
สหรัฐฯ ภายใต้ African Growth and Opportunity Act (AGOA) ขณะที่การส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
ก็ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) โดยปัจจุบันจีนก็ได้เข้าทาการลงทุนในหลาย
ประเทศในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในแอฟริกายังมีปัญหาภาพลักษณ์ด้านความมั่นคง
และเสถี ย รภาพทางการเมืองที่เ ลวร้ ายจากการน าเสนอโดยสื่ อตะวัน ตก ซึ่งท าให้ นักลงทุน ต้องการ
พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน โดยมีผู้ร่วมเสวนาบอกเล่าประสบการณ์ ดังนี้
1. คุณวีรศักดิ์ วัฒนวโรดม ทาธุรกิจเกี่ยวกับการค้าตีสีถนน (Road Marking Paint) ใน
ประเทศแอฟริกาใต้ ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การลงทุนในประเทศแอฟริกาใต้ ดังนี้
- เริ่ ม ทาการลงทุน โดยท าการส่ งเครื่ องจั กรต่า ง ๆ ทางเรื อไปยัง ประเทศแอฟริก าใต้
อุปสรรคแรกคือ ค่าธรรมเนียมการออกของซึ่งเก็บในอัตราสูง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถ
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รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากประเทศแอฟริกาใต้อีกด้วย ทั้งนี้
หากเปรี ย บเทีย บสิ ทธิประโยชน์ระหว่างประเทศแอฟริกาใต้กับประเทศเคนยาและ
แทนซาเนี ย ในปั จ จุ บั น พบว่ า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากประเทศเคนยาและ
แทนซาเนียดีกว่า
- ด้านแรงงานจะทาต้องมีประกันสังคม (UIF) ในอัตราร้อยละ 1 โดยสหภาพแรงงาน
ค่อนข้างมีความแข็งแกร่ง บางครั้งจะมีการหยุดงานวันศุกร์ด้วย โดยแรงงานส่วนใหญ่
มักยังไม่มีทักษะ จาเป็นต้องฝึกอบรม และต้องระวังปัญหาด้านแรงงานรับจ้างที่นายจ้าง
ต้องการไล่ออกจากงาน
- ด้านการเงิน ไม่มีสมุดบัญชีเหมือนประเทศอื่นๆ การเปิด LC การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศจะต้องมีผู้ที่สามารถทาธุรกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้
- ด้านการค้ากับเอกชนต้องระวังการโกงและการชาระหนี้ไม่ตรงเวลา
2. Mr. Tony Lovell, Assistant Vice President Africa Team, Charoen Pokphand
Foods Public Company Limited ได้ให้ข้อมูลประสบการณ์การลงทุนในแทนซาเนีย ดังนี้
- ได้ทาวิจัยภาคสนามในประเทศแอฟริกันหลายประเทศ
- ภาพรวมของทวีปแอฟริกา แอฟริกาเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ และมีความน่าสนใจในการ
เข้าทาธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนอาจต้องเผชิญกับความยากลาบาก
- แอฟริกาประกอบไปด้วย 54 ประเทศ แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกาเหนือ
แอฟริ ก าตะวั น ตก แอฟริ ก ากลาง แอฟริ ก าตะวั น ออก และแอฟริ ก าใต้ ปั จ จุ บั น มี
ประชากรรวมกว่า 1.1 พันล้านคน และมีแนวโน้มการเพิ่มจานวนประชากรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าใน 2015 ประชากรในทวีปแอฟริกันจะเพิ่มจานวนเป็นสอง
เท่า หรือประมาณ 2.4 พันล้านคน โดยแอฟริกาค่อนข้างมีความหลากหลายในชนชาติ
- ปัจจุบัน บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (หรือ CPF) ได้มีความสนใจลงทุนในแอฟริกา
ตะวันออก อันได้แก่ เอธิโอเปีย เคนยา แทนซาเนีย และโมซัมบีก และเข้าสารวจใน
ประเทศแอฟริกาตะวันออกอื่น ๆ
- CPF ก็มีความสนใจในการลงทุนในภูมิภาคอื่นๆ เช่นกัน แต่ยังรอเวลาที่เหมาะสมและ
ความพร้อม รวมทั้งเหตุผลจากสภาพพื้นที่
- แอฟริ กาเหนื อ มีส ภาพอากาศที่ร้อนและแห้ งแล้ ง ดังนั้น จึงไม่เหมาะสมที่จะทาการ
เพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน แอฟริกาตะวันตกมี
ที่ตั้งที่ใกล้กับประเทศบราซิลจึงมีเอื้ออานวยต่อการค้า อย่างไรก็ตาม ยังเผชิญ กับปัญหา
การตั ด ราคา และการลั ก ลอบการค้ า ผิ ด กฎหมายท าให้ เ กิ ด ความเสี ย เปรี ย บ เช่ น
ผลิตภัณฑ์เนื่อไก่ที่ไม่สามารถแข่งขันกับบราซิลได้ แอฟริกากลางเป็นภูมิภาคที่ไม่มีพื้นที่
ติดทะเล และมีจ านวนประชากรน้อยและมีปัญหาความยากจนและความมั่นคง จึง
ค่อนข้างมีเสี่ยงในการลงทุนสูง แอฟริกาใต้จัดว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาก
ที่สุด
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- CPF ได้ดาเนินการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมปศุสัตว์
แบบครบวงจรที่แทนซาเนีย โดยจากการสารวจพบว่าราคาของเนื้อไก่ในแทนซาเนียสูง
กว่าไทยถึงหนึ่งเท่าตัว
- ในประเทศแทนซาเนีย การลงทุนในเขตส่ง เสริมอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็น One-stop
service อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังมีความจาเป็นที่ต้องศึกษาข้อมูลเองด้านอื่น ๆ เช่น
แรงงาน ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากประเทศแอฟริ ก าอย่ า ง
แทนซาเนี ยและเคนยา มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัด ตลอดจนควรมีทนาย
ประจาบริษัทเพื่อความสะดวกในการเจรตกลงกับหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน Tanzania
Investment Center (TIC) และเจ้าหน้าที่ที่ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่ว
- ด้านโอกาสและความเสี่ยงจากการลงทุน/ทาธุรกิจในแทนซาเนีย พบว่า แทนซาเนียมี
จานวนประชากร 45 ล้านคน และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ อัตราการเติบโตอยู่ที่ 7%
และมีและตลาดใหม่ๆ มากมาย สัดส่วนการลงทุนของเอกชนอยู่ที่ 14-18%ของ GDP
ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการก่ อ สร้ า งและระบบโทรคมนาคมด้ า น
เกษตรกรรมมีสัดส่วน 6% ของ GDP และ 24% ของการส่งออก ปัจจุบันมีการการปฎิ
รูปภาคเกษตร Kilimo Kwanza ซึ่งเป็นนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของ
ประเทศจึงเป็นโอกาสในการลงทุนภาคเกษตรที่ดี
- ประเด็นการการถือครองที่ดินนักลงทุนสามารถเช่าหรือซื้อที่ดินสามารถขอข้อมูลได้จาก
TIC โดยราคาที่ดินแตกต่างกันตามที่ตั้งของเมือง
3. Ms. Diana Kiambuthi, Charge D’Affaires, The Embassy of the Republic of
Kenya in Thailand ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวการค้า/การลงทุนในสาธารณรัฐเคนยา ดังนี้
- ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ ส่ ว นใหญ่ มั ก มองทวี ป แอฟริ ก าเป็ น เสมื อ นประเทศ ๆ หนึ่ ง ดั ง นั้ น
ข้อแนะนาคือ การศึกษาประเทศที่สนใจรายประเทศ เนื่องจากมีข้อกาหนดหรือสิ ทธิ
ประโยชน์แตกต่างกัน
- สิ่งท้าทายหนึ่งสาหรับธุรกิจคือ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการผลิต
- ทางสถานฑูตและหน่ว ยส่งเสริมการลงทุนได้ให้ความช่วยเหลื อในการจัดกลุ่ มธุรกิจ
ท้ อ งถิ่ น และนั ก ลงทุ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการเจรจาด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น
เนื่องจากการลงทุนจาเป็นต้องใช้เงินทุนจานวนมาก
- นอกจากนี้ การรวมกลุ่มกันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความประหยัดจากขนาดการ
ผลิตได้
- สาหรับปัญหาภัยคุกคามจากการก่อร้ายของกลุ่ม Al Shabaab เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
รัฐบาลได้ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับประเทศแอฟริกันอื่น
ๆ อีกด้วยโดยในปัจจุบันผลกระทบได้เริ่มบรรเทาลง
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กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นาเสนอผลการศึกษา โดยคณะวิจัย สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง

อภิปราย “โอกาสและลู่ทางการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา
และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย”
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โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเคนยา

1. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
บจก.เอซีเอส แอดวานซ์ คาร์โก้ แฮนด์ลิ่ง 1213/185 ซ.ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวง
ซิสเต็มส์
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
3/3 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว
บจก.อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
บจก.ส่งเสริมเทคโนโลยีชนบท
44 ม.4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
34, 34/1-2 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
บจก.ซี.ที. อินดัสทรี
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
บจก.โซล่า โซลูชั่น เยอรมันนี
61/1 ม.6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
700/86 ม.6 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.
บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
826 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
บจก.แอทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ขวาง กรุงเทพมหานคร
14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์
กรุงเทพมหานคร
933 ชั้น 11 รวมทนุไทย ถ.มหาไชย แขวงวัง
บจก.เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก
บูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
3241 บอสส์ทาวเวอร์ ชั้น 601 ถ.พระราม 4
บจก.ไพรมารี่ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
43/2 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง
บจก.จงเจริญจักรกล (1991)
จ.สมุทรปราการ
109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขต
บจก.ยันม่าร์ เอส.พี.
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์
02-559-3740-1
038-961948
02-5989283-4
02-4208962
081-7133492
038-213170
02-2742981-2
02-6352600
02-2218332
02-6613254

02-3260700
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ลาดับ

ชื่อผู้ประกอบการ

13

บจก.ที.ที.อาร์.อินเตอร์เทรด

14

บจก.ซีลพรีซีสชั่น

15

บจก.แคร์ เฟรท (ประเทศไทย)

16

บจก.แพรี่ เอ็กซ์ปอร์ต

17

บจก.จิระกลการ (2000)

18

บจก.ลิมาร์ ออยทูลส์

19

บจก.แมนูเฟ็กซ

20

หจก.โอวอาหลั่ยพาร์ทเซ็นเตอร์

ที่มา : ฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ (2557)

ที่อยู่
204 ซ.บรมราชชนนี 6 แขวงบางบาหรุ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร
57/33 ม.5 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด ต.บาง
เสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
44 ซ.เพชรบุรี15(ซ.สมประสงค์3) ถ.เพชรบุรี
ตั ด ใหม่ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
111/361 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 28 แขวงดอน
เมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
82-84 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
999/83 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย์ 4 ถ.บางพลี-ตา
หรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
765/1-3 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัม
พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
232/1 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์
02-4342552
02-3168015
02-6319401-4
02-6563804
02-2235440
02-3825283-4
02-2265808
02-2218187

2. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ลาดับ

ชื่อผู้ประกอบการ

1

บจก.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

2

บจก.ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด

3

บจก.ซี.พี.อินเตอร์เทรด

4

บจก.โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง

5

บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต

6

บจก.โกดันมัล กรุ๊ป

7

บจก.เจริญอุตสาหกรรม

8

บจก.เอบีดี กาญจน์

ที่มา : ฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์(2557)

ที่อยู่
979/13-16 อาคารเอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น M
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
199 ม.3 ซ.5 ถ.จะนะ-สงขลา ต.ทุ่งหวัง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร
55/4 ม.3 ถ.โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
84/22 ม.7 ถ.สายเอเซีย 43 ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
158/2-4 ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
181 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
30 ม.5 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทรศัพท์
02-2980025
081-8975688
02-6257651
02-4348953-6
074-200999
02-6622479-81
02-4160708
034 628503
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3. นาตาลทราย
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่
โทรศัพท์
979/59-60 เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ซ.ชั้น 22
บจก.ค้าผลผลิตน้าตาล
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 02-2980151
กรุงเทพมหานคร
2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
บจก.แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
02-6568488
กรุงเทพมหานคร
794 ถ.กรุงเทพ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อม
บจก.ส่งออกน้าตาลสยาม
02-2822022
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
503 เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ชั้น 21 ถ.ศรี
บจก.เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ป อร์ตเทรด
อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 02-6426203-6
ดิง้
กรุงเทพมหานคร
889 ไทยซีซีทาวเวอร์ชั้น 29 ถ.สาทรใต้
บจก.การค้าอุตสาหกรรมน้าตาล
แขวงยานนาวา เขตสาทร
02-210-0873
กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ (2557)

4. สินค้าเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง
ลาดับ
ชื่อผู้ประกอบการ
1
บจก.พงษ์ลาภ
2

บจก.สยามอินติก้า

3

บจก.แคปปิตัลซีเรียลส์

4

บจก. เอเซีย โกลเด้น ไรซ์

5

บจก.โรงสีเอกไรซ์

6

บจก.เจียเม้ง

7

บจก.ซี.พี.อินเตอร์เทรด

8

บจก.สามเกษตร มิลล์

ที่อยู่
โทรศัพท์
3 ม.3 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
02-976-6021-2
48/7-8 เพรซิเดนท์กรุ๊ป ซ.รัชดาภิเษก 20
แ ข ว ง ส า ม เ ส น น อ ก เ ข ต ห้ ว ย ข ว า ง 02-2749111
กรุงเทพมหานคร
126 / 104 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลาภู
02-4394848
ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
54-55 ม.8 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
02-6394447
ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
78 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัว
02-9259988
ทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
119 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.หนองงูเหลือม
02-9133690
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม
02-6257651
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
54 ม.2 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี
056-579095
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ที่มา:

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

จ.อุทัยธานี
93 ถ.โยธา แขวงตลาดน้ อย เขตสั ม
บจก.อุทัย โปรดิวส์
02-7501523
พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
238/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
02-2740471
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
9/17 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง
บมจ.เมืองใหม่ กัตทรี
076-211332
จ.ภูเก็ต
55 เซาท์แลนด์รับเบอร์ ถ.ราษฎร์ยินดี
บจก.เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์
074-342742
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
32/18 ถ.เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ
บจก.อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ
02-3501188
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
บจก.อีสท์ เวสท์ ซีด อิน เตอร์ เนชั่น 50/1 ม.2 ถ.ไทรน้อย บางบัวทอง ต.ไทร
02-8317700
แนล
น้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
บจก.เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิ 40/14 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
02-3120530
เคิล (ไทยแลนด์)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
20/5 ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
บจก.วงศ์บัณฑิต
076-210033
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
11/1 ม.4 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร
บจก. บุญส่ง สยามแลนด์
035-782518
จ.พระนครศรีอยุธยา
170 ม.7 ถ.ยะลา-สถานีวิทยุ ต.สะเตงนอก
บจก.อุตสาหกรรมน้ายางยะลา
073-214991
อ.เมือง จ.ยะลา
670/63 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
บจก.เค แอล อินเตอร์ฟู้ด
02-2700310
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
44 ซ.เพชรบุรี15(ซ.สมประสงค์3)
บจก.แคร์ เฟรท (ประเทศไทย)
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนพญาไท เขต 02-6319401-4
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ (2557)
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