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1
บทนา

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐกานา

1.1 หลักการและเหตุผล
การค๎าการลงทุนระหวํางประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ชํวยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย และเมื่อประเทศที่เคยเป็นคูํค๎าและเป็นตลาดที่สาคัญสาหรับการสํงออกของไทย ซึ่ง
ได๎แกํ ประเทศในทวีป อเมริกาเหนื อ และสหภาพยุโรป ต๎องประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมา
ยาวนานและตํอเนื่องนับตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 เป็นต๎นมา วิกฤตเศรษฐกิจดังกลําวสํงผลให๎อุปสงค์และ
ความสามารถในการนาเข๎าสินค๎าจากประเทศเหลํานี้ลดลงอยํางเห็นได๎ชัด ซึ่งสวนทางกับความสามารถใน
การนาเข๎าของกลุํมประเทศที่เป็นตลาดใหมํ (Emerging Markets) โดยจะเห็นได๎จากสัดสํวนการนาเข๎า
ของประเทศตําง ๆ ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2545 กลุํมประเทศในอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรปเคยนาเข๎าสู ง
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 สาธารณรัฐกานาเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีศักยภาพในการเป็นตลาดรองรับสินค๎าจากประเทศไทยได๎ในอนาคต นอกเหนือไปจากกลุํมประเทศที่
เคยได๎มกี ารศึกษาไปแล๎ว โดยจะเห็นได๎จากแนวโน๎มการนาเข๎าสินค๎าของไทยจากประเทศดังกลําวมีอัตรา
การเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่องในชํวงปีที่ผํานมา (ตารางที่ 1.1) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งหากประเทศไทย
สามารถตํอยอดการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค๎าและการลงทุนกับประเทศตลาดใหมํเหลํานี้ไปพร๎อมกัน
ตารางที่ 1.1:

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

รายการ
สาธารณรัฐกานา

2553

2554

2555

2556

2557(ม.ค.-เม.ย.)

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

มูลค่า

65

6,685.17

51

11,367.38

55

11,026.00

59

9,162.14

2,843.08

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2557)

ตารางที่ 1.2:

รายการสินค้าส่งออกและนาเข้าหลักระหว่างไทย และสาธารณรัฐกานา

สินค้าส่งออกหลักของไทย
สินค้านาเข้าหลักจากไทย
สาธารณรัฐกานา
ข๎าว เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์น้า
หม๎อแปลงไฟฟ้าและสํวนประกอบ ผลิตภัณฑ์
สด แชํเย็นแชํแข็ง แปรรูป เหล็ก
พลาสติกผลิตภัณฑ์ข๎าวสาลีและอาหารสาเร็จรูปอื่น ๆ เหล็กกล๎าและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
เครื่องดื่ม และเครื่องนุํงหํม
ที่มา: กรมศุลกากร (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2557)

สาหรับการลงทุนของไทยในประเทศกานา พบวํา ยังคงมีไมํมากนัก อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ
อาทิ กฎระเบียบตําง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงได๎งําย และในทางปฏิบัติ อาจมีความซับซ๎อนยุํงยาก อาจมี
ปัญหาขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อุปสรรคด๎านระยะทางไกลซึ่งสํงผลให๎คําขนสํงสูงและการ
ติดตํอสื่อสาร การลงทุนในบางธุรกิจจาเป็นต๎องมีลักษณะครบวงจร ซึ่งต๎องอาศัยเม็ดเงินลงทุนสูง จึงจะ
สามารถแขํงขันได๎ ตลอดจนตลาดในภาพรวมอาจมีกาลังซื้อต่า และมีความเสี่ยงทางการค๎าสูง เป็นต๎น
โดยตัวอยํางรายชื่อบริษัทสัญชาติไทยที่ลงทุนหรือสนใจลงทุนในประเทศกานา ปรากฏดังตารางที่ 1.3 ดังนี้
ตารางที่ 1.3:

ตัวอย่างรายชื่อนักลงทุนไทยที่ลงทุนหรือสนใจลงทุนในสาธารณรัฐกานา

บมจ.ไทยเพรสซิเดนซ์ฟู้ดส์ (ลงทุนในลักษณะรํวมทุน) บจ. Shawdow International
(ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรม) บมจ. ไทยยูเนียนโฟรเซํน
(เป็นเจ๎าของโรงงาน Pioneer Food Company ในประเทศกานา ผลิตปลาทูนํากระป๋อง
และปลาทูนําปรุงสุก) และบมจ. ทิปโก๎ฟู้ดส์ (มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจเครื่องดื่ม)
ที่มา: รวมรวมโดยคณะผู๎วิจัย (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557)
สาธารณรัฐกานา

เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบวํา สาธารณรัฐกานา มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับคํอนข๎างสูง โดยในปี 2556 มีอัตราการเจริญเติบโตเทํากับ 7.4%YOY และคาดวํา
แนวโน๎มในระยะกลาง (2557-2560) เศรษฐกิจของประเทศดังกลําวก็ยังคงมีแนวโน๎มเติบโตได๎ในระดับ
ทรงตัว คือ อยูํที่ประมาณร๎อยละ 5.1 – 7.4 (ตารางที่ 1.4)
ตารางที่ 1.4: อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ประเทศ
สาธารณรัฐกานา

2552

2553

2554

4.0

8.0

15.0

(%YoY)
2555 2556 2557f 2558f 2559f 2560f
7.9

7.4*

5.1

6.3

7.0

7.4

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

สาธารณรั ฐ กานาถือ ได๎วํ ามีเสถียรภาพทางการเมืองสู ง อี กทั้ง รัฐ บาลให๎ การสํ งเสริมในด๎า น
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ ทั้งนี้ ภาคการเกษตรถือวํามีความสาคัญอยํางยิ่งตํอเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
กานา เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกมากกวําครึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ และประชากรสํวนใหญํของ
ประเทศมีความชานาญด๎านเกษตรกรรม สํงผลให๎รัฐบาลต๎องการดึงดูดการลงทุนจากตํางประเทศในสาขา
นี้มากที่สุด โอกาสในการลงทุนด๎านเกษตรและธุรกิจการเกษตรในสาธารณรัฐกานา ได๎แกํ ธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตธัญพืชตําง ๆ การทาฟาร์มสัตว์ปีก สัตว์น้าทะเล ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารตําง ๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมทะเลกระป๋อง/อาหารสาเร็จรูป (ซึ่งรวมถึงปลากระป๋อง) ซึ่ง
เป็นสินค๎าที่กานามีศักยภาพในการสํงออก โดยตลาดหลักของกานาจะอยูํในแถบยุโรป ตลอดจนวิถีชีวิต
แบบเมืองและการเข๎าไปทางานในเมืองของชาวชนบทที่มีผ ลตํอการเปลี่ ยนแปลงในรูปแบบของการ
บริโภคของชาวกานาในการรับประทานอาหารกระป๋อง/อาหารสาเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น อยํางไรก็ตาม กานา
ยังมีข๎อจากัดด๎านการเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากขาดเทคโนโลยีในการจับปลา และเลี้ยงปลาเพื่อ
เพิ่มปริมาณ การประมงสํวนมากของกานาจะเป็นประมงชายฝั่งเป็นหลัก และข๎อจากัดด๎านความสามารถ
ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารกระป๋อง/อาหารสาเร็จรูปภายในประเทศ
ตารางที่ 1.5: ธุรกิจอาหารที่มีศักยภาพในการเติบโตในสาธารณรัฐกานา
เทกอง (Bulk)
น้าตาล ข๎าวสาลี ข๎าว มอลต์

วัตถุดิบขั้นกลาง (Intermediate)
แป้งข๎าวโพด ผลิตภัณฑ์นม เอทานอล หัวเชื้อน้าผลไม๎
เข๎มข๎น เนื้อสัตว์บด หัวเชื้อเครื่องดื่ม สารแตํงกลิ่น สาร
ให๎ความหวาน เป็นต๎น

แปรรูป (Processed)
ไส๎กรอก ขนมปังและยีสต์ แยม เยลลี่ น้าสลัด
ซอส เครื่องเทศ ซอสมะเขือเทศ เครื่องปรุงรส

ที่มา: Ghana Exporter Guide 2012 (USDA)

สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) ในฐานะหนํวยงานภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดแนวทางการสํงเสริมการลงทุนของไทย จึงให๎ความสาคัญกับการบุกเบิกการทาการค๎าและการ
ลงทุนในกลุํมประเทศตลาดใหมํ ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐกานา 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 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร๎างเครือ ขํายความสัมพันธ์ระหวําง BOI และนักลงทุน และเพื่อจัดทา
ข๎อเสนอแนะเอกชน และหนํ ว ยงานรั ฐอื่นในการทางานสํ งเสริมการลงทุนในตํางประเทศ ซึ่งรวมถึง
สาธารณรัฐกานา ตลอดจนเพื่อใช๎เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดาเนินงานสํงเสริมการลงทุนในประเทศ
ตลาดใหมํให๎กับสานักงานสํงเสริมการลงทุน
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลที่ได๎จากหารือกับผู๎ประกอบการไทย
และสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (กํอนการสารวจภาคสนาม) ที่เป็นประโยชน์ด๎าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศสาธารณรัฐกานา
1.2.2 เพื่อจัดทาฐานข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลที่ได๎จากการหารือกับผู๎ประกอบการไทย และสานักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (กํอนการสารวจภาคสนาม) ที่เป็นประโยชน์ตํอนักลงทุนไทย
และส านั กงานคณะกรรมการในการให๎ คาปรึกษาแกํนักลงทุนที่ประสงค์ไปลงทุนในประเทศ
สาธารณรัฐกานา รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนในกลุํมประเทศตลาดใหมํ
1.2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร๎างเครือขํายความสัมพันธ์ระหวํางสานักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การลงทุนกับหนํวยงาน/องค์กร นักลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศสาธารณรัฐกานา
1.2.4 เพื่อใช๎เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดาเนินงานสํงเสริมการลงทุนในประเทศตลาดใหมํให๎กับ
สานักงานสํงเสริมการลงทุน
1.2.5 เพื่อจัดทาข๎อเสนอแนะให๎สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน เอกชน และหนํวยงานรัฐ
อื่นในการทางานสํงเสริมการลงทุนในตํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐกานา

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาฐานข๎อมูลเกี่ยวกับโอกาสและลูํทางการลงทุนในสาธารณรัฐกานา
ประกอบด๎วย
 รวบรวมข๎อมูลพื้นฐานในการทาธุรกิจทั่วไปและในสาขาที่นําสนใจสาหรับนักธุรกิจไทย ทั้ง
ทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขั้นตอนการลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
รวมถึงสถานการณ์การลงทุนในแตํละประเทศ
 วิเคราะห์ โอกาสและลูํทางการลงทุนไทยในสาธารณรัฐกานา
1.3.2 จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม อาทิ การศึกษาลูํทางการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้ง
วิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ย วกับ โอกาสการลงทุนของนักธุรกิจไทยในประเทศ ซึ่งประกอบด๎ว ย
เนื้อหาด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขั้นตอนการลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบวิธีการลงทุน
และสถานการณ์การลงทุนในแตํละประเทศ
1.3.3 เผยแพรํ ผลงานการศึกษาสูํ สาธารณชน โดยการจัดสั มมนาในพื้น ที่กรุงเทพฯ 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
ภาคสนามยังสาธารณรัฐกานา
 นาความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็น
ข๎อเสนอแนะในการสนับสนุนการลงทุนในประเทศเป้าหมายที่ทาการศึกษา กํอนเผยแพรํผล
การศึกษา ผํานการจัดสัมมนาและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและข๎อเสนอแนะตํอไป
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
ลงทุนโดยจะเน้นทาการศึกษาและสรุปในประเด็น
- 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
และ (2) ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีสาขา/ผลิตภัณฑ์ใด ที่นําสนใจ และในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีลูํทางในการ
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ลงทุนอยํางไร โดยจะใช๎ข๎อมูลดัชนีท างเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ เชํน ดัชนีชี้วัดศักยภาพในการแขํงขัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นเครื่องชี้วัดระดับการผลิตและทิศทางของภาคอุตสาหกรรม
เมื่อได๎อุตสาหกรรมเป้าหมายแล๎ว ขั้นตอนตํอไปจะเป็นการวิเคราะห์วํา อุตสาหกรรมนั้น ๆ มี
สาขา/ผลิตภัณฑ์ใดที่นําสนใจ มีลูํท างในการลงทุนอยํางไร 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: กรอบแนวทางในการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในสาธารณรัฐกานา
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 และการร่วมจัดทารายงานผลการ
สารวจภาคสนาม
ก. เตรียมการสารวจเชิงลึกภาคสนาม
- สรุปรายละเอียดที่สาคัญจากขั้นตอนที่ 1 ที่จะนาไปสูํการเสริม เพิ่มเติม หรือตรวจสอบ
ความถูกต๎อง เชํน หนํวยงานสํงเสริมการลงทุนที่สาคัญ ระบบสาธารณูปโภคที่นําสนใจ
อุตสาหกรรมที่สาคัญ หรือข๎อมูลที่ยังไมํสามารถหาได๎จากวิธีการทางทุติยภูมิในประเทศ
- หารือกับ ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การลงทุน หรือสนใจลงทุน เพื่ อเพิ่มเติมข๎อมูล
ตรวจสอบความถูกต๎อง และสารวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในการเข๎าไปลงทุน เชํน
ประเด็นที่ให๎ความสนใจเป็นพิเศษในสาธารณรัฐกานา
- ติดตํอนัดหมายหนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด๎วย 3 วิธีหลัก คือ 1) ติดตํอหนํวยงาน
นั้น ๆ โดยตรง 2) ประสานงานกับกระทรวงการตํา งประเทศของไทยและสถานเอกอัคร
ราชฑูตหรือสถานกงสุลกิติมศักดิ์ที่รับผิดชอบดูแลประเทศนั้น ๆ และ 3) ประสานกับ
สถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศนั้น ๆ ในไทย เพื่อขอความ
ชํวยเหลือในการอานวยความสะดวก รวมทั้งให๎ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอ
การดาเนินการด๎านวิชาการ
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ข. การร่วมจัดทารายงานผลการสารวจข้อมูลภาคสนามกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมนี้ จะมีทีมวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) รํวมกับ
คณะของสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนเข๎ารํวมประชุม พบปะหารือ และระดมความคิดเห็นกับ
ผู๎บริหาร และ/หรือเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องของหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎องในประเทศนั้น ๆ
เพื่อรวบรวมและประมวลความคิดเห็นประกอบการจัดทารายงานการสารวจภาคสนาม
ทั้งนี้ เมื่อทีมวิจัยของมูลนิธิ สวค. รํวมกับคณะของสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนได๎
ดาเนินการสารวจข๎อมูลภาคสนามในสาธารณรัฐ กานาเสร็จสิ้นแล๎ว คณะที่ปรึกษาจะดาเนินการจัดทา
รายงานผลการสารวจข๎อมูลภาคสนามรํวมกับมูลนิธิ สวค. ตํอไป
 ขั้นตอนที่ 3 สรุปขอเสนอแนะนโยบาย และเผยแพร่การศึกษา
เพื่อให๎ข๎อเสนอแนะและนโยบายการลงทุนในสาธารณรัฐ กานามีความสมบูรณ์มากที่สุ ด 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 กานา แกํ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน และนักธุรกิจไทยที่สนใจ
1.6.2 สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน และหนํวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนของประเทศเป้าหมาย
1.6.3 สร๎างความสนใจแกํนักธุรกิจไทยในการไปลงทุนในกลุํมประเทศเป้าหมายในอนาคตตามนโยบาย
สานั กงานคณะกรรมการสํ งเสริมการลงทุน ขยายธุรกิจการลงทุน ระหวํางไทยและประเทศ
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

บทนา | 1-10

2
ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบ
การลงทุน
โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐกานา

2.1 บทนา
ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน/การทาธุรกิจ ตลอดจนกฎระเบียบการ
ลงทุนและการทาธุรกิจในสาธารณรัฐกานา ในประเด็นดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน
 สถานการณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบ
การลงทุนในสาธารณรัฐกานา
2.2.1 ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน ของสาธารณรัฐ
กานา
2.2.1.1 ภาพรวมระดับการเปิดเสรีในทางธุรกิจ
ในปี 2557 World Heritage Foundation ได้จัดอันดับคะแนนด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐกานาอยู่ที่ 64.2 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ 2.9 คะแนน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในการควบคุมการใช้จ่ ายภาครั ฐ ความโปร่ง ใสของนโยบาย และความอิ ส ระในการทาธุ รกิ จ ท าให้
สาธารณรัฐกานาอยู่ในลาดับที่ 5 จาก 46 ประเทศในกลุ่ม Sub-Saharan Africa
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ตารางที่ 2.1: คะแนนระดับการเปิดเสรีการค้าของสาธารณรัฐกานา ประจาปี 2557
คะแนนระดับการเปิดเสรีการค้าของสาธารณรัฐกานา ประจาปี 2557
กานา
64.2

ค่าเฉลี่ยของโลก
74.8

ค่าเฉลี่ยภูมิภาค
51.8

ประเทศไทย
74.8

ตารางที่ 2.2:

คะแนนและลาดับการเปิดเสรีด้านต่างๆของสาธารณรัฐกานาประจาปี 2557
ประเทศ
อันดับโลก
คะแนน
ค่าเฉลี่ยโลก
เสรีภาพทางธุรกิจ
101
62.6
64.6
เสรีภาพทางการค้า
144
64.8
74.8
เสรีภาพทางการคลัง
51
85.4
77.6
การใช้จ่ายของรัฐบาล
39
83.3
62.5
เสรีภาพด้านเงินตรา(Financial)
41
60
73.9
เสรีภาพด้านการลงทุน
46
70
54.9
เสรีภาพด้านการเงิน(Monetary)
164
65.8
48.7
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
53
50
42.6
การปลอดคอร์รัปชั่น
67
40.4
39.3
เสรีภาพด้านแรงงาน
100
60.2
61.7
ที่มา: The Heritage Foundation (2014)

2.2.1.2 การจัดตั้งธุรกิจ
o รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
กฎหมายประเทศกานาอนุญาตให้มีการจัดตั้งธุรกิจได้ 3 รูปแบบหลัก ดังต่อไปนี้
1. บริษัท (ซึ่งรวมสาขาและบริษัทต่างชาติ)
2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) และการร่วมทุน (Joint Venture)
3. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietor)
ทั้งนี้ การจั ดตั้งบริ ษัทในกานาต้องดาเนินการภายใต้กฎระเบียบการจัดตั้งบริษั ท
(Companies Code) โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกเปิดบริษัท ได้ดังนี้
1. Company Limited by Shares ซึ่งหนี้สินของสมาชิกจากัดอยู่ที่จานวนหุ้นที่ถือ
2. Company Limited by Guarantee ซึ่งหนี้สินของสมาชิกจากัดอยู่ที่เงินลงทุน
ในสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมด
3. Unlimited Company ซึ่งหนี้สินของผู้ถือหุ้นจากัดอยู่ที่หนี้สินทั้งหมดของบริษัท
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กฎหมายประเทศกานาไม่ อนุญาตให้ เปิ ดธุรกิจในรู ปแบบ “Limited Liability
Partnerships” ธุรกิจสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษั ทเอกชนธรรมดาได้ โดยบริษัทที่มี
หนี้สินจากัดต้องมีคาลงท้ายในชื่อบริษัทว่า “จากัด” (Limited) การจัดตั้งธุรกิจในประเทศกานาทุก
ประเภทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่าง น้อย 1 คน และผู้อานวยการอย่างน้อย 2 คน โดยผู้อานวยการอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นชาวกานา
อย่างไรก็ดี ก่อนการจัดตั้งธุรกิจในประเทศกานาควรจ้างที่ปรึกษาที่เป็นทนายความ
ท้องถิ่นให้ช่วยเหลือในเรื่องการจดทะเบียน ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่ควรมากกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

o ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

- ขอลงทะเบียนเพื่อรับเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
- ตั้งชื่อบริษัทและขึ้นทะเบียน ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ค่าใช้จ่าย 80 GHc
(1,600 บาท) โดยในขั้นตอนการตั้งชื่อบริษัทนั้นจะต้องทาการสารวจก่อนว่าชื่อ
ที่จะใช้ต้องไม่ซ้ากับบริษัทที่มีอยู่ก่อนหน้า
- คณะกรรมการตรวจสอบแบบฟอร์มที่จาเป็นในการขอใบรับรองการเริ่มต้น
ธุรกิจ ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ค่าใช้จ่าย 2GHc (40 บาท)
- รับใบรับรองการเริ่มต้นธุรกิจจากกรมทะเบียนทั่ว ไป (ระยะเวลาดาเนินการ 2
วัน) ค่าใช้จ่ายประมาณ 10 GHc+ร้อยละ 0.5 ของทุนเริ่มต้น (200 บาท+ภาษี
ทุนร้อยละ 0.5)
- นาเงินลงทุนขั้นต่าที่กาหนดตามกฎหมายฝากธนาคาร (ระยะเวลาดาเนินการ 1
วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- ดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่นครหลวง (ระยะเวลาดาเนินการ 7
วัน) ค่าใช้จ่ายประมาณ 91.5 GHc (ประมาณ 1,830 บาท) อนึ่ง ค่าใช้จ่ายไม่
คงที่ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจที่ขออนุญาต
- มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ธุรกิจ (ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น)
- ดาเนินการลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม (ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ไม่
มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

o ระบบภาษี

ปัจจุบัน สาธารณรัฐกานามีกฎระเบียบที่สาคัญ ด้านการจัดเก็บภาษี สาหรับผู้ลงทุน
อยู่ 2 ฉบับ คือ The Internal Revenue Act, 2000 และ The Value Added Tax Act, 2013 ซึ่งได้
กาหนดอัตราภาษีที่สาคัญ ดังนี้
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax): จัดเก็บในอัตราร้อยละ
25 ของผลกาไร ยกเว้น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ร้อยละ 35 อุตสาหกรรมบริการ
ร้อยละ 22 บริษัทในเขตการค้าเสรีร้อยละ 8 สถาบันการเงินท้องถิ่นร้อยละ 20
และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไม่เกินร้อยละ 50
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ตารางที่ 2.3: อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในสาธารณรัฐกานา (ณ ปี 2557)
Chargeable Income (GH¢)
Rate
Chargeable Income (GH¢)
(Yearly)
(%)
(Monthly)
Rate (%)
First 1,584
Free First 132
NIL
Next 792
5
Next 66
5
Next 1,104
10 Next 92
10
Next 28,200
17.5 Next 2,350
17.5
Exceeding 31,680
25 Exceeding 2,640
25
ที่มา: Ghana Revenue Authorities (2014) (สืบค้น ณ เดือนกันยายน 2557)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม: จัดเก็บในสองอัตรา คือ ร้อยละ 12.5 และ 2.5
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2.4:

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายในสาธารณรัฐกานา (ณ ปี 2557)
ลักษณะเงินได้

ชาวท้องถิ่น ชาวต่างชาติ

เงินปันผลและดอกเบี้ย (Dividends and interest)
ค่าลิขสิทธิ์ /การชาระเงินและค่าเช่าทรัพยกรธรรมชาติ (Royalties, natural
resource payment and rents)
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการและทางเทคนิค (Management and technical
services fees /endorsement fees)
ค่าธรรมเนียมประทับตรา/เซ็นสลักหลัง (Endorsement fees)

8

8

-

10

-

15

5

20

ที่มา: Ghana Revenue Authorities (2014) (สืบค้น ณ เดือนกันยายน 2557)

- ภาษีประกันสังคม: จัดเก็บร้อยละ 18.5 โดย นายจ้างจ่ายร้อยละ 13.0 และ
ลูกจ้างจ่ายร้อยละ 5.5
2.2.1.3 การจ้างแรงงาน
ประเทศกานามีกฎระเบียบที่สาคัญด้านแรงงาน คือ The Labour Act, 2003 ซึ่งควบคุมการ
จ้างงานและมีกฎระเบียบครอบคลุมทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับแรงงาน ผู้ว่าจ้างและสหภาพ รวมถึงการรับรอง
และปกป้องสิทธิแรงงาน การกาหนดสุขอนามัยในพื้นที่ปฏิบัติงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทางาน อนึ่งสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
o ค่าแรงพื้นฐาน ค่าแรงพื้นฐานในประเทศกานานั้นกาหนดร่วมกันโดยภาครัฐ
(กระทรวงแรงงาน) สหภาพแรงงาน และสภานายจ้างในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย
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คานึงถึงปัจจัย เช่น อัตราเงินเฟ้อของสินค้าอุปโภคบริโภค และมีการพิจารณาทุกปี
ทั้งนี้ค่าแรงพื้นฐานในประเทศกานาในปัจจุบันกาหนดไว้ที่ 6 GHc/วัน (ประมาณ
27.6 ดอลลาร์ ต่อเดือน) นอกจากนี้ นายจ้างมีภ าระต้องสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าจ้าง
o เวลาทางานและการจ้างแรงงานเยาวชน เวลาทางานปกติ คือ 8 ชั่วโมงต่อวัน
และ 5 วันต่อสัปดาห์ โดยสามารถยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงานแต่ต้องไม่เกิน 48
ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 6 วันต่อสัปดาห์ ในส่วนของแรงงานเยาวชน แรงงาน
เยาวชนไม่สามารถทางานนอกเวลาได้ และลักษณะต้องไม่เป็นอันตราย (เช่น
งานในเหมือง) หรือไม่เหมาะสมทางด้านศีลธรรม
o วันหยุดและสิทธิการลา กฎหมายแรงงานได้กาหนดสิทธิลาพักร้อนได้ปีละ 15
วัน ทั้งนี้ สตรีมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 12 สัปดาห์ โดยสามารถลาเพิ่มได้ในกรณีที่
แพทย์วินิจฉัยให้พักผ่อนเนื่องจากความผิดปกติ
2.2.1.4 นโยบายส่งเสริมการลงทุน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการลงทุนในกานา ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุนปี 2556 (Ghana Investment Promotion Centre Act, 2013)
โดยเมื่อเปรียบเทียบกฎระเบียบปี 1994 และ 2013 ในภาพรวม กฎระเบียบปี 2013 จะมีความ
ครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจที่ต้องจดเบียนกับกรมส่งเสริมการลงทุนของกานา (GIPC) ในทุกรูปแบบโดย
ไม่คานึงถึงลักษณะการถือครองหรือชนิดของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการกาหนดเงินทุนจดทะเบียนของ
บริษัทต่างชาติที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทุกกิจการที่จะทาการลงทุนในประเทศกานาจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุนปี 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการลงทุนตามแนวคิด One Stop
Shop
ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ และน้ ามั น จะไม่ เ ข้ า ข่ า ยตาม
พระราชบัญญัตินี้
2. ธุรกิจต่างชาติที่จะดาเนินกิจการในประเทศกานาจะต้องดาเนินการจดทะเบียนกับ GIPC ให้
แล้วเสร็จก่อนดาเนินกิจกรรมของตน
3. มีก ารขยายลั กษณะของธุ รกิ จที่ ส งวนไว้ ส าหรั บชาวกานา ได้แ ก่ สิ่ งพิ ม พ์ที่ ใช้ ใ นกิ จการ
โทรคมนาคม การผลิตหนังสือและเครื่องเขียน การค้าปลีกเภสัชกรรม และการผลิตและค้า
ปลีกผลิตภัณฑ์น้าดื่มบรรจุถุง (Sachet water)
4. ในสาธาณรัฐกานา การลงทุนจากต่างประเทศสามารถจดทะเบียนได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่
เป็นกิจการร่วมค้า (Joint venture) (ต่างชาติต้องถือหุ้นขั้นต่ามูลค่า 200,000 เหรียญ
ดอลลาร์ สรอ.) เป็ น บริ ษั ทต่ างชาติ ทั้ง หมด (ต่า งชาติต้ องถื อหุ้ นขั้ น ต่ามูล ค่า 500,000
เหรี ย ญดอลลาร์ สรอ.) หรื อ เป็ น บริ ษั ท การค้ า ทั่ ว ไป (ต่ า งชาติ ต้ อ งถื อ หุ้ น ขั้ น ต่ ามู ล ค่ า
1,000,000 เหรียญดอลลาร์ สรอ.) (ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้แทนจากสานักส่งเสริมการ
ลงทุนกานา (GIPC) (ส.ค. 2557))
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5. การกาหนดสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน อาทิ สิทธิด้านการส่งกาไรออกนอก
ประเทศ การส่งรายได้ที่ได้รับในรูปของเงินเดือน การกาหนดโควตาการจ้างงานชาวต่างชาติ
(จานวนที่อนุญาตขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุน ) การยกเว้นและลดหย่อนภาษีศุลกากรและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้าในหมวด 82, 84, 85 และ 98 และการนาเข้าเครื่องจักร การ
กาหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสาหรับการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ
6. การลงทุนในกานาได้รับการรับรองโดยไม่มีการแบ่งแยกและการเวนคืนในทุกกิจการ
นอกจากนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Act, 2006) อนุญาต
ให้ธุรกิจมีการโอนเงินและเปลี่ยนสกุลเงินของเงินได้หรือเงินปันผลอย่างเสรีผ่านตัวแทนธนาคารที่ได้รับ
อนุญาต
2.2.1.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเทศกานาได้ออกกฎหมายเขตเสรี (Free Zone) ตั้งแต่ปี 1995 โดยมีการบังคับใช้ที่ท่าเรือ
หลัก 2 แห่งซึ่งจะถูกแปรสภาพเป็นท่าเรือเสรี (Free Port) คือ ท่าเรือเมือง Tema และ ท่าเรือTakoradi
ท่าเรือเหล่านี้ไม่เพียงประสบความสาเร็จในการเป็นจุดหมายของการขนส่งทางสมุทรเท่านั้นแต่ยังเป็น
ช่องทางระบายการส่งออกวัตถุดิบจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลได้แก่ ประเทศบูร์กินาฟาโซ มาลี
และไนเจอร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยตรงกับท่าเรือเสรี Lome ของประเทศโตโก
ในปี 2011 กานาได้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zones) หรือ EPZ
จานวน 4 เขตภายใต้การดูแลของ the Ghana Free Zone Broad ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Tema Segondi
Shama และ Ashanti ผลประโยชน์ที่จะถูกมอบให้จาก GFZB สาหรับผู้ประกอบการคือ ธรรมเนียม
ปฏิบัติที่เป็นธรรม และรวมถึงการได้รับการยกเว้นภาษีหรือค่าธรรมเนียมการนาเข้าและส่งออก การได้รับ
การยกเว้น จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งจะเสี ยเพียง 8 เปอร์เซ็นต์
หลังจากนั้น (Sahel and Weast Africa Club Secretariat, November 2011)
2.2.1.6 ข้อตกลงระหว่างประเทศ
กานาเป็นสมาชิก World Trade Organization (WTO) ตั้งแต่ปี 1995 กานาจึงได้เข้าร่วม
ข้อตกลงต่าง ๆ เช่น การออกใบอนุญาตนาเข้า การต่อต้านการทุ่มตลาด เป็นต้น กานายังมีส่วนรวมใน
ข้อตกลง Doha และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ACP Group African Group
G-90 และ W52 นอกจากนี้ การเป็นสมาชิก WTO ยังได้รับความช่วยเหลือได้ด้านการฝึกอบรมและ
การศึกษาโดยเฉพาะด้านการค้า และยังได้รับความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีหน่วยงานของ
WTO เข้ามาดูแล
กานาเป็นประเทศที่รวมก่อตั้ง Economic Community of West African States (ECOWAS)
ในปี 1975 โดยการรวมกลุ่มเป็นไปเพื่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงการผลิตพลังงานและ
โครงสร้างพื้นฐาน ECOWAS มีเป้าหมายจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจ โดยใน
ปัจจุบันความสัมพันธ์ทางการค้าภายในภูมิภาคยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า
สาหรับการใช้นโยบายการค้าที่เปิดเสรีภายในกลุ่มประเทศสมาชิกหรือ ECOWAS Trade
Liberalization Scheme (ETLS) ที่มีการใช้มากตั้งแต่ปี 1993 ซึ่งจะมีผลให้การค้าระหว่างกันจะไม่มีการ
เก็บ ภาษีและไม่จากัดจานวนด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายดังกล่ าวยังต้องเผชิญ กับอุปสรรค
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เนื่องจากกลุ่มประเทศสมาชิกไม่มีความกระตือรือร้นในการบังคับใช้ การพัฒนาระบบขนส่งที่เรียกว่า
ECOWAS Inter-State Road Transit (ISRT) และการเปิดศูนย์บริการข้อมูลบริเวณชายแดนหรือ NoeElubo Border Information Centre ซึ่งจะส่งผลให้การค้าชายแดนก้าวหน้าขึ้ นและช่วยเพิ่มรายได้ของ
ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มความร่วมมือทางการเงินที่เรียกว่า ECOWAS' Monetary
Cooperation Program มาตั้งแต่ปี 1987 เพื่อการใช้เงินสกุลเดียวกันในอนาคต และในปี 2015
ECOWAS จะมีการเก็บ อัตราภาษีที่เท่ากันและขยายความร่วมมือทางการเงินกับประเทศแอฟริกัน
ตะวันตกภายใต้ West African Monetary Zone (WAMZ)
นอกจากนี้ กานายังมีข้อตกลงเป็นคู่ค้า (Economic Partnership Agreement; EPA) กับ
สหภาพยุโรป เมื่อปี 2007 ทาให้มีการลดภาษีระหว่างกัน สินค้าของกานาจึงเข้าไปในยุโรปได้มากขึ้น
และเข้าร่วมโครงการ African Growth and Opportunity Act (AGOA) เมื่อปี 2000 ซึ่งกานาได้
ประโยชน์ทางด้านภาษีและไม่ถูกจากัดโควตาในการค้ากับสหรัฐอเมริกาสาหรับสินค้าเกษตรและสิ่งทอ
(World Trade Organization, 2014)
2.2.1.7 ระบบขนส่งและระบบโทรคมนาคม

o ทางอากาศ

กานาตั้งอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสายการบินระหว่างประเทศอย่างมาก
ซึ่งเชื่อมต่อประเทศกานากับแอฟริกาและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก การขนส่งทางอากาศโดยปกติจะมาที่ท่า
อากาศยานนานาชาติโคโตกา หรือ Kotoka International Airport (KIA) ในเมืองอักราซึ่งเป็นประตูหลัก
ในการเข้าสู่กานา นอกจากนี้กานายังมีสายการบินประจาชาติ คือ สายการบินนานาชาติกานา หรือ
Ghana International Airline (GIA)
ผลจากนโยบายเปิดน่านฟ้าของกานาซึ่งผ่อนคลายแก่อากาศยานต่างประเทศจาก
ข้อจากัดในด้านความจุ ความถี่ เส้ นทาง โครงสร้าง และการจัดการอื่น ๆ กานากาลังทางานอย่างหนัก
เพื่อที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก โดย KIA ยังคงเป็นผู้นาและท่าอากาศยานหลักในอนุภูมิภาค
นอกจากนี้รันเวย์ของท่าอากาศยานก็ได้รับการขยายเพื่อที่จะสามารถรองรับอากาศ
ยานทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้สามารถบินตรงสู่กานาได้โดยไม่จาเป็นต้องหยุดที่จุดเชื่อมต่อในระหว่าง
การเดินทาง

o ระบบราง

ระบบรางมีการเชื่อมโยง 3 เมืองได้แก่ เมือง Kumasi ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ
เมือง Takoradi ซึ่งอยู่ทางตะวันตก และเมือง Accra-Tema ซึ่งอยู่ทางตะวันออก ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบ
รางมี ข้ อ จ ากั ด คื อ จะครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท างตอนใต้ ข องประเทศเท่ า นั้ น เครื อ ข่ า ยจะเชื่ อ มโยงพื้ น ที่
เกษตรกรรมและเหมืองแร่ที่สาคัญกับท่าเรือของเมือง Tema และเมือง Takoradi ซึ่งสนับสนุนการขนส่ง
สินแร่ โกโก้ และไม้ซุง (Ghana Investment Promotion Centre, 2014) อย่างไรก็ตาม กานาก็ให้
ความส าคัญกับ บริ การการขนส่ งมวลชนด้วย โดยรัฐบาลมีแผนลงทุนที่จะพัฒนาเครือข่ายทางรางให้
สามารถครอบคลุมมากขึ้นเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือกับประเทศเพื่อนบ้านที่
ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่อยู่ทางเหนือของประเทศและที่อื่น ๆ
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โดยในปี 2010 Ghana Railway Corporation มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานระบบรางเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงของกานา (Ghana High-Speed Rail (GHSR)) และ
ยกระดับเครือข่ายทางราง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2014 ทั้งนี้บริษัทที่ดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว คือ
China Railway High-Speed (CHR) และ Chinese National Machinery Import and Export
Corporation (CMC)

o ถนน

การขนส่ ง ทางถนนมี ค วามส าคั ญ มากกั บ เศรษฐกิ จ ของกานา โดยคิ ด เป็ น 96
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องการขนส่ ง มวลชนและขนส่ ง สิ น ค้า ทั้ ง หมดในกานาและคิด เป็ น สั ด ส่ ว นประมาณ 97
เปอร์เซ็นต์ของระยะทางโดยสาร (Passenger Miles) ในประเทศ
การขนส่งทางถนนในกานาอาจจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การขนส่งใน
เมือง การบริการขนส่งเร่งด่วน การขนส่งชนบท-เมือง และการขนส่งชนบท ความต้องการของการขนส่ง
มวลชนส่วนใหญ่ คือเพื่อใช้ในการเดินทางไปทางาน โรงเรียน ทากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ระบบการคมนาคมขนส่งของกานาส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งทางถนนได้แก่ รถแท็กซี่
รถตูซ้ ง่ึ จัดบริการโดยเอกชน และรถโดยสารประจาทางที่มีบริการจากทั้งของรัฐและของเอกชน ซึ่งบริการ
รถโดยสารประจาทางเป็นบริการหลักของการขนส่งทางถนนซึ่งมีอยู่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของการ
ขนส่งผู้โดยสาร ส่วนแท็กซี่มีสัดส่วนเพียง 14.5 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เหลือจะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
(Ghana Investment Promotion Centre, 2014)
ทั้งนี้ ประชาชนนิยมใช้บริการรถบริการสาธารณะกันเป็นจานวนมาก โดยในหลาย ๆ
เมืองประชาชนจะนิยมใช้บริการรถตู้ที่เรียกว่า “Trotro” ซึ่งบริการเชื่อมต่อเมืองใหญ่กับพื้นที่ชนบทหรือ
เมืองเล็กๆ และรถแท็กซี่ซึ่งจะมีบริการในเมืองใหญ่ต่างๆ สาหรับการขนส่งระหว่างภูมิภาคจะนิยมให้รถ
โดยสารประจาทางที่ขนาดใหญ่กว่า นอกจากนี้ ก็มีบริการรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษหรือ Bus
Rapid Transit (BRT) ของบริษัท Metro mass Transit
โดยแนวโน้ มสาคัญประการหนึ่ งของการขนส่งทางถนน (โดยเฉพาะการขนส่งระหว่าง
เมือง) ก็คือ มีการเปลี่ยนจากรถมินิบัสเป็นรถขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยความจุ 30-70 ที่นั่งมากขึ้น
(Ghana Investment Promotion Centre, 2014) ทั้งนี้ เครือข่ายถนนของกานามีประมาณ 109,515
กิโลเมตร (2014 CIA WORLD FACTBOOK, 2014) ในปี 2012 มีการลงทุนในระบบการขนส่งทางถนนจานวน
กว่า 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

o ทางน้า

ทะเลสาบวอลตามีบทบาทสาคัญในโครงการเชื่อมต่อของกานาโดยการสร้างทางเลือก
ของผลประโยชน์และการมีต้นทุนต่ากว่าการขนส่งทางถนนและทางรางระหว่างการขนส่งของทางตอน
เหนือและทางตอนใต้ กานาตั้งอยู่ในตาแหน่งที่ดีโดยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือและการขนส่งในทะเลสาบที่จะ
บริการการขนส่งทางน้าที่จาเป็นแก่ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่อยู่ทางตอนเหนือของกานา
นอกจากนี้ กานามีท่าเรือสาคัญ 2 แห่งตั้งอยู่ที่เมืองตาโกราดี (Takoradi) และเมือง
เตมา (Tema) ซึ่งเป็นประตูการค้าสู่แอฟริกาตะวันตก
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2.2.2 แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสาธารณรัฐเคนยา มีรายละเอียด ดังนี้

o ภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐกานาได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การ
บริหารจัดการที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดระดับ
ความยากจนของประชาชนในประเทศ ทั้ ง นี้ สาธารณรั ฐ กานาเป็ น ประเทศที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรั พยากรธรรมชาติและพื้น ที่การเพาะปลู ก โดยที่ภ าคการเกษตรมีขนาดใหญ่คิดเป็น 1 ใน 4 และ
ภาคบริการมีขนาดเป็น 2 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP
ในภาคการเกษตรของสาธารณรัฐกานามีความสาคัญต่อตลาดโลก ทั้งนี้เพราะสาธารณรัฐกานา
เป็นผู้นาในการผลิตโกโก้เป็นอันดับสองของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตทองคารายใหญ่อันดับสองของภูมิภาค
นอกจากนี้ในระยะถัดไปจะเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตทองคาได้เป็นอันดับหนึ่งในทวีปนี้
อย่างไรก็ดี ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของ
สาธารณรัฐกานาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเปราะบาง โดยที่การขาดดุลงบประมาณสูงถึงร้อยละ 11.8 ของ
GDP ในปี 2555 และยังคงขาดดุลอย่างต่อเนื่องในปี 2556 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับหนี้สาธารณะและ
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล และต่อความสามารถในการใช้จ่ายของภาครัฐในอนาคต โดยเฉพาะด้าน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

o แนวโน้มทางการเมือง
กานาได้ดาเนินการปกครองตามวิถีของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและ
สามารถใช้สิ ทธิเสรี ภาพได้อย่ างเต็มที่ในสังคมที่เปิดมากขึ้นด้วยสื่ อที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทาให้กานามีประสิทธิภาพอันเกี่ยวเนื่องกับมาตรการทางเสรีภาพ
พลเมือง สิทธิทางการเมืองและความมั่นคงทางการเมืองดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกและ
ในทวีปยุโรป
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ภาคผนวก: การวิเคราะห์ SWOT ด้านสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจของสาธารณรัฐกานา










ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ SWOT ด้านสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของสาธารณรัฐกานา
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองเมื่อเปรียบเทียบ  ระบบตุลาการที่มีแนวโน้มเป็นอิสระและมี
กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการยุติธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ดีใน
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 การมุ่งสนับสนุนโครงสร้างด้านโทรคมนาคม
จะทาให้การเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี
กานาเป็นสมาชิก Economic Community of
และส่งผลเชิงบวกต่อการประกอบธุรกิจใน
West African States หรือ ECOWAS ซึ่งส่งผล
ภาพรวม
ให้ตลาดมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
การทุจริตยังคงเป็นปัญหาสาคัญ ซึ่งเมื่อ
 ความเสี่ยงของภาษีที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะประคับ
พิจารณาจาก Corruption Perception Index
ประครองกระแสรายรับของรัฐบาลสะท้อนให้
พบว่า ระดับการทุจริตคอรัปชั่นของสาธารณรัฐ
เห็นว่าสถานการณ์ทางการคลังมีความอ่อนแอ
กานาอยู่ในอันดับที่ 64 จาก 176 ประเทศทั่ว  ความไม่แน่นอนของตัวแปรทางเศรษฐกิจ
โลก
มหภาคอาจเพิ่มต้นทุนในการกู้ยืม
ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการยังคงไม่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนจากปัญหาในตัดสิน
กรณีพิพาทต่าง ๆ ในอดีต
ยังมีปัญหาด้านคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดหาพลังงานที่ยังคงทาได้ยากลาบาก

ที่มา: Ghana Business Report Q3 2014 โดย BMI และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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3.1 บทนา
สาธารณรัฐกานามีจุดเดํนสาคัญในแงํการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเป็นประเทศที่
ที่ผลิตทองคาและโกโก๎มากที่สุดรายหนึ่งของโลก และมีสินค๎าสํงออกสาคัญ อันได๎แกํ น้ามันปิโตรเลียม
ไม๎แปรรูป ไฟฟ้า เพชร อะลูมิเนียม แมงกานีส ทั้งนี้ ภาคการเกษตรยังคงมีความสาคัญ ตํอเศรษฐกิจของ
กานา โดยครองสัดสํวนประมาณร๎อยละ 22 ของ GDP ในปี 2013 โดยโกโก๎เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่
สาคัญที่สุดในการสํงออก รองลงมาคือปศุสัตว์ ไม๎ และอาหารทะเล อยํางไรก็ตาม ภาคการเกษตรของ
กานายั ง คงประสบปั ญ หาผลผลิ ต ตกต่ าจากโรคพื ช และภาวะการผั น ผวนของราคาสิ น ค๎ า เกษตรใน
ตลาดโลก (กรมเอเชียใต๎ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา, 2556)
แผนภาพที่ 3.1: อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐกานา

ที่มา: IMF (2014)

แผนภาพที่ 3.2: สัดสํวน GDP ของสาธารณรัฐกานา
จาแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ร๎อยละของ GDP รวม)

หมายเหตุ: ในปี 2013 สาขาเศรษฐกิจสาคัญในสาขาเกษตร ได๎แกํ
สาขาพืช (22% ที่สาคัญคือ โกโก๎ (2.2%)) ป่าไม๎ (2.2%) และปศุสัตว์
(1.5%) สาขาอุตสาหกรรม ได๎แกํ เหมืองแรํ (9.8% โดยที่สาคัญคือ
เหมืองน้ามันดิบ 8.1%) และสาขาบริการ ได๎แกํ ขนสํงและคลังสินค๎า
(11.2%) การบริหารราชการแผํนดิน/ป้องกันประเทศ (6.9%) ภาค
การค๎า/เครื่องใช๎ในครัวเรือน (4.9%)
ที่มา: Ghana Statistical Service (2014)
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ทั้งนี้ ในชํวงปี 2010-2013 เศรษฐกิจของกานาสามารถเติบโตเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 9.7 ตํอปี
โดยมีปัจจัยบวกสาคัญจากรายได๎จากการสํงออกทองคาซึ่งยังคงมีราคาสูง การขยายตัวของการสํงออก
โกโก๎ การขยายตัวของภาคบริการ และการเริ่มต๎นผลิตน้ามันจานวนมากเพื่อการสํงออกในปี 2554 ซึ่ ง
ปัจจัยดังกลําวนําจะชํวยบรรเทาปัญหางบประมาณขาดดุลของประเทศได๎ในระดับหนึ่ง
ในแงํการลงทุน โดยพิจารณาจากอันดับความยาก-งํายในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing
Business) ปี 2014 ซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลก พบวํา กานาอยูํในลาดับที่ 67 จากจานวน 189 ประเทศ
(ลาดับที่ 1 หมายถึงมีความงํายในการดาเนินธุรกิจมากที่สุด) โดยสาธารณรัฐกานาเป็นประเทศหนึ่งใน
ทวีปแอฟริกาที่คํอนข๎างจะมีเสถียรภาพทางด๎านการเมือง จึงเป็นชํองทางหนึ่งที่ชาวตํางประเทศใช๎พิจารณา
ในการเข๎าจะไปลงทุน นอกจากนี้ ยังทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการเป็นสมาชิกความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจของกลุํมประเทศแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West African
States – ECOWAS) ก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่มีสํวนชํวยนักลงทุนในแงํการใช๎กานาเป็นชํองทางการกระจาย
สินค๎าไปยังกลุํมประเทศแอฟริกาตะวันตกดังกลําว ทั้งนี้ การลงทุนจากตํางประเทศ ถือได๎วําเป็นสํวนสาคัญ
ของนโยบายเศรษฐกิจของสาธารณรัฐกานา โดยกานามีหนํวยงานสํงเสริมการลงทุน (Ghana Investment
Promotion Centre – GIPC) ซึ่งชํวยสร๎างบรรยากาศการลงทุนให๎เกิดขึ้นในประเทศ
แผนภาพที่ 3.3: เปรียบเทียบอันดับความยาก-งํายในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business)

ที่มา: ธนาคารโลก (2014) (สืบค๎น ณ เดือนกันยายน 2557)

แม๎วํา ข๎อจ ากัดที่ส าคัญในด๎านการค๎า/การลงทุนในสาธารณรัฐ กานาประการหนึ่ง คือ ตลาด
ภายในของประเทศกานามีขนาดคํอนข๎างเล็ก อยํางไรก็ตาม ก็มีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องและมีตลาด
ระดับภูมิภาคคือ กลุํม ECOWAS ที่กานาได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกนั้นก็จะเป็นตลาดภายนอกที่สาคัญของ
กานาในอนาคต การค๎าเสรีระหวํางประเทศสมาชิก ECOWAS มีแนวโน๎มสร๎างโอกาสในการขยายตลาด
สาหรับผู๎เลํนในอนุภูมิภาค รัฐบาลโดยการสนับสนุนของธนาคารโลกมีความมุํงมั่นที่จะทาให๎กานาเป็น
ประตูสูํแอฟริกาตะวันตกโดยตาแหนํงทางภูมิศาสตร์ของกานาทาให๎สามารถเป็นศูนย์กลางของการนาเข๎า
สํงออก การจัดเก็บ การจัดจาหนํายและ การถํายเทสินค๎าและบริการ และผู๎โดยสาร
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ในแงํความสาคัญทางการค๎าและการลงทุนกับประเทศไทย ในปี 2013 พบวํา กานาเป็นคูํค๎าอันดับ
ที่ 69 ของไทย โดยมีมูลคําการค๎าเทํากับ 322 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสํงออกสินค๎าไปกานามูลคํา
304.0 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ และนาเข๎าสินค๎าจากกานามูลคํา 18.1 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ สินค๎าสํงออกหลักของ
ไทย ได๎แกํ ข๎าว เม็ด-พลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ข๎าวสาลีและอาหาร
ส าเร็ จรู ป อื่ นๆ เครื่ องปรั บ อากาศและสํ วนประกอบผลิ ตภั ณฑ์ ยางหม๎ อแปลงไฟฟ้ าและสํ ว นประกอบ
เคมี ภั ณฑ์ เครื่ องส าอาง สบูํ และผลิ ตภั ณฑ์ รั กษาผิ ว ขณะที่ สิ นค๎ าน าเข๎ าหลั กของไทย ได๎ แกํ พื ชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชเครื่องจักรกลและสํวนประกอบสินแรํโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ด๎ายและเส๎นใย
สัตว์น้าสด แชํเย็น แชํแข็ง แปรรูปและกึ่งเหล็ก เหล็กกล๎าและผลิตภัณฑ์และไม๎ซุง ไม๎แปรรูปและผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 3.1:
ประเทศ
กานา

อันดับของกานาในการเป็นประเทศคูํค๎าของไทย

2010

2011

อันดับที่ มูลคํา อันดับที่
71
242
63

มูลคํา
416

2012
อันดับที่
69

มูลคํา
393

หนํวย: ล๎านเหรียญสหรัฐฯ
2014
2013
(ม.ค. - พ.ค.)
อันดับที่ มูลคํา อันดับที่ มูลคํา
69
322
72
113

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความรํวมมือจากกรมศุลกากร

ตารางที่ 3.2:
ปี
อัตราการขยายตัว

อัตราการขยายตัวของมูลคําการค๎าระหวํางไทยกับกานา

อัตราการขยายตัว: ร้อยละ

2010
8.69

2011
72.19

2012
-5.53

2013
-18.09

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความรํวมมือจากกรมศุลกากร

ตารางที่ 3.3:

แสดงมูลคําสินค๎าสํงออกที่สาคัญของไทยไปยังกานา

อันดับ
ชื่อสินค๎า
ที่
1
ข๎าว
2
เม็ดพลาสติก
3
รถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ
4
เครื่องดื่ม
5
ผลิตภัณฑ์ข๎าวสาลีและอาหารสาเร็จรูปอื่นๆ
6
เครื่องปรับอากาศและสํวนประกอบ
7
ผลิตภัณฑ์ยาง
8
หม๎อแปลงไฟฟ้าและสํวนประกอบ
9
เคมีภณ
ั ฑ์
10 เครื่องสาอาง สบูํ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว
รวม 10 รายการ
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

2553
95.9
34.3
11.9
4.1
4.7
1.1
4.6
10.6
1.7
3.6
172.6
39.1
211.7

มูลคํา (ล๎านเหรียญสหรัฐฯ)
2554
2555
205.4
127.7
44.9
39.1
15.9
17.1
7.6
12.1
5.8
6.1
4.2
4.7
8.0
9.0
1.2
4.5
4.0
4.4
5.2
8.3
302.3
233.0
75.3
123.9
377.6
356.9

2556
139
41.6
17.3
15.7
10.9
9.2
8.7
8.4
6.4
6.4
263.5
40.5
304.0

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความรํวมมือจากกรมศุลกากร
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ตารางที่ 3.4:

แสดงมูลคําสินค๎านาเข๎าที่สาคัญของไทยจากกานา
มูลคํา (ล๎านเหรียญสหรัฐ)
อันดับ
ชื่อสินค๎า
ที่
2553
2554
2555
1 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
23.6
24.7
22.9
2 เครื่องจักรกลและสํวนประกอบ
0.0
0.0
0.4
สินแรํโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ
3
1.2
0.9
0.2
ผลิตภัณฑ์
4 ด๎ายและเส๎นใย
0.3
0.7
0.8
สัตว์น้าสด แชํเย็น แชํแข็ง แปรรูป
5
3.2
10.1
10.1
และกึ่ง
6 เหล็ก เหล็กกล๎าและผลิตภัณฑ์
1.4
2.0
1.4
7 ไม๎ซุง ไม๎แปรรูปและผลิตภัณฑ์
0.2
0.3
0.2
เครื่องดนตรี ของเลํน เครื่องกีฬา
8
0.0
0.0
และเครื่อง
9 ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
0.0
เครื่องใช๎และเครื่องตกแตํงภายใน
10
0.0
0.0
0.0
บ๎านเรือน
รวม 10 รายการ
29.9
38.6
36.0
อื่นๆ
0.2
0.1
0.4
รวมทั้งสิ้น
30.1
38.7
36.4

2556
12.5
2.3
1.0
0.8
0.7
0.5
0.3
18.1
0.0
18.1

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความรํวมมือจากกรมศุลกากร

ด๎านความเคลื่อนไหวการลงทุนของไทยในสาธารณรัฐกานา พบวํา ในปัจจุบัน มีนักลงทุนไทย
สนใจไปลงทุนยังสาธารณรัฐกานาแล๎วจานวนหนึ่ง โดยนักลงทุนที่สาคัญ อาทิ บมจ. ไทยเพรสซิเดนซ์ฟู๊ดส์
บมจ. ไทยยูเนียนโฟรเซํน และ บจ. Shadow International นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริษัทไทยที่ดาเนิน
ธุรกิจค๎าข๎าวกับกานา ได๎แกํ บริษัท Riceland บริษัท ThaiFarm (รวมถึงมันสาปะหลัง ) บริษัท
Rungphanom และบริษัทNakornLuang โดยผู๎ผลิตบางราย (Riceland และ ThaiFarm) มีโรงสีข๎าว
เป็นของตัวเอง อยํางไรก็ตาม ในชํวงที่ผํานมา บริษัทดังกลําวเริ่มมีการลดขนาดการผลิตลง
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ตารางที่ 3.5:
บริษัท
บมจ. ไทยเพรสซิเดนซ์ฟู๊ดส์

บจ. Shadow International
บมจ. ไทยยูเนียนโฟรเซํน

บมจ.ทิปโก๎ฟู้ดส์

รายชื่อนักลงทุนในไทยที่ลงทุนในสาธารณรัฐกานา
รายละเอียด
- วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานการผลิต
- บมจ. ไทยเพรสซิเดนซ์ฟู๊ดส์ ได๎จดทะเบียนตั้งบริษัทใน
กานาแล๎วโดยไทยจะถือหุ๎น 60% (บริษัท 51% สหหัฒน์
9%) และกานา 40% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายใช๎กานา
เป็นฐานผลิตเพื่อรุกตลาดแอฟริกาใต๎ (ผู๎จัดการออนไลน์
28 มกราคม 2556 และการสัมภาษณ์ บมจ.ไทยพรสซิ
เดนซ์ฟู๊ดส์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557)
- ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและประกอบเครื่องจักร
อุตสาหกรรม
- เป็นเจ๎าของโรงงาน Pioneer Food Company ใน
ประเทศกานา ผลิตปลาทูนํากระป๋อง และปลาทูนําสุก
- การขยายบทบาทจากผู๎ผลิตโออีเอ็มไปเป็นเจ๎าของแบ
รนด์ อาหารทะเลแชํแข็ง โดยเฉพาะในแบรนด์ปลาทูนํา
(ผู๎จัดการออนไลน์, กรกฎาคม 2555)
- มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจอาหาร

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2557)

ทั้งนี้ การลงทุนจากตํางชาติที่สาคัญในกานา ได๎แกํ การทาเหมืองแรํ อุตสาหกรรมการผลิตตําง ๆ
และภาคบริการ สหราชอาณาจักรเป็นนักลงทุนที่ใหญํที่สุด เมื่อพิจารณาจากมูลคําการลงทุน ในปี 2012
และหากพิจารณาจากจานวนโครงการในปี 2012 จีนจะเป็นนักลงทุนที่ใหญํที่สุดในกานา นอกจากนี้มี
การลงทุนของตํางชาติในโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกานาเชํนนอร์เวย์ (ในกิจการปูนซีเมนต์)
สวิตเซอร์แลนด์ (การกํอสร๎าง) มาเลเซีย (โทรศัพท์) แอฟริกาใต๎และออสเตรเลีย (เหมืองแรํ) และเยอรมนี
(โรงเลื่ อ ย) โดยกานามี ป่ า ไม๎ อุ ด มสมบู ร ณ์ โ ดยเฉพาะในภาคใต๎ ข องประเทศซึ่ ง รั ฐ บาลกานาได๎ ใ ห๎
ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม๎โดยเน๎นสํงออกไม๎แปรรูปคุณภาพสูง ทาให๎ไม๎ซุงแปรรูปเป็น
สินค๎าสํงออกที่สาคัญของกานาอีกประเภทหนึ่ง ประเด็นที่นําสนใจด๎านการขยายลูํทางการค๎า /การลงทุน
ของไทยในกานา ยังรวมถึง
1. ลูํทางการขยายตลาด/การลงทุนในธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ชาวกานามีอาหารหลักคือข๎าวและข๎าวโพดซึ่งสามารถเพาะปลูกได๎ภายในประเทศแตํบางปีผลิต
ได๎ไมํเพียงพอตํอความต๎องการจึงต๎องนาเข๎าจากตํางประเทศ อยํางไรก็ตาม กานายังมีพื้นที่ที่สามารถ
ขยายการเพาะปลูกได๎อีกจานวนมาก (กระทรวงการตํางประเทศ, 2011) ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในด๎าน
การขยายการค๎า/การลงทุนในธุรกิจตําง ๆ ได๎แกํ การผลิตธัญพืชประเภทตํางๆ การทาฟาร์มสัตว์ปีก สัตว์
น๎ าทะเล ปศุสั ต ว์อ าหารสั ตว์ อาหารกระป๋อ งและแปรรูป การบรรจุ หี บหํ อ ตลอดจนเครื่อ งมือ และ
เครื่องใช๎ทางการเกษตร เป็นต๎น
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การลงทุนที่มีศักยภาพในการเกษตรในประเทศกานาประกอบด๎ว ยพืชผลและปศุสัตว์รวมทั้งการ
ประมง นอกจากนี้ กานายังมีพื้นที่การเกษตรมากถึง 14 ล๎านไรํ แตํมีการใช๎ประโยชน์ไปเพียงแคํ 7 ล๎าน
ไรํเทํานั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะผลิตสินค๎าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ในปัจจุบันการผลิตอาหาร
โดยรวมของกานาเพียงพอตํอการบริ โภคภายในประเทศ อยํางไรก็ดี ผลผลิตข๎าวของกานาสามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการภายในประเทศได๎เพียง 60% ทาให๎รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการ
เพาะปลูกข๎าวเพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องได๎ครอบคลุมทั้ง 100% ของความต๎องการในประเทศ
พืชที่มีศักยภาพในการผลิตรวมของกายา ได๎แกํ น้ามันปาล์มยางพารามะพร๎าวและมะมํวงหิมพานต์ กานา
มีแมํน้าสายน๎อยใหญํอยูํเป็นจานวนมากที่ยังรอการพัฒนาให๎กลายเป็นพื้นที่ชลประทาน รวมไปถึงถนน
และโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆที่ยังต๎องการการปรับปรุง โดยผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดเพียงพอตํอความ
ต๎องการของคนเพียง 400 ล๎านคนในแอฟริกาตะวันตก และมีประชาชนอีกราวๆ 300 ล๎านคนที่อาศัยอยูํ
ในพื้นที่ที่แห๎งแล๎งและต๎องการความชํวยเหลือเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหาร (ที่มา: จากการหารือ
กับผู๎แทนจากกระทรวงอาหารและการเกษตร สาธารณรัฐกานา ภายใต๎โครงการนี้, 2-13 ส.ค. 2557)
โอกาสในการลงทุนของพืชสวนและผลไม๎ ได๎แกํ มะเขือเทศที่ปลูกในภาคตะวันออกตอนบนของ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่อักกรา พริกสายพันธุ์ใหมํที่มีการพัฒนาโดยสถาบันวิจัยพืช (CRI) ภายใต๎สภา
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยของประเทศกานา (CSIR) โดยผลไม๎ที่มีมีศักยภาพในการผลิต ได๎แกํ
สับปะรดและส๎มที่ปลูกในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศ
สาหรับธุรกิจปศุตว์ สัตว์ปีก และประมง พบวํา ในปัจจุบันมีการนาเข๎าปศุสัตว์และสัตว์ปีก 40%
และ 50-60% ตามลาดับ นอกจากนี้ผลผลิตด๎านการประมงยังคงไมํเพียงพอสาหรับตอบสนองตํอความ
ต๎องการและอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ปลาสีแดงในทะเลสาบ Volta และปลาทูนําที่มี
การปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อการนาไปเพาะเลี้ยง (ที่มา: จากการหารือกับผู๎แทนจากกระทรวงอาหารและ
การเกษตร สาธารณรัฐกานา ภายใต๎โครงการนี้, 2-13 ส.ค. 2557)
2. โอกาสการลงทุนด๎านการทํองเที่ยว
กานามี จุ ด แข็ ง ด๎ า นการทํ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม
โบราณคดี และ Eco-touriam ซึ่งดึงดูดนักทํองเที่ยวจากทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค (ซึ่งรวมถึง
นักทํองเที่ยวชาว Afro-Americans ซึ่งสนใจในประวัติศาสตร์/ประวัติศาสตร์อันเกี่ยวข๎องกับประเด็นเรื่อง
ทาส ของกานา) นโยบายของกระทรวงการทํองเที่ยวกานาซึ่งมุํงสนับสนุน/ดึงดูดนักลงทุน มีแนวโน๎มสร๎าง
โอกาสการลงทุนในสาขาโรงแรมการให๎บริการขนสํงและพาหนะเป็นต๎น
ทั้งนี้ กานายังขาดการพัฒนาและต๎องการการลงทุนพัฒนาในสถานที่ทํองเที่ยว การพัฒนา
โรงแรมสํวนใหญํเกิดขึ้นที่เมือง Accra โดย Ghana Tourist Board สามารถให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับพื้นที่
ทํองเที่ยวที่มีศักยภาพในการลงทุนได๎ ซึ่งรวมถึง Cape coast castle, Elmina castle และชายหาด
(ที่มา: จากการหารือกับผู๎แทนจากสภาหอการค๎าและอุตสาหกรรมแหํงกานา สาธารณรัฐกานา ภายใต๎
โครงการนี้, 2-13 ส.ค. 2557)
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3.2 พฤติกรรมผู๎บริโภค
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 3.4: ประมาณการการใช๎จํายของประชากรแอฟริกาใต๎สะฮารา (Sub-Saharan Africa)

ที่มา:

Euromonitor (2011) (อ๎างอิงจาก Accenture (2012))
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แผนภาพที่ 3.5: ประมาณการใช๎จํายของประชากรแอฟริกาใต๎สะฮารา 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 และคํอนข๎างอํอนไหวตํอราคาสินค๎าสูง 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 3.6: การจาแนกกลุํมประชากรในแอฟริกาใต๎สะฮารา

ที่มา:

Accenture (2012)
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3.3 การวิ เ คราะห์ โ อกาสและลูํ ท างในสาขาการลงทุ น ที่
นําสนใจ
ตารางที่ 3.6:

จุดแข็งและจุดอํอนของการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ (FDI) ในสาธารณรัฐกานา
จุดแข็ง

จุดอํอน

ระดับประเทศ
- สภาพแวดล๎อมทางการเมืองที่คํอนข๎างมีเสถียรภาพ
- มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- มีการเปิดเสรีด๎านการแลกเปลีย่ นเงินตราระหวําง
ประเทศ
- ไมํมีการจากัดการไหลเข๎าออกของเงินทุนและเงินปันผล
- ที่ตั้งเป็นประตู (Gateway) สูํภูมภิ าคแอฟริกาตะวันตก
- มีความใกล๎ชิดกับตลาดยุโรป
- ประโยชน์จากคําจ๎างแรงที่อยูํในระดับต่า
- รัฐบาลให๎ความสาคัญกับการลงทุนของนักลงทุนตํางชาติ
- ได๎รับสิทธิพิเศษทางการค๎า ผําน Cotonou และ AGOA
และเป็นสมาชิกของ ECOWAS
- มีหนํวยงานที่เป็น One-stop shop สาหรับนักลงทุน
ตํางชาติ*
ระดับอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมเหมืองแรํ:ธุรกิจทองคา เพชร บอกไซด์
(Bauxite) และแมงกานีส
- อุตสาหกรรมเบา: สิทธิพิเศษทางการค๎า (Trade
preferences) ในอุตสาหกรรมเสือ้ ผ๎า และมีการเติบโต
ในอุตสาหกรรมหัตถกรรม
- อุตสาหกรรมการเกษตร :ความอุดมสมบูรณ์ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ,ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจแปร
รูปทางการเกษตร (Agro-processing) และการเปิดเสรี
ในธุรกิจโกโก๎
- ทํองเที่ยว : เจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว , มีโครงการที่
กาลังพัฒนาและมีศักยภาพในการพัฒนาอยําง
หลากหลาย
- สาธารณูปโภคและขนสํง: การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(Privatization) ในสาขาขนสํง โทรคมนาคม และ
พลังงาน
- พลังงาน: การพัฒนา WAG Pipeline และการค๎นพบ
แหลํงน้ามันแหํงใหมํ

- สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจมหภาคคํอนข๎างไมํมี
เสถียรภาพและในบางครั้ง มีความขัดแย๎งกับประเทศใน
กลุํมอนุภูมภิ าคแอฟริกา
- ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐาน(การขนสํง ไฟฟ้า) (ทั้งด๎าน
ความขาดแคลน ความสม่าเสมอ/นําเชื่อถือ และต๎นทุน)
- แรงงานมีผลิตภาพ (Productivity) ในระดับต่าและมี
ปัญหาในภาคแรงงาน/การประท๎วงของคนงาน
- การสร๎างความสัมพันธ์/การรวมกลุํมของ
ภาคอุตสาหกรรมไมํแนํนแฟ้น และเกิดขึ้นได๎ยาก
- ขาดแคลนบริการสาธารณสุข

- อุตสาหกรรมเหมืองแรํ:ข๎อจากัดด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่
ยังไมํสามารถพัฒนาได๎เทียบเทํากับการเติบโตของอุป
สงค์การลงทุน มีแนวโน๎มสํงผลให๎การเติบโตใน
อุตสาหกรรมเหมืองแรํมจี ากัด
- อุตสาหกรรมเบา: ขาดการออกแบบและคุณภาพที่ดี
ขาดแคลนการรวมกลุํม
- อุตสาหกรรมการเกษตร : ขาดแคลนการจัดการหํวงโซํ
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาคุณภาพการขนสํง
ภายในประเทศ และระบบสิทธิในการครอบครองที่ดิน
ซึ่งมีความซับซ๎อนยุํงยาก
- อุตสาหกรรมทํองเที่ยว: ขาดแคลนโครงสร๎างพื้นฐาน
(โรงแรมและที่พัก) ปัญหาความไมํสงบในภูมิภาค ขาด
แคลนดาเนินการทาการตลาด (Marketing)
- อานวยความสะดวก : ขาดการบังคับใช๎กฎหมาย
- พลังงาน: ปัญหาด๎านภาษีศุลกากร สัมปทาน
ผู๎กํอตั้งกิจการ
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ระดับบริษัท
- การเข๎ามาลงทุนในระยะยาวของบรรษัทข๎ามชาติ
(TNCs)
- การให๎สัมปทานในหลายอุตสาหกรรม และการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ
- คําจ๎างแรงงานที่ต่า
- มีความเชี่ยวชาญในด๎านวิศวกรรมเหมืองแรํ

- มีมาตรฐานด๎านคุณภาพและการควบคุมคุณภาพใน
ระดับต่า
- สัดสํวนภาคเศรษฐกิจ/การจ๎างงานแบบเป็นทางการ
(Formal Sector) ยังคงอยูํในระดับต่า
- ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและได๎รับการฝึกอบรม
(รวมถึงแรงงานที่มีความเชื่ยวชาญด๎านการบริหาร
จัดการ และการทาการตลาด)
- ความเชื่อมโยงระหวํางบรรษัทข๎ามชาติ (TNCs) และ
เศรษฐกิจในประเทศ ขาดการสร๎างความสัมพันธ์/สร๎าง
เครือขําย (Networking)
- ขาดความเป็นเจ๎าของกิจการ (Entrepreneurship)
หมายเหตุ: *รัฐบาลกานามุํงสร๎างหนํวยงานศูนย์สนับสนุนการลงทุน (Ghana Investment Promotion Centre)
(GIPC) ในการเป็น One stop service center ซึ่งหน๎าที่หลักของ GIPC คือการสนับสนุนให๎เกิดการลงทุนและการ
บริการที่จะกระตุ๎นการรวมกลุํมของนักลงทุน และจัดหาความรํวมมือ/ความชํวยเหลือด๎านการศึกษา การฝึ กอบรมและ
การให๎คาปรึกษาเชิงเทคนิค แกํทั้งนักลงทุนท๎องถิ่นและนักลงทุนตํางชาติ
ที่มา: UNCTAD (2003), BMI (2014) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ตารางที่ 3.7:

อุตสาหกรรมหลัก
(Key Sectors)

ประเภทของการ
ลงทุน

ศักยภาพของตลาด

มาตรการสํงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ (FDI) ของสาธารณรัฐกานา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากลุํมคลัสเตอร์
เพื่อการสํงออกไปในภูมิภาค
อุตสาหกรรม
- ธุรกิจการเกษตร
- ธุรกิจการเกษตร
- ธุรกิจ IT
- ธุรกิจบริการ
- ธุรกิจทํองเที่ยว
- ธุรกิจผลิตเครื่องใช๎ไฟฟ้า
- ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
และพลาสติก
- ธุรกิจเครื่องสาอาง
- การลงทุนใหมํ
- (Greenfield)
- จัดหาบริการจากภายนอก
(Outsourcing)
- สร๎างพันธมิตรเชิง
- กลยุทธ์(Strategic
Alliances) กับ TNCs
- จุดเดํนทางภูมิศาสตร์
- ตลาดเฉพาะ (Niche
markets) (การทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ อาหารออร์แก
นิค)

- การรํวมลงทุน (Joint
ventures) กับ TNCs
- การรํวมลงทุน
- การสร๎างแฟรนไชส์
(Franchising) และการออก
ใบอนุญาต (Licensing)
- การลงทุนใหมํ(Greenfield)
- ได๎รับประโยชน์จากความตก
ลงวําด๎วยการเข๎าสูตํ ลาดที่
เป็นพิเศษ (Preferential
Market Access
Arrangement): กลุํมประชา

-

เพื่อการสํงออก
ในระดับโลก
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจสิ่งทอ/เสื้อผ๎า
สาเร็จรูป
ธุรกิจทํองเที่ยว
ธุรกิจเหมืองแรํ
ธุรกิจ IT

- การรํวมลงทุน (Joint
ventures)
- การทาสัญญารับชํวงตํอ
(Subcontracting)

- ได๎รับประโชน์จากความตก
ลงวําด๎วยการเข๎าสูตํ ลาดที่
เป็นพิเศษในประเทศ
สหรัฐฯ ภายใต๎ AGOA
และ EU
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นโยบายวัดผล

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากลุํมคลัสเตอร์
เพื่อการสํงออกไปในภูมิภาค
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจแหํงแอฟริกา
ตะวันตก (ECOWAS)
สาธารณรัฐไนจีเรีย และ
Communaute’ Francise
Africaine (CFA) Zone
- SAI และศูนย์พัฒนา SMEs - การยกระดับโครงสร๎าง
พื้นฐาน
- การศึกษา / เทคโนโลยี
- การพัฒนาเทคโนโลยี
- การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน
- การลงทุนจากภายนอก
(Outward Investment)
- การเสริมสร๎างความ
แข็งแรงให๎กับ Gateway
- การให๎การศึกษาและการ
Project
ฝึกอบรม
- การยกระดับจากเขต
- การเสริมสร๎างความแข็งแรง
ประกอบการอุตสาหกรรม
ให๎กับ Gateway Project
ที่ปลอดอากร (Free
- การยกระดับจากเขต
Trade Zones: FTZs) สูํ
ประกอบการอุตสาหกรรมที่
Multi Facility
ปลอดอากร (FTZs) สูํ Multi
Economic Zones ซึ่งมุํง
Facility Economic Zones
สํงเสริมทั้งอุตสาหกรรมที่
(MFEZs)
มุํงผลิตเพื่อสํงออก
(Export-oriented
industries) และ
อุตสาหกรรมที่มุํงผลิตเพื่อ
จาหนํายภายในประเทศ
(Domestic-oriented
industries) ตลอดจน
อานวยความสะดวกด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานตําง ๆ
เพื่อดึงดูดบริษัทที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกเข๎ามาในเขต
ดังกลําว
- เป้าหมายการสนับสนุน

เพื่อการสํงออก
ในระดับโลก

- การยกระดับโครงสร๎าง
พื้นฐาน
- การพัฒนาเทคโนโลยี
- การลงทุนจากภายนอก
- การให๎การศึกษาและการ
ฝึกอบรม
- การเสริมสร๎างความ
แข็งแรงให๎กับ Gateway
Project
- การยกระดับจากเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม
ที่ปลอดอากร (FTZs) สูํ
Multi Facility
Economic Zones
(MFEZs)

ที่มา: UNCTAD (2003) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2556)
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3.4 โอกาสและลูํทางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่นําสนใจ
3.4.1 ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปอาหาร (Agribusiness and Food Processing)
 ลักษณะของอุตสาหกรรม
- ความเป็นมาและภาพรวมธุรกิจ ภาคเกษตรมีบทบาทที่สาคัญยิ่งในเศรษฐกิจของประเทศ
กานา โดยกวําร๎อยละ 60 ของการจ๎างงานอยูํในภาคเกษตร และมูลคํา GDP ของภาค
เกษตรเฉลี่ยในห๎าปีที่ผํานมา (2009-2013) คิดเป็นประมาณร๎อยละ 35 ของ GDP ทั้ง
ประเทศ สินค๎าเกษตรที่สาคัญของกานา ได๎แกํ ธัญพืช และพืชให๎แป้ง เชํน มันสาปะหลัง
กล๎วยงาช๎างและมันเทศ ปศุสัตว์ ประมง การทาป่าไม๎ และโกโก๎
ธุรกิจการเกษตรในกานายังอยูํในยุคเริ่มแรกของการพัฒนาและยังคงทาการเกษตรแบบพื้นบ๎าน
ตัวอยํางธุรกิจ ได๎แกํ การแปรรูปมันสาปะหลังหรือที่เรียกวํา Gari และปลารมควัน โดยมีธุรกิจรายยํอย
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมจานวนมาก ทั้งนี้ หํวงโซํอุปทานของภาคเกษตรในสาธารณกานา ซึ่งมี
ผู๎เกี่ยวข๎องสาคัญอันประกอบด๎วยเกษตรกร ผู๎ค๎าสํง/ค๎าปลีก ผู๎ผลิต/แปรรูปอาหาร (ซึ่งรวมถึงอาหารสัตว์)
และผู๎บริโภค ปรากฏในแผนภาพที่ 4.4
การเติบโตของภาคธุรกิจการเกษตรในกานายังมีข๎อจากัดสาคัญด๎านความสามารถในการผลิต
โดยปั จ จุ บั น กานามีกาลั งการผลิ ตน๎ อยกวําร๎ อ ยละ 30 ของความต๎องการวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
การเกษตร ทั้งนี้ รัฐบาลได๎เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรม เพื่อให๎ผลผลิตทางการ
เกษตรมี เ สถี ย รภาพมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การรั บ ประกั น ความพร๎ อ มของวั ต ถุ ดิ บ ให๎ กั บ อุ ต สาหกรรม
การเกษตรและแปรรูปอาหาร โดยจากข๎อมูลของกระทรวงเกษตรฯ ชี้ให๎เห็นวําความเสียหายหลังการเก็บ
เกี่ยวในกานานั้นมีปริมาณมาก อยูํระหวํางร๎อยละ 30-40 โดยเฉพาะสินค๎าที่เนําเสียงําย เชํน มะเขือเทศ
ที่มีความเสียหายมากกวําร๎อยละ 50 (ข๎อมูลจากเขต Ashanti, Brong Ahafo และทางตอนบนของภาค
ตะวันออก) นอกจากนี้ ยังมีปัจ จัยรํว มอื่น ๆที่ทาให๎เกิดความเสี ยหายหลั งการเก็บเกี่ยวพืช ผล นั่นคือ
กานายั งขาดความสามารถในการแปรรูปและถนอมอาหารที่ดี จึงนาไปสูํปัญหาความขาดแคลนทาง
อาหาร แม๎จะมีผลผลิตสํวนเกินในบางชํวงก็ตาม
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แผนภาพที่ 3.7: หํวงโซํอุปทานของธุรกิจการเกษตร

 การแปรรูปอาหาร
การแปรรูปอาหารครอบคลุมถึงการแปรรูปและการถนอนอาหารจาพวกเนื้อสัตว์ ปลา ผักและ
ผลไม๎ น้ามันและไขมันซึ่งเป็นผลผลิตจากผลิตภัณฑ์นม ผลผลิตจากธัญพืช แป้ง อาหารสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ (เชํน ขนมปัง น้าตาล ช็อกโกแลต พาสต๎า กาแฟ ถั่ว และเครื่องเทศ)
ธุรกิจการแปรรูปอาหารในกานาเชื่อมโยงโดยตรงกับผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ไมํวําจะ
เป็นข๎าวโพด ข๎าว กล๎วยงาช๎าง มันสาปะหลัง และมันเทศ ซึ่งนามาทาเป็นน้ามันข๎าวโพด แป้ง ข๎าวหอม
ข๎าวซ๎อมมือ แป้งมันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสาปะหลัง เชํน พาสต๎า บะหมี่ (ตารางที่ 3.8)
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในกานายังเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยพืชผลหลักในอุตสาหกรรม
อาหารคือ ข๎าวโพด และมันสาปะหลัง ที่นามาแปรรูปเป็นแป้ง และเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ เชํน อาหารเสริม
Cerelac and Cerevita (โดยบริษัท Nestle) นอกจากนี้ยังมีบริษัทแปรรูปอื่นๆ ได๎แกํ ELSA Foods,
Gracem Foods, Mannas Tropical Export และ Kwanoye Ghana Co. Ltd. เป็นต๎น
ตารางที่ 3.8:
พืช
ข๎าวโพด
ข๎าว
ข๎าวฟ่างไม๎กวาด
ข๎าวฟ่าง
มันสาปะหลัง
มันเทศ
เผือก
กล๎วยงาช๎าง
ถั่วลิสง

ปริมาณผลผลิตพืชอาหารภายในประเทศกานา ปี 2008-2013
2008
1,470
181
194
331
11,351
4,895
1,688
3,338
470

ผลผลิตภายในประเทศ (หนํวย : 000 เมตริกซ์ตัน)
2009
2010
2011
2012
1,620
1,872
1,684
1,950
235
295
278
289
246
219
184
180
351
324
287
280
12,261
13,504
14,241
14,547
5,778
5,960
5,855
6,639
1,504
1,355
1,300
1,270
3,563
3,538
3,620
3,557
526
531
465
475

2013
1817
411
179
277
16,116
7,260
1,268
3,565
475
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ผลผลิตภายในประเทศ (หนํวย : 000 เมตริกซ์ตัน)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ถั่วพุํม
180
205
219
237
223
206
ถั่วเหลือง
75
113
146
165
152
153
รวม
24,173
26402
27,963
28,316
29,562
31,727
ที่มา : 2013 Agric Sector Annual Progress Report, Ministry of Food and Agriculture (August 2014)
พืช

3.4.1.1 การแปรรูปแป้ง
แป้งทามาจากพืชหลายชนิด ได๎แกํ ข๎าวสาลี มันสาปะหลัง มันเทศ เผือก กล๎วยงาช๎าง ข๎าวฟ่าง
และข๎าวโพด
 แป้งข๎าวโพด ที่ผลิตสํวนใหญํผํานโรงสีท๎องถิ่นโดยมาจากข๎าวโพดในท๎องถิ่น
ข๎าวโพดเป็นอาหารหลักในกานาและแป้งข๎าวโพดสามารถนามาทาอาหารท๎องถิ่น
ได๎ เชํน อาหารท๎องถิ่นที่เรียกวํา Banku Kenkey และ Akple โดยข๎าวโพด
บางสํวนถูกนาเข๎ามาสาหรับผลิตอาหารสัตว์ และปลาป่น
 ธัญพืชอื่นๆ กานาผลิตข๎าวฟ่าง ข๎าวฟ่างไม๎กวาด และถั่วในปริมาณมากเชํนกัน
กิจกรรมการค๎าหลักเกี่ยวเนื่องกับอาหารสัตว์และปลาป่น
 แป้งสาลี การผลิตแป้งสาลีขึ้นอยูํกับปริมาณการนาเข๎าข๎าวสาลีชนิดแข็งจาก
อเมริกาเหนือ (เพื่อทาขนมปัง) และข๎าวสาลีสาลีชนิดอํอนจากยุโรป (เพื่อทาขนม
อบ) กานานาเข๎าข๎าวสาลีประมาณ 100,000-150,000 เมตริกซ์ตันตํอปี โดยมี
สัดสํวนแหลํงวัตถุดิบจากอเมริกาเหนือประมาณร๎อยละ 80 และจากยุโรปร๎อยละ
20 โรงโมํแป้งทั้งหมดสามแหํงในกานา ได๎แกํ Irani Brothers, Takoradi Flour
Mill และGhana China Food Company Limited มีกาลังการผลิตอยูํที่
275,000 เมตริกซ์ตัน และโรงโมํแป้งแหํงที่สี่ซึ่งมีกาลังการผลิตที่ 50,000 เมตริกซ์
ตันอยูํระหวํางการกํอสร๎าง
ทั้งนี้ กานานาเข๎าแป้งสาลีประมาณ 100,000 เมตริกตันตํอปี ร๎อยละ 95 เป็น
แป้งสาลีชนิดอํอน ซึ่งนามาเป็นสํวนประกอบในการทาขนมอบและบิสกิต คิดเป็นร๎อยละ 30 ของอุปสงค์
ภายในประเทศรวม โดยแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขนมปัง บิสกิต มักกะโรนีและสปาเกตตี
3.4.1.2 ผลิตภัณฑ์จากข๎าวสาลี
 ขนมปัง ร๎านเบเกอรี่ท๎องถิ่นเล็กหลายแหํงเปิดให๎บริการอยูํในชนบท สํวนร๎านเบ
เกอรี่ขนาดกลางสามารถพบเห็นได๎ในซูเปอร์มาร์เก็ตและห๎างสรรพสินค๎า ขนาด
ใหญํ
 บิสกิต ผลิตโดย 3 บริษัทรายใหญํ คือ Parlys, Fairbon และ Piccadilly
Biscuits
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3.4.1.3 การแปรรูปอาหารทะเล
ผลผลิตทางประมงภายในประเทศของกานามีประมาณ 440,000 เมตริกซ์ตันตํอปีคิดเป็นร๎อยละ
4.5 ของ GDP การประมงพื้นบ๎านในกานาประกอบด๎วยผู๎ค๎ารายยํอยที่ทาการประมง โดยใช๎เรือไม๎
ประมาณ 10,000 รายซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 60-70 ของการทาประมง และมีเรือยนต์ขนาดใหญํที่ใช๎การลาก
อวนในการจับกุ๎ง ปลาทูนํา
ทั้งนี้ ในชํว งไมํกี่ ปี ที่ผํ านมา ภาคอุ ตสาหกรรมนี้ มีการเพิ่ม ขึ้นของปลาทูนํ าอยํา งมีนั ยส าคั ญ
องค์การอาหารและการเกษตรประมาณการวํามีการจับปลาทูนําในกานาราว 90,000-100,000 เมตริกซ์
ตันตํอปี โดยปลาทูนําที่จับมาจะถูกแปรรูป โดยนามาทาทูนํารมควันร๎อยละ 60 ทาปลาเค็มร๎อยละ 20
และทูนําแชํแข็งร๎อยละ 20 ตลาดสํงออกอาหารทะเลแปรรูปของกานา คือ ทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และ
เอเชีย (ตารางที่ 3.9)
ตารางที่ 3.9:
ตลาด
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
สเปน
อิตาลี
กรีซ
เบลเยียม
สหรัฐอเมริกา
โตโก
ฮํองกง

ตลาดสํงออกอาหารทะเลของกานา
สินค๎าสํงออก
ทูนํากระป๋อง
ทูนํากระป๋อง
ทูนําแชํแข็ง,ปลาอื่นๆ,หมึกกระดอง
กุ๎งมังกร
กุ๎งฝอย
กุ๎งกุลาดา
ปลาเค็ม, ปู
ปลารมควัน, ปลาแดดเดียว
หูฉลาม

ที่มา : Ghana Investment Promotion Council (2010)

ตารางที่ 3.10: จานวนปศุสัตว์ในประเทศกานาปี 2008-2013
สัตว์
โค
แกะ
แพะ
สุกร
สัตว์ปีก
รวม

2008
1,422
3,529
4,405
506
39,816
49,678

2009
1,438
3,642
4,625
521
43,320
53,546

2010
1,454
3,759
4,855
536
47,752
58,356

2011
1,498
3,887
5,137
568
52,575
63,665

2012
1,543
4,019
5,435
602
57,885
69,484

2013
1,590
4,156
5,751
638
63,732
75,867

ที่มา : 2013 Agric Sector Annual Progress Report, Ministry of Food and Agriculture (August 2014)

โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-16

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐกานา

3.4.1.4 การแปรรูปเนื้อสัตว์
การผลิตปศุสัตว์เชิงพาณิชย์คิดเป็นร๎อยละ 7-10 ของ GDP ภาคเกษตร โดยกานามีฟาร์มสัตว์ปีก
และสุกรขนาดกลางและขนาดยํอมจานวนมาก แตํยังไมํมีฟาร์มเชิงพาณิชย์ขนาดใหญํ ผลผลิตในเชิง
พาณิชย์ของฟาร์มมีการเพิ่มขึ้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ภายประเทศ จานวนปศุสัตว์ (สัตว์ปีก แพะ แกะ
โคและสุกร) มีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 5 ตํอปี นับตั้งแตํปี 1990 เป็นต๎นมา
กานามีการค๎าชายแดนในสินค๎าจาพวกโค กระบือและแกะ กับประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก
(ไนเจอร์ มาลี บูร์กินาฟาโซ ฯลฯ) กานานาเข๎าไกํจากเนเธอร์แลนด์ นาเข๎าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากสวี เดน
เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ นาเข๎าเนื้อวัวจากฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ และนาเข๎าไกํงวงจากสหรัฐอเมริกา
อุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญํของกานายังมีน๎อย และขาดแคลนสิ่ง
อานวยความสะดวกในการบรรจุกระป๋อง การแปรรูปเนื้อสัตว์ในกานานั้นถูกจากัดอยูํเพียงการผลิตขนาด
เล็กในสินค๎าจาพวกไส๎กรอกและเบคอน จึงมีการนาเข๎าไส๎กรอก เบคอน เนื้อกระป๋อง จากอาร์เจนตินา
เนเธอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ บริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์ที่เป็น SMEs อาทิ บริษัท Sotrec และ Cottage
Farm ซึ่งเป็นผู๎นาการผลิตในสินค๎าไส๎กรอกและเบคอน
3.4.1.5 ผลไม๎และผัก
สับปะรดและมะเขือเทศ เป็นผักและผลไม๎สํงออกหลักที่สาคัญ นอกจากนี้ยังมีพืชผลที่เพาะปลูก
เป็นจานวนมากได๎แกํ ส๎ม มะนาว องุํน ขิง มะมํวง กล๎วยงาช๎าง อะโวคาโด และฝรั่ง
3.4.1.6 น้ามันและไขมัน
พบวํา ในชํวงยี่สิบปีที่ผํานมา กานามีการผลิตน้ามันถั่วลิสง น้ามันเมล็ดปาล์ม น้ามันมะพร๎าว
เป็นจานวนมาก มีทั้งวิสาหกิจขนาดยํอม ขนาดกลางและขนาดใหญํดาเนินการผลิต น้ามันเมล็ดปาล์มเป็น
สินค๎าที่มีโอกาสที่ดีในการสํงออก กานามีการสํงออกน้ามันมะพร๎าว แตํนาเข๎าน้ามันทานตะวันและน้ามัน
มะกอก
3.4.1.7 ผลิตภัณฑ์นม
บริษัท Fan Milk Limited เป็นผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายหลักเพียงเดียวของกานา

รถขายผลิตภัณฑ์จากนม อาทิ นม โยเกิร์ต ไอศกรีม ตรา Fanmilk (ที่มา: silkinvest)
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3.4.1.8 การแปรรูปน้าตาล
ในทศวรรษ 1960 กานาได๎เริ่มมีอุตสาหกรรมน้าตาลขึ้นโดยรัฐบาลได๎ตั้งโรงงานน้าตาล 2 แหํง ที่
Komenda ทางภาคตะวันตกและที่ Asutuare ทางภาคตะวันออกในปี 1966 และ 1967 โดยโรงงานทั้ง
สองมีกาลังการผลิตรวมประมาณ 45,000 เมตริกซ์ตันตํอปี แตํก็ประสบปัญหามากมายในการบริหาร
จัดการจึงปิดตัวลงในปี 1983
ประเทศกานานาเข๎าน้าตาลประมาณปีละ 200,000 เมตริกซ์ตัน มูลค๎าประมาณ 100 ล๎าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จากประเทศบราซิล ฝรั่งเศส ไนเจอร์ เยอรมนีและแอฟริกาใต๎ โดยนาเข๎าจาก
บราซิ ล เกื อ บร๎ อยละ 50 ของปริ ม าณการน าเข๎ า ทั้ งหมด ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลโดยกระทรวงการค๎ า และ
อุตสาหกรรมและศูนย์สํงเสริมการลงทุนกานา ได๎พยายามจะกํอตั้งโรงงานน้าตาลในกานาอีกครั้ง ในพื้ นที่
เขตภาคกลาง ภาคตะวันตกและโซนทางเหนือของเขตเกษตรกรรมสะวันนา
3.4.1.9 ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจที่ไมํเป็นทางการ (Informal Business) และกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎อง
 โรงฆํา สั ต ว์ข นาดเล็ ก มี โ รงฆําสั ตว์ข นาดเล็ กจานวนหลายแหํ งซึ่ งฆํา สั ตว์ เพื่ อ
จาหนํ ายให๎ กับ ครัว เรือน ภัตตาคารและพํอค๎าอาหารในท๎องถิ่น แตํโ รงฆําสั ตว์
เหลํานี้ยังขาดอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม รัฐบาลจึงสร๎างโรงฆํา
สัตว์ขนาดใหญํขึ้นสองแหํงใน Accra และ Kumasi ในปี 1996
 โรงโมํแป้งในท๎องถิ่น มีโรงโมํแป้งขนาดเล็กหลายแหํงในประเทศ โดยเฉพาะโรงโมํ
สาหรับข๎าวโพดซึ่งขายโดยตรงให๎แกํครัวเรือน
3.4.1.10 การจัดการหํวงโซอุปทาน
หํวงโซํอุปทานสาหรับธุรกิจการเกษตรขึ้นอยูํกับผลผลิตทางการเกษตรของกานา อาทิ ข๎าวโพด
มันสาปะหลังและผลไม๎ มีลักษณะของโครงสร๎างการขนสํง ระบบการจัดเก็บและความนําเชื่อถือที่อาจไมํ
ดีพอ จึงทาให๎มีสํวนของต๎นทุนปัจจัยการผลิตที่สูง (An Enterprise Map of Ghana, 2012)
ในอุตสาหกรรมแป้งสาลีนั้น มีแหลํงนาเข๎าที่เชื่อถือได๎แตํสาหรับผู๎สํงออกยังคงมีความไมํแนํนอน
ต๎องขึ้นอยูํกับสถานะทางการเงินของโรงโมํเป็นสาคัญ การเสื่อมคําของสกุลเงินท๎องถิ่นสํงผลตํอสถานะ
ทางการเงินของธุรกิจ อยํางเชํนในปี 2008 เมื่อราคาข๎าวสาลีโลกเพิ่มขึ้นมากกวํ า 200% ทาให๎โรงโมํใน
กานาจานวนมากประสบภาวะล๎มละลาย อยํางไรก็ดี ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งเพื่อทาเบเกอรี่และ
บิสกิตในกานา พบวํา การดาเนินกิจการโดยภาพรวมคํอนข๎างราบรื่น มีคลังสินค๎าและศูนย์กระจายสินค๎า
ครอบคลุม การขาดตลาดของแป้งในตลาดท๎องถิ่นเกิดขึ้นได๎คํอนข๎างยาก แม๎ราคาข๎าวสาลีโลกจะปรับตัว
สูงขึ้นก็ตาม
3.4.1.11 ประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข๎อง
รั ฐ บาลกานามี แ ผนกลยุ ท ธ์ ที่ จ ะสนั บ สนุ น การขยายและเติ บ โตของธุ ร กิ จ การเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คือ ยกเว๎นภาษีนาเข๎าสินค๎าของโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งให๎
สิทธิงดเก็บภาษีชั่วคราวกับบริษัทที่ทาธุรกิจแปรรูปทางการเกษตรเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้องค์กรเพื่อ
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การพัฒนาระหวํางประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ได๎รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญในการสนับสนุนสํงเสริมด๎าน
เทคนิค ความรู๎ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให๎แกํภาคเกษตรกรรมความสามารถในการผลิตที่
คาดวําจะเพิ่มขึ้นหลังได๎รับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีการผลิต ได๎แกํ
- พัฒนาสายพันธุ์มันสาปะหลัง ข๎าวโพด และข๎าว เพื่อให๎เพิ่มปริมาณผลผลิตการสํงออก
- เทคโนโลยีใหมํๆ อาทิ รถเก็บเกี่ยว เครื่องอบแห๎ง และเครื่องหมัก
3.4.1.12 ความท๎าทาย (Challenges)
ผลผลิตทางการเกษตรของกานาในปัจจุบันสามารถผลิตได๎เพียงร๎อยละ 50 ของการบริโภค
ธัญพืชและเนื้อสัตว์ภายในประเทศ และร๎อยละ 60 ของการบริโภคอาหารทะเลภายในประเทศ เพื่อให๎
เกิดการพึ่งพาตนเองได๎จึงมุํงหมายจะสร๎างความมั่นคงทางอาหารโดยปลูกพืชให๎แป้ง ได๎แกํ มันสาปะหลัง
มันเทศ กล๎วยงาช๎าง ในขณะที่ผลผลิตข๎าวโพดและข๎าวยังอยูํในระดับต่ากวําความต๎องการบริโภค
ทั้งนี้ เกษตรกรรมในกานาเป็นการเกษตรที่อาศัยฝนจากธรรมชาติ ประกอบกับระบบชลประทาน
ที่ด๎อยคุณภาพ เทคโนโลยีที่ล๎าหลังและปริมาณผลผลิตที่ต่าทาให๎เกิดปัญหาอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมมักประสบปัญหาในการเข๎าถึงเงินทุน ทาให๎การสํงออกถูกจากัดโดยศักยภาพใน
การผลิตและข๎อตกลงมาตรฐานทางอาหารกับสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ
3.4.1.13 ความสามารถในการแขํงขัน (Competitiveness)
นอกเหนือจากผลผลิตสับปะรดสดที่ทาการค๎าโดยตรงกับตลาดยุโรปแล๎ว ผลผลิตทางการเกษตร
อื่นๆ ยังมีไมํมากเพียงพอตํอการสํงออก
3.4.1.14 จุดแข็งและศักยภาพในการสํงออก
กานามีโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับยุโรป และอยูํภายใต๎ข๎อตกลง African
Growth and Opportunity Act (AGOA) กระทรวงการค๎าและอุตสาหกรรมได๎มีแผนการสนับสนุนใน
ผลผลิตในภาคธุรกิจการเกษตรของกานาได๎สํงออกสูํตลาดโลก
3.4.1.15 ความเคลื่อนไหวในชํวงที่ผํานมา
รัฐบาลได๎สร๎างสิ่งอานวยความสะดวกไว๎มากมายเพื่อในประโยชน์แกํภาคธุรกิจการเกษตร อีกทั้ง
มีองค์กรด๎านการพัฒนามากมายและมีความรํวมมือในระดับนานาชาติสนับสนุนโครงการในสํวนนี้ เชํน
การเข๎ามาเป็นคูํค๎ากับบริษัท Cottage Italia แสดงให๎เห็นนําความเชื่อมั่นในการนาเข๎าอุปกรณ์ทางการ
เกษตรจากอิตาลีโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมของกานา
3.4.1.16 ธุรกิจขนาดใหญํในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 Irani Brothers & Others Limited กํอตั้งเมื่อปี 1967 เพื่อผลิตแป้งสาลีสาหรับใช๎ใน
อุตสาหกรรมขนมปังและขนมอบ ผลิตแป้ง สาลี เป็นร๎อยละ 60 ของแป้งสาลี ที่ขายทั้ง
ประเทศ
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 Takoradi Flour Mills Limited กํอตั้งชํวงทศวรรษ 1970 เพื่อผลิตแป้งสาลีสาหรับใช๎ใน
อุตสาหกรรมขนมปังและขนมอบ ผลิตแป้งสาลีเป็นร๎อยละ 30 ของแป้งสาลีที่ขายทั้งประเทศ
 Unilever Ghana Limited เป็นบริษัทยํอยของ Unilever PLC โดยไมํเพียงแตํผลิต
อาหารเทํานั้นแตํยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลบ๎าน และผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอีกด๎วย
 MW Brands (Formerly Pioneer Food Cannery Limited) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
กระป๋อง และอาหารทะเล บริษัทได๎ทาการค๎าภายใต๎ชื่อ StarKist ซึ่งเป็นผู๎ซื้อปลาทูนํา ทูนํา
กระป๋อง ทูนําสด รายใหญํในประเทศกานา
 Parlays Ghana Limited เป็นหนึ่งในสองของผู๎นาทางด๎านการผลิตบิสกิต
3.4.1.17 ธุรกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 Sotrec Cold Store and Butchery Company
บริษัทสัญชาติกานาที่กํอตั้งขึ้นเมื่อปี 1987 มีการจ๎างงาน 70 คนและมีผลประกอบการประมาณ
ปีละ 1.3 ล๎านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มแรกบริษัทเริ่มค๎าขายสินค๎า เชํน น้ามันพืช ข๎าว น้าตาล ซอส
มะเขือเทศเข๎มข๎น ในปี 1989 เมื่อกิจการรุํงเรืองก็ขยายกิจการไปทาธุรกิจนาเข๎าปลาและเนื้อสัตว์ ในปี
1994 บริษัทเริ่มผลิตไส๎กรอก แฮมและเบคอน เนื่องจากมีแหลํงวัตถุดิบจากฟาร์มปศุสัตว์ใกล๎เคียงในเขต
Sahelian ตํอมาในปี 1996 ร๎านขายเนื้อร๎านแรกได๎เปิดกิจการขึ้นในชานเมืองของ Accra โดยในปัจจุบัน
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่วางจาหนํายคือ ไส๎กรอก แฮม เบคอน เบอร์เกอร์ และเนื้อสด นอกจากนี้ยังนาเข๎า
เครื่องเทศ เชํน ขิง กระเทียม และพริกไทยจากแหลํงผลิตในท๎องถิ่น ผลผลิตบางสํวนจาหนํายในร๎านขาย
เนื้อของฟาร์มและบางสํวนถูกบรรจุสํงออกขายสาหรับลูกค๎าสํง ได๎แกํ โรงแรม ซูเปอร์มาร์เกตขนาดใหญํ
ใน Accra, Kumasi และ Tema
 Nkulene Industries Limited
กํอตั้งขึ้นเมื่อปี 1942 โดย Dr.Esther Ocloo บริษัทผลิต palm soup base, palm nut cream
(อาหารแอฟริกันคล๎ายสตู) เครื่องดื่มจากปาล์ม (ไวน์ น้าผลไม๎) มะเขือกระป๋อง แยมผิวส๎ม และแยม
สับปะรด ปัจจุบันบริษัทมีการจ๎างงาน 50 คนใน Madina (ชนบทของเขต Accra) และมีผลประกอบการ
ตํอปีประมาณ 250,000-500,000 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทได๎มีการขยายธุรกิจออกไป โดยลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม๎กระป๋อง โดยหนึ่งในอาหารกระป๋องที่มีชื่อเสียงคือ Jollof rice ซึ่งจาหนํายให๎กับ
กองทัพกานาในภาระกิจที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทาให๎ผ ลิตภัณฑ์อาหารเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัทในปี 1970 นอกจากจาหนํายสินค๎าในท๎องถิ่นแล๎วยังมีการสํงออกไปยังไนจีเรีย ยุโรป และสหรัฐฯ
Jollof rice เป็นอาหารหลักของชาวกานา
ทามาจากข้าวผัดกับซอสมะเขือเทศและ
เครื่องเทศต่างๆ
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 Vision 2000 Farm
กํอตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 โดย Samuel Ahiadeke เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ มีสานักงานใหญํตั้งอยูํที่
เมือง Accra และมีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาตั้งอยูํในทะเลสาบ Volta บริษัทมีการจ๎างงาน 130 คน และมีผล
ประกอบการตํอปี 1 ล๎านเหรียญสหรัฐโดยเฉลี่ย
ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกปลาและปลาตัวเต็มวัย ประกอบด๎วย 42 กระชังสาหรับประมงพื้นบ๎านและ
สามารถผลิตปลาได๎ 2,500-3,000 เมตริกซ์ตันตํอสัปดาห์ อีกทั้งยังเพาะเลี้ยงลูกปลาได๎มากกวํา 300,000
ตัวตํอสัปดาห์ และฟาร์มนาเข๎าอาหารปลามาจากซาอุดิอารเบียและบราซิล สํว นวัตถุดิบเชํน ตาขําย
เชือก ไม๎สาหรับสร๎างกระชังหาได๎จากในท๎องถิ่น
 การแปรรูปมันสาปะหลัง “Gari”
Gari เป็นแป้งชนิดหยาบทามาจากมันสาปะหลัง เป็นอาหารของชาวไนจีเรีย กานา เบนิน โตโก
และแอฟริกากลาง โดยมันสาปะหลังเป็นอาหารท๎องถิ่นที่สาคัญของกานาเป็นอันดับสองรองจากข๎าวโพด
มันสาปะหลังสามารถเจริญเติบโตได๎ในทุกพื้นที่ ยกเว๎นเขตตอนบนของภาคตะวันออกและตอนบนของ
ภาคตะวันตก กานาสามารถผลิตมันสาปะหลังได๎ปีละ 8-10.2 เมตริกซ์ตัน โดยมีเขตปกครอง Brong
Ahafo region เป็นแหลํงผลิตรายใหญํที่สุด สามารถให๎ผลผลิต 14.5 เมตริกตันตํอเฮคเตอร์ และเขตภาค
ตะวันออกสามารถผลิตมันสาปะหลังได๎เป็นอันดับที่สอง ให๎ผลผลิตปีละ 2.1 ล๎านเมตริกตัน
สถาบันมาตรฐานกานา (GSA) ได๎ให๎นิยามวํา “Gari” คือ ผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลัง ที่ได๎มา
จากการแปรรูปรากของมันสาปะหลัง ทั้งนี้ ผู๎ผลิต Gari สํวนใหญํจะมีการรวมกลุํมกัน เชํน ในแขวง
Nkwanta ของเขต Volta มีการรวมกลุํมของผู๎ผลิตกวํา 50 กลุํม มีสมาชิกกลุํมละ 10-15 คน นอกจากนี้
ยังมีการเคลื่อนไหวของผู๎ผลิตหญิงในเขต Volta เพื่อจัดให๎มีการผลิต Gari ที่ทันสมัยและกํอตั้งศูนย์
ฝึกอบรมเพื่อบริการแกํชุมชนในแขวง Kpando โดยบริษัทจะทางานรํวมกับกลุํมผู๎หญิงโดยมีสมาชิกเฉลี่ย
กลุํมละ 30 คน สาหรับการจัดจาหนําย Gari จะถูกขายโดยตรงแกํลุกค๎าในตลาดท๎อ งถิ่นโดยกลุํมผู๎ผลิต
รายยํอย อีกทั้งมีองค์การผู๎ผลิตมันสาปะหลังในภาคเหนือของเขต Volta ชํวยเหลือผู๎ผลิตในการดูแล
ปรับปรุงการแปรรูปผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต เชํน มันฝรั่งทอด แป้ง และอาหารสัตว์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่สํงออก Gari นั้นได๎รับคาสั่งซื้อมาจากยุโรปและสหรัฐฯ โดย
มีผู๎สํงออกคือ บริษัท Elsa Foods และ Obeng Foods นอกจากนี้ยังมีบริษัท Domino Ventures
สํงออก Gari ไปยังประเทศเพื่อนบ๎านอีกด๎วย ทั้งนี้ ในชํวงห๎าปีที่ผํานมา พบวํา ปริมาณการสํงออก Gari
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยมีมูลคําการสํงออกรวม 5 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ มีความต๎องการบริโภค Gari จาก
ชาวแอฟริกันที่อพยบไปอาศัยอยูํในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และประเทศในแถบยุโรป

Gari แป้งที่แปรรูปมาจากมันสาปะหลัง ใช๎ประกอบอาหารท๎องถิ่นของชาวกานา (ที่มา: ICRA)
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สรุปรายชื่อบริษัทผู๎ทาธุรกิจแปรรูปเกษตรและอาหารที่สาคัญในกานา
 Irani Brothers เป็นโรงโมํแป้งที่ใหญํที่สุดในกานา มีสํวนแบํงการตลาดกวํา 55%
 Takoradi Flour Mills เป็นโรงโมํแป้งที่ใหญํเป็นอันดับสอง มีสํวนแบํงการตลาด 40 %
 Unilever เป็นผู๎ผลิตสินค๎าที่มีการอุปโภคบริโภคในอัตราที่สูง (FMCG)
 MW Brands เป็นผู๎ผลิตปลากระป๋องรายใหญํที่สุดในกานา
 Parlays เป็นผู๎ผลิตบิสกิตที่ใหญํเป็นอันดับสองในกานา
3.4.2 ข๎อมูลของบริษัทสาคัญในธุรกิจเกษตรและแปรรูปอาหาร
3.4.2.1 บริษัท Irani Brother & Others Limited
ตารางที่ 3.11: ข๎อมูลของบริษัท Irani Brother & Others Limited
รายละเอียดทั่วไป







กํอตั้งขึ้นในปี 1967 เพื่อผลิตแป้งข๎าวสาลีให๎กับอุตสาหกรรมขนมปัง
เป็นโรงงานผลิตแป้งข๎าวสาลีที่เกําแกํและใหญํทสี่ ุดของประเทศ
มีสานักงานหลักอยูํที่ Osu สํวนโรงงานผลิตแป้งนั้นตั้งอยูํในเขตอุตสาหกรรม Tema
มีการจ๎างงานประมาณ 350 คน
ประวัติโดยยํอ
กํอตั้งโดย Anthony Irani และ Edmund Irani สองพี่น๎องชาวเลบานอนที่อพยพเข๎ามาอาศัย
อยูํในประเทศกานา
 บริหารจัดการในรูปแบบของธุรกิจของครอบครัว
ผลิตภัณฑ์
 ผลิตสินค๎าหลัก 2 อยําง คือ แป้งสาหรับทาขนมปังและแป้งสาหรับขนมอบตํางๆ
 ปัจจุบันบริษัทมีการนาเข๎าแป้งสาลีมาจากแคนนาดาและสหรัฐราว 180,000 เมตริกตัน
 ยังไมํมรี ๎านและยังไมํสามารถการกระจายสินค๎าไปยังผู๎คา๎ สํงและค๎าปลีกได๎โดยตรง
ศักยภาพของธุรกิจ
 มีความสามารถในการจัดหาแหลํงปัจจัยการผลิตมาสนองตํอความต๎องการได๎เพียงพอ
ความสามารถในการ  คูํแขํงในอุตสาหกรรมโมํแป้ง มี 3 บริษัท คือ
แขํงขัน
 Irani Brothers & Others ครอบครองสํวนแบํงตลาดสูงสุดราว 55% มีปริมาณผลผลิต
150,000 เมตริกตันตํอปี
 Takoradi Flour Mills มีปริมาณผลผลิตอยูํที่ 100,00 เมตริกตัน ตํอปี คิดเป็น 40%
ของสํวนแบํงตลาด
 Ghana China Food ครอบครองสํวนแบํงตลาดอยูํที่ 5% มีปริมาณการผลิตอยูํที่
50,000 เมตริกตัน ตํอปี
 ในภาคการผลิตแป้งสาหรับขนมอบนั้นแม๎จะมีการแขํงขั้นจากผู๎นาเข๎ารายอื่นบ๎าง แตํ Irani
Brothers & Others ก็เป็นผู๎นาในด๎านนี้
การจัดการหํวงโซํ
 กระบวนการผลิตเริม่ ต๎นตั้งแตํการรับข๎าวสาลีแล๎วสํงตํอไปยังฉางเก็บ นาไปล๎างทาความสะอาด
อุปทาน
และรํอนเพื่อเตรียมพร๎อมสาหรับการโมํ หลังจากกระบวนการโมํเสร็จเรียบร๎อยก็เติมสารปรุง
แตํง บรรจุลงถุงพร๎อมขาย
การสํงออก
 บริษัทไมํมีนโยบายในการสํงออกสินค๎าไปยังตํางประเทศ
 มีลูกค๎าบางรายของบริษัทที่ทาการสํงออกสินค๎าไปยังประเทศเพื่อนบ๎าน
ที่มา: An Enterprise Map of Ghana , International Growth Center (2012)
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3.4.2.2 Takoradi Flour Mills Limited
ตารางที่ 3.12: ข๎อมูลของบริษัท Takoradi Flour Mills Limited
รายละเอียดทั่วไป







ตั้งอยูํที่เมือง Takoradi ทาตะวันตกของกานา
มีการจ๎างงานประมาณ 350 คน
ประวัติโดยยํอ
กํอตั้งโดยชาวอาร์เมเนีย ชื่อวํา Vasken Bakalian
ในชํวงเริ่มต๎นนั้นมีกาลังการผลิตเพียงแคํ 200 เมตริกตันตํอวัน และมีแรงงานเพียงแคํ 60 คน
ปัจจุบัน มีโรงงานผลิตถึง 3 แหํง และมีกาลังการผลิตกวํา 1000 เมตริกตันตํอวัน มีสถานีขนสํง
สินค๎า 3 แหํงตั้งอยูํใน Accra, Takoradiและ Kumasi
 ในชํวง 30 ปีที่ผํานมาบริษัทประสบกับปัญหาอยูํหลายครั้ง เชํน
- ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปี 1980 ที่สํงผลตํอยอดขายและสถานะทางการ
เงิน ไมํสามารถนาเข๎าวัตถุดิบได๎ และต๎องปลดแรงงานบางสํวนออกไป
- วิกฤตพลังงานในปี 1998 สํงผลให๎บริษัทไมํสามารถทาการผลิตได๎ตามเป้าหมายที่ตั้งตั้งไว๎
ผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์หลัก ได๎แกํ แป้งสาหรับทาขนมปังและแป้งสาหรับทาขนมอบ ซึ่งจัดจาหนํายภายใต๎
ตรา Sunrise
การบริหารจัดการ
 โครงสร๎างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบไปด๎วย ผู๎บริหาร ผู๎จดั การทั่วไป ผู๎จัดการอาวุโส
ฝ่ายการจัดการ ฝ่ายเทคนิค และลูกจ๎าง
ศักยภาพของธุรกิจ
 บริษัทได๎รับการเชื่อมั่นในด๎านการผลิตและการจัดสํงสินค๎าที่มีคุณภาพให๎ถึงมือลูกค๎า ด๎วย
เทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สดุ จากสวิสเซอร์แลนด์และอังกฤษ
ความสามารถในการ  Takoradi Flour Mills เป็น 1 ใน 3 บริษัทในอุตสาหกรรมโมํแป้งของกานํา (Irani Brothers &
แขํงขัน
Others, Takoradi Flour Mills และ Ghana China Food)
การจัดการหํวงโซํ
 ข๎าวสาลีถูกนาเข๎ามาจากประเทศแคนาดาและยุโรป
อุปทาน
 แตํเดิมข๎าวสาลีกวําครึ่งถูกนาเข๎าผําน GNPA (Ghana National Procurement Agency) แตํ
ปัจจุบันบริษัทได๎ทาการนาเข๎าข๎าวสาลีเองและมีปริมาณการนาเข๎าประมาณ 200,000 เมตริกตัน
ตํอปี ทั้งจากแคนาดา ยุโรป รวมทัง้ ประเทศอื่นๆ และนาเข๎ากระสอบจากประเทศจีน
 ผลผลิตทั้งหมดของ Takoradi Flour Mills จาหนํายให๎แกํตลาดภายในประเทศ
 มีสถานีขนสํงสินค๎าถึง 3 แหํง คลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
การสํงออก
 ผลผลิตทั้งหมดของบริษัทจะจัดจาหนํายให๎แกํตลาดภายในประเทศ แตํจะสํงออกราข๎าวไปยัง
โมร็อคโก
การพัฒนาในระยะ
 บริษัทมีการลงทุนที่จะสํงออกสินค๎าคุณภาพสูงและราข๎าวไปยังแอฟริกาตะวันตก และกาลังจะ
ตํอไป
ขยายธุรกิจไปยังสายการผลิตอื่นๆอีกด๎วย
ที่มา: An Enterprise Map of Ghana , International Growth Center (2012)
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3.4.2.3 บริษัท Parlays Ghana Limited
ตารางที่ 3.13: ข๎อมูลของบริษัท Parlays Ghana Limited
รายละเอียดทั่วไป

ประวัติโดยยํอ

ผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการ

ศักยภาพของธุรกิจ

ความสามารถในการ
แขํงขัน

 กํอตั้งเมื่อปี 1993 โดย Dayou Purswani ชาวอินเดียที่อาศัยในกานา และตั้งอยูํในเขต
อุตสาหกรรม Accra
 เป็นโรงงานทาขนมปังกรอบที่ใหญํเป็นอันดับสองในประเทศกานา
 เป็นธุรกิจครอบครัว มีการจ๎างงาน 200 คน ร๎อยละ 60 เป็นแรงงานแบบไมํเป็นทางการ
 ปี 1993 Dayou Purswani ตัวแทนจาหนํายของบริษัท Burton Biscuits (บริษัทขนมปังกรอบ
ที่ใหญํที่สุดในอังกฤษ) ได๎เล็งเห็นตลาดสินค๎าใหมํที่จะเกิดขึ้น จึงเปิดโรงงานขนมปังกรอบ
 ปี 1995 ผลิตขนมปังกรอบขายเพือ่ ทดสอบตลาด และผลิตด๎วยแรงงานคน ได๎ขนมปังกรอบใน
ปริมาณต่าเพียง 2,000 ชิ้นตํอวัน ทั้งนี้ เพียงไมํกี่เดือนมีความต๎องการซื้อขนมปังกรอบเพิ่มอยําง
มาก บริษัทจึงจาเป็นต๎องซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เพิม่ และในปี 1995 ดังกลําว บริษัทได๎มีการผลิต
ขนมปังกรอบอยํางเต็มรูปแบบและจดทะเบียนในรูปบริษัท
 มีขนมปังกรอบ หรือ บิสกิต 12 ชนิด ได๎แกํ บิสกิตกลูโคส, บิสกิตกลม, ขนมปังกรอบไส๎ครีม, ขนม
ปังรสหวาน, ขนมปังจุก, บิสกิตรสขิง, บิสกิตรสมะพร๎าว, บิสกิตรสช็อคโกแลต, บิสกิต petit, บิสกิต
Mmofra , บิสกิต Glu Glu และ บิสกิตมอลต์แลละนม ซึ่งจะถูกบรรจุหํอละ 4,6 และ 8 ชิ้น
 บริษัทใช๎กลยุทธ์ในการตลาดโดยการใช๎ผู๎มีชื่อเสียงอยํางเชํน นักฟุตบอลชื่อดังอยําง Abedi Pele
ในการโฆษณาและติดรูปเขาอยูํในหํอสินค๎า เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ที่ดใี ห๎กับสินค๎าและกระตุ๎น
ยอดขาย นอกจากนี้ยังใช๎วิธีเดียวกันในการในบรรจุภัณฑ์ของสินค๎าทีส่ ํงออกไปประเทศโตโกมีรปู
นักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงทีส่ ุดของโกโตอยําง Emmanuel Adebayor ถือได๎วําเป็นกลยุทธ์ที่ทาให๎
Parlays Biscuit มีชื่อเสียงและเป็นที่รู๎จัก

 กรรมการผู๎จดั การ คือ ผู๎กํอตั้งบริษัท และมีฝ่ายตําง ๆ ชํวยบริหารงาน ได๎แกํ ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
การผลิต และเจ๎าหน๎าที่ธุรการ ฝ่ายตําง ๆ มีอานาจการตัดสินใจเป็นของตัวเอง
 Devyani Purswani หนึ่งในกรรมการบริษัทเป็นผู๎ดูแลการกระจายสินค๎าและค๎าสํง
 ระดับการจ๎างงานลดลงอยํางเห็นได๎ชัด เนื่องมาจากมีการใช๎เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
 มีทีมงานด๎านเทคนิคที่เชียวชาญและเป็นมืออาชีพ
 มีการใช๎เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต
 มีความสัมพันธ์อันดีกับผู๎คา๎ สํง และผู๎กระจายสินค๎า
 คูํแขํงรายสาคัญ คือ Piccadily Biscuit, Britannica, Fairbon Biscuit และ Eurofood Ghana
Limited
 Parlays เป็นผู๎ผลิตรายใหญํอันดับสองรองจาก Piccadily
 มีการแขํงขันกับสินค๎านาเข๎าที่มีราคาถูก ซึ่งเป็นความท๎าทายที่ยิ่งใหญํสาหรับธุรกิจในท๎องถิ่น
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 นาเข๎าแป้งจากประเทศตุรกี
 กระบวนการผลิต เริม่ จากการผสมแป้ง นวดให๎เป็นเนื้อเดียวกัน ตัดแป้งเป็นชิ้นๆ นาไปอบและ
ทาให๎เย็น บรรจุลงหํอและสํงออกจาหนํายสูลํ ูกค๎าทั้งค๎าสํงและค๎าปลีก
โดยผลผลิตทั้งหมดขายในตลาดภายในประเทศ
 กํอนที่จะมีบิสกิตจากตํางประเทศเข๎ามาในกานา บริษัทครองสํวนแบํงตลาดถึง 55%
การสํงออก
 สามปีที่ผาํ นมานี้บริษัทมีการสํงออกสินค๎าไปยังประเทศโตโก
 การสํงออกยังทาได๎ไมํดีพอ เนื่องจากเป็นตลาดใหมํ ยังไมํสามารถจับความต๎องการลูกค๎าได๎ดีพอ
การพัฒนาในระยะตํอไป  มีแนวโน๎มจะเพิ่มกาลังการผลิต
 มุํงสร๎างความสัมพันธ์ที่เหนียวแนํนกับแหลํงวัตถุดิบ พํอค๎าขายสํงและลูกค๎า
ที่มา: An Enterprise Map of Ghana, International Growth Center (2012)
การจัดการหํวงโซํ
อุปทาน

3.4.2.4 บริษัท MW Brands (กํอนหน๎า คือ บริษัท Pioneer Food Cannery Limited)
ตารางที่ 3.14: ข๎อมูลของบริษัท MW Brands

รายละเอียดทั่วไป

 กํอตั้งเมื่อ 1972 ตั้งอยูํที่อําว Tema โดยเป็นบริษัทที่ตั้งอยูํในเขตปลอดภาษี
 เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลที่ใหญํที่สุดในกานา และมีการจ๎างงานประมาณ 1,500 คน

ประวัติโดยยํอ

 กํอตั้งโดยชาวประมงกานา คือ Robert Ocran ในปี 1972 โดยเริ่มต๎นจากโรงงานเล็กๆที่มี
ความสามารถในการผลิตปลาแฮร์ริ่งประป๋อง และปลาแมคเคอเรลกระป๋อง 50 เมตริกตันตํอวัน
 ในปี 1994 บริษัทถูกซื้อกิจการโดย H.J.Heinz Company Ltd. จึงได๎เปลี่ยนชื่อเป็น Pioneer
Food Company และเปลี่ยนเป็นการผลิตทูนํากระป๋องและทูนําแลํสดสํงออกไปสหรัฐฯ
 ปี 2006 หุ๎น Pioneer Food Company ของ H.J.Heinz ขายให๎กับนักลงทุนกลุํม MW Brands
ซึ่งมีเจ๎าของคือ Lehman Brothers Merchant Bank ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติฝรั่งเศส
 ปี 2010 MW Brands ขายหุ๎นให๎กับบริษัท Thai Union EU Seafoods ซึ่งบริษัทที่แปรรูปทูนํา
และกุ๎ง
 ทูนํากระป๋อง, ทูนําแชํแข็ง (จาหนํายทั้งตลาดในและนอกประเทศ)
 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงน้ามันพืช และพริกไทยสด
 คณะกรรมการ 4 คน ประกอบด๎วย
- ประธานกรรมการบริหาร
- ผู๎จัดการทั่วไป
- ผู๎จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ผู๎จัดการฝ่ายการเงิน
 เจ๎าหน๎าที่บริหาร 6 คน ประกอบด๎วย
- ผู๎จัดการทั่วไป
- หัวหน๎าฝ่ายการเงิน
- หัวหน๎าฝ่ายการผลิต
- หัวหน๎าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- หัวหน๎าฝ่ายวิศวกรรมระบบ
- หัวหน๎าฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล๎อม

ผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการ
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ศักยภาพของธุรกิจ

 แปรรูปทูนําได๎วันละ 200 เมตริกตัน
- ทูนํากระป๋อง 180 เมตริกตัน
- ทูนําสด 20 เมตริกตัน
 ได๎รับใบรับรองจาก ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004
 ได๎รับมาตรฐานระบบคุณภาพสินค๎าอาหารสาหรับธุรกิจค๎าปลีกประเทศอังกฤษ (BRC Grade A)
 ปัจจุบันบริษัทขายสินค๎าภายใต๎แบรนด์ดังของโลก ได๎แกํ
- The Johnson West ซึ่งเป็นผู๎นาของตลาดปลากระป๋องในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์
และนานาประเทศ

ทูนํากระป๋อง ตรา Johnson West (ที่มา: MW Brands)
- The Petit Varies ซึ่งเป็นผู๎นาในตลาดทูนําของฝรั่งเศส

ทูนํากระป๋อง ตรา Petit Varies (ที่มา: MW Brands)
- Mareblu บริษัทอาหารกระป๋องที่เกําแกํที่สุดในอิตาลี

ทูนํากระป๋อง ตรา Mareblu (ที่มา: MW Brands)
- Starkist

ทูนํากระป๋อง ตรา Starkist (ที่มา: StarKist)
 บริษัท Pioneer Food and Canery ได๎รับคัดเลือกเป็นบริษัทแปรรูปอาหารที่ดีทสี่ ุดของกานา
เมื่อปี 2009 และ 2010
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 มีคูํแขํงเพียงรายเดียวคือ Myroc Food Processing Group ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปปลาทูนําที่
ขายในท๎องถิ่น
 แหลํงวัตถุดิบปลาทูนํา คือ สั่งซื้อจากบริษัท TTV Limited และ 60% ของทูนําที่จับได๎ในแตํละปี
(30,000 เมตริกตัน) สํงให๎กับ Pioneer Food Cannery Limited
 ตลาดสํงออกหลัก คือ ยุโรป โดย:
o เป็นผู๎ผลิตให๎กับบริษัท Marks and Spencer, Sainsburry’s, Tesco, ASDA และ Brakes
ในอังกฤษ
o เป็นผู๎ผลิตให๎กับบริษัท Leaderprice, Les Doris, System U และ Carrefour ในฝรั่งเศส
o เป็นผู๎ผลิตให๎กับบริษัท Mareblu and Mare D’oro ในอิตาลี
o เป็นผู๎ผลิตให๎กับบริษัท Nixe, Sargona และ Atlantic ในเยอรมนี
o ตลาดอื่น ๆ ได๎แกํ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
ไซปรัส มอลตา และลิเบีย
ความท๎าทาย
 ปัญหาการแขํงขันด๎านราคานาเข๎าทูนํากระป๋องจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
 ปัญหาต๎นทุนสาธารณูปโภคที่อยูํในระดับสูง
 ปัญหาการไมํได๎รับอนุญาตให๎ติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ทูนํากระป๋อง
การพัฒนาในระยะตํอไป  เพิ่มกาลังการผลิตจาก 33,000 เมตริกตันในปี 2006 เป็น 48,000 เมตริกตันในปี 2010 และ
เพิ่มขึ้นอีก 55,000 เมตริกตันในอีกห๎าปีข๎างหน๎า
ที่มา: An Enterprise Map of Ghana, International Growth Center (2012)
ความสามารถในการ
แขํงขัน
การจัดการหํวงโซํ
อุปทาน
การสํงออก

3.4.2.5 บริษัท Unilever Ghana Limited
ตารางที่ 3.15: ข๎อมูลของบริษัท Unilever Ghana Limited
รายละเอียดทั่วไป

ประวัติโดยยํอ
ผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการ

 เป็นบริษัทมหาชนที่ขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศกานา
 Unilever ถือหุ๎น 66.7% และอีก 33.3% ถือหุ๎นโดยนักลงทุนภายนอก ซึ่งรวมถึงชาวกานา
 บริษัทแบํงออกเป็น 2 สายธุรกิจ
- โรงงานสินค๎าอุปโภคบริโภค (ตั้งอยูํที่เขตอุตสาหกรรม Tema)
- สวนปาล์ม “Twifo oil”(ตั้งอยูํที่ Twifo ทางตะวันตกของประเทศ) ซึ่งสํงออกน้ามันปาล์มดิบ
และเป็นแหลํงวัตถุดิบให๎โรงงาน Tema
 มีการจ๎างงานประมาณ 770 คน
 กํอตั้งเมื่อปี 1992 โดยการควบรวมของสองบริษัทยํอยในเครือ Unilever PLC คือ Lever
Brothers Ghana Limited และ UAC Ghana Limited
 อาหาร ได๎แกํ ชา เนย แยม เครื่องปรุงรส น้ามัน อาหารเพื่อสุขภาพ
 ผลิตภัณฑ์ดูแลบ๎าน ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ซักรีด
 ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์บารุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลชํองปาก
 แบรนด์ชั้นนา อาทิ Blue Band margarine, Lipton, Close-up, Lux, Geisha, Sunlight
 คณะกรรมการบริหาร 11 คน
 ฝ่ายบริหารมีหัวหน๎าคือ กรรมการผู๎จัดการ และประกอบด๎วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,ฝ่ายการเงิน,
ฝ่ายพัฒนาลูกค๎า, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายจัดซื้อ
โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-27

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐกานา

ศักยภาพของธุรกิจ
ความสามารถในการ
แขํงขัน
การจัดการหํวงโซํ
อุปทาน

 ได๎รับ ISO 1400:2004 และเป็นผูผ๎ ลิตสินค๎าอุปโภคบริโภคหลากหลายผลิตภัณฑ์ เป็นผู๎นาตลาด
 คูํแขํงรายสาคัญคือ PZ Cussons Ghana






น้ามันปาล์ม (วัตถุดิบจาก Twifo Oil Palm ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Unilever Ghana)
เกลือและกุ๎ง แหลํงจากท๎องถิ่น
มีร๎านค๎าปลีก ค๎าสํง และ Outlet มากกวํา 100,000 ร๎าน
การสํงออก
สํงออกสินค๎าไปยังไนจีเรีย เคนยา แอฟริกาใต๎ และไอวอรี่โคสต์
ความท๎าทาย
ความท๎าทาย (Challenges) ที่สาคัญรวมถึงการแขํงขันจากผู๎ประกอบการท๎องถิ่น
และจากสินค๎านาเข๎าจากตํางประเทศ
การพัฒนาในระยะตํอไป  เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การเป็นผู๎นาของตลาด และเป็นผู๎นาด๎านนวัตกรรมของสินค๎า
ที่มา: An Enterprise Map of Ghana, International Growth Center (2012)

3.4.3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Beverages)
3.4.3.1 ลักษณะของธุรกิจและภาพรวมของอุตสาหกรรม ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล์
ของกานาแบํงออกเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ
o อุตสาหกรรมน้าอัดลม ตัวอยํางของธุรกิจ เชํน โคคาโคลํา แฟนต๎า สไปร์ท เป๊ปซี่
และมิรินด๎า เป็นต๎น นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องดื่มชูกาลังและเครื่องดื่มกระป๋อง
นาเข๎าอื่น ๆ
o อุตสาหกรรมน้าผลไม๎ อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมทั้งน้าผลไม๎แบบเข๎มข๎นและน้าผลไม๎
สด โดยผลิ ตภัณฑ์น้าผลไม๎สดสํ วนใหญํมั กทาการผลิ ตโดยผู๎ ผลิ ตภายในประเทศ
ผลไม๎ที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมนี้ ได๎แกํ สัปปะรด กล๎วย มะมํวง ฝรั่ง และส๎ม
ผู๎ผลิตน้าผลไม๎สดภายในประเทศ ได๎แกํ Papso, Milani, Aquafresh เป็นต๎น ขณะที่
แบรนด์น้าผลไม๎นาเข๎าลาดับต๎น ๆ ได๎แกํ Ceres จากแอฟริกาใต๎ Purejoy และ Don
Simon จากอิตาลี ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคน้าผลไม๎ของกานาเฉลี่ยตํอบุคคลอยูํที่
0.52 ลิตรตํอปี ดังนั้น ปริมาณการบริโภคน้าผลไม๎ทั่วทั้งประเทศตํอปีจะอยูํที่ 10.4
ล๎านลิตร โดยเป็นสัดสํวนการนาเข๎า 17% สัดสํวนน้าผลไม๎ในบรรจุภัณฑ์ท๎องถิ่น
แบบ Tetra Pak 44% และสัดสํวนน้าผลไม๎บรรจุขวด 39%
ทั้งนี้ ผลผลิตวัตถุดิบผลไม๎สํวนใหญํของกานามีเพียงพอตํอความต๎องการในประเทศ และมีสํวน
หนึ่งสํงออกไปตํางประเทศ ดังตารางข๎างลํางนี้
ตารางที่ 3.16: ปริมาณการสํงออกผลไม๎บางประเภทของสาธารณรัฐกานา
ปี (หนํวย:เมตริกตัน)
สินค๎า
2008
2009
2010
2011
2012
สับปะรด
35,134
31,567
40,141
45,057
41,212
มะมํวง
858
435
291
869
1,222
กล๎วย
69,773
47,613
64,202
63,761
60,425
มะละกอ
968
892
813
920
426
ที่มา: Ghana Export Promotion (2014) (สืบค๎น ณ เดือนกันยายน 2557)

2013
40,095
1,789
8,656
1,118

%(2012/2013)
-2.71
46.40
-85.67
162.44
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o อุตสาหกรรมนม ผลิตภัณฑ์นมสดในกานามีอยูํอยํางจากัด ซึ่งสํว นใหญํจะจัด
จาหนํายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ขณะที่ผลิ ตภัณฑ์นมยูเ อชทีมีชํองทางจาหนํายที่
กว๎างกวํา สาหรับผลิตภัณฑ์นมผงคํอนข๎างพบได๎แพรํหลายทั่วทั้งประเทศ อยํางไร
ก็ตามผลิตภัณฑ์นมยังต๎องพึ่งการนาเข๎าเป็นสํวนใหญํ ผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์จากนมราย
ใหญํในกานาคือ บริษัท Fan Milk Limited
o อุตสาหกรรมน้าดื่ม ปัจจุบันพบวํากานามีอุปสงค์ตํอน้าดื่มสูง เนื่องจากในชํวงปีที่
ผํานพบวํามีผู๎ผลิตน้าดื่มบรรจุขวดรายใหมํมากถึง 20 ราย โดยผลิตภัณฑ์น้าดื่ม
บรรจุขวด 95% ในกานามาจากผู๎ผลิตท๎องถิ่น โดยผู๎ผลิตท๎องถิ่นรายใหญํ ได๎แกํ
Voltic Ghana Limited, Coca Cola Bottling Company of Ghana
Limited, Ice Cool Purified Water Limited และ Yes Mineral Limited
สํวนแบรนด์น้าดื่มนาเข๎า ได๎แกํ Vittel, Comtrex, Volvic และ Evian
ด๎านการผลิตน้าดื่มบรรจุถุงมีลักษณะคํอนข๎างกระจัดกระจาย ด๎วยมี จานวนธุรกิจที่ทา
การจดทะเบียนมากกวํา 1,800 แหํง ซึ่งยังไมํรวมธุรกิจที่ไมํได๎ทาการจดทะเบียนอีกจานวนมากปริมาณ
การผลิตน้าดื่มบรรจุถุงโดยเฉลี่ยตํอปีอยูํ ณ 2.7 ล๎านลิตร โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 14% ตํอปี
นับตัง้ แตํปี 1995
3.4.3.2 โครงสร๎างของอุตสาหกรรม
ผู๎ผลิตน้าอัดลมรายใหญํในกานาคือ Coca Cola Company และ Beverage Investment
Ghana Limited (หรือ Pepsi Cola Ghana) รองลงมาคือ Guinness Ghana Breweries Limited,
Accra Brewery Limited และ Kasapreko Company Limited และถัดมาจึงเป็นธุรกิจขนาดยํอมและ
ขนาดกลางซึ่งทาการผลิตน้าผลไม๎โดยเน๎นใช๎วัตถุดิบท๎องถิ่น ได๎แกํ Papso, Milani, Aquafresh และ
Healthilife
3.4.3.3 การจัดการหํวงโซํอุปทาน
อุตสาหกรรมน้าอัดลม กรณีธุรกิจน้าอัดลมซึ่งเป็นธุรกิจของบรรษัทข๎ามชาติ การผลิตขึ้นอยูํกับ
ระบบการจัดการและความเชื่อมโยงวัตถุดิบหลักกับการผลิตของธุรกิจนั้นๆ สํวนกรณีของธุรกิจท๎องถิ่น
ขนาดใหญํ ร วมทั้ ง ธุ ร กิ จ ท๎ อ งถิ่ น ขนาดยํ อ มและขนาดกลางต๎ อ งอาศั ย วั ต ถุ ดิ บ จากการน าเข๎ า ด๎ า น
อุต สาหกรรมน้ าผลไม๎ มี วัต ถุ ดิ บ หลั ก จากผลไม๎ ท๎ อ งถิ่ น อยํ า งไรก็ ต ามการจั ด การหํ ว งโซํ อุ ป ทานของ
อุตสาหกรรมน้าผลไม๎ยังไมํมีประสิทธิภาพ ธุรกิจน้าผลไม๎ที่ประสบความสาเร็จจะต๎องสามารถระบุปริมาณ
การผลิตได๎อยํางชัดเจน ด๎านอุตสาหกรรมนมซึ่งมีผู๎ผลิตท๎องถิ่นรายใหญํคือ Fan Milk Limited ก็ยังคง
จาเป็นต๎องพึ่งการนาเข๎านมผงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
3.4.3.4 แนวโน๎มนโยบาย
การผลิตอุตสาหกรรมได๎รั บสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีในการนาเข๎าอุปกรณ์แปรรูปผลผลิ ตทาง
การเกษตร องค์การอาหารและยาของกานาซึ่งมีหน๎าที่ดูแลและรับรองอาหารและเครื่องดื่มตําง ๆ ได๎มี
ความพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอลล์
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3.4.3.5 ความท๎าทาย (Challenges)
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ มํ มี แ อลกอฮอลล์ ยั ง มี ต๎ น ทุ น ด๎ า นสาธารณู ป โภค เชํ น ไฟฟ้ า และ
น้าประปาสูง นอกจากนี้การผลิตที่ต๎องพึ่งวัตถุดิบซึ่งออกผลผลิตเป็นฤดูกาลเชํนการผลิตน้าผลไม๎อาจต๎อง
เผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดแคลนวัตถุดิบ อีกความท๎าทายใหญํอยํางหนึ่งที่ผู๎ผลิตต๎องเผชิญคือ การมี
กระบวนการกาจัดและจัดการบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก โดยเฉพาะกรณีการผลิตน้าดื่มบรรจุถุงซึ่ง
รัฐบาลได๎มีการจัดเก็บภาษีเพื่อควบคุมปัญหาสิ่งแวดล๎อม
3.4.3.6 ความสามารถในการแขํงขัน (Competitiveness)
ตลาดเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอลล์ในกานามีแนวโน๎มเติบโตขึ้นสูง เนื่องจากการขยายตัวของอุป
สงค์และการเข๎าสูํตลาดของผู๎ผลิตรายใหมํจานวนมาก และด๎วยการแขํงขันที่สูงขึ้นจะยิ่งทาให๎ผู๎ผลิตหันมา
สนใจการสร๎ า งความแข็ ง แกรํ ง ของแบรนด์ สิ น ค๎ า ของตั ว เอง รวมทั้ ง การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ที่
หลากหลายมากขึ้น
3.4.3.7 จุดแข็งและศักยภาพในการสํงออก
ผู๎ผลิตน้าผลไม๎ในกานานับวํามีโอกาสที่จะทาการสํ งออกผลิตภัณฑ์ในแถบแอฟริกันตะวันตก
(Sahel Region) เนื่องจากประชากรในแถบนี้ไมํนิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ตามความเชื่อทาง
ศาสนา รวมทั้งสภาพพื้นที่ยังมีสภาพอากาศที่ไมํเอื้อตํอการเพาะปลูกผลไม๎อีกด๎วย อยํางไรก็ตามผู๎ผลิตน้า
ผลไม๎ยังไมํสามารถขยายตลาดออกไปได๎ เนื่องจากปริมาณผลิตภัณฑ์น้าผลไม๎ที่สามารถผลิตได๎ยังไมํเพียง
พอที่จะตอบสนองอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งนี้ มีผู๎ผลิตเพียงไมํกี่รายเทํานั้นที่มีศักยภาพในการผลิตและ
ได๎รับรองมาตรฐานที่จะสํงออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศแถบยุโรป ได๎แกํ Blue Skies, Pandora และ
Athena Foods Ltd
3.4.3.8 ความเคลื่อนไหวในชํวงปีที่ผํานมา
แนวโน๎ ม การเปลี่ ย นแปลงในพฤติ กรรมการบริโ ภคโดยผู๎ บ ริโ ภคหั น มาเลื อ กบริโ ภคน้าผลไม๎
ธรรมชาติแทนน้าอัดลมมาขึ้น
3.4.3.9 ธุรกิจขนาดใหญํในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอลล์ ได๎แกํ บริษัท
Nestle Ghana Ltd., Aquafresh, Guinness Ghana Breweries Limited และ SBC
Beverages Ghana Limited (Pepsi Cola)
3.4.3.10 ธุรกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอลล์
ในกลุํมธุรกิจน้าอัดลมขนาดกลาง Papso Ghana Limited จัดวํามีความโดดเดํนที่สุดโดย
Papso Ghana Limited กํอตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 โดยผู๎ประกอบการชาวกานาเอง โดยเริ่มจากการจาหนําย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์และตํอมาจึงเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอลล์ การผลิ ตยังต๎องพึ่งการ
นาเข๎าวัตถุดิบน้าผลไม๎เข๎มข๎นจากแอฟริกาใต๎ ปัจจุบันมีเป้าหมายจะขยายตลาดไปยังประเทศใกล๎เคียง
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3.4.3.11 ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และกิ จ กรรมอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ มํ มี
แอลกอฮอลล์
กานามีจานวนธุรกิจน้าอัดลมธุรกิจน้าผลไม๎และธุรกิจน้าดื่มบรรจุถุงขนาดเล็กเป็นจานวนมากซึ่ง
ธุรกิจขนาดเล็กเหลํานี้สํวนใหญํตั้งอยูํในสองเมืองหลักคือ Accra และ Kumasi
3.4.4 ข๎อมูลของบริษัทสาคัญในธุรกิจเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล์
3.4.4.1 บริษัท Nestle Ghana Limited
ตารางที่ 3.17: ข๎อมูลของบริษัท Nestle Ghana Limited
ข๎อมูล
1. ข๎อมูลทั่วไป

รายละเอียด
- Nestle Ghana ดาเนินธุรกิจเครื่องดื่ม
- มีพนักงานประจาทั้งหมดประมาณ 850 คน
2. ประวัติโดยยํอ
- เป็นธุรกิจข๎ามชาติของ Nestle SA
- เริ่มดาเนินธุรกิจในกานาตั้งแตํปี 1957 โดยการนาเข๎านมและช็อกโกแลต
และตํอมาได๎ทาการผลิตสินค๎าในท๎องถิ่น และเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามมา
3. ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ได๎แกํ Ideal Milk, Nido, Cerelac, Cervita, Milo,
Coffee และ Chocolimand Ice Tea
4. การบริหารจัดการ
- Nestle Ghana แบํงการดาเนินงานออกเป็น 6 สํวน โดยมีผู๎จัดการดูแลในแตํละ
แผนก
5. ศักยภาพของธุรกิจ
- การดาเนินธุรกิจของ Nestle Ghana จะขึ้นอยูํกับบริษัทแมํเป็นสํวนใหญํทั้งการวิจัย
และพัฒนา การจัดอบรมแรงงาน และการจัดการอื่นๆ
6. ความสามารถในการ
- คูํแขํงรายใหญํ ได๎แกํ Coca Cola, Pepsi Cola
แขํงขัน
- ด๎านผลิตภัณฑ์น้าผลไม๎มีผลิตภัณฑ์นาเข๎าของคูํแขํงคือ Ceres และ Purejoy ซึ่งมี
ราคาถูกกวํา
- ด๎านผลิตภัณฑ์นมมีผลิตภัณฑ์คูํแขํงคือ Peak Milk จากไนจีเรีย
7. การจัดการหํวงโซํอุปทาน
- วัตถุดิบสํวนใหญํถูกนาเข๎ามา
- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จจะถูกสํงไปยังคลังสินค๎ากํอนทาการกระจายออกไป
- ผลิตภัณฑ์ของ Nestle มีผู๎ค๎ารับซือ้ ตํอเป็นจานวนมากทาให๎เข๎าถึงตลาดได๎อยําง
กว๎างขวาง
8. การสํงออก
- ผลิตภัณฑ์สํงออกได๎แกํ Cerevita ซึ่งมีอุปสงค์ในตลาดสํงออกสูง
9. เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจ - Nestle Ghana มีความต๎องการทีจ่ ะเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให๎มากขึ้น
- ได๎มีการพิจารณาที่จะออกผลิตภัณฑ์ประเภทน้าดื่มและน้าอัดลม
ที่มา: http://personal.lse.ac.uk/sutton/ghana_final_checks.pdf
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แผนภาพที่ 3.8: ที่ตั้งของโรงงาน Nestle ในกานาและทวีปแอฟริกาตะวันตก

ที่มา: http://www.nestle-cwa.com/en/aboutus

3.4.4.2 บริษัท Aquafresh Limited
ตารางที่ 3.18: ข๎อมูลของบริษัท Aquafresh Limited
ข๎อมูล
1. ข๎อมูลทั่วไป
2. ประวัติโดยยํอ

3. ผลิตภัณฑ์
4. การบริหารจัดการ
5. ศักยภาพของธุรกิจ
6. ความสามารถในการ
แขํงขัน
7. การจัดการหํวงโซํอุปทาน

รายละเอียด
- Aquafresh กํอขึ้นเมื่อปี 1963 เริม่ จากการเป็นธุรกิจครอบครัว
- มีพนักงานประจาทั้งหมดประมาณ 100 คน
- แรกเริ่ม Aquafresh ดาเนินธุรกิจสิ่งทอแตํตํอมาได๎ประสบปัญหาความสามารถในการ
แขํงขัน จึงได๎มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการดาเนินธุรกิจเป็นธุรกิจเครื่องดื่มตามการ
พิจารณาโอกาสธุรกิจ
- Aquafresh เริ่มทาการผลิตน้าผลไม๎และได๎เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามมา
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ Aquafresh เชํน Kalyppo Milko Juicee Fruity และ
Frutelli
- ผู๎บริหารระดับสูงยังเป็นคนในครอบครัว
- ผู๎ดารงตาแหนํงผู๎จดั การมีหน๎าที่ชํวยดูแลธุรกิจ
- Aquafresh เป็นธุรกิจเครื่องดื่มแรกของแทนซาเนียที่ได๎รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยา
- คูํแขํงของ Aquafresh ได๎แกํ ธุรกิจเครื่องดื่มชั้นนาอยําง Blue Skies,
A-life Limited, Healthilife Limited และ Coca Cola Ghana Limited
- นอกจากนี้ยังแขํงขันผลิตภัณฑ์นาเข๎าอยําง Ceres และ Purejoy
- แหลํงวัตถุดิบในการผลิตน้าผลไม๎มาจากผลไม๎ท๎องถิ่น เชํน สัปปะรด กล๎วย มะมํวง
ฝรั่ง และส๎ม
- อยํางไรก็ตาม จากการทีต่ ๎องเผชิญกับความไมํแนํนอนของปริมารวัตถุดิบ ทาให๎ใน
ปัจจุบัน Aquafresh นาเข๎าวัตถุดบิ น้าผลไม๎เข๎มข๎นจากจีนด๎วย
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ข๎อมูล

รายละเอียด
- ด๎านการกระจายสินค๎า มีทั้งการสํงสินค๎าโดยตรงแกํผู๎รับซื้อในปริมาณมากๆและการ
กระจายผํานศูนย์กระจายสินค๎า
- ผลผลิต 15-20% ของ Aquafresh ได๎สํงออกไปยังไอโวรี่โคสต์ โทโก เซเนกัล และ
8. การสํงออก
ประเทศอื่นๆ โดยการสํงออกสํวนใหญํทาผํานการขนสํงทางถนน
- อยํางไรก็ตาม การค๎ากับประเทศในแอฟริกาบางประเทศยังไมํสามารถทาได๎อยํางเสรี
9. เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจ - Aquafresh ต๎องการที่จะขยายตลาดให๎ได๎ทั่วทั้งแถบแอฟริกันตะวันตก
ที่มา: http://personal.lse.ac.uk/sutton/ghana_final_checks.pdf

แผนภาพที่ 3.9: ตัวอยํางผลิตภัณฑ์ของบริษัท Aquafresh Limited
ผลิตภัณฑ์น้าผลไม๎ Kalyppo

ผลิตภัณฑ์นมช็อกโกแลต Milko

ผลิตภัณฑ์น้าผลไม๎ Fruity

ที่มา: www.kalyppo.com

3.4.4.3 บริษัท SBC Beverages Ghana Limited (Pepsi Cola)
ตารางที่ 3.19: รายละเอียดของ SBC Beverages Ghana Limited (Pepsi Cola)
ข๎อมูล
1. ข๎อมูลทั่วไป

-

3. ผลิตภัณฑ์

-

4. การบริหารจัดการ

-

5. ศักยภาพของธุรกิจ

-

2. ประวัติโดยยํอ

-

รายละเอียด
SBC กํอตั้งขึ้นปี 1958 โดยเป็นผู๎ผลิตและจัดจาหนําย Pepsi Cola
SBC จัดเป็นผู๎ผผู๎ ลิตรายใหญํเป็นอันดับสามในอุตสาหกรรมน้าอัดลมรองจาก Coca Cola
Bottling Ghana และ Ghana Breweries Limited
เดิมเป็นธุรกิจที่รัฐบาลเป็นผู๎ดูแล ตํอมาได๎มีการเปลีย่ นแปลงไปเป็นธุรกิจของเอกชน
ปัจจุบันอยูํภายใต๎การดาเนินธุรกิจโดย SBC
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ SBC ได๎แกํ Mirinda Pepsi Cola และ 7UP และมีผลิตภัณฑ์น้า
ดื่มแบรนด์ Aquasplash
การบริหารงานแบํงเป็นหลายฝ่าย เชํน ด๎านทรัพยากรบุคคล ด๎านการจัดซื้อ ด๎าน
การตลาด เป็นต๎น
ผู๎จัดการจะเป็นรายงานผลการดาเนินธุรกิจตํอคณะกรรมการในประเทศเลบานอน
จากการที่ SBC มีการดาเนินธุรกิจในไอโวรี่โคสต์และในประเทศแถบแอฟริกันกลางด๎วย
ทาให๎สามารถทาการโยกย๎ายผู๎จัดการที่มีความชานาญงานได๎โดยงําย
นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมพนักงานอยํางตํอเนื่อง
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ข๎อมูล
6. ความสามารถในการ
แขํงขัน

รายละเอียด
- คูํแขํงรายใหญํของ SBC คือ Coca Cola Bottling
- แม๎ SBC ต๎องเผชิญกับข๎อจากัดด๎านขนาดของโรงงาน แตํก็ยังสามารถรักษาสํวนแบํงตลาด
ไว๎ได๎ โดยปัจจุบันได๎ทาการขยายโรงงานเพิ่มเติม
- สาหรับคูํแขํงอื่นๆ ในกลุํมผลิตภัณฑ์น้าผลไม๎ เชํน Papso Aquafresh Milani และBlue Skies
7. การจัดการหํวงโซํ
- วัตถุดิบหลักซึ่งได๎แกํน้าตาลและสํวนผสมนาเข๎ามาจากสหรัฐอเมริกาและจีน
อุปทาน
- สาหรับขวดบรรจุมาจากโรงงานในท๎องถิ่น ทั้งยังต๎องมีการนาเข๎าจากอินเดียและไนจีเรีย
- การกระจายสินค๎าจะสํงผลิตภัณฑ์ไปยังสินค๎ากํอนจะกระจายไปสูผํ ู๎คา๎ สํงและผู๎ค๎าปลีก
8. การสํงออก
- SBC ไมํทาการสํงออก
9. เป้าหมายการพัฒนา - เป้าหมายระยะกลางคือ การทาผลตอบแทนให๎ได๎ตามคาดและการรักษากาไร
ธุรกิจ
- ในระยะยาวได๎มีการลงทุนขยายโรงงาน รวมไปถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ตํางๆ
ที่มา: http://personal.lse.ac.uk/sutton/ghana_final_checks.pdf

3.4.5 อุตสาหกรรมอื่น ๆ
นอกจากภาคเกษตรและแปรรูปอาหาร ภาคการผลิตเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล์ และภาคการ
ทํองเที่ยวแล๎ว อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในกานาที่มีศักยภาพในการลงทุน ได๎แกํ
o พลังงาน ซึ่งอัตราการมีไฟฟ้าใช๎ (electricity penetration rate) ในประเทศกานาในปัจจุบัน
อยูํที่ 74 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศเต็ม
100 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 กาลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยูํประมาณ 2,000 เมกะ
วัตต์เป็น 5,000 เมกะวัตต์ มีทรัพยากรพลั งงานทางเลือกตํางๆ เชํน พลั งงานแสงอาทิตย์
พลังงานลมตามแนวชายฝั่งตลอด 368 กิโลเมตรของประเทศผําน IPPs (Independent
Power Producing Agreements) โอกาสในการลงทุนอยูํในสาขาการสํงกระแสไฟฟ้า
(Electricity transmission) และโครงสร๎างพื้นฐานที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ การค๎นพบน้ามัน
และแก๏สเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังผลให๎เกิดโอกาสในการลงทุนในคลังบรรจุแก๏สสาหรับการจัดเก็บ
หนึ่งในห๎าของพื้นที่ค๎นพบน้ามันยังต๎องการการลงทุนที่มีมูลคําประมาณ 10-16 พันล๎าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเม็ดเงินลงทุนตํอเนื่องไปถึง 10 ปีข๎างหน๎า ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข๎อง เชํน ร๎านอาหาร การขนสํง วัสดุอุปกรณ์ การรั กษาความปลอดภัย การสื่อสาร
โทรคมนาคม การพยากรณ์อากาศ สิ่งปลูกสร๎าง การติดตั้งและการบารุงรักษาของโครงสร๎าง
นอกชายฝั่ง การผลิตทํอสํงจากเหล็ก และบริการทางการเงิน (ที่มา: จากการหารือกับผู๎แทน
จากสานักสํงเสริมการลงทุน สาธารณรัฐกานา (GIPC) ภายใต๎โครงการนี้, 2-13 ส.ค. 2557)
o การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน จาพวกถนน ระบบราง ทําเรือ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รัฐบาลมีแผนที่จะให๎สัมปทานในรูปแบบ Build-Operate and Transfer (BOT) ซึ่งรวมไป
ถึงโครงการสร๎างถนนของภาคตะวันออกจากเมืองอักรา (Accra) สูํภาคเหนือ การพัฒนาทาง
รถไฟเพื่อที่จะขยายการลงทุนไปยังภูมิภ าคอื่น ๆ มากขึ้นในพื้นที่นอกเมืองอักกรา การ
พัฒนาทําเรือซึ่งรวมถึง Tema และ Takoradi ผํานรูปแบบการลงทุนรํวมระหวํางรัฐบาล
และเอกชน (PPP) เป็นต๎น (ที่มา: จากการหารือกับผู๎แทนจากสานักสํงเสริมการลงทุน
สาธารณรัฐกานา (GIPC) ภายใต๎โครงการนี้, 2-13 ส.ค. 2557)
o สินค๎าเฟอร์นิเจอร์ จัดวํามีเป็นหนึ่งในธุรกิจที่นําสนใจ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จาก
จีนได๎รับความนิยมสูง โดยเฉพาะในกลุํมผู๎มีรายได๎ต่าถึงปานกลาง (ที่มา: จากการหารือกับ
ผู๎แทนจาก Thai Trade Center (Ghana) ภายใต๎โครงการนี้, 2-13 ส.ค. 2557)
โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-34

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐกานา

3.5 กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจและกฎหมาย
ภาษีอากรที่เกี่ยวข๎องในประเทศกานา
ในสํ วนของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนและการดาเนินธุรกิจและกฎหมายภาษีอากรที่
เกี่ยวข๎องจะประกอบด๎วยกฎหมายตําง ๆ ดังนี้
3.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนจากตํางประเทศ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน การควบคุมการโอน
เงินตราตํางประเทศและผลกาไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ
3.5.2 นโยบายสํงเสริมการลงทุนและกฎระเบียบในการดาเนินธุรกิจ
3.5.3 กฎหมายและกฎระเบียบในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจตํางชาติ
3.5.4 กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนในประเทศกานา
3.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนจากตํางประเทศ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน การควบคุมการโอน
เงินตราตํางประเทศและผลกาไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ
นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนจากตํางประเทศ
กฎหมายของประเทศกานาอนุญาตให๎นักธุรกิจตํางชาติสามารถเข๎ามาลงทุนได๎โดยไมํมีข๎อจากัด
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสํวนใหญํ และผู๎ประกอบการตํางชาติสามารถเป็นเจ๎าของกิจการได๎สามรูปแบบ
หลัก ได๎แกํ การรํวมทุน (Joint venture) คือ การรํวมหุ๎นบริษัทจากัด กํอตั้งบริษัทจากัดใหมํ และกํอตั้ง
สานั กงานสํ งเสริ มธุร กิจ ของบริษัทหลั กในตํางชาติ แตํทั้งนี้นักลงทุนตํางชาติไมํส ามารถเปิดธุรกิจใน
รูปแบบห๎างหุ๎นสํวนจากัด (Limited Liability Partnerships)
ทุกบริษัทต๎องมีผู๎ตรวจสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกของสถาบันรับรองนักการบัญชี (The Institution
of Chartered Accountants) ของประเทศกานา โดยผู๎ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะต๎องไมํทางาน
ภายใต๎สัญญาวําจ๎างหรือมีหุ๎นสํวนของบริษัท และต๎องมีผู๎ถือหุ๎นอยํางน๎อย 1 คนและผู๎บริหารอยํางน๎อย 2
คน โดยหนึ่ ง ในผู๎ บ ริ ห ารต๎ องเป็ น บุ คคลสั ญ ชาติ กานา นอกจากนี้ กฎหมายยัง กาหนดให๎ บริ ษัทจ ากั ด
(Limited Company) ต๎องลงท๎ายชื่อบริษัทด๎วยคาวํา “จากัด” (limited)
นักลงทุนตํางชาติไมํจาเป็นต๎องมีหุ๎นสํวนเป็นนักลงทุนสัญชาติกานา ยกเว๎นธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับ
อุตสาหกรรมการประมง การประกันภัย และการสกัดสาร
 ธุรกิจการประมงปลาทูนํา - ผู๎ลงทุนตํางชาติรํวมลงทุนได๎มากสุดร๎อยละ 75 ของต๎นทุน
เรือประมงปลาทูนํา
 ธุรกิจการประกันภัย - ผู๎ลงทุนตํางชาติรํวมลงทุนทุนได๎มากสุดร๎อยละ 60 ของมูลคําบริษัท
ประกันภัย
 ธุรกิจอุตสาหกรรมสกัดสาร - รัฐบาลกานาต๎องได๎รับสํวนแบํงร๎อยละ 10 ของมูลคําดอกเบี้ย
เงินกู๎เพื่อการลงทุนในธุรกิจเหมืองแรํ ก๏าซ และน้ามัน โดยกฎหมายคุ๎มครองกิจการเหมืองแรํ
ปี 2006 ได๎กาหนดเพิ่มเติมวํา รัฐบาลกานาสามารถออกข๎อบังคับให๎ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
รํวมลงทุนได๎ตามสมควร
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การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
กฎหมายไมํอนุญาตให๎นักลงทุนตํางประเทศซื้อที่ดิน แตํสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินชั่วคราว
ได๎ในรูปแบบการเชํา1เนื่องจาก 80% ของที่ดินทั้งหมดในประเทศกานาเป็นของกลุํมชุมชนยํอยตําง ๆ ซึ่ง
หมายถึงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินเป็นของสมาชิกทุกคนในกลุํมชุมชน ผู๎อนุญาตให๎สํวนรวมเชําที่ดิน
ดังกลําวเพื่อใช๎ประกอบการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเทํานั้น โดยระยะเวลาสูงสุดตํอหนึ่งสัญญาเชําคือ
50 ปี สํวนพื้นที่ อื่น ๆ เป็นของหนํวยงานรัฐบาล หรือของสายสกุลที่เป็นเจ๎าของที่ดินตั้งแตํสมัยโบราณ
สืบทอดกันมา หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู๎ซื้อขาดที่ดินอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย หรือที่ได๎รับมรดกมา
เทํานั้น
การควบคุมการโอนเงินตราตํางประเทศและผลกาไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ
(Foreign exchange/currency control)
 รั ฐ บาลมีน โยบายควบคุมการโอนเงินตราตํางประเทศของบริษัททั่ว ไป ส าหรับธุรกรรม
การเงินของการสํงออกและการนาเข๎าสินค๎าและบริการ การโอนเงินทุน กาไร คํา ลิขสิทธิ์ คํา
ดอกเบี้ย เงินได๎ และคําธรรมเนียมตําง ๆ ออกนอกประเทศ
 บริษัทที่ทาธุรกิจภายใต๎ความคุ๎มครองของรัฐบัญญัติ GIPC สามารถโอนผลกาไร คําดอกเบี้ย
คํา ธรรมเนี ย มตํ า ง ๆ การช าระคื นเงิ น กู๎ และเงิ น ได๎ จ ากการขายทรัพ ย์ สิ น ได๎ อ ยํ า งไมํ มี
ข๎อจากัด แตํยังมีข๎อจากัดสาหรับการโอนรายได๎ประจาปี
 บริษัทสามารถโอนคืนผลกาไรในการประกอบธุรกิจ หลังหักภาษี (profit remittance) ออก
นอกประเทศได๎อยํางไมํจากัด โดยจะได๎รับการยกเว๎นในสัดสํวนของกาไรที่มาจากการลงทุน
ด๎วยเงินทุนที่มาจากแหลํงเงินทุนภายในประเทศ
 ไมํมีการควบคุมหรือเงื่อนไขพิเศษในการกู๎ยืมเงินจากตํางประเทศเพื่อการลงทุน
 ไมํมีการเรียกเก็บคําธรรมเนียมในการทาข๎อตกลงการถํายโอนเทคโนโลยี (Technology
transfer) ซึ่งหมายถึงการถํายทอดความรู๎ความสามารถเฉพาะในการทางาน แบบแผนและ
วิธีการดาเนินงานตําง ๆ เพื่อสํงเสริมการประกอบธุรกิจ
 นักลงทุนตํางประเทศสามารถเปิดบัญชี ในสกุลเงินตํางประเทศที่ธนาคารภายในประเทศได๎
ภายใต๎รัฐบัญญัติเขตปลอดอากร (Free Zone Acts, 1995)
 การถํายโอนเงินตราออกนอกประเทศ จะต๎องทาผํานระบบธนาคารที่ได๎รับการรับรองจาก
ธนาคารกลางแหํงประเทศกานา (The Central Bank of Ghana) เทํานั้น โดยรัฐบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ (Foreign Exchange Act, 2006) ให๎สิทธิใน
การทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินทุนทั้งหมดแกํนักลงทุนตํางชาติ ตราบใดที่นักลงทุนสามารถ
ระบุที่มาของแหลํงเงินทุนได๎อยํางชัดเจน

1

ขั้นตอนการหาที่ดินและเชําที่ดินและราคาเชําพื้นที่ทากิจการอยูํในภาคผนวก
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3.5.2 นโยบายสํงเสริมการลงทุนและกฎระเบียบในการดาเนินธุรกิจ
ภาพรวมนโยบายสํงเสริมการลงทุน
รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการลงทุนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมตําง ๆ ในประเทศ
และเพื่อลดอัตราการวํางงานของประชากรในพื้นที่ตําง ๆ
ข๎อบัญญัติในการสํงเสริมการลงทุนหลัก ๆ ในประเทศกานา ได๎แกํ
1. รัฐบัญญัติสํงเสริมการลงทุนในประเทศกานา (Ghana Investment Promotion Centre
Act: GIPC) ซึ่งให๎ผลประโยชน์พิเศษตําง ๆ ในการทาธุรกิจ เชํน
 ให๎โควตาพนักงานตํางประเทศตามมูลคําเงินลงทุนจากนักลงทุนตํางชาติ
 ให๎สิทธิเสรีภาพในการโอนผลกาไรและเงินปันผลกลับสูํประเทศเจ๎าของทุน
 คุ๎มครองธุรกิจตํางชาติจากการเวนคืนสํวนแบํงกาไรให๎รัฐบาลอยํางไมํเป็นธรรม
2. รัฐบัญญัติเขตปลอดอากร (Free Zones Act) ซึ่งให๎ผลประโยชน์พิเศษตําง ๆ ในการทา
ธุรกิจเชํนเดียวกับ รัฐบัญญัติ GIPC แตํจะเน๎นในเรื่องของสิทธิในการขอใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจตํางๆในประเทศ โดยสิทธิประโยชน์ตําง ๆได๎แกํ
 การรับประกันความมั่นคงของการลงทุน
 สิทธิเสรีภาพในการโอนผลกาไรออกนอกประเทศ
 การค้าประกันการเวนคืนผลกาไรโดยรัฐบาล
 สิทธิพิเศษในการระงับข๎อพิพาททางกฎหมาย
 การยกเว๎นข๎อบังคับของกฎหมายควบคุมสินค๎านาเข๎าและสํงออกสาหรับสินค๎าและ
บริการอื่น ๆ ที่ไมํใชํสินค๎าอุปโภคบริโภคเพื่อการค๎าขาย
 ได๎รับการยกเว๎นภาษีศุลกากรนาเข๎าสินค๎าเพื่อใช๎ในการผลิตหรือกระบวนการทางธุรกิจ
 ได๎รับการยกเว๎นภาษีเงินได๎และผลกาไรใน 10 ปีแรกนับจากวันที่เริ่มกิจการ
การยกเว๎นหรือลดอัตราภาษี
ระบบภาษีของประเทศกานากาหนดให๎มีภาษีที่ชํวยลดอัตราภาษีสาหรับธุรกิจหลายประเภท โดย
รัฐบัญญัติ GIPC ระบุอัตราลดภาษีขั้นต่าและควบคุมการลดภาษีให๎เป็นไปอยํางยุติธรรม นอกจากนี้ รัฐ
บัญญัติ GIPC ยังมีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดหยํอนภาษีให๎กับธุรกิจตํางประเทศที่มีที่ตั้งของกิจการ
ในพื้นที่ที่กฎหมายกาหนด และมีการผํอนผันให๎ธุรกิจหลายประเภทให๎คิดคําเสื่อมราคาทางบัญชีของ
ปัจจัยการผลิต (Depreciation cost) ด๎วยอัตราเรํง (Accelerated rate) เพื่อลดมูลคําของผลกาไรสุทธิ
ที่ใช๎ในการคานวณภาษี (ยกเว๎นธนาคาร ธุรกิจจัดการการเงิน ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจทา
เหมืองแรํ และธุรกิจปิโตรเลียม) และรัฐบาลประเทศกานายังอนุญาตนักลุงทุนได๎รับการยกเว๎นภาษี
ศุลกากรเพิ่มเติมและสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกวําอัตราขั้นต่าที่ระบุไว๎ในรัฐบัญญัติ GIPC ตัวอยํางเชํน
 เงินได๎คําเชําจากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยูํอาศัย และเงินได๎ของบริษัทที่มา
จากการให๎เชําที่ ได๎รับการยกเว๎นภาษีสาหรับ 5 ปีแรกหลังจากการกํอสร๎าง
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 เงินได๎ของธนาคารในชนบทและเงินได๎ของฟาร์มวัวได๎รับการยกเว๎นจากภาษีเงินได๎เป็น
เวลา 10 ปีแรกของกิจการ
การผํอนผันการควบคุมสินค๎านาเข๎าหรือสํงออก
ประเทศกานาไมํมีกฎหมายควบคุมราคาสินค๎านาเข๎าและข๎อบังคับให๎ทดแทนสินค๎านาเข๎าด๎วย
สิ น ค๎ าท๎ อ งถิ่ น ตามนโยบายการค๎ า เสรี ข ององค์ ก ารการค๎ าโลก นอกจากนี้ ป ระเทศกานายัง เข๎า รํ ว ม
ECOWAS (Economic Community of West African States) ในสนธิสัญญาอัตราภาษีศุลกากรรํวม
(Common External Tariff) เมื่อปี 2005 ที่ผํานมา นอกจากนโยบายการค๎าเสรี ประเทศกานายังมี
นโยบายรํ ว มกั บ มาตรการการลงทุ น เพื่ อ การค๎ าขององค์ ก ารการค๎ า โลก (WTO Trade-Related
Investment Measures: TRIMs) ซึ่งให๎อิสระสํวนใหญํในการลงทุนแกํนักลงทุนทุกสัญชาติ นักลงทุน
ตํางชาติไมํจาเป็นต๎องซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์จากแหลํงขายในประเทศ และไมํจาเป็นต๎องสํงออกสินค๎า
เป็นอัตราสํวนของจานวนสินค๎าที่ระบุไว๎ตายตัว ยกเว๎นผู๎ประกอบการที่ได๎รับสิทธิพิเศษภายใต๎ รัฐบัญญัติ
เขตปลอดอากร ซึ่งจะต๎องสํงออกร๎อยละ 70 ของสินค๎า
เสรีภาพในการเลือกพื้นที่ประกอบธุรกิจ
กฎหมายไมํ มี ข๎ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และยั ง มี สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อสํงเสริมการลงทุนในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง โดยสํวนใหญํเป็นพื้นที่
นอกเมืองหลัก
3.5.3 กฎหมายและกฎระเบียบในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจตํางชาติ
นักลงทุนทุกสัญชาติสามารถตั้งองค์กรธุรกิจในประเทศกานาภายใต๎ 3 กฏหมายหลัก ได๎แกํ
1. The Companies Code, 1963 (มาตรา 179) ซึ่งรวมข๎อบัญญัติควบคุมการดาเนินการตําง ๆ
ตั้งแตํการเริ่มต๎นกิจการจนถึงการจัดการผลกาไรของบริษัท
2. The Partnership Act, 1962 (มาตรา 152) ซึ่งรวมข๎อบัญญัติควบคุมการรํวมทุนทากิจการ
ในประเทศ ตั้งแตํการระบุจุดประสงค์ในการรํวมทุน การจดทะเบียนบริษัทรํวมทุน จนถึง
การแบํงสรรผลกาไรระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งหมด
3. The Business Name Act, 1962 (มาตรา 151) ซึ่งรวมข๎อบัญญัติควบคุมการตั้งชื่อบริษัท
ตั้งแตํบุคคลผู๎มีสิทธิไปกระทาการจดทะเบียนชื่อบริษัท รวมถึงการตรวจสอบรายชื่อบริษัท
ประจาปีและบัญญัติควบคุมการใช๎ชื่อบริษัทอยํางผิดกฎหมาย
รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในประเทศกานา
1. ห้างหุ น้ ส่ วน (Partnership) หรือบริษัทจากัด (Limited company)
นักธุรกิจชาวตํางชาติรํวมลงทุนกับนักธุรกิจรายบุคคลสัญชาติกานาหรือกับบริษัทที่จัดตั้งโดยนัก
ธุรกิจสัญชาติกานา เพื่อกํอตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบนี้ โดยมูลคําเงินทุนขั้นต่าที่นักลงทุนตํางชาติต๎องรํวม
ลงทุนตามข๎อบังคับของรัฐบัญญัติสํงเสริมการลงทุนในประเทศกานา (มาตรา 478) คือ 10,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต๎นทุนดังกลําวอาจเป็นเงินสดโอนผํานระบบบัญชีของประเทศกานา หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่
จับต๎องได๎ เชํน สินค๎า อุปกรณ์ หรือยานพาหนะเพื่อใช๎ในการประกอบธุรกิจเทํานั้น
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2. บริษัทจากัดที่ชาวตํางชาติเป็นเจ๎าของทั้งหมด (Wholly-owned foreign company)
นักธุรกิจตํางชาติสามารถจัดตั้งบริษัทจากัดโดยมีหุ๎นทั้งหมดเป็นของชาวตํางชาติได๎ โดยต๎องมีทุน
จดทะเบียนเริ่มต๎นมูลคํา 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และต๎องจดทะเบียนกํอตั้งบริษัทกับสานักงานทะเบียน
แหํงชาติโดยตรง หรือผํานผู๎แทนสานักงาน (agents or solicitors) พร๎อมชาระคําธรรมเนียมและเสนอ
ข๎อมูลของบริษัท ได๎แกํ ชื่อบริษัทที่ลงท๎ายด๎วยคาวํา “จากัด” (limited) รูปแบบธุรกิจขององค์กร
รายชื่อผู๎บริหาร จานวนทุนเรือนหุ๎น (shares capital) และมูลคําที่ตราไว๎ในใบหุ๎น (par value) จึงจะ
ได๎รับหนังสือรับรองอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย
3. สานักงานยํอยของบริษัท
สานักงานยํอย (branch office) ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศกานา สามารถจัดตั้งได๎ใน
รูปแบบตําง ๆ คือ สาขายํอย สานักงานบริหารธุรกิจ โรงงาน หรือเหมือง แตํไมํรวมถึงผู๎แทนจาหนําย
(agency) ที่ไมํมีอานาจในการตํอรองและทาสัญญาซื้อขายแทนบริษัท และสามารถชวนนักธุรกิจชาว
กานาให๎รํวมหุ๎นสํวนกับบริษัทได๎ โดยบริษัทหลักต๎องจดทะเบียนสานักงาน 2กับหนํวยทะเบียนธุรกิจนอก
ระบบ (The Register of External Companies) ภายในหนึ่งเดือนหลังจากกํอตั้ง และลงทะเบียนบัญชี
กาไรขาดทุนและงบดุลรายปี
ขั้นตอนการกํอตั้งและจดทะเบียนบริษัทในประเทศกานา
NO.

กระบวนการ

ระยะเวลา(1)

1

ดาเนินการจดหมายเลขประจาตัวผู๎เสียภาษี (Tax
Identification Number)
ปี 2012 เป็นต๎นไป ผู๎ยื่นคาขอจะต๎องได๎รับหมายเลขประจาตัว
ผู๎เสียภาษีกํอนที่จะดาเนินการจดทะเบียนบริษัท
ตรวจสอบสิทธิการใช๎ชื่อบริษัท ดาเนินการจดทะเบียนบริษัท
และขอรับเอกสารหนังสือสาคัญการจดทะเบียน
(certificate of incorporation)
ผู๎ประกอบการที่มาถึงที่สานักงานบริการลูกค๎าเพื่อจองชื่อ
บริษัท และสํงเอกสารของ บริษัท สาหรับจดทะเบียนผูย๎ ื่นคา
ขออาจรับแบบฟอร์ม A จากธนาคารภายในประเทศที่ 3.50
GHS สํงแบบฟอร์มที่กรอกครบถ๎วนแล๎วที่ธนาคาร พร๎อม
คําธรรมเนียม 35.00 GHS

2 วัน

2

เอกสารการจดทะเบียนบริษัทประกอบด๎วยแบบฟอร์ม
ดังตํอไปนี้ (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได๎ที่
http://www.rgd.gov.gh):
- กฎระเบียบบริษัท Company regulations (สาเนา 4 ฉบับ)
- หมายเลขประจาตัวผู๎เสียภาษี TIC (สาเนา 1 ฉบับ)
2

1 วัน

จานวนเงินที่ใช๎ใน
การดาเนินการ
ไมํมีคําใช๎จําย

การค๎ น หาชื่ อ – การ
ตรวจสอบชื่อบริษัทที่
มี อ ยูํ ไ มํ ต๎ อ ง เ สี ย
คําใช๎จําย
ตรวจสอบรายนาม
ของบริษัท - GHS10
ตํอการค๎นหา

ชุดแบบฟอร์ม
ประกอบการจัดตั้ง
บริษัท – GHS10;

ข๎อมูลที่ใช๎ในการจดทะเบียนอยูํในภาคผนวก
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NO.

กระบวนการ

ระยะเวลา(1)

แบบฟอร์มต๎องใช๎ข๎อมูลตํอไปนี้
- ชื่อของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ชื่อเต็มของสมาชิกและผู๎ถือหุ๎น ทีอ่ ยูํ สัดสํวนการถือหุ๎น
อาชีพ และความเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ๆ
- ชื่อเต็มของกรรมการชุดแรกของบริษัท บริษัทต๎องมี
กรรมการอยํางน๎อย 2 คน และต๎องมีอยํางน๎อย 1 คนที่
ต๎องอาศัยอยูํในประเทศกานาตลอดเวลา และต๎องมีอายุ
ไมํต่ากวํา 21 ปี (บรรลุนิติภาวะ)
- ชื่อเต็มและที่อยูํของเลขานุการและผู๎สอบบัญชีของบริษัท
(หนังสือยินยอมที่จะทาหน๎าทีเ่ ป็นผู๎สอบบัญชีที่แนบมา)
- จานวนหุ๎นที่บริษัท ฯ จะต๎องจดทะเบียนและเงินทุนที่
ระบุไว๎
- การลงชื่อเป็นพยานวําทุนที่กาหนดไว๎ขั้นต่าสอดคล๎องกับ
ความต๎องการที่บริษัทที่ชาวกานาเป็นเจ๎าของซึ่งมีทุนที่
กาหนดไว๎ขั้นต่า GHC 500
ข๎อบังคับของบริษัทสามารถรํางขึน้ ได๎เมื่อจัดตั้งบริษัท หรืออาจ
ใช๎แบบฟอร์มทางการที่มาพร๎อมกับแบบฟอร์มการจัดตั้งบริษัท

จานวนเงินที่ใช๎ใน
การดาเนินการ
คํ า ลงทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
บริษัท GHS 135 +
GHS 5 ตํอใบรับรอง

เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี กรอกแบบฟอร์มที่ the RegistrarGeneral's Department หลังจากกรอกแบบฟอร์ม Ghana
Revenue Authority จะชํวยสร๎างหมายเลขประจาตัวผูเ๎ สีย
ภาษีสาหรับทั้งบริษัทและพนักงานทั้งหมดของบริษัทที่ได๎รับ
การจดทะเบียน หมายเลขประจาตัวผู๎เสียภาษี (ใบรับรอง)
มักจะได๎รับจาก the Registrar General's Department
แทนการจัดตั้งบริษัท สาเนา 4 หรือ 5 ฉบับ ของข๎อบังคับ
บริษัท และต๎องมีแบบฟอร์ม 3 และ 4 (ผู๎สอบบัญชี ธนาคาร
ทนายความ เลขานุการของบริษัทอาจต๎องการสาเนาดังกลําว)
จดหมายจากบริษัทตรวจสอบบัญชีจะต๎องนาเสนอในชํวงเวลา
ของการยื่นเอกสาร
3

ขอรับการเซ็นรับรองความถูกต๎องในเอกสารหนังสือสาคัญ
จากเจ๎าหน๎าที่ (A Commissioner of Oaths) เพื่อให๎
เป็นไปตามระเบียบในการจดทะเบียนบริษัท
แบบฟอร์ม 4 ต๎องมีการรับรองความถูกต๎องกํอนที่จะมีการให๎
คาสาบาน โดย The Commissioner of Oaths ตั้งอยูํใน the
Registrar General’s Department โดยปกติจะให๎คาสาบาน
ภายใน 1 วัน

1 วัน

GHC 2
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NO.

กระบวนการ

ระยะเวลา(1)

4

ขอรับใบหนังสือจดทะเบียนบริษัท จาก the RegistrarGeneral’s Department เพื่อที่จะเริ่มดาเนินกิจการ
หลังจากการกํอตั้งบริษัท ผู๎กํอตั้งต๎องมีแบบฟอร์ม 3 และ 4 ที่
สมบูรณ์ภายใน 28 วัน ชื่อ ที่อยูํ ธุรกิจ และอาชีพของ
เลขานุการและกรรมการของบริษทั ชื่อและที่อยูํของผู๎สอบ
บัญชีที่ได๎รับการรับรอง ที่อยูํของสานักงานจดทะเบียน
ทะเบียนผู๎ถือหุ๎น และจานวนทุนจดทะเบียน จานวนหุ๎นที่ออก
และไมํออกของบริษัท
แบบฟอร์ม 3 และ 4 ต๎องเซ็นโดยกรรมการทั้งหมดและ
เลขานุการขอบริษัท สํวน company's commencement
tax 0.5% ของทุนจดทะเบียนชาระที่ the RegistrarGeneral’s Department ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ the Internal
Revenue Service (IRS)
ปัจจุบันเมื่อจดทะเบียนบริษัทจะจดทะเบียนกับ IRS โดยอัติ
โนมัติ สาหรับบริษัทที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าทั่วไปและกิจกรรม
ทางอุตสาหกรรม เสียคําธรรมเนียมขั้นต่า GHC 1 และสูงสุด
GHC 10 โดยคานวณจาก projected turnover
ทาการฝากเงินเทํากับจานวนทุนจดทะเบียนในบัญชีธนาคาร
ของบริษัท
ต๎องมีเอกสาร ดังนี้ สาเนาข๎อบังคับของบริษัท the certificate
of incorporation และ the certificate to commence
business พร๎อมลายเซ็นของตัวแทนบริษัทผู๎ได๎รับอนุญาต
การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (business licenses)ที่
the Metropolitan Authority
ขึ้นอยูํกับประเภทของธุรกิจ แบํงออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
A. GHC 500,000 in turnover: GHC 400
B. GHC 210,000–500,000 in turnover: GHC 245
C. GHC 100,000 –200,000 in turnover: GHC 160
D. GHC 3,000–100,000 in turnover: GHC 91.5
E. GHC 0–300 in turnover: GHC 49.5
คําธรรมเนียมอาจมีการคิดคําบริการโดย Metropolitan
Assembly ตามกฎหมาย
รับการตรวจสอบสถานประกอบการโดย the
Metropolitan Authority
เจ๎าหน๎าที่ไปเยี่ยมชม business premise และรายงานให๎ the
Revenue Accountant of the Metropolitan Assembly
เพื่อสํงตํอให๎ the Revenue Mobilization Subcommittee
of the Metropolitan Assembly พิจารณารายงานและให๎
คาแนะนา the Executive Committee of the
Metropolitan Authority

2 วัน

5

6

7

จานวนเงินที่ใช๎ใน
การดาเนินการ
commencement
tax ร๎อยละ 0.5 ของ
ทุนจดทะเบียน บวก
กั บ GHC
10
คําธรรมเนียมการจด
ทะเบียนกับ IRS

1 วัน

ไมํมีคําใช๎จําย

7 วัน

ตามประเภทธุรกิจ

1 วัน
(พร๎อมกับ
ขั้นตอนกํอน
หน๎า

ไมํมีคําใช๎จําย
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NO.
8

กระบวนการ

ระยะเวลา(1)

จานวนเงินที่ใช๎ใน
การดาเนินการ
ไมํมีคําใช๎จําย

สมัครเข๎ารับสิทธิประกันสังคม
1 วัน
บริษัทต๎องแนบรายชื่อของพนักงาน เงินเดือนของพนักงาน
(พร๎อมกับ
หมายเลขประกันสังคม และ the company’s certificate of
ขั้นตอนกํอน
incorporation และ certificate to commence business.
หน๎า
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)

ใบรับรองการเริ่มต๎นธุรกิจ (Certificate of Commence)
The Companies Code กาหนดให๎บริษัทต๎องลงทะเบียนขอใบรับรองการเริ่มต๎นธุรกิจ กํอนที่
จะเริ่มประกอบการได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย โดยข๎อมูลที่ต๎องใช๎กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได๎แกํ
1. ชื่อของบริษัท
2. ธุรกิจที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบการ
3. ข๎อมูลรายละเอียดของคณะผู๎บริหารและเลขานุการของบริษัท
4. ชื่อและที่อยูํของผู๎ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. ที่อยูํของสานักงานของบริษัทที่จดทะเบียนไว๎ และสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก
6. ที่อยูํของคณะผู๎ถือหุ๎น
7. มูลคําของเงินทุน จานวนหุ๎น มูลคําหุ๎นที่จําย (นอกเหนือจากเงินสด) และจานวนเงินคงเหลือ
หลังจากที่เอกสารผํานการตรวจสอบและเจ๎าหน๎าที่กรมทะเบียนออกใบรับรององค์กรธุรกิจและ
ใบรับรองการเริ่มต๎นธุรกิจ นายทะเบียนจะลงทะเบียนบริษัทใหมํที่กรมสรรพากร
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ที่ ฝ่ า ยปกครองพื้ น ที่ ห ลวงและปริ ม ณฑล (Metropolitan
Authority)
คําใช๎จํายสาหรับการสมัครใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ฝ่ายปกครองขึ้นอยูํกับประเภทของธุรกิจที่
ฝ่ายปกครองแจกแจง เอกสารที่ใช๎ประกอบการสมัครขึ้นอยูํกับประเภทขององค์กร (เชํน ร๎านอาหาร
จะต๎อ งมีใ บอนุ ญ าตจากหนํ ว ยดั บ เพลิ งและหนํ ว ยผั งเมือ ง และเอกสารรับ รองวํ าการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการการทํองเที่ยวประเทศกานา)
ฝ่ายปกครองจัดธุรกิจเป็น 5 ประเภทได๎แกํ
A. บริษัทที่มีทุนหมุนเวียน 500,000 GHS เสียคําสมัคร 400 GHS
B. บริษัทที่มีทุนหมุนเวียน 210,000-500,000 GHS เสียคําสมัคร 245 GHS
C. บริษัทที่มีทุนหมุนเวียน 100,000 -200,000 GHS เสียคําสมัคร 160 GHS
D. บริษัทที่มีทุนหมุนเวียน 3,000-100,000 GHS เสียคําสมัคร 91.5 GHS
E. บริษัทที่มีทุนหมุนเวียน 0-300 GHS เสียคําสมัคร 49.5 GHS
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กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
- สัญญาการจ๎างงาน (รวมถึงการสิ้นสุดการจ๎างงาน)
บัญญัติแรงงานบั งคับให๎ นายจ๎างและลู กจ๎างทาสั ญญาเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับงานที่ทาใน
ระยะเวลา 6 เดือน หรือจานวนวันทางานเทียบเทํากับ 6 เดือนหรือมากกวํานั้นภายในระยะเวลาหนึ่งปี
สัญญาต๎องระบุสิทธิและหน๎าที่ของคูํสัญญาทั้งสองฝ่ายอยํางชัดเจน โดยต๎องมีรายละเอียด ได๎แ กํ ชื่อของ
คูํสัญญาทั้งสองฝ่าย วันที่เริ่มต๎นการวําจ๎าง ตาแหนํงงานที่วําจ๎าง คําจ๎าง (รวมถึงคําจ๎างทางานลํวงเวลา)
ชั่วโมงการทางาน วันหยุดพักร๎อน วันลาป่วย และการคุ๎มครองอุบัติเหตุจากการทางาน นโยบายการรักษา
ความปลอดภัยทางสังคมหรือโครงการบ าเหน็จบานาญ ข๎อตกลงเรื่องการแจ๎งวันสิ้นสุดสัญญาจ๎าง และ
กฎระเบียบวินัยและการร๎องทุกข์ โดยทั้งนายจ๎างและลูกจ๎างต๎องลงนามรับรองสัญญาและวันที่รับรองสัญญา
สาหรับการจ๎างคนงานชั่วคราว นายจ๎างและลูกจ๎างไมํจาเป็นต๎องเขียนสัญญาเป็นลายลักษณ์
อั ก ษร ทั้ ง นี้ คนงานชั่ ว คราวจะได๎ รั บ ความคุ๎ ม รองภายใต๎ บั ญ ญั ติ แ รงงานขั้ น ต่ า โดยจะมี สิ ท ธิ ไ ด๎ รั บ
คําตอบแทนขั้นต่าในแตํละวันทางาน คําทางานลํวงเวลา และสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงความ
คุ๎มครองเรื่องชั่วโมงการทางาน เวลาพักผํอน เงินได๎ในวันหยุดราชการ การทางานกะกลางคืน และการลา
ป่วย โดยข๎อตกลงระหวํางลูกจ๎างและนายจ๎างจะต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของบัญญัติเทํานั้น
การสิ้นสุดสัญญาวําจ๎างกํอนถึงวันที่ตกลงในสัญญาจะเป็นไปได๎ก็ตํอเมื่อ
 ทั้งนายจ๎างและลูกจ๎างยินยอม
 ลูกจ๎างขอสิ้นสุดสัญญาเพราะถูกลํวงละเมิดทางเพศหรือได๎รับการดูแลที่ไมํเป็นธรรม
 ลูกจ๎างเสียชีวิตกํอนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการจ๎างงาน
 นายจ๎างขอสิ้นสุดสัญญาหากลูกจ๎างมีปัญหาทางกายหรือจิตและแพทย์รับรองวําไมํสามารถ
ทางานตามที่ตกลงตามสัญญาได๎
 นายจ๎างขอสิ้นสุดสัญญาหากลูกจ๎างประพฤติผิด ทาให๎ไมํสามารถทางานตามที่ตกลงในสัญญาได๎
 นายจ๎างขอสิ้นสุดสัญญาหากลูกจ๎างที่กระทาความผิดและถูกเตือนแล๎ว กระทาความผิด
แบบเดิมซ้าภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากที่ถูกเตือนอีก
 จานวนพนักงานมากเกินความจาเป็น
โดยผู๎เรียกร๎องการสิ้นสุดสัญญาจะต๎องทาหนังสือคาร๎องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต๎องแจ๎ง
ลํวงหน๎าเป็นระยะเวลาตามที่กาหนดตํอไปนี้
 สัญญาวําจ๎างเป็นเวลานานกวํา 3 ปี ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 1 เดือน
 สัญญาวําจ๎างเป็นเวลาน๎อยกวํา 3 ปี ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 2 สัปดาห์ หรือจํายเงินคําจ๎าง
เทํากับเวลาทางาน 2 สัปดาห์แทนการแจ๎งลํวงหน๎า
 สัญญาวําจ๎างที่ทารายสัปดาห์ ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 7 วัน
หากผู๎เรียกร๎องการสิ้นสุดสัญญาไมํสามารถทางานหรือวําจ๎างตํอในชํวงเวลาที่ต๎องแจ๎งลํวงหน๎าได๎
ผู๎เรียกร๎องสามารถจํายชดเชยคําจ๎างเทํากับจานวนวันที่ไมํได๎มาทางาน สํวนในกรณีที่คูํสัญญาไมํได๎ระบุวัน
สิ้นสุดสัญญา แตํทาข๎อตกลงวําจะสิ้นสุดเมื่อคูํสัญญาทั้งสองยิ นยอม ก็สามารถสิ้นสุดสัญญาได๎ทันทีที่ทั้ง
สองฝ่ายยินยอม
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นอกจากนี้ บัญญัติแรงงานยังระบุไว๎วํา ห๎ามนายจ๎างไลํพนักงานหญิงที่ขาดงานไปคลอดบุตรออก
และห๎ามนายจ๎างไลํพนักงานพิการ ที่ยังสามารถหางานอื่นในลักษณะเดียวกันจากนายจ๎างคนอื่นได๎ออก
แตํหากไมํมีนายจ๎างคนอื่นพิจารณาให๎วําจ๎างเพื่อทางานลักษณะเดียวกัน ก็สามารถไลํออกได๎ โดยต๎องแจ๎ง
ให๎ทราบลํวงหน๎าตามระยะเวลาที่ระบุข๎างต๎น
ข๎อบัญญัติเกี่ยวกับชั่วโมงการทางาน
ชั่วโมงการทางานสูงสุดคือ 8 ชั่วโมงตํอวันหรือ 40 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ยกเว๎นในกรณี อื่นที่ระบุไว๎
อยํางชัดเจนในบัญญัติ โดยนายจ๎างต๎องจํายคําจ๎างทางานลํวงเวลาลํวงเวลาจําย ยกเว๎นในกรณีพิเศษบาง
ประการ "รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายตํอชีวิตมนุษย์หรือการดารงอยูํของกิจการ" ตามที่ระบุใน
บัญญัติ
ผู๎ปฏิบัติงานที่ทางานในวันทาการอยํางตํอเนื่องมีสิทธิพักผํอนในชํวโมงการทางานเป็นเวลาอยําง
น๎อย 30 นาที แตํในกรณีที่เวลาทางานในแตํละวันแบํงเป็นสองชํวง ระยะเวลาพักระหวํางชํวงทางานไมํ
ควรน๎ อยกวําหนึ่ งชั่ว โมง โดยชั่ว โมงพักนี้จะไมํถือเป็นชั่ว โมงทางาน นอกจากนี้ พนั กงานต๎องมีเวลา
พักผํอนอยํางตํอเนื่องอยํางน๎อย 12 ชั่วโมงระหวําง 2 วันทางาน และต๎องมีเวลาพักผํอนอยํางตํอเนื่อง 48
ชั่วโมงติดตํอกันในทุก 7 วันทาการ
-

ข๎อบัญญัตเิ กี่ยวกับการลางาน
พนักงานสามารถลาหยุดนอกเหนือจากวันหยุดราชการได๎มากสุด 15 วันในหนึ่งปี หรือต๎องมา
ทางานไมํน๎อยกวํา 200 วันในหนึ่งปี โดยผู๎วําจ๎างยังต๎องจํายคําจ๎างครอบคลุมถึงวันหยุดดังกลําว
-

ข๎อบัญญัตเิ กี่ยวกับการลาคลอดบุตร
พนักงานหญิงสามารถลาคลอดได๎เป็นระยะเวลาอยํางต่า 12 สัปดาห์ และสามารถยืดระยะเวลา
หยุดได๎หากมีเหตุจาเป็นตามที่กฎหมายรับรอง นอกจากนี้ พนักงานหญิงสามารถพักงานระหวํางวันใน
ชํวงเวลาทาการได๎เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อดูแลบุตรจนกระทั่งบุตรมีอายุครบหนึ่งปี
-

ข๎อบัญญัติเกี่ยวกับอายุขั้นต่าและการคุ๎มครองแรงงานเด็ก
อายุขั้นต่าตามกฎหมายควบคุมการเข๎าสูํตลาดแรงงานคือ 16 ปี โดยผู๎ประกอบการที่วําจ๎าง
คนงานอายุระหวําง 18 ถึง 21 ปีต๎องลงทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน และห๎ามจ๎างคนงานอายุระหวําง
18 ถึง 21 ปีมาทางานที่มีแนวโน๎มวําจะเป็นอันตรายทางรํางกายหรือทางศีลธรรมและงานในเหมืองใต๎ดิน
-

ข๎อบัญญัติเกี่ยวกับการจํายคําจ๎าง
นายจ๎างต๎องจํายเงินเดือนคําจ๎างและคําใช๎จํายอื่น ๆ เพิ่มจากคําตอบแทนอื่นที่ไมํใชํเงินสดและไมํ
สามารถลดคําจ๎างได๎ ยกเว๎นจานวนเงินที่ผู๎วําจ๎างเก็บไว๎เพื่อกองทุนเงินบานาญ กองทุนเงินเพื่อผู๎เกษียณ
หรือเงินอื่น ๆ ที่ตกลงกับสหภาพแรงงานตามข๎อบังคับในมาตรา 70
-

โอกาสและลูํทางการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ | 3-44

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐกานา

ข๎อบัญญัติเกี่ยวกับการขอวีซําและใบอนุญาตทางานให๎กับพนักงานตํางชาติ
การขอวีซําเข๎าทางานที่สาธาณรัฐกานา มีขั้นตอนที่ไมํซับซ๎อนและยุํงยาก นักลงทุนตํางชาติที่
ลงทุนภายใต๎รัฐบัญญัติ GIPC มีสิทธิได๎รับใบอนุญาตการขอวีซําและใบอนุญาตทางานตามขนาดของการ
ลงทุน
 มูลคําการลงทุน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ หรือเทียบเทํา องค์กรจะได๎รับใบอนุญาตการขอ
วีซําและการทางานสาหรับพนักงานชาวตํางชาติ 1 คน
 มูลคําการลงทุน ตั้งแตํ 10,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ องค์กรจะได๎รับใบอนุญาตการ
ขอวีซําและการทางานสาหรับพนักงานชาวตํางชาติ 2 คน
 มูลคําการลงทุน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ขึ้นไป องค์กรจะได๎รับใบอนุญาตการขอวีซําและ
การทางานสาหรับพนักงานชาวตํางชาติ 4 คน
 ธุรกิจภายใต๎รัฐบัญญัติเขตปลอดอากร องค์กรสามารขอใบอนุญาตทาวีซําและการทางาน
สาหรับพนักงานชาวตํางชาติได๎ไมํจากัด
-

องค์กรสามารถขอรั บใบอนุ ญาตให๎ พนักงานชาวตํางชาติเพิ่มเติมได๎หากมีเหตุผลแสดงความ
จาเป็นที่ต๎องจ๎างชาวตํางชาติเพิ่มเติมแทนที่จะเป็นพนักงานสัญชาติกานาที่ผํานการอนุมัติจากทางรัฐบาล
นอกจากนี้พนักงานที่ประสงค์จะทางานระยะสั้นภายในชํวงเวลา 6 เดือนก็สามารถขอใบอนุญาตการขอวี
ซําและใบอนุญาตทางานชั่วคราวได๎
การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)
การควบรวมกิจการทั่วไปในประเทศกานามีขั้นตอนพื้นฐานดังตํอไปนี้
1. ผู๎ประมูลบริษัทจะต๎องประกาศการเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทผู๎ประมูลลงมติที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทเป้าหมาย
2. ผู๎ประมูลต๎องเขียนหนังสือแสดงความจานงควบรวมกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรให๎กับ
คณะกรรมการบริษัทเป้าหมาย ตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทเป้าหมายจดทะเบียน และ
คณะกรรมการสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ภายใน 10 วันหลังจากวันที่ประกาศแสดงความจานงควบรวมกิจการ ผู๎ประมูลจะต๎องเขียน
รายงานรายละเอียดการประมูลให๎กับคณะกรรมการบริษัทเป้าหมาย และคณะกรรมการ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หลังจากที่ผู๎ประมูลได๎ทาการประกาศและสํงหนังสือเกี่ยวกับการประมูลเพื่อควบรวมกิจการ
แล๎ว ผู๎ประมูลจะไมํสามารถแก๎ไขหรือถอนข๎อเสนอโดยไมํได๎รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ภายใน 10 วันหลังจากวันที่ผู๎ประมูลสํงรายงานรายละเอียดการประมูล ผู๎ประมูลจะต๎องสํง
เอกสารเสนอราคาให๎คณะกรรมการสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาและอนุมัติ
6. คณะกรรมการสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต๎องอนุมัติเอกสารเสนอราคา
ภายใน 30 วันหลังจากที่ได๎รับเอกสาร
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7. เมื่อคณะกรรมการสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติการเสนอราคาแล๎ว
คณะกรรมการจะสํงเอกสารไปให๎บริษัทเป้าหมาย
8. บริษัทเป้าหมายจะต๎องนาเสนอเอกสารเสนอราคาให๎กับคณะกรรมการบริษัทผู๎ถึอหุ๎นภายใน
15 วันหลังจากที่ได๎รับเอกสาร
9. ระยะเวลาเสนอราคาจะต๎องไมํน๎อยกวํา 30 วัน
หากมีบริษัทคูํแขํงต๎องการเสนอราคาประมูล ผู๎ประมูลคูํแขํงจะต๎องเสนอราคาอยํางน๎อยสิบวัน
กํอนที่จะถึงวันปิดประมูลของผู๎ประมูลรายแรก ทั้งนี้ ผู๎ประมูลจะต๎องให๎ผู๎ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทเขียนหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรวํามีทรัพย์สินเพียงพอตํอการควบรวม
กิจการ กํอนที่จะทาการเสนอราคา
ในกรณีที่บริษัทเป้าหมายยังเป็นเจ๎าของมากกวํา 25% ของทรัพย์สินของบริษัท กาไรจากการ
โอนทรัพย์สินให๎บริษัทผู๎ประมูลจะได๎รับการยกเว๎นภาษี
3.5.4 กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนในประเทศกานา
ภาษีเงินได๎
บุคคลสัญชาติกานาที่อาศัยอยูํในประเทศเสียภาษีเงินได๎จากหลักเงินได๎ทั่วโลก แตํบุคคลสัญชาติ
อื่นจะเสียภาษีเฉพาะในสํวนของเงินได๎ที่ได๎จากธุรกิจบางประเภทที่ทาในประเทศกานา ตามที่กฎหมาย
กาหนด
ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ตารางที่ 3.20: อัตราภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา
เงินได๎รวม (GHS)
อัตราภาษี
0 – 1,584
0%
1,585 – 2,376
5%
2,377 – 3,480
10%
3,481 – 31,680
17.5%
GHS สํวนที่เกิน 31,680
25%
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ภาษีเงินได๎นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
ตารางที่ 3.21: อัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคล
ประเภทเงินได๎
อัตราภาษี
อัตรามาตรฐานภาษีเงินได๎นิติบุคคล
25%
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศกานา
22% (สาหรับ 3 ปีแรก)
บริษัทที่อยูํในอุตสาหกรรมโรงแรม
20%
บริษัทที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออกแบบ non-traditional
8%
ธนาคารชนบทและชุมชน
8% (หลังจากชํวงยกเว๎นภาษี)
ผู๎รับเหมาในเขตการค๎าเสรีและผู๎ประกอบการสํงออกใน
ไมํมากกวํา 8%
ตลาดตํางประเทศ
ผู๎รับเหมาในเขตการค๎าเสรีและผู๎ประกอบการที่ขายสินค๎า
25%
และบริการในประเทศ
สถาบันการเงินที่มีเงินได๎จากการให๎กู๎ยืม ผู๎ประกอบการใน
20%
ภาคการเกษตรและบริษัทลีสซิ่ง
บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
0 − 20% (หลังจากชํวงยกเว๎นภาษี)
เกีย่ วเนื่องกับโกโก๎ (อัตราภาษีขึ้นอยูํกับตาแหนํงที่ตั้งของ
กิจการ)
ไมํมากกวํา 50% (ตามกฎหมายปิโตรเลียม)
ภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม
บริษัทเหมืองแรํ
35%
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
15%
เงินปันผล
8%
คําลิขสิทธิ์
จะถูกเก็บในอัตราภาษีเงินได๎เงินได๎ปกติ
เงินได๎จากการให๎เชําอสังหาริมทรัพย์
8%
ภาษีหัก ณ ที่จําย (Withholding Tax)
ตารางที่ 3.22: อัตราภาษีหัก ณ ที่จําย
ประเภทของเงินได๎
การสํงกลับเงินกาไรของสาขา
เงินได๎จากการประกอบกิจการขนสงสินค๎า ทําอากาศยาน เคเบิลทีวี วิทยุ
ไฟเบอร์ออปติคอล และการสื่อสารผํานดาวเทียม
เงินปันผล
ดอกเบี้ย
คําลิขสิทธิ์
คําธรรมเนียมการจัดการและคําธรรมเนียมบริการทางเทคนิค
คําเชํา

บริษัททีไ่ มํมีถิ่นฐาน (%)
10%*
15%* เงินได๎ขั้นต๎น
(gross receipts)
8%*
8%*
15%*
20%*
15%*
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ภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital gain tax)
อัตราภาษีสาหรับเงินได๎จากมูลคําเพิ่มของเงินทุนอยูํที่ร๎อยละ 15 ของกาไรสุทธิจากการขาย
ทรัพย์สินเฉพาะอยําง ได๎แกํ
 ที่ดิน (ไมํรวมที่ดินเพื่อการเกษตร) และอาคารที่มีลักษณะถาวรหรือชั่วคราวที่ใดก็ตามในโลก
สาหรับ บุ คคลสั ญชาติกานา และเฉพาะที่ดินและอาคารที่ตั้งอยูํในประเทศกานาเทํานั้น
สาหรับชาวตํางชาติ
 ธุรกิจและสินทรัพย์ของธุรกิจ
 หุ๎นของบริษัท ไมํรวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก านา (กรณีนี้จะยกเลิกใช๎
หลังเดือนธันวาคม 2015)
ภาษีสาหรับเงินได๎จากมรดกและเงินบริจาค
อัตราภาษีของขวัญ (Gift tax) อยูํที่ร๎อยละ 15 ของมูลคําของขวัญทั้งหมดที่ได๎ ที่มีมูลคําเกิน 50
GHS โดยมีกรณีที่ได๎รับการยกเว๎นภาษี ได๎แกํ
 ผู๎รับของขวัญได๎รับตามพินัยกรรมของผู๎ตายหรือเป็นญาติผู๎ได๎รับมรดกตามกฎหมายของ
ผู๎ตายหากผู๎ตายไมํได๎เขียนพินัยกรรม
 ของขวัญที่มาจากคูํสมรส บุตร พํอแมํ ลุงป้า น๎าอา หรือหลานของผู๎รับ
 ของขวัญทีม่ อบให๎สถาบันศาสนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 ของขวัญที่ผู๎ให๎ให๎เพื่อการกุศลและการศึกษา
ภาษีมูลคําเพิ่ม (VAT) และคําธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากการขายสินค๎าและบริการใน
ประเทศกานา
กรมสรรพากรมีบัญญัติเรียกเก็บภาษีมูลคําเพิ่ม (VAT) ที่อัตราร๎อยละ 12.5 ของราคาขายสินค๎า
และบริการในประเทศกานา และการนาเข๎าสินค๎าและบริการสํวนใหญํ3
นอกจากภาษี มู ล คํ า เพิ่ ม กรมสรรพากรยั ง เรี ย กเก็ บ คํ า ประกั น สุ ข ภาพแหํ ง ชาติ (National
Health Insurance) จากการขายสินค๎าและบริการในประเทศกานา และการนาเข๎าสินค๎าและบริการที่
อัตราร๎อยละ 2.5 ของราคาขาย
และเรียกเก็บภาษีคําบริการการสื่อสาร (Communication Service Tax) อีกร๎อยละ 6 ของ
คําบริการ สาหรับการขายบริการการสื่อสาร
ภาษีอากรแสตมป์และอากรการโอนทรัพย์สิน
กรมสรรพากรมีบัญญัติเรียกเก็บอากรแสตมป์จากการทาธุรกรรมทางเอกสารหลายชนิดและเรียก
เก็บอากรการโอนทรัพย์สินร๎อยละ 0.5 แตํยกเว๎นการเก็บอากรการโอนหุ๎น

3

รายละเอียดสินค๎าและบริการที่ได๎รับการยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มอยูํในภาคผนวก
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ภาษีศุลกากรและการนาเข๎าสํงออก
กรมศุลกากรเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีอากรขาเข๎า ภาษีมูลคําเพิ่มขาเข๎า ภาษี
อากรขาออก ภาษีปิโตรเลียม และอื่น ๆ
ข๎อมูลทั่วไปของอากรและภาษี
สินค๎าที่นาเข๎าทุกชนิด ยกเว๎นสัมภาระของเจ๎าหน๎าที่รัฐบาล บุคคล หนํวยงาน หรือองค์กรที่มีเอก
สิทธิ์ อัตราภาษีที่แตกตํางกันขึ้นกับประเภทที่แตกตํางกัน ดังนี้
ประเภทภาษี
อัตราภาษี (%)
ฐานภาษี
อากรขาเข๎า
0 / 5 / 10 / 20
CIF
ภาษีมูลคําเพิ่ม (VAT)
12.5
CIF + Import Duty
NHIL
2.5
CIF + Import Duty
ECOWAS Levy
0.5
CIF
EDIF
0.5
CIF
4
Processing Fee
1
CIF
Examination Fee (Used Vehicles)
1
CIF
Import Excise
25
CIF + Import Duty + VAT
Environmental Tax
20
CIF
GCNet Charge
0.4
FOB
Destination Inspection Fee
1
CIF
Withholding Tax IRS
1
CIF
5
Overage Penalty
2.5 – 50 (ขึ้นอยูํกับอายุและ
CIF
ประเภทของยานพาหนะ)

4

Processing Fee ชาระเมื่อ 1.สินค๎าที่มีอัตราภาษีเป็นศูนย์ 2.สินค๎าที่มีการสํงออกซ้าจากคลังสินค๎า 3.สินค๎าที่ได๎รับ
การยกเว๎นการชาระภาษีนาเข๎า
5
Overage Penalty ใช๎กับยานพาหนะทุกชนิดที่อายุมากกวํา 10 ปี ยกเว๎น รถพยาบาล และรถแทรกเตอร์การเกษตร
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ขั้นตอนการนาเข๎าและสํงออก
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
1. ศุลกากร 2. ตัวแทนขนสํง 3. กรมการทํากานา 4. (Ghana Port and Harbor Authority or
GPHA) 5. ผู๎แทนดํานศุลกากร 6. ผู๎ให๎บริการการขนสํง 7. Nick TC Scan 8. Food and Drug Board
(FDB) 9. Ghana Standard Authority (GSA) 10. บริษัทปลายทางที่นาเข๎าสินค๎า (Destination
Inspection Companies or DICs) 11. Environment Protect Agency (EPA) 12. Vertinary
Service 13. Port Health 14. Plant Quarantine
เอกสารจาเป็นที่เกี่ยวข๎อง
องค์กรที่ออกเอกสาร
Bill of Landing (B/L)
บริษัทขนสํง
ใบรับรองการสั่งสินค๎า (Attested Invoice)
บริษัทขนสํง
Import declaration form (IDF)
บริษัทขนสํง
Final classification and valuation report
บริษัทปลายทางที่นาเข๎าสินค๎า
(FCVR)
Tax clearance certificate (TCC)
กรมสรรพากรกานา (ฝ่ายศุลกากร)
เลขประจาตัวผู๎เสียภาษี (TIN)
กรมสรรพากรกานา (ฝ่ายศุลกากร)
หมายเลขใบสั่งซื้อ
บริษัทขนสํง
ใบอนุญาตและใบรับรองตําง ๆ
ออกโดยองค์กรที่เกี่ยวข๎องเมื่อการนาเข๎าต๎องขอ
อนุญาตจากองค์กรตําง ๆ ดังนี้
Food and Drug Board
Ghana Standard Authority
Environmental Protection Agency
Custom Chemists
ขั้นตอนการนาเข๎า
โดยปกติจะมีการอานวยความสะดวกในกระบวนการและการจัดการเอกสารสาหรับสินค๎าที่จะ
ผํานออกจากทําเรือโดยกระบวนการตําง ๆ มีดังนี้
- เรือขนสํงนาสินค๎าขึ้นสูํทําเรือและแสดงเอกสาร เชํน ใบแจ๎งราคาสินค๎า ใบแจ๎งคําขนสํง เป็นต๎น
- บริษัทปลายทางผู๎นาเข๎าสินค๎า (DIC) รับรองเอกสารและออก FCVR ที่ระบุมูลคําของสินค๎า
และจานวนภาษีที่ต๎องจําย
- CEPS จะทาการตรวจสอบมูลคําของสินค๎าอีกครั้งเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ถูกต๎อง
- หลังการตรวจสอบเอกสารในข๎อข๎างต๎นเสร็จทั้งหมดเรียบร๎อย เจ๎าหน๎าที่ Custom house
จะทาการดังนี้
o สํงเอกสารให๎กับ DIC เพื่อให๎ออก FCVR
o สํงแบบฟอร์มการเสียภาษีผํานระบบ GC-NET เข๎าสูํ Ghana Custom Management
System (GCMS)
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-

-

o CEPS หรือเจ๎าหน๎าที่สรรพากรจะทาการรับรองการเสียภาษีและให๎มีการจํายเงินอากร
และภาษีที่ธนาคารโดยจะสามารถจํายได๎ที่ธนาคารพาณิชย์ของกานา หรือ ECOBANK
เมื่อทาการชาระภาษีเรียบร๎อยแล๎วให๎ทาการสํงเอกสารได๎แกํ ใบจํายภาษีที่ได๎รับจากธนาคาร,
B/L, attested Invoice, IDF และ FVCR ไปยังเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพื่อรับการยืนยัน
B/L, ใบจํายภาษี, แบบฟอร์มเสียภาษี (เป็นตัวเอกสาร) และหรือใบสั่งสินค๎า จะถูกสํงไป
ให๎กับเรือขนสํงเพื่อให๎สินค๎าสามารถออกจากทําเรือได๎
เมื่อทาการจํายคําดาเนินการและคําจอดเรือแล๎วเอกสารจะถูกสํงกลับให๎กับเจ๎าหน๎าที่
ทาการยืนยันใบสั่งสินค๎าและแบบฟอร์มการเสียภาษีให๎กับบริษัทขนสํง/ทําเรือและทาการจําย
คําดาเนินการตําง ๆ เชํน คํานาสินค๎าลงจากเรือ คําเชํา คําจัดเรียงสินค๎า และเอกสารใน
แบบฟอร์มการเสียภาษีจะถูกเปรียบเทียบกับในระบบ GC-Net หากตรงกัน และมีการตกลง
กัน Cash Delivery Invoice (CDI) จะถูกทาขึน้
GPHA จะให๎ความสะดวกและทาการจัดเก็บคํานาสินค๎าลงจากเรือและคําเชําตําง ๆ
GPHA จะทาการตรวจสอบลักษณะทางภายภาพของสินค๎า
หากลักษณะของสินค๎าตรงกับในเอกสารการเสียภาษีเจ๎าหน๎าศุลกากรจะทาการปลํอยสินค๎า
และทาการบันทึกในระบบ GC-NET วําสินค๎าได๎ถูกปลํอยจากทําเรือแล๎ว
หลังจากนั้นรายการสินค๎าขนสํงที่จะถูกออกโดยทําเรือเพื่อให๎สินค๎าสามารถถูกขนย๎ายขึ้นสูํ
รถบรรทุกและออกจากทําเรือได๎
แสดงเอกสารทั้งหมดตํอ CEPS ที่ประตูออกเพื่อยืนยัน (โดยใช๎ GC-Net) หากมีการปลํอย
สินค๎าออกจะมีการสาเนา รายการสินค๎าขนสํง ให๎กับ GPHA และตารวจเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
และปลํอยสินค๎าออกจากทําเรือ

ขั้นตอนการสํงออก
- ให๎รายละเอียดการขนสํงแกํบริษัทขนสํง เชํน ประเภทสินค๎า ปริมาณ จุดหมายปลายทาง
เส๎นทางการขนสํง ทําเรือปลายทาง ขนาดของเรือที่ต๎องการ และอื่น ๆ
- สํงรายละเอียดด๎านบนให๎กับบริษัทขนสํงเพื่อให๎บริษัทขนสํงสํงเอกสารตํอให๎กับ CEPS
- ใบแจ๎งราคาจะแสดงราคาตํอหนํวยของสินค๎าในการขนสํงและคําใช๎จํายทั้งหมด
- กรอกแบบฟอร์มให๎กับ Assistant Commissioner ของ CEPS เพื่อได๎รับการรับรองในการนา
สินค๎าเข๎าสูํตู๎คอนเทนเนอร์
- CEPS จะทาการอนุญาตให๎มีการนาสินค๎าบรรจุเข๎าสูํคอนเทนเนอร์
- บริษัทขนสํงนาเอกสารทั้งหมดในขั้นตอนข๎างต๎นเข๎าสูํระบบ GC-NET
- ผู๎สํงออกจะมีสิทธิในการเลือกเส๎นทางการขนสํงขึ้นโดยจะขึ้นกับราคา ระยะเวลาในการขนสํง
และอื่นๆ โดยรายละเอียดตํางๆจะบริษัทขนสํงจะเป็นผู๎เสนอ
- เมื่อมีการตกลงแล๎ว Shipping Notes จะถูกทาขึ้น
- บริษัทขนสํงจะทาการเพิ่มเติมข๎อมูลผํานระบบ GC-Net และพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
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- เจ๎ าหน๎ าที่ของ CEPS จะทาการยืนยันเอกสารนั้นและจะมอบหมายงานให๎ กั บเจ๎าหน๎าที่
ตรวจสอบ
- การตรวจสอบจะมีขึ้นที่จุดขนสํงสินค๎าขึ้นเรือโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบ จาก Narcotics Control
Board และ National Security หลังจากนั้น คอนเทนเนอร์จะถูกผนึก
- รายการสินค๎าขนสํงจากจุดขนสํงสินค๎าและจะถูกใช๎เพื่อขออนุญาตเข๎าสูํทําเรือจุดหมาย ใบแจ๎ง
ราคาจะถูกทาขึ้นหากมีคําใช๎จํายในการขนสํ งสิ นค๎าขึ้นเรือ และคําเชํา ซึ่งคําใช๎จํายเหลํ านี้
จะต๎องจํายที่ GHPA หลังจากที่มีการเอกสารการปลํอยเรือ
- รายการสิ นค๎ าขนสํ งและส าเนาของเอกสารแสดงรายการสิ นค๎าจะถู กสํ งให๎ กั บบริ ษัทขนสํ ง
เพื่อที่จะตรวจสอบวําหมายเลขของคอนเทนเนอร์ ตรงกับบันทึกการขนสํงหรือไมํ หลังจากนั้น
เอกสารการปลํอยเรือจะถูกทาขึ้น
- GPHA จะทาการออก CDI (Cash Deliver Invoice) ซึ่งจะถูกสํงให๎กับ CEPS
- CEPS จะทาการยืนยันเอกสารการปลํอยเอและจะสํงตํอให๎กับบริษัทขนสํง
- ใบแจ๎งราคาสาหรับคําขนสํงสินค๎าขึ้นเรือและใบอนุญาตจะถูกทาขึ้นและสํงให๎กับบริษัทขนสํง
- เรือขนสํงจะได๎รับ Bill of Landing ที่ได๎รับการอนุญาตจากบริษัทขนสํง
- Original Bill of Landing จะถูกทาโดยบริษัทขนสํงหลังจากที่เรือได๎ออกจากทําแล๎ว (ภายใน
72ชั่วโมง)
- บริษัทขนสํงจะติดตํอ CEPS เพื่อรับเอกสารหลังการตรวจผํานการขนสํง
- Original bill of Landing จะถูกทาขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมํได๎ใช๎ (Tax loss carry forward)
กฎหมายอนุญาตให๎ ธุร กิจ การเกษตร การทาเหมืองแรํ การผลิ ตเพื่อการสํ งออก การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจทํองเที่ยว ธุรกิจการพัฒนาซอฟแวร์ (ICT) ทบยอดขาดทุนเป็นเวลา 5 ปี
สาหรับธุรกิจประเภทอื่นสามารถทบยอดได๎เฉพาะมูลคําที่ขาดทุนจากการขายหุ๎นบริษัทให๎กับผู๎รํวมลงทุ น
อื่นเป็นเวลา 5 ปีเชํนกัน
กฎระเบียบการป้องกันการเลี่ยงภาษี
กฎหมายเงิน ได๎ ภ ายในประเทศสํ ว นที่ 9 มีบัญญัติ เกี่ยวกับการแบํงสรรเงิน ได๎ (Income
splitting) การกาหนดราคาโอน (Transfer pricing) การตั้งทุนต่า (Thin capitalization) และการลงทุน
เพื่อเงินปันผล(Dividend stripping)
 การแบํงสรรเงินได๎ - กฎหมายกานาไมํอนุญาตให๎บุคคลใดก็ตามทาการแบํงสรรเงินได๎
รวมถึงการถํายโอนเงินได๎หรือทรัพย์สิน (รวมถึงเงินสด) ให๎กับบุคคลอื่น เพื่อจุดประสงค์ใน
การลดจานวนภาษีรวมสุทธิของทั้งผู๎โอนและผู๎ได๎รับโอน
 การกาหนดราคาโอน - ผู๎บัญชาการกิจทั่วไปขององค์การัฐบาลมีสิทธิในการไตํสวนและ
ปรับแก๎การโอนเงินระหวํางบุคคลผู๎มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกัน เชํนญาติพี่น๎อง หรือผู๎รํวมงาน
ที่มีผลประโยชน์รํวมกัน โดยผู๎บัญชาการจะพิจารณาจากแหลํงที่มาทางภูมิศาสตร์ของเงินได๎
ลักษณะของเงินได๎ เงื่อนไขการชาระเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยรัฐบาลประเทศ
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กานาและกรมสรรพากรได๎ออกบัญญัติควบคุมการกาหนดราคาโอน ซึ่งบังคับให๎ผู๎เสียภาษี
จํายคืนผลตํางคําภาษีที่เกิดจากการกาหนดราคาโอนประจาปี และให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการทา
ธุ ร กรรมการเงิ น ระหวํ า งกั บ บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล๎ ชิ ด กั น และข๎ อ มู ล ของบริ ษั ท ที่
เจ๎าหน๎าที่กรมสรรพากรเรียกดูเพื่อตรวจสอบวําราคาโอนเป็นไปตามราคาตลาดในชํวงเวลาที่
โอนหรือไมํ
 การตั้งทุนต่า - กรมสรรพากรและฝ่ายควบคุมภาษีกาหนดวํา บริษัทที่มีสัดสํวนของหนี้สิน
มากกวําสองเทําของสํวนของเจ๎าของของสานักงานใหญํของบริษัท เป็ นบริษัทที่กระทาการ
ตั้งทุนต่า ซึ่งถือวําผิดกฎหมายภาษีของประเทศกานา
 การลงทุนเพื่อเงินปันผล - บัญญัติภาษีไมํอนุญาตให๎หักสํวนเสียที่เกิดจากการซื้อหุ๎นสํวนเพื่อ
รับคําเงินปันผลแล๎วขายหุ๎นสํวนทิ้งไปหลังจากได๎รับเงินปันผลเพื่อลดมูลคํา เงินได๎รวมในการ
คิดภาษี
นอกจากนี้ ยั งมี บ ทบั ญญั ติป้ อ งกั นการเลี่ ยงภาษีทั่ว ไป โดยที่ คณะกรรมาธิก ารอาจพิจารณา
ปรับเปลี่ยนข๎อบัญญัติได๎หากเห็นสมควร
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ภาคผนวกที่ 3.1
1. ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเชําที่ดิน
ขั้นตอนในการหาที่ดินและเชําที่ดินมีดังนี้
1. นักลงทุนต๎องลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินและสังคมในละแวกนั้น วํามีลักษณะที่เหมาะสมกับ
กิจการที่จะกํอตั้ง
2. นั ก ลงทุน ต๎อ งตรวจสอบรายชื่อ ของเจ๎า ของที่ดิ นจากหนํ ว ยงานจั ด การที่ ดิน ของรั ฐ บาล
(Lands Commission) เพื่อหาผู๎ที่มีสิทธิ์ขาดในการทาสัญญาเชําที่ดินที่สมบูรณ์ตาม
กฎหมาย เชํน ถ๎าที่ดินเป็นของกลุํมชุมชนยํอย ผู๎ลงทุนต๎องเจรจาและทาสัญญาเชําที่กับผู๎นา
ของกลุํมชุมชนผู๎มีสิทธิขาดในการตัดสินใจแทนสมาชิกในชุมชนนั้น
3. นักลงทุน ต๎องตรวจสอบวําที่ดินผื นที่จะเชําติดปัญหาทางกฎหมายใดๆหรือไมํ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาดังกลําว
4. หลังจากที่เจรจาทาสัญญาเชําที่กับเจ๎าของผู๎มีสิทธิ์ขาดในการครอบครองที่ดินแล๎ว นักลงทุน
ต๎องทาธุรกรรมรับรองสิทธิ์ในการใช๎ที่ดินกับหนํวยงานจัดการที่ดินของรัฐบาล เพื่อเริ่มใช๎
ที่ดินได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย
ราคาเชําพื้นที่ทากิจการ
สาหรับพื้นที่ทาธุรกิจในยํานธุรกิจในเมืองอัคคราและเมืองเทมา ราคาเชําที่ในตึกสานักงานโดยเฉลี่ย
อยูํที่ 35 ถึง 40 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตํอตารางเมตร ราคาเชําที่ประกอบการค๎าขายโดยเฉลี่ยอยูํที่ 60 ถึง 65
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตํอตารางเมตร นักลงทุนสามารถใช๎บริการปรึกษาหาพื้นที่เชําทาธุรกิจจากบริษัทจัดการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจรายใหญํที่นําเชื่อถือคือ Broll Ghana Limited (www.brollghana.com)
สาหรับพื้นที่อยูํอาศัยหรือประกอบการอื่น ๆ ระยะเวลาเชําโดยเฉลี่ยคือ 49 ปี
1 พื้นที่อยูํอาศัย ราคาเชําอยูํที่ 5,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอ 100’ x 80’
2 พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ราคาเชําอยูํที่ 30,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตํอเอเคอร์
3 พื้นที่เกษตรกรรม ราคาเชําอยูํที่ 35 ถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตํอเดือน
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2. ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจดทะเบียนสานักงานยํอยของบริษัทตํางประเทศ
ข๎อมูลที่ใช๎ในการจดทะเบียนสานักงานยํอยของบริษัทตํางประเทศ
1. ส าเนากฎบั ตรกฎระเบี ย บบัน ทึกและบทความหรือเครื่องมื ออื่น ๆ ที่กาหนดโครงสร๎า ง
กฎระเบียบของบริษัทฉบับภาษาอังกฤษ
2. ชื่อบริษัท
3. ประเภทของธุรกิจ
4. ชื่อ ที่อยูํ และอาชีพของผู๎บริหารที่จะประจาการในสานักงานกานา
5. จานวนหุ๎น มูลคําหุ๎นที่จําย และมูลคําคงเหลือที่ต๎องชาระเป็นเงินสดหรืออยํางอื่น
6. ที่อยูํของสานักงานหลักในประเทศเจ๎าของธุรกิจ
7. ที่อยูํและหมายเลขไปรษณีย์ของสานักงานยํอยในประเทศกานา
8. ชื่อและที่อยูํในประเทศกานาของบุคคลที่ได๎รับอนุญาตให๎ทาธุรการด๎านเอกสารในนามของ
บริษัท
9. รายละเอียดและสาเนาของคําใช๎จํายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท
หากมีข๎อมูลใดเปลี่ยนแปลงระหวํางชํวงเวลาในการดาเนินธุรกิจ บริษัทจะต๎องแจ๎งหนํวยทะเบียน
ธุรกิจนอกระบบภายในสองเดือน
3. การจดทะเบียนเป็นผู๎เสียภาษีเพื่อขอรับเลขประจาตัวผู๎เสียภาษี (Taxpayer Identification
Number: TIN)
TIN เป็นหมายเลขประจาตัวผู๎เสียภาษีเพื่อประกอบการใช๎ทาธุรกรรมกับสานักงานดังตํอไปนี้
1. ฝ่ายจัดการเงินได๎ภาษีภายในประเทศของกรมสรรพากร
2. ฝ่ายศุลกากรของกรมสรรพากร
3. สานักงานควบคุมและการบัญชีบัญชีทั่วไป
4. สานักทะเบียนทั่วไป
5. กรมปกครองเขตท๎องถิ่น
6. สถาบันภาครัฐอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงกาหนดไว๎ตามกฎหมาย
และธุรกรรมที่ต๎องใช๎หมายเลข TIN เป็นหลักฐานประกอบ ได๎แกํ
1. ใช๎จัดการเรื่องภาษีสาหรับสินค๎าเพื่อจัดจาหนํายที่นาเข๎าหรือสํงออกจากทําขนสํงระหวําง
ประเทศ
2. ใช๎ประกอบการทาเอกสารสัญญาเชําที่ดินในประเทศกานา
3. ใช๎ประกอบการทาเอกสารซึ่งเกี่ยวกับการชาระคําธรรมเนียมและภาษีทุกชนิดแกํรัฐบาลกานา
4. ใช๎ป ระกอบการลงทะเบี ย นธุ รกิจเพื่ อขอใบรับรององค์กรธุรกิจและใบเริ่มต๎นธุ รกิจจาก
สานักงานทะเบียนแหํงชาติ
5. ใช๎ประกอบการรับชาระเงินคําสินค๎าและบริการตามสัญญาการค๎ากับสานักงานควบคุมและ
การบัญชีทั่วไปหรือกรมปกครองเขตท๎องถิ่น
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บุคคลผู๎มีภาระหน๎าที่ต๎องจํายภาษีทุกกรณี จะต๎องลงทะเบียนและขอรับหมายเลขประจาตัวผู๎
เสียภาษีดังกลําว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได๎จาก www.gra.gov.gh ตามประเภท
ของผู๎เสียภาษี ได๎แกํ
1. บุคคลทั่วไปหรือเจ๎าของกิจการสํวนบุคคล
2. องค์กรธุรกิจตําง ๆ
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนประเภทของภาษี
เอกสารอื่นที่ต๎องแนบไปกับแบบฟอร์มลงทะเบียน คือ อยํางใดอยํางหนึ่งจากรายการตํอไปนี้
 ใบรับรององค์กรธุรกิจ
 สาเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไมํหมดอายุ (หน๎าที่มีรูปภาพ)
 สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมํหมดอายุ (หน๎าที่มีรูปภาพ)
 สาเนาใบรับรองผู๎สิทธิเลือกตั้งที่ยังไมํหมดอายุ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไมํหมดอายุ
โดยผู๎ลงทะเบียนจะต๎องสํงแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกข๎อมูลครบถ๎วนและหนึ่งในเอกสารที่
กลําวข๎างต๎นไปยังหนึ่งในหนํวยงานดังตํอไปนี้
 สานักทะเบียนทั่วไป
 สานักงานฝ่ายจัดการเงินได๎ภาษีภายในประเทศ (เงินได๎ภาษีและภาษีมูลคําเพิ่ม)
 สานักงานกรมศุลกากร
ฝ่ายจัดการผู๎เสียภาษีอากรของบริษัท สาหรับพนักงานของบริษัทขนาดใหญํที่จดทะเบียนกับ
หนํวยงานจัดการภาษี
4. รายการสินค๎าและบริการที่ได๎รับการยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่ม
สินค๎าและบริการที่ได๎รับการยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่ม ได๎แกํ
1. สัตว์มีชีวิต เชํน วัว แกะ แพะ สุกร และสัตว์ปีก แตํไมํรวมถึงม๎า ลา ลํอ และสัตว์พันธุ์หายาก
2. สินค๎าที่ได๎รับการออกแบบเฉพาะสาหรับการใช๎งานของผู๎พิการ
3. บริการการศึกษาโดยสถานศึกษาที่ได๎รับอนุมัติจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
อุปกรณ์ห๎องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและอุปกรณ์ห๎องสมุด
4. อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา บริการทางการแพทย์ และยาชนิดที่ระบุในระเบียนหมายเลข
แจกแจงสินค๎า (Harmonization System Code) ประเภทที่ 30 ที่ผลิตหรือจัดจาหนําย
โดยร๎ า นค๎ า ปลี ก ในประเทศกานา สํ ว นผสมที่ จ าเป็ น ในการผลิ ต ยาที่ ส าคั ญ และยาที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสุขภาพเลือกสรรเพื่อนาเข๎า และได๎รับการอนุมัติจากรัฐสภา
5. บริการการขนสํง รวมถึงการขนสํงโดยรถประจาทาง รถโดยสารสาธารณะทางบกรถไฟเรือ
และยานพาหนะทางอากาศ
6. เครื่องจักรกล เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและชิ้นสํวนที่ได๎รับการออกแบบสาหรับการ
ใช๎งานเพื่อ
- การเกษตรสัตวแพทยศาสตร์ การตกปลาและการเพาะพันธุ์พืชสวน
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อุตสาหกรรม
- การทาเหมืองแรํ (ตามที่ระบุในรายการการทาเหมืองแรํ) และการขุดเจาะพื้นดิน
- การรถไฟและรถราง
7. น้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน ได๎แกํ เบนซิน ดีเซล ก๏าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันก๏าด
และน้ามันเชื้อเพลิง
8. อาคารที่ดินและงานวิศวกรรมโยธา ไมํรวมโรงแรม ที่พัก และคลังเก็บสินค๎างานวิศวกรรม
โยธา และไมํรวมบริการวิชาชีพขั้นสูง เชํน สถาปัตยกรรม และการสารวจพื้นที่
9. บริการทางการเงิน การประกันภัย การออกเอกสารสาคัญทางการเงิน การถํายโอนการรับ
ของหรือบริการที่เกี่ยวข๎องกับเงินอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศหรือคาสั่ง
ชาระเงิน การให๎สินเชื่อ การดาเนินงานของธนาคารหรือสถาบันการเงินตํางๆ ยกเว๎นการ
บริการวิชาชีพขั้นสูง เชํน การบัญชี การลงทุนและที่ปรึกษาด๎านกฎหมาย
10. สัตว์บก สัตว์ปีกและปลาที่นาเข๎าเพื่อการเพาะพันธุ์ สัตว์ที่มีชีวิตได๎แกํ ลา ลํอ วัว สุกร แกะ
แพะ สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนมใต๎ทะเล ปลาและสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยูํในน้า
11. ผลิตภัณฑ์ดิบจากสัตว์ที่ไมํผํานกระบวนการอื่นๆนอกจากการดองเค็ม การรมควัน การแชํ
แข็งหรือกระบวนการพื้นฐานอื่นๆเพื่อการเก็บรักษา ยกเว๎นตับบด ตับหํานและตับเป็ดและ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล๎ายคลึงกัน
12. ผลิตภัณฑ์อาหารดิบจากผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์และพืชน้าที่ผลิตในประเทศกานา
ได๎แกํ ปลากุ๎งหอย ผัก ผลไม๎ ถั่ว กาแฟ โกโก๎ เนย เมล็ดเชีย ข๎าวโพด ข๎าวฟ่าง ฝักข๎าวโพด
พริกและข๎าวยกเว๎นปลาพันธุ์สวยงาม
13. เมล็ดพันธุ์พืชและสํวนของต๎นไม๎ที่ใช๎เพื่อการขยายพันธุ์ ผลไม๎ ถั่ว ธัญพืช และผักชนิดตําง ๆ
ที่รับประทานได๎
14. ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งปุ๋ย ยาฆําแมลง สารควบคุมการเจริญเติบโตสารกาจัด
ศัตรูพืชยารักษาสัตว์และวัคซีนอาหารและสํวนผสมอาหารสัตว์ที่ทาจากสารเคมี
15. อุปกรณ์ตกปลา เรืออวน ตะขอ เบ็ด และอุปกรณ์ตกปลาอื่น ๆ รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่
นาเข๎าเพื่อการประมง
16. น้า ยกเว๎นน้าดื่มบรรจุขวดและน้ากลั่น
17. ไฟฟ้า ยกเว๎นการใช๎ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ที่เกินกวําขีดจากัดที่ระบุโดยรัฐมนตรี
18. สิ่งพิมพ์ (หนังสือและหนังสือพิมพ์ ) ที่ผลิตด๎วยกระบวนการคัดลอก รวมถึงหนังสือแผนที่
หนังสือ แผนภูมิแผนที่เป็นแผํนแยก และเพลง ยกเว๎นหนังสือพิมพ์ที่นาเข๎า แบบแปลนและ
ภาพวาดผลงานทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค วารสาร นิตยสาร รายการราคาการ์ดอวย
พร ปฏิทินและเครื่องเขียน
19. สินค๎าที่โอนจากผู๎ที่มีภาระเสียภาษีหนึ่งไปยังผู๎มีภาระเสียภาษีอีกผู๎หนึ่ง โดยสินค๎าที่โอนเป็น
สํวนหนึ่งของการโอนธุรกิจ
20. บริการไปรษณีย์และคําดวงตราไปรษณียากร
-
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4.1 ค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 4.1:

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa)
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

ประเภทของวีซ่า (VISA)
สําหรับการเดินทางเข้าประเทศได้ครั้งเดียว (3 เดือน)
สําหรับการเดินทางเข้าประเทศได้หลายครั้ง (6 เดือน)
สําหรับการขอเข้าประเทศฉุกเฉิน
สําหรับการเดินทางผ่าน

จานวนเงิน
40
80
150
20

หมายเหตุ:
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะไม่สามารถคืนเงินได้
2. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับผู้ร้องขอบริการวีซ่าฉุกเฉินภายในหนึ่งวัน
3. ต้องชําระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดเท่านั้น
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: สถานกงสุล สาธารณรัฐกานา ประจําประเทศไทย และ Ghana Immigration Service ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1
กั น ยายน พ.ศ. 2557เว็ บ ไซต์ : http://www.ghanaconsulate-thailand.com/html/visa.html#fee และ
http://www.ghanaimmigration.org/visa_info.html
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4.2 ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการ
ตารางที่ 4.2:

สรุปกระบวนการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการในกานา

ลาดับ
1
2

ขั้นตอน
ดําเนินการจดหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ตรวจสอบสิทธิการใช้ชื่อบริษัท ดําเนินการจด
ทะเบียนบริษัทและขอรับเอกสารหนังสือสําคัญ
การจดทะเบียน (certificate of incorporation)

3

ขอรับการเซ็นรับรองความถูกต้องในเอกสาร
หนังสือสําคัญจากเจ้าหน้าที่ (A Commissioner
of Oaths) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบในการจด
ทะเบียนบริษัท
ขอรับใบหนังสือจดทะเบียนบริษัท จาก the
Registrar-General’s Department เพื่อที่จะเริ่ม
ดําเนินกิจการ
ทําการฝากเงินเท่ากับจํานวนทุนจดทะเบียนใน
บัญชีธนาคารของบริษัท
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (business
licenses) ที่ the Metropolitan Authority
รับการตรวจสอบสถานประกอบการโดย the
Metropolitan Authority
สมัครเข้ารับสิทธิประกันสังคม

4
5
6
7
8

หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)
ระยะเวลา
จานวนเงิน
2 วัน
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
1 วัน
ตรวจสอบชื่อที่สามารถใช้ได้ – ไม่
เสียค่าใช้จ่าย; ตรวจสอบรายนาม
ของบริษัท - GHS10 ต่อการค้นหา 1
ครั้ง; ชุดเอกสารประกอบการจัดตัง้
บริษัท – GHS10; ค่าลงทะเบียน
จัดตั้งบริษัท GHS 135 + GHS 5 ต่อ
ใบรับรอง
1 วัน
GHS 2
(1)

2 วัน

ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียน
บวกกับ +ค่าธรรมเนียม GHS 10

1 วัน

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

7 วัน

ตามประเภทธุรกิจ

1 วัน

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

1 วัน

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : (1) ระยะเวลาโดยเฉลี่ ย ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น การในขออนุ มั ติ จ ากหน่ ว ยงานราชการ (อ้ า งอิ ง จาก
http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Doing Business ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ghana
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ตารางที่ 4.3:

ค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นทากิจการที่ GIPC
หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1. การจดทะเบียน
ธุรกิจที่ชาวกานาเป็นเจ้าของทั้งหมด (การค้าขายสินค้า)
ธุรกิจที่ชาวกานาเป็นเจ้าของทั้งหมด (อื่น ๆ)
กิจการร่วมค้า (จํานวนเงินทุนจากต่างชาติขั้นต่ํา USD 200,000)
กิจการของคนต่างชาติทั้งหมด (จํานวนเงินทุนจากต่างชาติขั้นต่ํา USD 500,000)
การผลิตหรือการส่งออก
การค้าทั่วไป (จํานวนเงินทุนจากต่างชาติขั้นต่ํา USD 1,000,000)
การต่ออายุ (ทุก 2 ปี) – กิจการร่วมค้าและกิจการของคนต่างชาติทั้งหมด
การต่ออายุ (ทุก 2 ปี) – ธุรกิจที่ชาวกานาเป็นเจ้าของทั้งหมด
สํานักงานประสานงาน (Liaison Office)
การเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรอง
การทําสําเนาเอกสาร (เช่น หนังสือรับรอง จดหมาย เป็นต้น)
หนังสือรับรองเพิ่มเติมสําหรับสาขา
2. โครงการเชิงกลยุทธ์
ค่าธรรมเนียมการดําเนินการสําหรับโครงการเชิงกลยุทธ์
การอนุมัติการลงทุน
3. การถ่ายทอดทางเทคโนโลยี: การยื่นขอครั้งแรก (ระยะเวลาสูงสุด 10 ปี)
และการต่ออายุ (ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี)
ค่าธรรมเนียมการดําเนินการ
มูลค่าการถ่ายโอนถึง USD 500,000 ต่อปี
มูลค่าการถ่ายโอนถึง USD 750,000 ต่อปี
มูลค่าการถ่ายโอนถึง USD 1,000,000 ต่อปี
มูลค่าการถ่ายโอนถึง USD 1,500,000 ต่อปี
มูลค่าการถ่ายโอนถึง USD 2,000,000 ต่อปี
มูลค่าการถ่ายโอนถึง USD 3,000,000 ต่อปี
มูลค่าการถ่ายโอนสูงกว่า USD 3,000,000 ต่อปี

จานวนเงิน
6,480
648
3,600
9,000
18,000
18,000
1,800
360
27,000
360
252
2,160
จานวนเงิน
7,200
72,000
จานวนเงิน
3,600
9,000
18,000
27,000
36,000
54,000
72,000
90,000

หมายเหตุ: การชําระค่าธรรมเนียมดําเนินผ่านทางตั๋วแลกเงินของธนาคารเท่านั้น และ Ghana Investment
Promotion Centreสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่ ม า: Ghana Investment Promotion Centre ข้ อ มู ล สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/doing-business-in-ghana/starting-a-business.html
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4.3 อัตราภาษี
4.3.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 4.4:

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)

เงินได้ค่าจ้าง
0 – 1,584
1,585 – 2,376
2,377 – 3,480
3,481 – 31,680
GHS ส่วนที่เกิน 31,680

อัตราภาษี
0%
5%
10%
17.5%
25%

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: KPMG ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-inAfrica/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/Fiscal%20Guide%20Ghana.pdf

ตารางที่ 4.5:
ประเภทเงินได้
ภาษีเงินได้ค่าจ้าง
กําไรจากการขายสินทรัพย์
เงินปันผล
ดอกเบี้ย
ค่าลิขสิทธิ์

อัตราภาษีตามประเภทเงินได้
อัตราภาษี
0 − 25%**
15%
8%*
8% หรือ ได้รับการยกเว้นหากได้รับจากสถาบัน
การเงินหรือพันธบัตรรัฐบาลของกานา***
ถูกจัดเก็บในอัตราของภาษีเงินได้ค่าจ้าง

หมายเหตุ:
* การเสียภาษีดังกล่าวเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเป็นการจัดเก็บเสียภาษีขั้นสุดท้าย (final tax).
** ตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
*** หากบริษัทที่จ่ายดอกเบี้ยไม่ใช่สถาบันการเงินหรือจ่ายค่าดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาลของกานาจะต้องเสียภาษี ณ
ที่จ่าย ที่อัตรา 8% และควรได้รับการพิจารณาเป็นเครดิตภาษีกับภาษีเงินได้ที่จ่ายประจําปี
ที่มา: KPMG ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-inAfrica/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/Fiscal%20Guide%20Ghana.pdf
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4.3.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตารางที่ 4.6:

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในกานา

ประเภทเงินได้
อัตราภาษี
อัตราภาษีเงินได้นติ ิบุคคลมาตรฐาน
25%
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศกานา
22% (สําหรับ 3 ปีแรก)
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรม
20%
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแบบ non-traditional
8%
ธนาคารชนบทและชุมชน
8% (หลังจากช่วงยกเว้นภาษี)
ผู้รับเหมาในเขตการค้าเสรีและผู้ประกอบการส่งออกในตลาด
ไม่มากกว่า 8%
ต่างประเทศ
ผู้รับเหมาในเขตการค้าเสรีและผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและบริการใน
25%
ประเทศ
สถาบันการเงินที่มเี งินได้จากการให้กู้ยืม ผู้ประกอบการในภาค
20%
การเกษตรและบริษัทลีสซิ่ง
บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ยวเนื่องกับ
0 − 20% (หลังจากช่วงยกเว้นภาษี)
โกโก้ (อัตราภาษีขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้งของกิจการ)
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
ไม่มากกว่า 50% (ตามกฎหมายปิโตรเลียม)
บริษัทเหมืองแร่
35%
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
15%
เงินปันผล
8%
ค่าลิขสิทธิ์
จะถูกเก็บในอัตราภาษีเงินได้เงินได้ปกติ
เงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
8%
ที่มา: KPMG ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-inAfrica/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/Fiscal%20Guide%20Ghana.pdf

4.3.3 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตารางที่ 4.7:

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับบริษัทที่ไม่มีถิ่นฐานในประเทศ

ประเภทเงินได้

อัตราภาษี
การส่งกลับเงินกําไรของสาขา
10%*
เงินได้จากการประกอบกิจการขนสงสินค้า ท่าอากาศยาน เคเบิลทีวี วิทยุ ไฟ
15%* เงินได้ขั้นต้น (gross
เบอร์ออปติคอล และการสื่อสารผ่านดาวเทียม
receipts)
เงินปันผล
8%*
ดอกเบี้ย
8%*
ค่าลิขสิทธิ์
15%*
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมบริการทางเทคนิค
20%*
ค่าเช่า
15%*
หมายเหตุ: * การเสียภาษีดังกล่าวเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเป็นการจัดเก็บเสียภาษีขั้นสุดท้าย (final tax).
ที่มา: KPMG ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-inAfrica/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/Fiscal%20Guide%20Ghana.pdf
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4.3.4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเรียกเก็บจากสินค้าและการให้บริการที่ผลิตในประเทศกานา ในการนําเข้า
สินค้าทุกชนิด และในการนําเข้าการบริการ โดยอัตราภาษีสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 17.5% โดยอัตรา
ภาษีดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรัฐบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่ พ.ศ.
2556 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน จาก 15 % เป็น 17.5%
ที่มา: mondaq ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557
http://www.mondaq.com/x/293322/sales+taxes+VAT+GST/New+Ghana+Vat+Act+Promulgated

4.3.5 อัตราอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมการโอน
ตารางที่ 4.8: อัตราอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมการโอน
ประเภทการโอน
อัตราภาษี
การโอนอสังหาริมทรัพย์
0.25% ถึง 1%
การโอนหุ้น
ได้รับการยกเว้นภาษี
ที่มา: KPMG ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-inAfrica/Documents/2014%20Fiscal%20Guides/Fiscal%20Guide%20Ghana.pdf
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4.4 ค่าจ้างแรงงานตามประเภทแรงงาน
ตารางที่ 4.9:

ค่าเฉลี่ยอัตราค่าจ้างแรงงานสาหรับแรงงานไร้ฝีมือ
แรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝืมือ

หน่วย : USD (1 USD = 1.98 GHS = 29.1 THB*)
ประเภทของแรงงาน
อัตราค่าจ้างเฉลี่ยขั้นต่าต่อปี
อัตราค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดต่อปี
แรงงานไร้ฝมี ือ
1,799.59
5,709.27
แรงงานกึ่งฝีมือ
1,981.82
6,886.01
แรงงานฝีมือ
5,008.55
27,467.50
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2556
ที่มา: Ghana Investment Promotion Centre ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/doing-business-in-ghana/cost-of-doingbusiness/labour-and-employment.html

4.5 การจ้างแรงงาน
ตารางที่ 4.10: สรุปกฎหมายแรงงานที่สาคัญ
หน่วย: USD/เดือน (1 USD = 31.9641 THB*)
จานวนเงิน
27.6

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

หน่วย: วัน
วันทางาน วันลาหยุดตามกฎหมาย
จานวนวัน
จํานวนวันที่มากที่สุดในการทํางานต่อ 1 สัปดาห์
5.0
วันลาหยุดของพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป(วันหยุดใน
15.0
วันทํางาน)
ที่มา : อ้างอิงจาก World Bank, สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ghana/employing-workers
หน่วย: สัปดาห์
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2.0
4.3
4.3

เงินชดเชยเมื่อไล่พนักงานออก
อัตราที่ต้องชดเชย
สําหรับพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขนึ้ ไป
8.7
สําหรับพนักงานที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป
43.3
สําหรับพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป
86.7
ที่มา : อ้างอิงจาก World Bank, สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ghana/employing-workers
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4.6 ค่าใช้จ่ายในการรับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาต
ทางาน
ตารางที่ 4.11: อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการรับใบอนุญาตของแรงงานชาวต่างชาติที่ออกโดย
Ghana Immigration Service
หน่วย : GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)

ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่
(i) ใบอนุญาตของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ใน ECOWAS ต่อคน
(ii) ใบอนุญาตของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อื่น ๆ ต่อคน
(iii) ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ (ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

จานวนเงิน
100
200
USD 50/100

ตารางที่ 4.12: อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการรับใบอนุญาตของแรงงานชาวต่างชาติที่ออกโดย
Ghana Investment Promotion Centre
หน่วย : GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)

ใบอนุญาตทางาน
(i) โควตาอัตโนมัติ
(ii) Substitution of Quota Letters (Automatic & Short-term
Permit)
(iii) การเปลี่ยนแปลงโควตาอัตโนมัติ
(iv) โควต้าระยะสั้น: 1 ปี หรือไม่เกิน 1 ปี
(v) โควต้าระยะสั้น: 2 - 3 ปี
(vi) โควต้าระยะสั้น: 4 - 5 ปี

จานวนเงิน
1,500
500
1,500
6,800
9,500
13,500

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ตารางที่ 4.13: อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการรับใบอนุญาตของแรงงานชาวต่างชาติที่ออกโดย
Ghana Free Zones Board
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่
ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ต่อคนต่อปี

จานวนเงิน
200

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Ghana Investment Promotion Centre ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว๊บไซต์: http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/doing-business-in-ghana/cost-of-doingbusiness/labour-and-employment.html
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4.7 ค่าเช่า
4.7.1 ค่าเช่าสานักงาน
ตารางที่ 4.14: ค่าเช่าสานักงาน
ประเภทพื้นที่
ค่าเช่าเฉลี่ยพื้นที่พาณิชย์
ค่าเช่าเฉลี่ยพื้นที่สํานักงาน

หน่วย : USD/ ตร.ม./ เดือน (1 USD = 31.9641 THB*)

อัตรา
60 - 65
35 - 40

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Broll ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: www.brollghana.com

4.7.2 ค่าเช่าที่พัก/ ที่อยู่อาศัย
ตารางที่ 4.15: ค่าเช่าที่พัก/ ที่อยู่อาศัย
ประเภทที่พัก/ ที่อยู่อาศัย
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยบ้าน 3 ห้องนอนสําหรับชาวต่างชาติ
ค่าเช่าโดยเฉลี่ยสําหรับที่อยู่อาศัยใน Western port town
Takoradi
บ้านพัก 2 ห้องนอน
ราคาของบ้าน 2 ห้องนอน ที่มีห้องครัวและห้องน้ํา

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

อัตรา
USD 42,000 - 50,000 ต่อปี
USD 7,000 ต่อเดือน
GHS 250 - 500 ต่อเดือน
USD 50,000

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Broll และ Ghana Real Estates Developers Association ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: www.brollghana.com และ www.gredaghana.org

4.7.3 ที่ดินสาหรับการพัฒนา (49 ปีสาหรับให้เช่า)
ตารางที่ 4.16: ที่ดินสาหรับการพัฒนา
ประเภทที่ดิน

ที่อยู่อาศัย
นิคมอุตสาหกรรม
ที่ดินเพื่อการเกษตร

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

อัตรา
USD 5,000 - USD 150,000 / 100’ x 80’
USD 30,000 - USD 150,000 / เอเคอร์
USD 35.00 - USD 50.00 / เดือน

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Ghana Investment Promotion Centre ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/doing-business-in-ghana/cost-of-doingbusiness/rent.html
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4.8 ค่าสาธารณูปโภค
4.8.1 อัตราค่าน้าประปา
ตารางที่ 4.17: อัตราค่าน้าประปา โดย Ghana Water Company Limited (GWCL)
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกากับกิจการสาธารณูปโภคสาธารณะ

หน่วย : GHS/1,000 ลิตร (1 GHS = 8.58831 THB*)

ประเภทของการใช้บริการ
ที่อยู่อาศัย
(a) Metered Domestic 0 – 20
(b) Metered Domestic 20 หรือมากกว่า
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
(c) อาคารพาณิชย์หรือโรงงานอุตสาหกรรมรม
(d) องค์กรของรัฐหรือกระทรวงของรัฐ
(e) สถานที่ที่ไม่มีการใช้มิเตอร์
(f) สถานที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับท่อน้ําสาธารณะ (Public stand
pipes)
(g) พาณิชย์พิเศษ

อัตราคงที่/ผันแปร

อัตรา

อัตราผันแปร
อัตราผันแปร

146.7814
220.0342

อัตราคงที่
312.7754
อัตราคงที่
282.2691
อัตราคงที่ต่อครัวเรือน 955.3527
145.1114
อัตราผันแปร

หมายเหตุ: พาณิชย์พิเศษ หมายถึง ลูกค้าที่ใช้ GWCL ซึ่งถือว่าน้ําเป็นวัตถุดิบหลักสําหรับบรรจุขวดน้ําขาย
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Ghana Water Company Limited (GWCL) ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: www.gwcl.com.gh/pgs/tarrifs.php

889.4336

4.8.2 อัตราค่าไฟฟ้า
สาหรับประเภทที่อยู่อาศัย

ตารางที่ 4.18: อัตราค่าไฟฟ้าประเภท I

หน่วยมิตเตอร์
0-50 (Exclusive)
51-300
301 – 600
601+
ค่าบริการ (GHS/เดือน)

หน่วย : GHS/kWh1 (1 GHS = 8.58831 THB*)

อัตรา
19.2797
38.6798
50.1990
55.7765
363.7598

หมายเหตุ: kWh เท่ากับ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Ghana Investment Promotion Centre ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/doing-business-in-ghana/cost-of-doingbusiness/utilities.html
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สาหรับประเภทไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
หน่วยมิตเตอร์
0-300
301 – 600
601+
ค่าบริการ (GHS/เดือน)

หน่วย : GHS/kWh1 (1 GHS = 8.58831 THB*)

อัตรา
55.6070
59.1715
93.3651
606.2666

หมายเหตุ: kWh เท่ากับ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Ghana Investment Promotion Centre ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.gipcghana.com/invest-in-ghana/doing-business-in-ghana/cost-of-doingbusiness/utilities.html

ตารางที่ 4.19: อัตราค่าไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าประเภท II

หน่วย : GHS/kWh1 (1 GHS = 8.58831 THB*)

กระแสไฟฟ้าพลังงานต่า (Low Voltage, SLT-LV)
การใช้บริการไม่เกิน (GHS/kVA/เดือน)
ค่าไฟฟ้า (GHS /kWh)
ค่าบริการ (GHS /เดือน)
กระแสไฟฟ้าพลังงานปานกลาง (Medium Voltage, SLT-MV)
การใช้บริการไม่เกิน (GHS/kVA/เดือน)
ค่าไฟฟ้า (GHS /kWh)
ค่าบริการ (GHS /เดือน)
กระแสไฟฟ้าพลังงานสูง (High Voltage, SLT-HV)
การใช้บริการไม่เกิน (GHS/kVA/เดือน)
ค่าไฟฟ้า (GHS / kWh)
ค่าบริการ (GHS / เดือน)
กระแสไฟฟ้าพลังงานสูง (High Voltage, SLT-HV MINES)
การใช้บริการไม่เกิน (GHS/kVA/เดือน)
ค่าไฟฟ้า (GHS / kWh)
ค่าบริการ (GHS / เดือน)

อัตรา
3,395.0927
57.9590
2,425.0661
อัตรา
2,910.0795
44.8638
3,395.0927
อัตรา
2,910.0795
41.2264
3,395.0927
อัตรา
3,395.0927
65.4767
3,395.0927

หมายเหตุ:
kWh เท่ากับ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
SLT-LV Special Load Tariff – กระแสไฟฟ้าพลังงานต่ํา (Low Voltage),
SLT-MV Special Load Tariff – กระแสไฟฟ้าพลังงานปานกลาง (Medium Voltage) และ
SLT- HV Special Load Tariff – กระแสไฟฟ้าพลังงานสูง (High Voltage)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Electricity Company of Ghana ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://ghana.ahk.de/fileadmin/ahk_ghana/docs/PURC_Publication_Of_Electricity_Tariffs.pdf
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4.9 ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตารางที่ 4.20: ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
หน่วย: GHS/ ลิตร (1 GHS = 8.58831 THB*)

Premium
Kerosene (domestic)
Kerosene (mines)
Gas oil
MGO local
RGO
LPG
Premix
Unified

ราคาหน้าโรงกลั่น
271.4869
277.3974
274.3974
271.1656
269.7742
151.0343
314.3743
125.5008
252.7469

ราคาหน้าคลัง
305.24
284.24
281.24
296.24
267.94
157
301.6947
126.24
277

ราคาหน้าปั๊ม
336.00
323
320
327
299
N/A
332
157
N/A

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: National Petroleum Authority ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://creativefactorygh.com/npa/downloads/statistics/Umtpqjc.xlsx
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4.10 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
4.10.1 บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
ในประเทศกานามีผู้ให้บริการโทรศัพท์หลัก 2 ราย ได้แก่ บริษัท Vodafone Ghana จํากัด และ
บริษัท Airtel จํากัด ในปัจจุบันบริษัท Vodafone Ghana จํากัด เป็นผู้ให้บริการที่มีขนาดใหญ่กว่า
ผู้ประกอบการรายอื่น
ตารางที่ 4.21: อัตราค่าบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน

หน่วย: GHS/ นาที (1 GHS = 8.58831 THB*)

On Net
เครือข่ายท้องถิ่นอื่น ๆ
(โทรศัพท์พื้นฐาน)
เครือข่ายท้องถิ่นอื่น ๆ
(โทรศัพท์มือถือ)
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
อิตาลี
ไนจีเรีย
แอฟริกาใต้
เยอรมัน
จีน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
SMS-On Net
SMS-Other Networks
SMS-IDD

Vodafone
0.06

Airtel
0.053

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
0.0565

0.06

0.053

0.0565

0.1368

0.084

0.1104

0.3
0.13
0.13
0.45
0.3
0.88
0.45
0.13
0.45
N/A
N/A

0.36
0.144
0.144
0.44
0.2
0.39
0.44
0.144
0.39
0.04
0.044
อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

0.33
0.137
0.137
0.445
0.25
0.635
0.445
0.137
0.42
0.04
0.044

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: National Communications Authority ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.nca.org.gh/40/52/Network-Tariffs.html
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4.10.2 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศกานามีผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พท์ มื อถื อที่ จดทะเบี ยนทั้ง หมด 6 รายได้ แก่ Scancom
(MTN), Millicom (TIGO), Vodafone (One Touch), Expresso (ชื่อเดิม Kasapa), Bharti Airtel (ชื่อ
เดิม Zain) and Globacom (GLO). การสมัครใช้บริการกับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือแต่ละราย
สามารถทําได้ผ่านตัวแทนจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายที่จะพบในแต่ละเมือง
ตารางที่ 4.22: ค่าบริการของผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ (เติมเงิน)
MTN

TIGO

Vodafone

หน่วย: GHS/นาที (1 GHS = 8.58831 THB*)
ค่าเฉลี่ย
Airtel
GLO
Expresso
อุตสาหกรรม
0.0999
0.14
0.0954
0.1117

On Net
0.105
0.04
0.19
เครือข่าย
0.13
0.102
0.19
0.0999
0.14
0.1494
ท้องถิ่นอื่น ๆ
สหราช
0.472
0.354
0.3
0.36
0.44
1.6000
อาณาจักร
สหรัฐอเมริกา 0.1073
0.132
0.13
0.144
0.11
0.2118
แคนาดา
0.1073
0.132
0.13
0.144
0.11
0.2118
อิตาลี
0.472
0.354
0.45
0.44
0.275
2.0000
ไนจีเรีย
0.206
0.354
0.3
0.2
0.165
0.2118
แอฟริกาใต้
1.0299
0.54
0.88
0.39
0.275
1.2708
เยอรมัน
0.472
0.54
0.45
0.44
0.275
1.6000
จีน
0.1073
0.132
0.13
0.144
0.11
0.2118
สหรัฐอาหรับเอ
0.472
0.54
0.45
0.39
0.44
1.6000
มิเรตส์
SMS-On Net 0.045
0.0403
0.04
0.04
0.04
0.0424
SMS-Other
0.055
0.0477
0.05
0.044
0.04
0.0438
Networks
MMS
0.18
0.1
0.19
0.18
Data/MB
0.1
0.2
0.2
0.1
0.08
0.0500
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: National Communications Authority ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.nca.org.gh/40/52/Network-Tariffs.html

0.1352
0.5877
0.1392
0.1392
0.6652
0.2395
0.7310
0.6295
0.1392
0.6487
0.0413
0.0468
0.1625
0.1217
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ตารางที่ 4.23: SMS IDD (บริการ SMS ระหว่างประเทศ)
SMS-IDD

MTN

TIGO

Vodafone

Airtel

หน่วย: GHS/ครั้ง (1 GHS = 8.58831 THB*)
ค่าเฉลี่ย
GLO
Expresso
อุตสาหกรรม
0.182
0.0636
0.11715
0.142
0.0636
0.10548
0.142
0.0636
0.10548
0.162
0.0636
0.11382
0.162
0.0636
0.11862
0.152
0.0636
0.11695
0.162
0.0636
0.11382
0.142
0.0636
0.11048
0.182
0.0636
0.11715

สหราชอาณาจักร 0.1073 0.15
0.1152
0.0848
สหรัฐอเมริกา
0.1073 0.12
0.1152
0.0848
แคนาดา
0.1073 0.12
0.1152
0.0848
เยอรมัน
0.1073 0.15
0.1152
0.0848
อิตาลี
0.1073 0.15
0.144
0.0848
ไนจีเรีย
0.1073 0.15
0.144
0.0848
แอฟริกาใต้
0.1073 0.15
0.1152
0.0848
จีน
0.1073 0.15
0.1152
0.0848
สหรัฐอาหรับ
0.1073 0.15
0.1152
0.0848
เอมิเรตส์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: National Communications Authority ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.nca.org.gh/40/52/Network-Tariffs.html

4.10.3 ค่าใช้จ่ายของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4.24: ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเมือง Accra

บริษัท

ประเภท
แพคเกจ

300 MB
2.5 GB
MTN
4 GB
6 GB
Pay as
you go
One-day
session
One-week
Vodafone
session
One-เดือน
session
Two-เดือน
session

ดาวน์
โหลด
(Kbps)
3,600
3,600
3,600
3,600
512

จากัด
ราคาต่อ
จานวน
ราคา
เดือน
ข้อมูล
ต่อMB
(MB)
300
10.00 0.033
2,500 40.00 0.016
4,000 60.00 0.015
6,000 80.00 0.013
ไม่พบ
ไม่พบ
0.200
ข้อมูล ข้อมูล

หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)
ค่าธรรมเนียม
ช่วงเวลา
เปิดการใช้
ที่ใช้งาน อุปกรณ์
งาน
ได้
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
ไม่พบ
ข้อมูล

512

150

5

0.033

1 วัน

512

750

15

0.020

7 วัน

512

2500

45

0.018

30 วัน

512

5000

80

0.016

60 วัน

60.00

55.00
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บริษัท

ประเภท
แพคเกจ

ดาวน์
โหลด
(Kbps)

จากัด
ราคาต่อ
จานวน
ราคา
เดือน
ข้อมูล
ต่อMB
(MB)

ค่าธรรมเนียม
เปิดการใช้
งาน

Post-pay
Bundle
512
1500
40
0.027
XL
Post-pay
Bundle
512
2500
60
0.024
XXL
Home
256
10000
45
0.005
55.00
Starter
Easy Surf
512
20000
65
0.003
55.00
All
512
40000
95
0.002
70.00
Rounder
Fast &
1024 60000 195.00 0.003
55.00
Reliable
Heavy
4000 10000 285.00 0.003
User
Super
4000 20000 350.00 0.003
Anywhere 4000 25000 400.00 0.003
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: USAID and West Africa Trade Hub ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.watradehub.com/sites/default/files/ISP-Costs%20v1.1.pdf

ช่วงเวลา
ที่ใช้งาน
ได้

อุปกรณ์

ไม่พบ
ข้อมูล
ไม่พบ
ข้อมูล

100.00

0.00
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4.11 ค่าขนส่งโดย UPS
4.11.1 อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังกานา – UPS
ตารางที่ 4.25: อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังกานาแบบ Express Saver
Express Saver

เอกสาร

เอกสาร & หีบห่อ

น้าหนัก (กก.)
UPS Envelope
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
57.50
57.50
81.00
102.00
126.00
147.50
169.50
191.00
214.50
236.50
258.50
64.50
88.50
112.00
134.50
158.50
179.50
202.50
224.50
247.50
268.50
290.00
312.50
332.00
354.00
376.00
395.50
417.00
438.50
460.00
482.50
513.00

โซน 2
63.00
63.00
89.00
114.50
139.00
163.50
186.00
208.50
231.00
253.50
277.00
71.00
98.00
122.50
147.50
171.50
196.50
221.50
246.50
269.00
293.50
315.00
338.00
361.00
381.50
404.50
427.00
450.00
472.00
494.50
517.00
551.50

หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)
โซน 3 โซน 4 โซน 5 โซน 6 โซน 7
74.00 82.00 87.00 93.50 96.50
74.00 82.00 87.00 93.50 96.50
106.50 115.50 124.00 133.50 139.00
138.50 147.50 160.00 175.00 183.00
169.50 179.00 196.50 215.00 224.50
202.00 211.50 233.00 256.00 266.50
233.00 245.50 266.50 292.50 307.50
261.50 277.00 300.50 331.50 348.50
292.50 309.50 335.50 368.00 389.00
323.00 340.00 368.00 404.50 429.50
351.00 372.50 403.50 444.00 470.00
82.00 90.00 96.00 101.00 103.00
114.50 126.00 133.00 144.00 148.50
148.00 160.50 173.00 188.00 192.50
177.50 192.00 211.00 229.00 237.00
212.00 226.50 249.50 272.50 280.50
242.50 259.50 282.00 312.00 323.00
272.50 292.50 317.50 350.50 365.00
304.00 325.50 351.00 388.00 407.50
336.00 359.00 387.00 426.00 451.00
365.50 392.50 420.00 465.50 493.50
393.50 424.50 451.50 503.00 533.00
424.50 455.00 482.50 539.50 573.50
451.50 486.00 515.50 575.50 615.50
480.00 519.00 547.50 614.50 656.00
508.00 551.00 578.50 652.00 696.00
537.50 583.00 610.00 688.50 738.00
566.00 615.50 643.00 725.50 777.50
595.50 649.00 675.00 763.00 819.50
624.50 678.50 707.50 800.00 859.00
653.50 712.00 738.50 838.50 898.50
699.00 761.00 794.50 892.00 961.50
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Express Saver

น้าหนัก (กก.)
โซน 1 โซน 2 โซน 3
12.0
542.00 587.00 744.50
13.0
573.50 622.50 790.00
14.0
605.00 657.50 836.00
15.0
635.50 693.00 881.00
16.0
663.00 725.50 925.00
17.0
693.00 759.50 969.00
18.0
721.00 792.50 1,013.0
19.0
750.00 824.00 1,056.0
20.0
779.50 857.50 1,100.5
21.0
803.50 887.00 1,138.0
22.0
827.50 914.00 1,174.5
23.0
851.00 943.50 1,213.0
24.0
875.50 971.50 1,248.0
25.0
901.50 1,002.0 1,285.5
26.0
925.00 1,030.0 1,324.0
27.0
950.00 1,059.0 1,360.5
28.0
974.50 1,087.0 1,397.5
29.0
998.00 1,116.0 1,435.5
30.0
1,023.0 1,144.5 1,473.0
เกิน 30 กก.
34.00 38.10 49.00
(ราคา/กก.)
ขั้นต่ํา
1,023.0 1,144.5 1,473.0
หมายเหตุ : ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศ ในโซน 6
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.upscontentcentre.com/html/ghana.html

โซน 4
811.50
862.50
912.50
962.00
1,013.0
1,062.0
1,112.5
1,162.5
1,213.5
1,259.0
1,304.5
1,351.5
1,397.0
1,443.0
1,488.5
1,534.5
1,580.0
1,626.0
1,673.0

โซน 5
848.50
901.50
955.50
1,010.5
1,064.5
1,116.5
1,170.0
1,223.5
1,277.5
1,320.5
1,365.5
1,409.0
1,452.5
1,496.0
1,539.5
1,584.0
1,627.0
1,671.5
1,714.5

โซน 6
948.50
1,002.0
1,056.0
1,111.5
1,164.5
1,217.5
1,271.0
1,324.0
1,378.0
1,424.0
1,471.5
1,519.0
1,566.0
1,612.5
1,660.0
1,706.0
1,754.5
1,801.5
1,848.5

โซน 7
1,023.0
1,085.0
1,147.0
1,208.0
1,270.0
1,331.0
1,392.0
1,452.5
1,513.0
1,562.0
1,612.0
1,661.0
1,711.0
1,759.5
1,807.5
1,858.0
1,906.5
1,955.5
2,005.5

55.70

57.10

61.60

66.80

1,673.0 1,714.5 1,848.5 2,005.5
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ตารางที่ 4.26: อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังกานาแบบ Expedited
Expedited

น้าหนัก (กก.)

หีบห่อ

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
40.0

โซน
1
82.00
125.00
166.50
207.50
248.00
288.50
326.50
365.00
402.50
442.50
468.50
496.00
522.00
551.50
577.00
602.00
626.50
651.50
675.50
702.00
720.50
742.50
761.00
783.00
802.50
824.00
843.00
864.50
882.50
904.00
930.50
960.50
986.50
1,016.50
1,043.00
1,191.50

โซน
2
91.00
137.00
182.00
227.00
271.50
313.00
352.00
393.50
433.00
475.00
504.50
537.00
567.00
599.00
629.50
659.00
686.50
716.50
742.00
772.50
796.00
820.00
843.50
868.50
892.00
916.50
939.00
965.00
986.50
1,012.00
1,042.00
1,075.00
1,104.50
1,138.00
1,167.00
1,333.50

โซน
3
106.50
164.50
224.50
280.50
337.50
392.00
443.00
495.50
546.00
600.00
639.00
680.50
719.50
762.00
800.50
839.50
876.50
915.50
951.00
991.00
1,021.00
1,054.00
1,084.00
1,115.00
1,144.50
1,179.00
1,207.00
1,240.50
1,268.50
1,301.50
1,339.50
1,383.50
1,421.00
1,464.50
1,501.50
1,716.50

หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)
โซน
โซน
โซน
โซน
4
5
6
7
116.50 123.00 133.50 137.50
178.00 196.00 213.00 219.00
240.50 262.00 289.50 300.50
301.00 324.50 358.00 377.00
362.50 388.50 430.00 456.50
421.00 446.00 499.00 530.50
478.00 504.00 566.50 604.50
537.00 562.00 634.50 679.50
595.50 619.50 701.00 751.50
653.50 678.00 769.50 825.50
696.00 726.00 815.50 879.50
742.00 775.50 867.50 935.50
786.00 821.00 913.00 989.00
831.50 870.50 962.00 1,044.50
873.50 917.50 1,008.50 1,096.50
919.50 966.00 1,056.50 1,153.00
960.50 1,010.00 1,101.00 1,203.50
1,006.00 1,057.50 1,149.00 1,259.00
1,047.50 1,102.00 1,192.50 1,308.00
1,093.00 1,150.50 1,241.50 1,362.50
1,129.50 1,185.00 1,277.50 1,402.00
1,171.00 1,225.00 1,320.50 1,446.50
1,208.50 1,259.50 1,358.00 1,484.50
1,249.00 1,298.00 1,400.00 1,529.00
1,285.00 1,332.00 1,436.00 1,566.50
1,325.50 1,371.00 1,478.00 1,609.50
1,361.00 1,405.50 1,513.50 1,647.50
1,402.00 1,443.00 1,556.00 1,691.00
1,437.50 1,477.50 1,592.00 1,728.50
1,478.50 1,515.00 1,633.50 1,772.50
1,521.00 1,559.00 1,679.50 1,822.50
1,570.00 1,609.00 1,733.50 1,881.50
1,613.00 1,653.50 1,781.50 1,932.50
1,661.50 1,703.50 1,835.50 1,991.00
1,704.00 1,747.00 1,882.50 2,042.00
1,947.50 1,996.50 2,150.50 2,334.00
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Expedited

น้าหนัก (กก.)

โซน
1
1,335.50
1,484
1,626.00
1,774.00
1,914.50
2,061.50
2,201.00
2,348.00
2,485.00
2,631.50
2,766.00
2,912.00

โซน
2
1,495.00
1,661.00
1,820.00
1,985.50
2,143.00
2,308.00
2,464.00
2,628.50
2,782.00
2,946.00
3,096.50
3,259.50

โซน
3
1,923.50
2,137.00
2,342.00
2,554.50
2,757.50
2,969.50
3,170.00
3,381.00
3,579.50
3,789.50
3,984.00
4,193.50

โซน
4
2,183.00
2,425.50
2,658.00
2,900.00
3,129.50
3,370.50
3,598.00
3,838.00
4,063.00
4,302.00
4,522.00
4,760.50

โซน
5
2,237.50
2,486.50
2,724.50
2,972.00
3,208.00
3,454.50
3,688.00
3,934.00
4,164.50
4,409.50
4,635.00
4,879.50

โซน
6
2,411.00
2,678.50
2,935.50
3,202.00
3,456.50
3,722.50
3,973.50
4,238.50
4,487.00
4,750.50
4,994.00
5,257.00

โซน
7
2,616.00
2,906.50
3,185.50
3,475.00
3,750.50
4,039.00
4,311.50
4,599.00
4,868.50
5,155.00
5,419.00
5,704.00

45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
เกิน 100 กก.
29.10 32.50 41.90 47.60 48.70 52.50 57.00
(ราคา/กก.)
ขั้นต่ํา
2,912.00 3,259.50 4,193.50 4,760.50 4,879.50 5,257.00 5,704.00
หมายเหตุ : ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศ ในโซน 6
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.upscontentcentre.com/html/ghana.html
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4.11.2 อัตราค่าขนส่งสาหรับการส่งสินค้าออกจากกานา – UPS
ตารางที่ 4.27: อัตราค่าขนส่งการส่งสินค้าออกจากกาน แบบ Express Plus
Express Plus

เอกสาร

เอกสาร & หีบห่อ

น้าหนัก (กก.)
UPS Envelope
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

โซน 2
165.50
165.50
190.50
214.50
238.00
261.50
283.00
305.50
327.00
350.00
372.00
172.50
195.50
219.50
243.00
267.00
290.00
312.00
334.50
358.00
381.00
402.00
424.50
445.00
467.50
489.00
510.50
532.50
554.50
575.50
597.00
633.00
669.00
704.50
741.00

หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)
โซน 3
โซน 4
โซน 6
โซน 7
175.00 180.50 193.00 195.50
175.00 180.50 193.00 195.50
206.50 215.00 232.50 238.00
237.50 247.50 271.50 278.00
267.00 278.50 310.50 319.00
298.00 311.00 349.00 359.00
326.50 342.00 385.00 398.00
356.50 370.00 421.00 437.50
384.50 401.00 457.50 477.00
414.00 430.50 495.00 516.00
443.00 461.00 532.00 556.50
180.00 188.00 200.50 202.50
214.00 222.50 240.50 245.50
244.50 256.50 280.50 289.50
275.00 289.50 321.00 332.50
304.50 321.50 361.50 374.00
334.50 355.00 398.50 414.50
367.00 386.50 436.50 454.00
397.00 420.50 474.00 493.50
428.00 453.00 511.50 533.00
457.50 486.50 549.00 573.00
485.00 514.50 584.50 610.50
510.50 544.50 620.00 650.50
537.50 573.50 656.00 689.00
563.00 604.00 691.50 727.00
591.50 633.50 727.00 767.00
617.00 663.00 763.00 805.00
643.50 694.00 798.50 843.50
669.50 724.00 835.00 884.00
697.50 753.50 871.00 922.00
724.00 783.50 907.00 960.50
769.00 835.00 960.00 1,019.00
814.50 886.50 1,012.50 1,077.50
860.00 938.50 1,065.50 1,137.00
906.00 989.50 1,116.50 1,195.50

ต้นทุนการดําเนินธุรกิจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรัฐกานา ปี 2014 | 4-21

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐกานา

Express Plus

น้าหนัก (กก.)
โซน 2
โซน 3
15.0
775.00 951.00
16.0
807.50 995.50
17.0
839.50 1,040.00
18.0
871.00 1,084.00
19.0
902.50 1,128.00
20.0
933.50 1,173.00
21.0
967.00 1,213.50
22.0
998.00 1,253.50
23.0
1,030.00 1,294.00
24.0
1,061.50 1,334.50
25.0
1,092.50 1,375.00
26.0
1,124.50 1,416.00
27.0
1,157.00 1,456.50
28.0
1,187.00 1,497.00
29.0
1,220.00 1,537.50
30.0
1,251.00 1,578.00
เกิน 30 กก. (ราคา/กก.)
41.60
52.50
ขั้นต่ํา
1,251.00 1,578.00
ประเภทกล่อง
กล่อง 10 กก.
424.50 511.50
กล่อง 25 กก.
808.50 996.50
หมายเหตุ : ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศ ในโซน 6
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.upscontentcentre.com/html/ghana.html

โซน 4
1,041.50
1,089.50
1,137.50
1,184.50
1,232.50
1,280.50
1,326.50
1,374.00
1,420.50
1,467.50
1,513.50
1,560.50
1,607.50
1,654.50
1,701.50
1,748.00
58.20
1,748.00
545.50
1,090.00

โซน 6
1,170.00
1,222.00
1,276.00
1,328.00
1,380.50
1,433.00
1,486.00
1,537.50
1,589.00
1,640.50
1,692.00
1,744.00
1,795.50
1,847.50
1,900.00
1,951.50
65.00
1,951.50
621.00
1,223.50

โซน 7
1,253.50
1,311.50
1,369.00
1,427.50
1,485.00
1,542.00
1,597.50
1,653.50
1,709.50
1,764.50
1,820.00
1,876.00
1,933.00
1,988.00
2,043.50
2,100.00
69.90
2,100.00
651.50
1,312.00
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ตารางที่ 4.28: อัตราค่าขนส่งสาหรับการส่งสินค้าออกจากกานาแบบ Express
Express

เอกสาร

เอกสาร &
หีบห่อ

น้าหนัก (กก.)
UPS Envelope
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
62.00
62.00
87.50
111.50
134.50
158.50
179.50
203.00
224.50
247.50
269.00
69.00
92.50
116.50
139.50
164.00
186.50
209.50
232.00
255.50
278.00
298.00
321.50
342.50
365.00
386.00
407.50
430.00
451.50
472.50
494.50
530.50
566.00
602.00
638.00
672.00
704.50

โซน 3
72.00
72.00
103.50
133.50
163.50
195.50
224.00
253.50
281.00
311.00
340.00
77.00
111.00
140.50
171.50
202.00
232.00
264.00
293.50
325.00
354.50
381.50
407.50
434.00
460.50
488.50
514.50
540.50
567.00
595.00
620.50
666.50
712.00
757.00
803.00
848.00
892.50

หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)
โซน 4
โซน 5
โซน 6
โซน 7
78.00
85.00
90.00
92.50
78.00
85.00
90.00
92.50
112.50 121.50 130.00 134.50
144.00 156.50 168.50 175.00
175.50 192.00 207.50 215.50
208.00 226.00 246.00 256.00
239.00 257.00 281.50 295.50
267.00 289.00 318.00 334.00
297.50 321.50 354.50 374.00
327.00 352.50 392.00 413.50
358.00 384.50 429.50 453.50
85.50
90.50
97.50
99.50
120.00 128.00 138.00 142.00
153.00 163.50 177.50 186.50
186.50 199.50 218.00 229.00
218.50 235.00 258.50 271.00
252.00 269.50 295.00 312.00
283.50 303.00 333.50 350.50
317.00 336.50 371.00 390.50
349.50 370.00 408.50 430.50
383.50 405.50 446.50 470.00
412.00 434.00 481.00 507.50
442.00 466.00 516.50 548.00
470.00 496.50 553.00 586.00
501.50 528.00 588.50 624.50
531.00 557.50 624.50 664.00
560.50 588.50 660.00 702.50
590.50 620.00 696.00 741.00
620.50 650.50 732.00 780.50
650.50 680.50 768.00 819.50
680.00 712.50 804.00 857.50
732.00 765.50 857.00 915.50
784.00 819.00 909.50 974.00
835.50 870.50 962.00 1,033.50
886.50 922.50 1,014.00 1,092.50
938.50 976.00 1,067.00 1,150.50
986.50 1,027.50 1,119.50 1,208.00
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Express

น้าหนัก (กก.)
โซน 2
โซน 3
โซน 4
17.0
737.00 937.50 1,034.00
18.0
768.00 980.50 1,081.00
19.0
799.00 1,025.00 1,130.00
20.0
831.00 1,070.00 1,177.50
21.0
863.00 1,110.50 1,224.00
22.0
895.00 1,150.50 1,271.00
23.0
926.00 1,191.00 1,317.50
24.0
958.50 1,231.50 1,365.00
25.0
989.00 1,271.50 1,411.00
26.0
1,021.00 1,313.50 1,458.00
27.0
1,054.00 1,353.50 1,505.00
28.0
1,084.00 1,394.50 1,551.00
29.0
1,116.50 1,434.50 1,598.00
30.0
1,148.50 1,475.50 1,644.50
เกิน 30 กก. (ราคา/กก.) 38.20
49.10
54.80
ขั้นต่ํา
1,148.50 1,475.50 1,644.50
ประเภทกล่อง
กล่อง 10 กก.
322.00 408.00 442.00
กล่อง 25 กก.
705.00 893.00 987.50
หมายเหตุ : ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศ ในโซน 6
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.upscontentcentre.com/html/ghana.html

โซน 5
1,079.00
1,130.50
1,183.50
1,235.00
1,283.00
1,331.50
1,380.50
1,429.50
1,478.00
1,526.50
1,576.00
1,624.00
1,672.00
1,721.50
57.30
1,721.50
466.00
1,028.50

โซน 6
1,173.00
1,224.50
1,278.00
1,330.50
1,383.50
1,434.50
1,486.00
1,537.50
1,589.00
1,641.00
1,693.00
1,744.00
1,796.50
1,848.50
61.60
1,848.50
518.00
1,119.50

โซน 7
1,266.50
1,324.50
1,381.50
1,439.00
1,495.00
1,550.50
1,606.50
1,661.00
1,717.00
1,773.00
1,830.50
1,884.50
1,941.00
1,996.50
66.50
1,996.50
548.50
1,209.50
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ตารางที่ 4.29: อัตราค่าขนส่งสาหรับการส่งสินค้าออกจากกานาแบบ Express Saver
หน่วย: GHS (1 GHS = 8.58831 THB*)
Express
Saver

เอกสาร

เอกสาร & หีบ
ห่อ

น้าหนัก (กก.)

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 4

โซน 5

โซน 6

โซน 7

UPS Envelope
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

51.50
51.50
73.00
92.50
114.50
133.50
154.00
174.00
195.00
214.50
234.50
58.00
80.00
101.00
122.50
143.50
163.00
184.50
204.00
224.50
243.50
263.00
283.50
302.00
321.50
341.50
359.50
378.50
398.00
417.00
437.50
466.00
492.50
521.00
549.50
577.50

57.50
57.50
80.50
104.00
126.00
149.00
169.00
189.50
209.00
230.50
250.50
65.00
88.50
111.50
134.00
156.50
178.00
201.50
223.00
245.00
266.50
286.00
307.00
327.00
347.50
367.50
388.50
408.50
428.50
449.00
469.50
501.50
533.00
565.00
597.50
629.50

66.50
66.50
96.50
125.50
154.00
183.00
211.00
238.00
265.50
292.50
319.00
74.00
104.00
134.00
161.50
192.50
219.50
248.00
276.00
305.00
332.50
357.50
384.50
410.00
436.50
461.50
488.50
514.00
540.50
567.00
593.00
634.00
676.50
717.50
759.50
801.50

74.50
74.50
105.00
133.50
162.50
192.00
222.00
250.50
280.50
308.50
338.50
82.00
114.00
145.00
174.00
205.50
235.50
265.00
295.50
324.50
355.50
384.50
413.50
442.00
471.50
501.00
530.00
559.00
588.50
616.50
646.00
692.00
737.50
784.00
828.50
874.50

78.50 84.50
78.50 84.50
112.50 121.50
145.00 158.50
178.50 195.50
211.00 232.50
242.00 266.00
272.50 301.00
304.50 334.00
334.00 367.50
366.50 402.50
86.50 92.00
121.00 131.00
156.50 170.00
192.00 208.50
226.50 247.50
256.50 282.50
288.00 318.00
319.00 351.50
350.00 387.50
381.00 423.00
410.00 456.50
438.00 490.00
468.00 523.50
496.50 558.00
525.50 592.50
554.00 625.50
584.00 659.50
613.00 694.00
642.00 727.00
671.00 762.00
721.00 810.50
770.50 861.00
819.50 910.00
868.00 960.00
919.00 1,010.0

87.50
87.50
126.00
166.00
203.50
242.00
279.00
316.00
353.50
390.00
426.50
93.00
134.50
174.50
214.00
254.50
293.50
331.50
370.00
409.50
448.50
484.50
521.00
559.00
595.50
632.50
669.50
706.00
744.00
780.00
816.50
873.50
930.00
986.00
1,042.0
1,098.0
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Express
Saver

น้าหนัก (กก.)

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 4

โซน 5

โซน 6

โซน 7

16.0
602.50 659.50 841.00
17.0
629.50 689.50 880.00
18.0
655.50 720.50 920.50
19.0
681.00 749.00 960.00
20.0
707.50 779.00 1,000.5
21.0
729.50 806.00 1,034.0
22.0
751.50 831.00 1,067.5
23.0
774.00 857.00 1,102.5
24.0
796.00 883.50 1,134.0
25.0
819.00 910.00 1,168.5
26.0
841.00 936.00 1,203.5
27.0
862.50 962.00 1,237.0
28.0
885.50 988.50 1,270.5
29.0
907.50 1,014.5 1,304.5
30.0
930.00 1,041.0 1,338.5
เกิน 30 กก.
30.90 34.60 44.60
(ราคา/กก.)
ขั้นต่ํา
930.00 1,041.0 1,338.5
ประเภทกล่อง
กล่อง 10 กก.
283.50 308.00 384.50
กล่อง 25 กก.
602.50 660.00 841.00
หมายเหตุ : ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศ ในโซน 6
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: UPS ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.upscontentcentre.com/html/ghana.html

920.50
966.00
1,011.5
1,057.0
1,103.0
1,144.0
1,186.0
1,229.0
1,270.0
1,312.0
1,353.0
1,395.0
1,437.0
1,478.0
1,520.5

967.00
1,015.0
1,063.0
1,112.0
1,161.0
1,200.5
1,241.0
1,280.0
1,320.0
1,360.0
1,399.5
1,439.5
1,478.5
1,519.5
1,559.0

1,058.5
1,106.5
1,155.5
1,203.5
1,252.0
1,294.5
1,338.0
1,380.0
1,423.5
1,466.0
1,509.0
1,550.5
1,594.5
1,637.5
1,680.0

1,154.0
1,210.0
1,265.5
1,320.0
1,375.0
1,420.0
1,465.5
1,509.5
1,555.0
1,599.5
1,643.0
1,688.0
1,733.0
1,777.5
1,823.0

50.60

51.90

55.90

60.70

1,520.5 1,559.0 1,680.0 1,823.0
414.00 439.00 491.00 521.00
921.00 967.00 1,059.0 1,154.0
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4.12 วันหยุดทางการประจาปี พ.ศ. 2557
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ตารางที่ 4.30: วันหยุดทางการประจาปี พ.ศ. 2557
วันหยุดทางการ
วันที่
New Year's Day
1 มกราคม
Independence Day
6 มีนาคม
Good Friday
18 เมษายน
Easter Monday
21 เมษายน
May Day
1 พฤษภาคม
Africa Unity Day
25 พฤษภาคม
Republic Day
1 กรกฎาคม
Eid-Al-Fitr
28 กรกฎาคม
Founder's Day
21 กันยายน
Eid-Al-Adha
4 ตุลาคม
Farmers' Day
5 ธันวาคม

ที่มา: Ghana Government ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.ghana.gov.gh/index.php/holidays
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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 มีการสร้างถนนขาด
ใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศรอบข้าง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้กับนักลงทุน ทางเปรูเองมีความ
ต้องการให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ท่องเที่ยว เนื่องจากเล็งเห็น ถึงโอกาส
และศักยภาพของผู้ประกอบการไทย
ทั้งนี้ การเดินทางไปประเทศเปรู ใช้เวลา 1 วันถ้าเดินทางโดยเครื่องบิน ส่วนการขนส่งสินค้าทาง
เรือใช้เวลา 1 เดือนกว่า อัตราค่าแรงขั้น ต่าของแรงงานในเปรูอยู่ที่ 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 Ghana

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.
o A contribution of ideas and solid recommendations which will secure and
drive international investment in the four target countries.
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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:
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.
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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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การสารวจข้อมูลภาคสนาม ณ สาธารณรัฐกานา
(2-5 ส.ค. 2557)
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1. Ghana Free Zones Board (GFZB)
พันธกิจหลักขององค์กร คือ การมุ่งให้สาธารณรัฐกานากลายเป็น
ประตูสู่การลงทุนในแอฟริกาตะวันตก โดยสร้างแรงจูงใจในการ
จัดตั้งเขตปลอดอากร (Competitive free zone incentives)
และดาเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจร (One-stop-shop) ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อส่ งเสริมการ
ลงทุนทัง้ จากท้องถิ่นและต่างประเทศ
หน้าที่สาคัญของ GFZB มีดังต่อไปนี้
 เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีหน้าที่ในการดึงดูดนักลงทุนโดย
การจัดตั้งเขตปลอดอากร เพื่อพัฒนานโยบายด้านการ
ส่งออกให้ประสบผลสาเร็จ
 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และจัดตั้ง Onestop-shop เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน
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ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค. เข้าพบผู้แทนจาก Ghana Free Zones Board
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้แทนจากสานั กงานส่งเสริมการลงทุนและมูล นิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังหารือ
ร่วมกับ:
Mr. Kwame Nsiah Asante, Manager, Estate & Enclave Development
Ms. Hajia Hanatu Abubakar, Investor Support Services Manager
Mr. Frederick Kono Larbi, Head, I. T. Department
o กานามี เป้ าหมายที่จ ะเป็ น ศู นย์ กลางการส่ งออกสิ น ค้าอุ ตสาหกรรมในภู มิภ าคแอฟริก า
ตะวันตก โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รัฐบาลได้มีให้สิ่งจูงใจทั้งในรูปที่เป็นตัว
เงินและมิใช่ตัวเงิน เนื่องจากรายได้จากการส่งออกนั้นมีความสาคัญต่อดุลการชาระเงินของ
ประเทศ
o นักลงทุนสามารถเลือกร่วมธุรกิจกับบริษัทอื่น ๆ ได้ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export
Processing Zones; EPZ หรือ Enclaves) หรือลงทุนในธุรกิจด้วยตนเองใน Tema โดย
Enclaves ประกอบด้วย 1. เขตอุตสาหกรรมส่งออก Tema ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือ Tema
และยังใกล้กับเมืองหลวง Accra 2. Sharma Land Bank ของแอฟริกันตะวันตก โดยเป็น
การดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานน้ามันและก๊าซธรรมชาติ 3. เขตอุตสาหกรรมการส่งออก
Sekondi ตั้งอยู่ระหว่างท่าเรือ Sekodi และ Tekoradi 4. นิคมเทคโนโลยี Ashanti ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค Ashanti ซึ่งเป็นแหล่งรวมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดังนั้นจะเห็นว่ากานา
มีแหล่งก่อตั้งอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจตาม
ความเหมาะสมของแหล่งวัตถุดิบและแรงงาน เงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตดาเนินธุรกิจ คือ
ธุรกิจจะต้องทาการผลิตเพื่อส่งออกผลผลิต 70% จากผลผลิตทั้งหมด
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o Ghana Free Zones Board มีการให้บริการแบบ One-stop service center ทั้งการ
ขอรับใบอนุญาต (Licensing) การได้รับสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน/สา
ธารณูโภคที่จาเป็น หากต้องการอยู่ในเขต Free zone จาเป็นต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทใน
กานา และต้องได้รับใบรับรอง Certificates of Incorporation and Commencement
of Business (ผ่าน Ghana Investment Promotion Center – GIPC) เพื่อการเข้าถึง
สิ ท ธิ ก ารครองหรื อ เช่ า ที่ ดิ น การเคลื่ อ ยย้ า ยเงิ น ทุ น และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ใ บอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency Permit) การได้รับใบอนุญาต
(License) ใช้เวลาประมาณ 28 วันทาการ หลังจากนั้นนักลงทุนจะได้รับความช่วยเหลือด้าน
การเงิน เช่น การละเว้นการเก็บภาษีจากการนาเช้าวัตถุดิบ และการส่งออกผลผลิต การละ
เว้นการเก็บภาษีรายได้เป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้ หากนักลงทุนยังสามารถส่งคืนกาไรไปสู่
ไปประเทศแม่ได้ และสามารถเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศได้ โดยรัฐบาลยังมีความยืดหยุ่น
แก่นักลงทุนอีกด้วย เช่น หากธุรกิจไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้มากตามกาหนดที่ 70% ของ
ผลผลิตรวม GIPC ก็จะมีแนวทางการลงทุนอื่น ๆ ให้
o 4 ประเภทธุรกิจหลักในเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษีศุลกากร ได้แก่ 1. การผลิตอุตสาหกรรม
2. คลังสินค้า สาหรับอาหารทะเลแปรรูปหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ ทั้งนาเข้ามาและ
เตรียมส่งออก 3. การบริการ ได้แก่ ICT และธุรกิจประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
เป็นต้น 4. ธุรกิจพัฒนาที่ดินอสั งหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน (Developer) ทั้งนี้
เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างที่นาเข้ามาในเขตอุตสาหกรรมนี้จะได้รับการยกเว้นภาษี (Duty
free) โดยนักลงทุนส่วนหนึ่งมุ่งใช้กานาเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศไนจีเรีย
o ปัจจุบันมีธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษีศุลกากรทั้งหมด 256 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
แปรรูปอาหาร มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าที่นาเข้ามาและที่ส่งออกไป และปริมาณที่ขาย
ได้ ธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษีศุลกากรจะได้รับการอานวยความสะดวกในการ
ขนส่งต่าง ๆ
o นักลงทุนที่เซ็นสัญญา MOU จะต้องทาการส่งออกผลผลิตในสัดส่วนขั้นต่า 70% และต้อง
เป็นสินค้าที่ไม่ทุ่มตลาดกานาและไม่แข่งขันกับสินค้าท้องถิ่น การลงทุนในกานาไม่ได้มีการ
กาหนดเงินทุนขั้นต่า แต่จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า มูลค่า 3,000-10,000 เหรียญดอลลาร์
สรอ. และค่าธรรมเนียมต่อสัญญา มูลค่า 2,500-5,000 เหรียญดอลลาร์ สรอ. โดยแตกต่าง
กันตามประเภทของธุรกิจ ใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ทาการผลิต ทั้งนี้ นัก
ลงทุนสามารถเป็นเจ้าของทั้งในรูปแบบที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ 100% (Full foreign
owned) หรือการลงทุนร่วม (Joint-investment) หรือการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทท้องถิ่น
กานา (Partnership with a local company)
o ตัวอย่างเช่น โรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษี (Free zone) สามารถนา
วัตถุดิบ รวมถึงกระป๋อง ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เข้ามาได้อย่างปลอดภาษี โดยผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้ในสัดส่วนไม่เกิน 30% อาจขายในประเทศและจ่ายภาษีขาย (Sale tax) ซึ่งคิดจาก
สินค้าขั้นสุดท้าย (Finished goods) โดยภาพรวม แรงจูงใจทางภาษี (Tax incentives)
ดังกล่าวเป็นเหมือนกันในทุกโครงการ โดยที่โครงการนั้น ๆ ต้องมีลักษณะเป็นโครงการที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่ผลิตต้องมุ่งเพื่อการส่งออก
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2. สภาหอการค้ า และอุ ต สาหกรรมแห่ ง กานา (Ghana
National Chamber of Commerce and Industry)
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งกานาเป็นกลุ่มเครือข่าย
ของบริษัทเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มุ่งก่อตั้งหรือขยายการค้า
การลงทุนในสาธารณรัฐกานา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ ตลอดจนเป็นกระบอกเสียง
ให้แก่ภาคธุรกิจ เพื่อเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และภาพลักษณ์ที่ดีทางธุรกิจในสาธารณรัฐกานา

ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค.เข้าพบและหารือกับผู้แทนจาก Ghana National Chamber of
Commerce and Industry

 หอการค้ากานาได้มีการติดต่อกับผู้ส่งออกไทยที่ส่งออกไปกานาและผู้ส่งออกข้าวจากประเทศไทย
บางส่วน ชาวกานาบริโภคข้าวไทยเป็นจานวนมาก แม้ว่าการส่งออกข้าวไทยจะมีความอ่อนไหว/ปัจจัย
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกานาก็ตาม
 หอการค้ากานามีผู้ลงชื่อเป็นสมาชิกประมาณ 4,000 คน โดยหอการค้าฯ จะดาเนินการส่งข้อมูล
ข่าวสารไปยังสมาชิกนักลงทุนไทยที่มีความสนใจในบางสาขาการผลิต เช่น การแปรรูปเกษตร เพื่อให้
สอดคล้องกับความสนใจของนักลงทุน นอกจากนี้หอการค้ายังเป็นองค์กรที่จัดให้มีการจัดแสดงสินค้า
และการเยี่ยมชมประเทศ เช่น หอการค้ากานาได้ช่วยในการดาเนินการให้นักลงทุนจีนมาศึกษาดูงาน
ในเดือนตุล าคมนี้ หอการค้ากานามีความสั มพันธ์อันดีกับบริษัทอเมริกันและยุโ รปหลายแห่ ง ใน
ปัจจุบันธุรกิจมีนักธุรกิจจากแถบเอเชียเข้ามาเป็นจานวนมาก อาทิ จีน และอินเดีย
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 สาหรับบริษัทร่วมทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หอการค้าฯ สามารถให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล
สถานะทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ และดาเนินการทา due diligence ให้ ทั้งนี้ การ
ดาเนินการร่วมลงทุน (Joint Venture) ในประเทศกานาไม่ได้มีข้อจากัด โดยศูนย์ส่งเสริมการลงทุนใน
กานา (GIPC) สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านขั้นตอนดาเนินการ ดังนั้น นักลงทุนควรติดต่อ GIPC
หากประสงค์จะลงทุนในกานา นอกจากนี้ เนื่องจากกานาได้แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ภูมิภาค
และในปัจจุบัน หอการค้ากานามีด้วยกัน 7 สาขากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
แล้วนักลงทุนควรจะแจ้งให้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบกับสถานะการลงทุน เพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่น
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
 สาหรับการแปรรูปอาหาร บริษัทต่างชาติบางแห่งได้รับการยอมรับที่ดีในกานาพอๆ กับบริษัทท้องถิ่น
สาหรับปัญหาในภาคเกษตรของกานาคือมีวัตถุดิบสาหรับสินค้าเกษตรล้นตลาดมีมากจนทาให้วัตถุดิบ
สูญเปล่า ทางรัฐบาลและหอการค้าจึงเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปอาหาร เช่น กรณีบริษัท
Blue Skies Holding Ltd. ซึ่งผลิตเครื่องดื่มน้าผลไม้ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกหอการค้า และเป็นบริษัท
กานาที่มีการร่วมทุนกับอังกฤษ ผลิตสินค้าทั้งในตลาดในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังคงมีโอกาสทาง
ธุรกิจ แก่นั กลงทุนไทยที่จะนาความเชี่ยวชาญ และมาลงทุนเพื่อใช้วัตถุดิบและแรงงานกานา เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ แปรรู ป ผลไม้ เช่ น มะม่ ว ง สั บ ปะรด และส้ ม ซึ่ ง มี อ ย่ า งมากมายในประเทศ
นอกเหนือไปจากมะม่วงหิมพานต์ ในด้านที่ดินยังมีพื้นที่มากเพียงพอสาหรับการทาเกษตรขนาดใหญ่
เพื่อการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ โดยโรงงานจะต้องสร้างใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ หรือใกล้กับชายแดน
ประเทศใกล้เคียงที่ผลิตพืชที่ใช้ในการผลิต การเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปอาหารนั้นสามารถช่วย
กานา และประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกัน
 ในเขตปลอดอากร (Free Zones) มีโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอานวยให้แก่นักธุรกิจ โดยใน
เขตปลอดอากรบางเขตยังคงอยู่ในระหว่างการดาเนินการพัฒนา นักลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุน
ไทยจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลกานาในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม (Industrial zone) เนื่องจาก
ยังมีที่ดินในหลายส่วนยังคงไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในขณะนี้หอการค้ามีการส่งเสริมเขตปลอด
อากรกับบริษัทตุรกีเพื่อสร้างเขตการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะมีความยากลาบากกับการ
จัดหาไฟฟ้าและน้านอกเขตปลอดอากร แต่ค่อนข้างดีกว่าในประเทศไนจีเรีย เนื่องจากหอการค้ากานา
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับกระทรวงการค้าได้
 ในด้ านการท่ องเที่ย ว กานายั งขาดการพั ฒ นาและต้อ งการการลงทุนพั ฒ นาในสถานที่ท่ องเที่ย ว
การพัฒนาโรงแรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่เมือง Accra โดย Ghana Tourist Board สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการลงทุนได้ ซึ่งรวมถึง Cape coast castle, Elmina castle
และชายหาด
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3. Thai Trade Center (Ghana)

สานักงาน Thai Trade Center ในสาธารณรัฐกานา

ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค.ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจาก
Thai Trade Center ในสาธารณรัฐกานา

Mr. Jirawuth Suwanna-arj, Director, Thailand International Trade Promotion Office,
Abuja, Nigeria
 บริษัทไทยที่ดาเนินธุรกิจค้าข้าวกับกานา ได้แก่ บริษัท Riceland, ThaiFarm (รวมถึงมันสาปะหลัง)
Rungphanom และ NakornLuang โดยผู้ผลิตบางราย (Riceland และ ThaiFarm) มีโรงสีข้าวเป็น
ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทดังกล่าวเริ่มมีการลดขนาดการผลิตลง บริษัทสัญชาติ
ไทยอื่น ๆ ที่กาลังเจรจาเพื่อการลงทุนในกานา ได้แก่ Thai Union Frozen (ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง)
และ Pioneer ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่าง Indorama ได้ทาการลงทุนใน
กานาเช่นกัน
 กานาจัดว่ามีความมั่นคงทางการเมือง และมีแรงงานที่ดีกว่าประเทศแอฟริกันตะวันตกอื่น ๆ รวมทั้ง
ยังเริ่มมีการกลับเข้ามาในประเทศของแรงงานฝีมือช่วงวัยกลางคน อย่างไรก็ตาม ด้านแรงงานยังมี
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สามารถใช้เครื่องจักรได้และแรงงานที่เป็นผู้คุมงาน ระบบถนนของ
กานามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ECOWAS (The Economic Community of West African
States) การเดินทางไปยังไนจีเรียผ่านเบนินและโทโกใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น โดยการพัฒนา
ระบบถนนมาจาก ECOWAS (ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาด้านสิ่งอานวยความสะดวกด้านการค้า ) ผู้ได้รับ
สัมปทานก่อสร้างถนนไปยัง Ivory Coast คือบริษัทก่อสร้างจากจีน
 ภาคการผลิตที่มีศักยภาพและโอกาสสาหรับการค้าและการลงทุน ได้แก่ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร
อาหารทะเลแปรรูป ประเทศในแถบแอฟริกันตะวันตกมีการบังคับใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว
ระดับท้องถิ่น โดยมีการลดภาษีศุลกากรของข้าว ปุ๋ย เครื่องจักรเพื่อการเกษตร และวัตถุดิบ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิ ต ของข้ า วจึ ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รแทนแรงงาน โดยประเทศผู้ เ ข้ า มาท าธุ ร กิ จ
เครื่องจักรกลการเกษตรในกานาในปัจจุบัน ที่สาคัญได้แก่ อินโดนีเซียและจีน ปัจจุบันพบว่ามีบริษัท
ไทยที่สนใจทาธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในกานา โดยมุ่งหาผู้ร่วมทุน (Partner) กับบริษัทสัญชาติ
ไนจีเรียและกานา
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 ปริมาณผลผลิตข้าวของท้องถิ่นยังคงต่ากว่าอุปสงค์ภายในประเทศ เช่น ไนจีเรียสามารถผลิตข้าวได้ 3
ล้านตัน ขณที่มีความต้องการมากถึง 6 ล้านตัน รัฐบาลจึงต้องลดภาษีอากรลง โดยมีการออกใบ
อนุญาติการนาเข้าโดยผู้นาเข้าจะต้องเสียภาษี 30% ขณะที่ผู้ไม่มีใบอนุญาติเสียภาษีสูงถึง 70% ทาให้
ภาษีโดยรวมสูงถึง 113% ภาษีการนาเข้าข้าวของกานาอยู่ที่ราว 40-60% ส่วนหนึ่งของข้าวที่นาเข้า
มาถูกส่งออกไปยังประเทศที่ไม่ติดทะเล ผลผลิตข้าวของท้องถิ่นยังด้อยคุณภาพ มีการแตกหักของเม็ด
ข้าวเนื่องจากกระบวนการในการสีข้ าวที่ไม่มีมาตรฐาน ชาวกานานิยมบริโภคข้าวขาว ขณะที่ชาว
ไนจีเรียนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ พื้นที่เพาะปลูกในกานาอยู่บริเวณที่ราบใกล้กับเขื่อน Akosombo
ทะเลสาบ Volta บริษัทโรงสีข้าวจากไทยคือ Riceland และ ThaiFarm และยังมีบริษัทจากอินเดีย
อีกด้วย
 กานานาเข้าเครื่องจักรเพื่อการเกษตรจากจีน แม้กานาจะมีทรัพยากรแร่เหล็กที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่
มีศักยภาพเพียงพอจะทาอุตสาหกรรมเหล็กได้ ยังมีการนาเข้าผลิตภัณฑ์หลายชนิดจากแอฟริกาใต้ซึ่ง
มีการผลิตอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งกว่า ภาคการผลิตที่รัฐบาลให้การสนับสนุนคือ การแปรรูปอาหาร
เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ในกานาและไนจีเรียมีการเพาะปลูกและการแปรรูปปาล์ม
น้ามัน โดยส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการบริโภค อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มที่วางขายยังคงมาจาก
การนาเข้าเป็นส่วนใหญ่
 ค่าแรงขั้นต่าในกานาอยู่ 5-6 cede ต่อชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นค่าแรงที่ไม่สูงนัก รายได้ของพนักงานออฟฟิศ
เฉลี่ยอยู่ที่ 300 US$ ต่อเดือน ปัญหาหลักด้านแรงงานคือ การขาดแคลนแรงงานฝีมือ เช่น ในบริษัท
Cosmo Seafoods Co. Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่จากเกาหลีต้องประสบ
ปัญหาไม่สามารถหาแรงงานได้ กานามีระดับอัตราเงินเฟ้อสูงอยู่ที่ ณ 15% ราคาสาธารณูปโภค อาทิ
น้าประปา ไม่สูงมากนักแต่มีปัญหาด้านความขาดแคลน ปัญหาการบริหารราชการที่เข้มงวด/ล่าช้า
ยังคงเป็นอุปสรรคสาคัญต่อนักลงทุน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายาดาเนินการแก้ไขโดยอยู่ในขั้น
ของการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ปัจจุบันอ้ตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่อัตรา 15% ประกันสังคม 2.5% อัตรา
โดยรวมคือ 17.5%
 กาาค้าระหว่างประเทศสมาชิก ECOWAS คาดว่าจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตระดับท้องถิ่นยังมี
ปัญหาด้านเทคนิคการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 ตลาดเฟอร์นิเจอร์จัดว่ามีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ต่าถึงปานกลาง ซึ่ง
ผลิ ตภัณฑ์จ ากจี น ได้รั บ ความนิ ย มอย่างสู ง ขณะที่ในกลุ่ มผู้ มีรายได้สู งยังคงเป็นส่ ว นน้อย มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เช่น การเพาะปลูกมะเขือเทศทางตอน
เหนือของประเทศเพื่อการแปรรูปเป็นซอสมะเขือเทศ หรือการผลิตน้าผลไม้ ซึ่งมีการเพาะปลูกมะม่วง
และสัปปะรดจานวนมาก
 มีการทาเหมืองแร่ในกานาหลายแห่ งโดยเป็นธุรกิจจากจีน ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กานายังมี
ผลผลิตฝ้ายโดยการแปรรูป จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การขนส่ งระหว่างกานาและไทยจัดว่ามีต้นทุน
ค่อนข้างสูง เช่น ค่าตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 2,700 US$ และระยะเวลาในการขนส่งประมาณ 27
วัน
 กานามีศักยภาพในการแช่แข็งและแช่เย็นสินค้าเพื่อการขนส่ง ท่าเรือ Tema มีสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ครบครันและยังมีพื่นที่ว่างหากเทียบกับ Lagos ที่เริ่มมีการสัญจรติดขัดเพิ่มขึ้น
 มีการเข้าลงทุนเปิดสาขาของโรงแรมระดับสากล เช่น Holiday Inns ในกานา แต่ตลาดของธุรกิจ
โรงแรมในกานายังนับว่ามีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับเคนยาหรือแทนซาเนีย
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4. สานักส่งเสริมการลงทุนกานา
(The Ghana Investment Promotion: GIPC)
GIPC เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ.การ
ส่งเสริมการลงทุนกานา 2013 มีหน้าที่ที่สาคัญ คือ
 สร้างความโปร่งใสและพัฒนาเศรษฐกิจของกานา
ให้เป็นประเทศแห่งการลงทุน
 สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นด้านการลงทุน
ในประเทศ
 เป็ น คนกลางระหว่ า งนั ก ลงทุ น และรั ฐ บาล ให้
คาแนะนาและให้ความช่วยด้านการกู้ยืมเพื่อการ
ลงทุน
 จั ด ท าข้ อ ก าหนดและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นการ
ลงทุนให้แก่นักลงทุน
 ประเมิ น ผลกระทบและความเหมาะสมในการ
ลงทุนของรัฐบาล
 บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการ
 บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

สานักงานส่งเสริมการลงทุนกานา (GIPC)
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สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้ แ ทนจากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง
หารือร่วมกับ:
Dr. Richard Adjei, Principal Investment Promotion Officer, Research &
Business Development
Ms. Frances M. Kyiamah, Principal Investment Promotion Officer, Research &
Business Development
 บทบาทในการอานวยความสะดวกด้านการลงทุนของ GIPC มีเพิ่มขึ้น โดยครอบคลุมในทุก
สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงสาขาเหมืองแร่ และน้ามันและแก๊ส อันเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ GIPC ฉบับใหม่ปี 2013 (Act 865)
 ภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการลงทุนประกอบด้วย
o พลังงาน ซึ่งอัตราการมีไฟฟ้าใช้ (electricity penetration rate) ในประเทศกานาใน
ปัจจุบัน อยู่ที่ 74 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 กาลั งการผลิ ต ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอ ยู่
ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์เป็น 5,000 เมกะวัตต์ มีทรัพยากรพลังงานทางเลือกต่างๆ
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมตามแนวชายฝั่งตลอด 368 กิโลเมตรของประเทศ
ผ่าน IPPs (Independent Power Producing Agreements) โอกาสในการลงทุนอยู่
ในสาขาการส่งกระแสไฟฟ้า (Electricity transmission) และโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การค้นพบน้ามันและแก๊สเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังผลให้เกิดโอกาสในการ
ลงทุนในคลังบรรจุแก๊สสาหรับการจัดเก็บ หนึ่งในห้าของพื้นที่ค้นพบน้ามันยังต้องการ
การลงทุนที่มีมูล ค่าประมาณ 10-16 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ฯ ซึ่งเป็นเม็ดเงินลงทุน
ต่อเนื่องไปถึง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น เช่น ร้านอาหาร
การขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัย การสื่อสารโทรคมนาคม การ
พยากรณ์อากาศ สิ่งปลูกสร้าง การติดตั้งและการบารุงรักษาของโครงสร้างนอกชายฝั่ง
การผลิตท่อส่งจากเหล็ก และบริการทางการเงิน
o การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจาพวกถนน ระบบราง ท่าเรือ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รัฐบาลมีแผนที่จะให้สัมปทานในรูปแบบ Build-Operate and Transfer (BOT) ซึ่งรวม
ไปถึงโครงการสร้างถนนของภาคตะวันออกจากเมืองอักรา (Accra) สู่ภาคเหนือ การ
พัฒนาทางรถไฟเพื่อที่จะขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ มากขึ้นในพื้นที่นอกเมือง
อักกรา การพัฒนาท่าเรือซึ่งรวมถึง Tema และ Takoradi ผ่านรูปแบบการลงทุนร่วม
ระหว่างรัฐบาลและเอกชน(PPP) เป็นต้น
o โอกาสในการลงทุนทางการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว้างตั้งแต่การผลิตธัญพืช เลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/แปรรูปสัตว์น้า ซึง่ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/แปรรูปสัตว์น้านี้ รัฐบาลมุ่ง
ให้ความสาคัญกับการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ นอกจากนี้ ธัญพืชประกอบด้วย ข้าว
ข้าวฟ่าง ข้าวโพด และถั่วเหลือง ประโยชน์อันหลากหลายของข้าวฟ่าง เช่น ถูกใช้โดย
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อุตสาหกรรมเบียร์ (Guinness Ghana Breweries Limited) แทนการใช้ข้าวบาร์เลย์
ในกระบวนการผลิต อุปทานในท้องถิ่นของธัญพืชโดยภาพรวมยังคงไม่เพียงพอที่จะ
ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารทารกและปัจจุบันกานายังต้องนาเข้าพืชจาพวกถั่ว (cow
peas) จากประเทศเซเนกัลและเซียร์ราลีโอนสาหรับการผลิตอาหารทารก ความขาด
แคลนอย่ า งมากในการผลิ ต สั ต ว์ ปี ก ส าหรั บ การบริ โ ภคในประเทศซึ่ ง ก าลั ง เพิ่ ม ขึ้ น
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกยังคงต้องพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น การติดฉลากและ
การรับรอง เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ เพื่อให้สามารถส่งออกเนื้อไก่และเนื้อไก่งวงไปยัง
สหภาพยุโรปได้ เป็นต้น นอกเหนือไปจากความต้องการของเครื่ องจักรกลการเกษตร
และอุปกรณ์แล้วในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การชลประทานก็มีความจา
เป็นมากขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันมีเพียง 3 บริษัท ที่ดาเนินโครงการชลประทาน
o โอกาสในการลงทุน ในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตยา ผลิตอาหาร
และแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตสิ่งทอมูลค่าสูง ผลิตซอส ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
o โอกาสในอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึง 1) บริการทางเทคโนโลยี เช่น ซอฟต์แวร์
Business solution เครือข่าย (Networking) การประมวลผลและการจัดจ้าง
บุคคลภายนอก การผลิต และประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์โทรคมนาคม
ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เป็นต้น 2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นธุรกิจร้านหนังสือและ
เครื่องเขียน และ 3) ธุรกิจให้บริการทางการเงิน (Financial Services) ซึ่งโอกาสทาง
ธุรกิจจะอยู่ในรูป Investment Banking มากกว่าในรูปการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
 ในสาธาณรัฐกานา การลงทุนจากต่างประเทศสามารถจดทะเบียนได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่
เป็นกิจการร่วมค้า (Joint venture) (ต่างชาติต้องถือหุ้นขั้นต่ามูลค่า 200,000 เหรียญ
ดอลลาร์ สรอ.) เป็ น บริ ษั ทต่ างชาติ ทั้ง หมด (ต่า งชาติต้ องถื อหุ้ นขั้ น ต่ามูล ค่า 500,000
เหรี ย ญดอลลาร์ สรอ.) หรื อ เป็ น บริ ษั ท การค้ า ทั่ ว ไป (ต่ า งชาติ ต้ อ งถื อ หุ้ น ขั้ น ต่ ามู ล ค่ า
1,000,000 เหรียญดอลลาร์ สรอ.)
 นอกเหนือจากธุรกิจน้ามันและเหมืองแร่ การลงทุนจากต่างประเทศในกานาส่วนใหญ่อยู่ใน
ธุร กิจบริ การและอุตสาหกรรมการผลิ ต สหราชอาณาจักรเป็นนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุ ด เมื่อ
พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในปี 2012 และหากพิจารณาจากจานวนโครงการในปี 2012
จีนจะเป็นนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในกานา
 สาหรับการเกษตร 58 เปอร์เซ็นต์ของจานวนที่ดินทั้งหมดของประเทศสามารถใช้ประโยชน์
ได้และปัจจุบันประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์กาลังถูกใช้ประโยชน์ การผลิตข้าวในกานาเพื่อมุ่งเชิง
พาณิชย์ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1974 โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนีเพื่อการ
พัฒนาที่ดินและการชลประทาน ตั้งแต่ปี 1994 ข้าวเมล็ดยาวสามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพ
แต่ยังคงมีปัญหากับการจัดการการขนส่งและการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ ปัจจุบัน
รัฐ บาลกานายั งมุ่งสร้ างความมั่นคงอาหาร ซึ่งรวมถึงการผลิ ต ข้าวโพด และข้าวส าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร
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5. กระทรวงอาหารและการเกษตร
(Ministry of Food and Agriculture-MOFA)

กระทรวงอาหารและการเกษตร (Ministry of Food and Agriculture-MOFA) มีพันธกิจหลัก
ในการสร้างความมั่นคงในภาคการเกษตรของกานา ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร โดยมีหน้าที่สาคัญดังนี้
 สร้างความมั่นคงในภาคการเกษตร และสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจการเกษตร
 กาหนดกรอบนโยบายที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตร
 วางแผนและจัดทาโครงการในการพัฒนาภาคการเกษตร
 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน
 ยกระดับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ
 บริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงในการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
 นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางด้านอาหารและการเกษตร

ผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค.เข้าพบและหารือกับผู้แทนจาก MOFA
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สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หารือร่วมกับ:
Hon. Fifi Kwetey, Minister for Food and Agriculture
Directors and Representatives from the Chief Director’s Office
Ms. Phyllis Mends, Deputy Director, Statistics Research and Information
Directorate (SRID)
Dr. Ben Nyamadi, Chief Executive, Ghana Irrigation Development Authority (GIDA)
o การลงทุนที่มีศักยภาพในการเกษตรในประเทศกานาประกอบด้วยพืชผลและปศุสัตว์รวมทั้งการ
ประมง นอกจากนี้กานายังมีพื้นที่การเกษตรมากถึง 14 ล้านไร่ แต่มีการใช้ประโยชน์ไปเพียงแค่
7 ล้านไร่เท่านั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ในปัจจุบันการ
ผลิตอาหารโดยรวมของกานาเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ผลผลิตข้าวของ
กานาสามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้เพียง 60% ทาให้รัฐบาลมีเป้าหมาย
ที่จะเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกข้าวเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องได้ครอบคลุมทั้ง 100 %
ของความต้องการในประเทศ พืช ที่มีศักยภาพในการผลิ ตรวมของกายา ได้แก่ น้ามันปาล์ ม
ยางพารามะพร้าวและมะม่วงหิมพานต์ กานามีแม่น้าสายน้อยใหญ่อยู่เป็นจานวนมากที่ยังรอการ
พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่ชลประทาน รวมไปถึงถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่ยังต้องการการ
ปรับปรุง โดยผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดเพียงพอต่อความต้องการของคนเพียง 400 ล้านคน
ในแอฟริกาตะวันตก และมีประชาชนอีกราวๆ 300 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ แห้งแล้งและ
ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหาร
o โอกาสในการลงทุนของพืชสวนและผลไม้ ได้แก่ มะเขือเทศที่ปลูกในภาคตะวันออกตอนบนของ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่อักกรา พริกสายพันธุ์ใหม่ที่มีการพัฒนาโดยสถาบันวิจัยพืช (CRI)
ภายใต้สภาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยของประเทศกานา (CSIR) โดยผลไม้ที่มีมีศักยภาพ
ในการผลิต ได้แก่ สับปะรดและส้มที่ปลูกในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศ
o การทาฟาร์มขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุน แต่อาจจะเป็นในรูปแบบของ contract farming
สาหรับเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากกว่า 95% ของผู้ที่ถือครองที่ดินเป็นเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้
การลงทุนในการผลิตและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้รับการสนับสนุนโดยได้รับการยกเว้น
ภาษี
เมื่อพิจารณาประเด็นอุปสงค์/อุปทานในบางรายสินค้าเกษตร พบว่า ในปัจจุบันมีการนาเข้าปศุ
สัตว์และสั ตว์ปีก 40% และ 50-60% ตามล าดับ นอกจากนี้ผ ลผลิตด้านการประมงยังคงไม่เพียงพอ
ส าหรั บ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการและอุ ตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ปลาสี แดงใน
ทะเลสาบ Volta และปลาทูน่าที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อการนาไปเพาะเลี้ยง
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6. กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
(Ministry of Trade and Industry)

คณะผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค.เข้าพบและหารือกับผู้แทนจาก Ministry of Trade and Industry
สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หารือร่วมกับ:
Hon. George K. RICKETTS-HAGAN, Deputy Minister, Ministry of Trade and Industry
(previously Deputy Minister at the Ministry of Finance)
Mr. George Kobina Fynn, Director, Policy Planning Monitoring & Evaluation
o ในระยะกลางถึงระยะยาว การสารวจน้ามันและก๊าซในกานาจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ปั จ จุ บั น กานามีการผลิ ตน้ามันถึง 100,000 บาร์เรลต่อวันและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 บาร์เรลภายในปี 2016 อย่างไรก็ตาม กานายังคงเผชิญกับความท้า
ทายในการจัดหาพลังงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ประเภท IPP
(Independent power producer) โดยการที่กานาจะกลายเป็นประเทศผู้ผลิตได้นั้น
จะต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้ามากถึง 5,000 เมกะวัตต์ แต่ในปัจจุบันกานาสามารถผลิตได้เพียง
ครึ่งหนึ่งของจานวนพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ โดยพลังงานไฟฟ้า ดังกล่าวเป็นผลมาจากจาก
โครงการไฟฟ้าพลังน้าจากเขื่อนที่จะมีการก่อสร้างโดยบริษัทของจีน เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าใน
ภูมิภาค Tema นอกจากนี้ กานายังมีความต้องการท่อส่งก๊าซของตัวเองจากไนจีเรีย เพื่อ
แก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การส่ ง มอบก๊ า ซ ซึ่ ง เป็ น ผลท าให้ เ กิ ด การหยุ ด ชะงั ก ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าและส่งผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตและทาให้รายได้จากภาษีลดลง
o สาหรับสินค้าอื่น ๆ กานานับได้ว่าเป็นผู้ส่งออกโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรอง
จาก Ivory Coast และเป็น 1 ใน 10 ผู้ที่ส่งออกทองคามากที่สุด รายได้ของรัฐบาลมาจาก
ภาษีทั้งในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายที่ จะเพิ่ม
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ความหลากหลายในการส่ ง ออกสิ น ค้ า เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น ในสาขาที่ เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกานาในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงแรกกานาเน้นการผลิต
เพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลัก ต่อมาก็เริ่มมีการพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ้น จึงมีการริเริ่ม
นโยบาย Free Zone Board นอกจานี้ การพัฒนาธุรกิจ SMEs โดยหน่วยงาน National Board for
Small Scale Industries (NBSSI) GIPC และสานักงานในภูมิภาคสามารถให้ความช่วยเหลือในการ
จั ดสรรที่ดิ น รวมทั้ง สาธารณูป โภคที่เกี่ ยวข้อ ง โดยการซื้ อที่ดิน สามารถทาได้โ ดยผ่ านองค์ กรเอกชน
ธนาคารที่ดินและสหกรณ์ของเกษตรกร เอกชนสามารถใช้โกดังได้ในพื้นที่ใกล้ Accra
o โอกาสทางธุรกิจในกานายังรวมถึง โอกาสด้านการลงทุนในที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์และ
อาคารพาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดสาหรับชนชั้ นกลางที่กาลังขยายตัว
นอกจากนี้ตลาดทุนยังเป็นอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากคนเริ่มให้ความสาคัญกับการออม
เงินและกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินขนาดเล็กมากขึ้น
o สาหรับนโยบายการค้า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจะดาเนินการเจรจาต่อรองกับ
สหภาพยุโรปและ ECOWAS ในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่
ดีกว่าสิทธิ GSP โดยปราศจากข้อจากัดด้านโควต้าใด ๆ ทั้งนี้ กานายังจะได้รับผลประโยชน์
จากการเจริญเติบโตของสหรัฐฯและแอฟริกา ซึ่งให้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องในภาคเช่นเสื้อผ้าและ
ปลาทูน่ากระป๋องอันเป็นไปตามข้อตกลงใน AGOA (The US-African Growth and
Opportunity Act)

7. Ghana Port and Harbour Authority (GPHA at
Tema port)
สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้ แ ทนจากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง
หารือร่วมกับ:
Mr. Jacob Kwabla Adorkor, Director of Port
Mr. Paul Asare Ansah, Marketing & Public Relations Manager
Mr. Nii Nikoi Amasa, Marketing & Public Affairs Manager
o กานามีท่าเรือที่สาคัญสองแห่งคือ ท่าเรือ Tema และท่าเรือ Takoradi ซึ่งเป็นประตูการค้า
ของแอฟริกาตะวันตกสู่การค้าโลก (ยุโรป สหรัฐฯ จีน และเอเชีย) เป็นจุดเข้าออกสินค้าจาก
ประเทศในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ได้แก่ ไนเจอร์ บูร์กินาฟาโซและมาลี โดยท่าเรือทั้ง
สองแห่ ง นี้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการขยายโครงการเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพแก่ ธุ ร กิ จ และน้ ามั น
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ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่งค้นพบ ในปี 2013ธุรกิจขนส่งของท่าเรือ Tema มีปริมาณค้าในธุรกิจ
ขนส่งตู้สินค้า 841,989 TEUs
o GPHA เป็นรัฐวิสาหกิจที่พึ่งพาตนเองโดยไม่ได้รับการรับประกันใด ๆ จากรัฐ ปัจจุบันกาลัง
ดาเนิ น การปรั บปรุ งเปลี่ ย นแปลงหลายประการในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการปฏิรูปท่าเรือไปเมื่อปี 2000 ที่รัฐบาลเริ่มให้
ความสนใจการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน จานวนลูกจ้างในท่าเรือลดลง 60% และการ
สัมปทานให้บริษัทภาคเอกชน เช่น Maersk ได้ดาเนินธุรกิจคอนเทนเนอร์ กิจการร่วมค้า
ระหว่างภาครัฐและเอกชนได้บริการตู้สินค้า MPS หรือกลุ่มที่นาโดย SG Alcatel จัดวาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จีพีเอส และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic custom
seal) โดยระบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-port) สามารถจาแนกเรือและอานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เข้าออกจากท่าเรือ และสามารถควบคุมกระบวนการด้าน
ศุล กากรได้ทั้งหมด ในการขนถ่ายสิ นค้า ขึ้นลงเรือทั้งหมดเป็นการดาเนินการโดยบริษัท
ท้องถิ่น Maersk คุม 70% ของท่าบริการคอนเทนเนอร์ มีการประมูลการสาหรับบริษัทโลจิ
สติกส์ในต่างประเทศซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICDs) ที่อยู่ใน
รัศมี 1-2 กิโลเมตรจากท่าเรือ
o วิธีการการขนส่งจากท่าเรือ Tema ทางถนน (ไป Accra โดยผ่านทางหลวง George
W.Bush ) ปัจจุบันการขนส่งทางรางไปยัง Accra เปิดบริการรับส่งคนเท่านั้น ท่าเรือ
Tema กาลังเผชิญกับความท้าทายอันเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากกับ
ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าที่เ พิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นถึงแปดเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มกิจการในปี
1968 ส่วนในปี 2014 นี้ท่าเรือดาเนินการอยู่ที่ 80% ของศักยภาพสูงสุดที่สามารถทาได้ที่
1 ล้าน TEUs และอีก 14 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มศักยภาพรองรับสินค้าได้ถึง 2 ล้าน
TEUs ในปี 2028 ดังนั้นการขยายตัวอย่างมากจึงเป็นสิ่งจาเป็น นอกจากนี้ยังพบปัญหา
การจราจรที่แออัดที่เข้าออกในบริเวณรอบ ๆ ท่าเรือ การแก้ปัญหาในระยะสั้นคือ การ
สร้างพื้นที่จอดรถไว้ด้านนอกพื้นที่
o สาหรับระยะยาว มีแผนสาหรับระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอันเนื่องมาจากศักยภาพ
ของเครือข่ายถนนที่มีจากัด โดยวงเวียนบนทางหลวงที่ไปท่าเรือจะถูกแทนที่ด้วยทางยกระดับ
โดยมี ทั้ ง ถนนเข้ า และออกจากท่ า เรื อ รวมทั้ ง มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางรถไฟขึ้ น
นอกเหนือไปจากสิ่งอานวยความสะดวกที่ท่าเรือบก ขณะนี้ยังคงไม่มีการเชื่อมต่อการขนส่ง
จากท่ า เรื อ ไปยั ง เขตที่ ห่ า งไกลจากตั ว เมื อ งและทางรถไฟจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ การ
เคลื่อนย้ายที่สะดวกขึ้นของสินค้าไปยังประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (ปัจจุบันมีปริมาณการ
ขนส่งอยู่ที่ประมาณ 200,000 TEUs) ตั้งแต่มีการจากัดการบรรทุกเกินในการขนส่งทางถนน
เครื อข่ายถนนที่มีอยู่ ขยายไป 300 กิโลเมตรทางตอนเหนือของท่าเรือ มี สิ่ งอานวยความ
สะดวกเขตเมืองและในชนบทจะได้รับการพัฒนา มีความเป็นไปได้ที่ว่า Kumasi จะเป็นเมือง
ท่าสาคัญในภูมิภาค Ashanti โดยการลงทุนนี้เป็นโครงการที่ไม่ใช่รัฐบาลลงทุนด้วยตัวเองแต่
เป็นเงินทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) และการสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกของการขนส่งรถบรรทุกใน Ashanti ได้รับการจัดสรรเงินทุนจากธนาคารโลก
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o การขยายตัวของท่าเรือ Tema จะต้องมีการซื้ออุปกรณ์ทุนจานวนมากและการลงทุนที่
สาคัญในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อจะเป็นท่าเรือสามขนาด รวมทั้งการขุดลอกเพื่อ
สร้างพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเรือสาราญ สถานี RoRo
ตลอดจนตู้คอนเทนเนอร์อาหารและผลไม้สดและคลังสินค้า นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอานวยความ
สะดวกทางการแพทย์สาหรับคนงานในท่าเรือตามสิทธิแรงงาน โดยตลอดระยะเวลา 25 ปีที่
ผ่านมาคนงานท่าเรือเป็นตัวแทนจากสหภาพแรงงานในการนัดหยุดงาน
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Study Visit in Ghana
(2-5 August 2014)

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

1. Ghana Free Zones Board (GFZB)
Discussion Summary
 Ghana aims to be West Africa’s manufacturing export processing hub with an
emphasis on value added products. The government provides monetary and
non-monetary incentives for export processing since export earnings are
particularly important for their positive effect on the nation balance of
payments.
 Investors have the choice of locating with other companies in one of the
Export Processing Zones (EPZ or Enclaves) or as a single enterprise outside
Tema. The Enclaves include Tema Export Processing Zone near Tema Port
and the capital Accra, Sharma Land Bank in the Western Region where oil
and gas activities are located, Sekondi Export Processing Zone between
Sekondi and Tekoradi seaport, and Ashanti Technology Park in Ashanti region
with necessary infrastructure and utilities such as water and energy.
Alternatively the whole of Ghana is accessible as the EPZ status can be
designated to the manufacturing plant at any location inside the country.
The location depends on proximity to raw materials, e.g. for wood processing
since natural resource is situated throughout the country, or nearby local
employment. The condition to qualify for a license is that the company has
to export more than 70% of the processed products.
 Ghana Free Zones Board operates as a one-stop service center for licensing,
obtaining permits, necessary facilities and infrastructure, and post-licensing
monitoring and monthly inspection. Prior to applying for a free zone status,
investors need to register a company in Ghana and obtain Certificates of
Incorporation and Commencement of Business (through Ghana Investment
Promotion Center – GIPC), enter the process of acquiring land or lease,
transfer initial funding for investment, and obtain the Environmental
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Protection Agency Permit (where applicable). The licensing process takes
around 28 working days. Once licensed and initial or renewal fee is paid,
investors receive monetary incentives such as 100% exemption on direct and
indirect duties and levies on all imports for production and exports from free
zones, 100% income tax exemption for 10 years and a tax ceiling of 8%
thereafter, and withholding tax exemption on dividends from free zone
investment. There are no import licensing requirements and minimal
customs formalities. Full ownership of a free zone enterprise is possible
without any restriction on repatriation of dividends or net profits. Free Zone
investors are permitted to operate foreign currency accounts with banks in
Ghana. The investment is guaranteed against nationalization and
expropriation. If the company cannot satisfy the minimum 70% export
requirement for a free zone status, other investment incentives are available
through the GIPC.
 There are 4 main commercial aspects or main sectors of operation for the
free zone: 1) Manufacturing activities; 2) Commercial warehousing e.g. as a
hub for fishery/fishmeal products or food/rice packaging (break the bulk)
importing through Tema or Tekoradi seaports and exports to other
landlocked countries in the region; 3) Service activities based on ICT, data
processing and other intangible service activities e.g. data processing center
for US firms; and 4) Developer e.g. industrial estate development by taking
land through an agreement with the Free Zones Board and developing
leased land to rent out factories. Land lease duration is 50 years with
another 49 years renewal and automatic renewal thereafter. The board will
help the developer market the place to potential companies. Machinery and
building materials can be imported duty free. The Free Zones Board owns
some land in the oil rich Western Region where Shama EPZ is located. It also
has land in the Tema region but most lands are already leased out to
developers. Investors prefer to use Ghana as a production base and export
to Nigeria. The government and the board provide offsite infrastructure and
the developers can utilize them for onsite services.
 There are 256 companies currently operating with the Free Zones Board (see
full list given) most of which are food processors. A resident custom officer is
assigned to each company that is a regular exporter in order to determine
what comes in and out and how much of the products is sold domestically
to the local market. The custom officer, whose service is paid for by the
government, goes to the warehouse with the investor, inspect the products
and accompany the goods to the location. Free zone companies are given a
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fast lane and special facilities at the port to bypass normal inspection
procedure.
 The investor signed an MOU letter agreeing to the 70% minimum export
requirement condition on the principle that goods will not be dump into
Ghana and compete with local companies. An environmental impact
assessment is needed for activities that may affect the environments. Initial
money transfer to Ghana for setting up the business can be in the form of
Letter of Credit (LOC) or as a payment for equipment and machinery imports.
There is no specific minimum amount of investment for a project. Investors
have to pay initial (USD 3,000-10,000) and renewal (USD 2,500-5,000) fees at
different rates according to the project activity with progressively higher fees
for manufacturing, service, developer and commercial activities (highest fees),
respectively. The license is based on a specific project so that different types
of goods can be sold using a commercial license but if a company would
like to expand its operation and manufacture products also, a new project
application is needed. Likewise, the ownership of the company can be fully
foreign owned or joint-investment or partnership with a local company, but if
it is sold to a different owner, the company has to go back to the registration
office and notify the Free Zones Board in order to amend the project’s
record and confirms that the objective and operations of the project has not
been changed. Resident permits are processed at the free zones for skilled
foreign professionals and visas on arrival can be arranged under the Free
Zone project.
 For example, a canned fish factory operated as a free zone company is
treated as if it is an offshore company and can bring in all the raw materials
including cans, labels and packaging duty free. For the 30% or less of total
products produced that are sold domestically, a sale tax is paid on the
finished goods. The incentives are provided across sectors on the basis that
the project provides value addition, is environmentally friendly and the
products are exportable. Investors have come up with innovative use of
local raw materials such as spices, jatropha and palm oil seeds to create
export products. Rice milling and/or packaging, garment patching from textile
cuttings, assembly of electronic products are considered value addition. The
Free Zone board can also cooperate on investment promotion activities and
showcase of products.
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2. Ghana National Chamber of Commerce and
Industry
Discussion Summary
 The Chamber has previous contact with Thai exporters who have been
exporting to Ghana and some of the members also import rice from Thailand.
Ghanaians consume a lot of Thai rice even though rice imports put a lot of
pressure on Ghana foreign exchange. Future cooperation with Thai investors
can be built on investment in local rice production and processing, including
technical assistance that also help to create employment.
 The Chamber has around 4,000 members with annual subscription and
provides a wide range of service including inbound and outbound missions
and a platform for member companies to meet investors. The chamber will
send out information across to the members that Thai investors are
interested in certain sectors such as agro processing and link up interested
members to the investors. The Chamber also organizes trade fairs and
country visits. For example, the Chamber is helping to organize a mission of
Chinese investors coming to Ghana this October. The Chamber also has
relationships with many European and American companies. More current
businesses are directed towards Asian countries such as China and India
across various industries. Investors from Thailand can similarly organize a
mission to Ghana in order to showcase their expertise and potential business
investment that they would like to make. Another Chamber’s role is
advocacy of private sector rights to the government so that the private
sector continues to drive the economy forward. The Chamber has the largest
influence on business decision in Ghana and continues to work with the
government to further the private sector’s position.
 For joint venture or partnership, the Chamber can help giving investors
information on the business status of the members and do the due diligence
but may need to make further enquiries if the company is outside the
Chamber. There is no restriction on joint venture for which the Ghana
Investment Promotion Center (GIPC) can help with the required procedure.
Investor should consult with all the stakeholders including the GIPC. Ghana
has 10 regions with their own ministers and deputies who are appointed by
the president. Then there are districts and their chiefs. The Chamber
currently has branches in 7 regions. Legally, the investors should inform the
respective regional government on their investment presence so that they
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can provide appropriate assistance. Land ownership may belong to people in
the region through district chiefs. Therefore investors should consult district
chiefs together with the regional minister even when there is assistance to
obtain land at the national level. GIPC can help introduce investors to the
relevant stakeholders.
 For food processing, some foreign firms have their presence in Ghana as well
as few local firms. The difficulty with agriculture in Ghana has been over
supply of raw agricultural produce, much of which goes into waste. The focus
of the government and the Chamber is on value addition in food processing.
For fruit drinks, a Chamber’s member, Blue Skies Holdings Ltd. is a locally
owned company with British partner, producing for both local and foreign
markets. However there are still many opportunities for Thai investors to bring
in the expertise and utilize local raw materials and labor available to process
the fruits such as mangoes, pineapples and oranges which are abundant in the
country in addition to cashews. Land is also available for large scale agriculture
to make the products competitive. Alternatively a factory can be set up near
where the raw materials are in the country, or near the border with a country
where a particular crop is produced. Value addition through food processing
can help Ghana, the region and Thailand to develop our economies together.
 The country current difficulty with the economy and exchange rate
depreciation should be temporary. To depart from the current overreliance on
primary export commodities, business investment from value addition will
therefore be a great help to the Ghana’s economy. The interest rate in Ghana
has been relatively high so partnership with foreign investors will help to relief
funding cost of local businesses. Apart from the current macroeconomic
difficulty which should be temporary, Ghana has a good environment for long
term investment since it is one of the most peaceful democratic countries in
the West African region. Many foreign companies are using Ghana as a hub to
reach out to the rest of the region. The return on investment is relatively high
at around 25-35% on average. The cost of labor is comparatively on the lower
side and reasonable in terms of cost and quality. Both skilled and unskilled
labors are available for example to work on the farm and managing the farm
to produce raw material for food processing. Ghana provides many incentives
through the Free Zones board for export-oriented investments or other
incentives through GIPC if more than 30% of the products are to be sold
domestically. The Chamber as part of its advocacy role representing private
sector stakeholders, taking their issues on board and voicing their concerns, is
also contributing towards conductive investment environment. For example,
the Chamber helped resolve issue between the Blue Skies company and farm
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producers in order to source the right kind of pineapples by growing a new
variety for its new product line.
 Infrastructure and utilities are available in the free zones. Some free zones are still
to be developed. Foreign investors from countries such as Thailand are
encouraged to develop an industrial zone since lands in many areas are still
available. For example, the Chamber is currently promoting a free zone with
Turkish companies to create a large industrial manufacturing zone. There may be
some difficulty with the supply of electricity and water outside the free zones but
relatively better than in Nigeria, for example. The Chamber can help resolve any
issue that may arise together with the Ministry of Trade.
 In tourism, there has been a lack of development of tourist sites in need of
investment. Most hotel development occurs in Accra. Ghana Tourist Board at
the Ministry of Tourism can provide information on potential areas for
investment. Destinations such as Cape coast castle, Elmina castle and beach
sites are still waiting to be developed.

3. Thai Trade Center (Ghana)
Discussion Summary
 Thai companies with businesses in Ghana include rice traders such as
Riceland, ThaiFarm (including Tapioca), Rungphanom and Nakorn Luang.
Some companies (Riceland and ThaiFarm) have also established rice milling
operations in the country but many have recently scaled down their
presence and opened a representative office instead. Other firms which are
currently negotiation investments in Ghana include Thai Union Frozen (TUF
for canned tuna) and Pioneer. Major export items from Thailand to Ghana
are rice, plastic pellets and sugar. Large companies in the petrochemical
industry such as Indorama also have their presence. Ghana recently
discovered oil and has set up oil refinery facilities for production since 2010.
 Ghana is a relatively more stable country politically with a more attentive
workforce than other West African countries and at a similar level to Senegal.
Middle aged professionals people who came back from overseas helped
provide a sound foundation for the country. There is still a lack of technical
workforce with vocational training e.g. for operating machines or working as a
foreman however. Ghana’s road infrastructure will be well connected to
other countries in the region by the ECOWAS (The Economic Community of
West African States) road network along the coastline. It currently takes
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around four hour drive from Nigeria through Benin and Togo. Funding for the
construction of the road network comes from ECOWAS development
program for trade facilitation, and Chinese construction companies have won
the concessions for the road construction with further route to Ivory Coast.
For air transportation, the flight time from Lagos is around forty minutes.
 Potential sectors for trade and investment include agricultural machinery
which is still small in volume, canned seafood (sardine in brine). West African
countries implemented policies to promote local production of rice by raising
tariffs on rice, fertilizers and agricultural machinery and raw materials. Lower
tariffs can be applied to rice imports on the condition that they will lead to
further business along the supply chain. To increase domestic rice production,
agriculture machinery will be used to replace labor. Countries like Indonesia
and China therefore compete in this market segment on any machinery from
ploughing tractors, water pumps, to rice mills. There are some Thai businesses
which expressed interest to find partner in Nigeria and Ghana.
 Local rice production is still far below domestic demand however. Nigeria, for
example, can produce 3 million tons of rice whilst local demand reaches 6
million tons. The government had to reduce the import tariff on rice since the
remaining 3 million tons shortfall were being transported/smuggled through
Benin and Cameroon without any tax revenue. Import licensing was also
imposed so that the importer pays 30% if there is corresponding investment in
the rice supply chain from production to milling within the country whereas a
pure trader faces a higher charge of 70% so that the overall tariff on rice
become 113%. Import tariff on rice for Ghana is around 40-60%. Part of the
imported rice are re-exported to other landlocked countries. Local rice
production is of long grain variety without fragrance but sold at lower prices
since the milling process is not as developed resulting in broken rice which has
to be sold in mix. Ghanaians consume white rice whereas Nigerians also
consume parboiled rice and some fragrance Hom Mali rice. Rice production
area in Ghana is in a plain below the Akosombo dam at Lake Volta about 2
hour drive from Accra. Two Thai companies have rice mills over there are
Riceland and Thai Farm. India rice traders also have their presence.
 For agricultural machinery, Ghana still has to import machinery from China for
example. Even though it is rich in metal ore, Ghana does not have the industrial
capacity to manufacture steel. Many other products are also imported from
South Africa which has more established industrial base. Activities in which the
government would like to attract investment are food processing due to its
emphasis on food security. Like Nigeria, Ghana has many Palm plantations and
factories to produce refined palm oil for basic consumption. Most processed
products in supermarkets are imported brands, however.
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 Minimum wage is not too high at around 5-6 cede per hour and average
wage for office workers starts at around USD 300 per month. Lack of skilled
labor is a major problem. For example, a large Korean company, Cosmo
Seafoods Co. Ltd., investing in processed/canned fishery products has
difficulty finding workers. Inflation is high at 15%. Price of utilities e.g. water is
not too high but there are problems with non-availability or shortage. Red
tape in many agencies is the main obstacles faced by investors and remains
a major concern for business operations. The situation may improve as the
government implements structural reforms towards efficiency enhancement
in order to control public spending. Current VAT rate is 15% on top of
national health insurance of 2.5% making an overall rate of 17.5%.
 Intra-ECOWAS trade is expected to grow but local content requirement may
hinder industrial development as businesses have difficulty sourcing
intermediate products e.g. processed/rolled steel from within the region.
 The furniture market is competitive, particularly in the relatively larger
middle-to-lower income segment where Chinese products offer value for
money. The market for higher income segment is smaller and requires high
quality workforce.
 Processed food industry is attractive. Tomatoes, for example, can be grown
in fertile land north of the country and processed as ketchup. For fruit juice,
possibilities may be limited by the variety and volume of production
available. Ghana grows a lot of mangoes and pineapples but the tastes may
not be as sweet.
 There are many mining activities by Chinese companies in Ghana coming
together with the Chinese government. Ghana is also traditional cotton
producing country with local knowledge in textile production. Transportation
cost to Thailand can be significant. A dry container costs around USD 2,700
and shipping time is around 27 days.
 Ghana has a good potential for chilled/frozen facilities with a certain level of
capacity available at seaports. Tema port has good facilities and more room
available compared to Lagos where there are more traffic but become
increasingly congested.
 International hotel chains such as holiday inns have invested in Ghana but
the market size may be more limited in comparison with East African
countries such as Kenya or Tanzania.
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4. The Ghana Investment Promotion: GIPC
Discussion Summary
 The investment facilitation role of GIPC has been expanded recently to cover
all sectors of the economy including mining, and oil and gas with the
establishment of a new GIPC Act, 2013 (Act 865). GIPC provides a dedicated
personal consultant with monitoring division and aftercare services including
follow up with relevant institutions.
 Potential sectors for investment include:
o Energy, where the current electricity penetration rate is 74% compared
with the government’s target to provide 100% coverage for the whole
country by 2020. The production capacity has to increase from over
2,000 MW currently to 5,000 MW accordingly. There are opportunities to
provide alternative sources of energy such as solar and wind energy
along the country’s 368 km coastline through IPPs (Independent Power
Producing Agreements) in addition to thermal energy. Investments are
also needed for electricity transmission and related infrastructure. The
recent oil and gas discovery also requires investment in gas turbine gas
tank farms for storage purposes. One of the five discovered oil fields
would requires an estimated USD 10-16 billion investment over a decade
including related supporting services such as restaurants, catering,
logistics, equipment supplies, security, telecommunication, weather
forecasting, construction, installation and maintenance of offshore
structure, pipeline manufacturing from wielded steel, office
accommodation, and financial services;
o Infrastructure investment on roads, rails, ports and property
development. The government has a plan of Build-Operate and Transfer
(BOT) concession for the Eastern Corridor Road from Accra to the
Northern region which should reduce travel time from the current 9
hours by half to 4.5 hours. A feasibility study should be submitted to the
Ministry of Transport for competitive bidding. Railways development to
expand investment to other regions outside the greater Accra area where
82% of FDI is currently concentrated. Ports development including in
Tema and Takoradi through Public Private Partnership (PPP) contracts.
Property development for 1.5 million residential units including
affordable housing projects which are left 64% completed by the
government. The government can arrange to get land for investors to
develop a township in the Central region and offices and
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accommodation spaces in the Western region to make room for growing
activities following oil discovery. There is also large demand for portable
water which requires construction of factories and water treatment plant;
Agriculture investment opportunities cover broad areas ranging from crop
production, livestock raising, aquaculture to agro-processing where the
government’s current priority is to produce for local market before
exporting, particularly aquaculture with growing domestic fish
consumption. Grain crops include rice, sorghum, maize and soybean. A
high yield variety of Sorghum, for example, is used by the beer industry
(Guinness Ghana Breweries Limited) to replace barley in production.
Local supply of grains is still inadequate to supply the baby feed industry
and Ghana is currently importing cow peas from Senegal and Sierra Leon
for baby feeds. Cassava production in Ghana is currently run by a quasigovernment company based on a high yield variety of 36 metric tons per
acre. The current production technology can produce up to starch. The
factory is ISO certified and supplies the EU market. Potential value
addition includes the use of raw material for producing paper, oils,
biofuels and renewable energy. There is a large shortfall in poultry
production for growing local consumption. The poultry industry is still
developing necessary standards such as labeling and certification,
technology and supporting services for exporting chicken and turkey
meat to EU for example. In addition to the need of agriculture machinery
and equipment, in terms of agricultural infrastructure, more irrigation
facilities are needed as there are currently only 3 companies engaging in
irrigation projects. A better irrigation system will support pineapple farms
which are still rely mostly on rain, for example;
Tourism opportunities in hospitality services, entertainment, leisure
sports information and souvenir shops, tourism transport and financial
services. Tourism destination that are identified are forts and castles, and
natural reserves such as waterfalls;
Manufacturing investment opportunities include pharmaceutical, food
and agro processing, high value textile, sauce production, manufacturing
of electrical and electronics products. There are strong regulations
related to forestry and wood processing in protected areas;
Services industries include 1) technology services such as software,
business solution, networking, processing and outsourcing, manufacturing,
assembly and supply of computer and accessories, high-technology
telecommunication equipment, telephony and back office operations, as
well as science and technology parks and education supporting services; 2)
Education where many private universities have been established during
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the past 15 years to serve the growing demand for high quality tertiary
education facilities. Related educational services also include the supply of
books and stationary; 3) Financial services which are regulated by the Bank
of Ghana. Mostly in investment banking instead of commercial banks.
Local investor threshold of 10% for manufacturing, for example, makes it
difficult for local banks to fund the local portion of a large USD 25-50
million investment. Micro finance is undergoing development. Other
opportunities include saving and loans, mutual funds and trusts.
 Business registration with Registrar’s General Department (Ministry of Justice
and Attorney General) is required prior to registering the investment with GIPC
to obtain GIPC certificate of investment promotion/tax incentives. Three types
of foreign investments are available for registration: as a joint venture (where
there is a USD 200,000 minimum amount of required foreign equity), as a
wholly foreign company (100% foreign with minimum equity of USD 500,000),
or as a general trading company (USD 1,000,000 minimum foreign equity). The
minimum foreign equity can be in the form of manufacturing equipment, or
local and foreign currency in a bank account to purchase land, for example.
The GIPC can then issue a certificate of registration and employment quota
(number of work permits depend on investment value). The investment
registration application can also be submitted at GIPC regional offices to be
forwarded and processed at headquarter in Accra. Certificate issuance process
takes around 15 days but can be substantially longer if the project involves an
environmental impact assessment. There are fees and costs associated with
certificate registration and renewal (every 2 years). The duration and amount
of tax holiday and locational incentives vary according to sectors and
locations. Investment in tourism activities will be considered on a case-by-case
basis. Investment with value above USD 15 million will receive a strategic
investor status with special access and incentives.
 Majority of foreign investment in Ghana apart from the oil and mining sector
(which was previously under the free zone administration) is in services and
manufacturing. British companies are the biggest investor by value in 2012
and Chinese companies by the number of projects. GIPC can help investors
find local partner and has a list of local companies in various investment
sectors which are looking for foreign investments with management
background and expertise.1 For example, a local company producing animal
feed has secured larger funding from a financier to fund additional
production line for pellets in addition to the main feeds.
1

Investment projects catalogue is available at the GIPC website http://www.gipcghana.com/press-andmedia/downloads/category/14-brochures.html?download=37:investment-projects-available-for-partnerships
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 For agriculture, 58% of the total amount of land in the country is available
and currently around 20% of that is being utilized. Local rice production on
commercial basis started in 1974 and received assistance from Germany to
develop the land and irrigation. By 1994, long grain rice can be produced at
good quality but there are still problems with management, transportation
and land erosion. In particular, Ghana still needs assistance for conducting
topographical reconstruction of land and water. There are irrigation sites in
Temale north of the country and two more in the upper east region with
10,000 hectares of developed land. Unutilized canals have collapsed and
have to be developed in order to expand the irrigation but enough water
supplies are available from the dam. Government owned 25,000 acres of
developed land in the south at the Dawhenya in greater Accra for which less
than 10,000 acres have been utilized for a vegetable production project. The
rest were given to village chiefs for community use but an investment
project turned out to be infeasible due to failure to get approval from all
people in the community. Thus it is preferable that investors contact GIPC
which will help to do the due diligence. The World Bank and USAID are also
helping to finance a USD 140 million 5-year project with 100,000 acres of
land to develop agricultural value chains for smallholders farming
cooperatives through PPP arrangements (Ghana Commercial Agriculture
Project: GCAP which began in 2012). One of the implemented activities is
grain production and warehousing of soybeans for the school meal program.
The government’s food security initiative also includes the production of
maize, rice and soy cake for agro industry. For example, a US investor from
Texas has utilized 75,000 hectares of land to produce animal feeds.
 Infrastructure projects include a USD 24.5 million construction of a diagnosis
service facility within a teaching hospital through Public Private Partnership
(PPP); a USD 20 million rehabilitation and expansion of the motorway to
Tema, also through PPP, for which the revenue from toll payments will
depend on the traffic flows; and a rehabilitation of the existing road network
that are being used to transport manganese ore from the western Ashanti
region to the Tema port and further to Accra.
 An interested investor should come up with 1) a sector profile for GIPC to
help develop an investment proposal; and 2) an outline of investment ideas
in order to conduct an economic feasibility study and make further
adjustments accordingly e.g. PH value of the soil on available land needs to
be verified for sugarcane production.
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5. Ministry of Food and Agriculture-MOFA
Discussion Summary
 Potential investment in agriculture in Ghana consists of crops and livestock
including fishery. There are potentially 14 million hectares of land available
for agriculture but only half or around 7 million hectares are currently being
used. The government has a policy of local production towards selfsufficiency. At present, Ghana’s overall food production is self-sufficient but
rice is about 60% self-sufficient and the government has a goal for rice
cultivation so that local production can serve 100% of local demand.
Potential crops for production include oil palm, rubber, coconut, and cashew
among others. There are rivers and water bodies that can be tapped for
irrigation with support from the government but the current states of
infrastructure for road and irrigation are still in need of improvements. Apart
from local consumption, crop production can serve 400 million people in
the West African Sub-region. There are close to 300 million people who live
in very dry regions that are in need of help due to food shortage.
 Several opportunities exist for horticulture where varieties of fruits and
vegetables can be grown in irrigated sites. Tomatoes are grown in the upper
east region, coastal area and Accra area. New variety of peppers and chilies
are being developed by the Crop Research Institute (CRI) under the Council
for Scientific and Industrial Research of Ghana (CSIR). Potential fruits with
major production include pineapples and oranges which are grown in the
eastern and central region.
 Large scale farming is encouraged but may be based on contract farming
(“inclusive farming”) for small farmers since 95% of landowners are small
holders due to the family-hold land ownership system. For example, cassava
farmers are small holders with overall production of 17 million tons, only 5
million tons of which are for local consumption and the remaining 12 million
tons are used for industry. Commercial agriculture projects are responsive to
market prices of commodities and farmers have to minimize costs of
production to improve their margin. Investment in agricultural production
and inputs support can be tax exempt. However there is a buffer stock
system for food security purpose with a minimum guarantee price by the
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government that should be viewed as the last point of transaction for
farmers. The overall direction on how much crops should be produced or
exported is outlined in the crop budget document prepared annually by the
Ministry of Food and Agriculture. At present, livestock and poultry are 40%
and 50-60% imported respectively. Fishery supply is still insufficient for
domestic and industry purposes. There is an opportunity for production of
red fish in Lake Volta and tuna is recently farmed in the continental shelf
area. Oil palm plantation is an upcoming possibility as outlined in last year’s
African Palm Oil Congress in Cote d’Ivoire (Ivory Coast) and the government
will provide help to investors in financing and negotiation.
 Investment possibility includes infrastructure development and
mechanization for production, packaging and marketing. The existing
infrastructure is still not adaptable for cold storage. The government is also
interested in rice technology transfers for local production. There is also the
need for investment in the irrigation system since the current system is
mostly rain fed. Crop productivity has gone down so technology and
infrastructure improvements are needed so that less land is committed for
production. The current policy is to shift gradually from public administration
in agriculture towards more private partnership involvement. The
government provides a legal certainty framework to protect investment in
agribusiness. The private sector plays the role of service providers to
motivate farmers through a smallholder-sensitive investment (as advocated
by Geoffrey Livingston and others, for example)
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6. Ministry of Trade and Industry
Discussion Summary
 Ghana is currently facing short term economic challenges with the fiscal
situation that are common for countries in their transformation from a lowermiddle income country. Ghana is thus undergoing structural reforms but still
growing annually at 7.1%.
 In the medium to long run, Ghana oil and gas discovery will help to develop
its industrial base. Current production of oil reaches 100,000 barrels a day
and will be doubled to 200,000 barrels on stream by 2016. Nevertheless,
Ghana is still facing energy supply challenges with investment opportunities
for independent power producer (IPP). For Ghana to be a manufacturing
country, it will need around 5,000 MW of electricity for which current
production capacity is only half of the amount. The electrical energy will
come from hydroelectricity projects from the dam whose construction is
completed by Chinese company, as well as IPPs in the Tema region. Ghana
also needs its own gas pipeline to reduce its reliance on the West African gas
pipeline from Nigeria. Problems with gas delivery will cause disruption to
power generation and affect business production reducing revenue from
production related tax such as corporate income tax.
 The government is likely to implement expenditure measures such as
broadening of the tax base, reclaim tax exemption, earmarking a certain
percentage of its oil revenue for Ghana Infrastructure Development Fund as
seed capital for commercial and social investments, issuing infrastructure
bonds in order to ease up pressure on the fiscal space arising from 1) its
previous policy to increase the public sector wage bills which now take up
70% of the total tax revenue, in order to attract talents from moving to the
private sector; and 2) price subsidies on utility and petroleum at pump that
also represent a large expenditure item. As mentioned, market adjustments
have been successful with energy but there are still problems with the
provision of utility so the government needs to take care of its people. There
is a possible IMF program initiated by the government since there will be
high inflation pass through from the removal of utility subsidy and difficulty
with the currency arising from the balance of payment problem. Majority
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(around 90%) of industry and production companies are SMEs that may be
affected as a result. Since the country is operating under British law and
education system, has a significant employment base, and is a signatory to
international arbitration, investors will be protected. As the economy is
moving towards full recovery, there will thus be opportunities in the energy
space since the pricing has become more attractive. Any transaction and
partnership with the government such as raising financing need to pass
through the cabinet and obtain parliamentary approval.
 For other commodities, Ghana is the world’s second largest cocoa exporter
after Ivory Coast and among the first ten for gold. Since the government’s
tax and non-tax revenues come from both domestic and external sources,
the vulnerability of external income to commodity price movements also
affects the country’s balance of payment, the government’s revenue, and
the stability of the currency. These are short-term internal and external
challenges but for the long term, the GIPC is overseeing the country’s
investments. The government also has the policy to increase export
diversification for which investment opportunity involves greater addition of
products derived from natural resource. This will require the introduction of
manufacturing processes and a sustainable supply of energy is therefore
critical. Ghana has large import bills for consumption and intermediate
products including machinery and equipment, against smaller income from
primary commodity exports, and therefore has a negative trade balance. The
policy is to decide what to produce, using which process, for which market,
first to Ghanaian population and then export out. The ministry of trade and
industry also has policy initiatives for free zone program areas to produce for
exports under the Free Zones board and SMEs development with the
National Board for Small Scale Industries (NBSSI), GIPC and its regional offices
which can help with program identification and land acquisition including
related utilities. Land acquisition can be made from private organization,
land banks and farmers’ cooperatives. Private warehouses are available near
Accra. For other areas outside the capital, the government can help put up
the infrastructure. Key regulation is the requirement to conduct an
Environmental Impact Assessment (EIA). A US company Cargill, for example,
visited different parts of the country to identify potential site for its grain
production and conduct the environment impact assessment. After
identifying an area in Foso close to the harbor, the investor came with a
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representative to GIPC to discuss the matter with a committee whose
members include relevant agencies such as the Bank of Ghana, Ministry of
Finance, Ministry of Trade and Industry, Ministry of Food and Agriculture, and
the Environmental Protection Agency (EPA). Another private sector agency
which provides investor service with members contributing towards the
country industrial development is the Association of Ghana Industries (AGI).
 There are also opportunities in real estate housing and commercial building
to provide infrastructure for the growing middle class. The growing capital
market is also attractive since people put more money in banks, saving and
loan, and microfinance institutions.
 For trade policy, the ministry is undertaking negotiation with the EU and
ECOWAS on an Economic Partnership Agreement (EPA) for better terms than
GSP without any quota restriction. The certificate of origin is processed by
the Ghana Chamber of Commerce which is also represented in the GIPC
committee. The value addition requirement is 35% of the product. The
exports have to also satisfy requirements of Ghana Standards Authority and
obtain FDA licenses for food items. Ghana will also benefit from the USAfrican Growth and Opportunity Act (AGOA) continuing reauthorization in
sector such as garment and canned tuna.
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7. Ghana Port and Harbour Authority
(GPHA at Tema port)
Discussion Summary
 Ghana has two major ports in Tema and Takoradi serving as West Africa
gateway to the world (EU, US, China and Asia) as well as entry points for other
landlocked countries in the region such as Niger, Burkina Faso and Mali. Both
ports are undertaking expansion projects due to increased activities and the
recent oil and gas discovery. The Tema port’s container traffic reached
841,989 TEUs in 2013.
 The GPHA, a self-financing state enterprise without any government guarantee,
has been undergoing several changes to improve its physical infrastructure and
efficiency, notably after the Port Reform in 2000 when the government started
to seek private participation. The number of port employees was reduced by
60% and concessions were given to private sector companies such as Maersk
to operate the container business, a PPP consortium to service the MPS
Container, or a consortium led by SG Alcatel to provide the electronic system
such as GPS and electronic custom seal. An e-port system which can identify
ships and containers facilitates movements in and out of the port and controls
overall customs and clearance process. All stevedoring belongs to local
companies. Maersk controls 70% of the container terminal. There is a current
bidding for a foreign logistics company as well as for one of the five inland
container depots (ICDs) within 1-2 km of the port,
 Current mode of transportation from Tema port is by road (to Accra through the
George W. Bush highway). Rail transportation to the center of Accra currently
serves passenger traffic only. Tema port is facing infrastructure challenges due to
substantially increased activities with the container traffic increased by eightfold
since its first operation in 1968. The port is currently operating at 80% of its
maximum capacity at 1 million TEUs this year in 2014. Over the next 14 years,
the required capacity is expected to be more than 2 million TEUs by 2028 so a
substantial expansion is needed. There is also problem with truck congestion
around the port with constant movement in and out of the port. A short term
solution is to build truck parking space outside the area.
 For the long term, there is a plan for a multimodal transport system since
the capacity of the road network is limited. The roundabouts on the highway
to the port will be replaced by flyovers. Alternative access roads to and from
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the port as well as a railway network will be constructed in addition to an
inland port facility. Currently, there is still no carriage connectivity from the
port to the hinterland, and railways need to be developed to facilitate
movement of goods to the landlocked countries (with current traffic of
around 200,000 TEUs) since there is an excess load limit on road
transportation. The existing road network extends 300 km north of the port.
An inland facility in the hinterland will also be developed, possibly to
Kumasi, a commercial town in the Ashanti region. The investment is
structured as a self-financing non-government project funded through PPP.
The transit trucks facility in Ashanti is financed by the World Bank.
 Tema Port expansion would require the purchase of many capital equipment
and a significant investment in physical infrastructure to triple the size of the
port including dredging to create more space to accommodate larger cargo
and passenger cruise ships, contour terminal, RoRo terminal, and new food
and fruit container and storage terminals. A medical facility will also be
constructed to serve port workers, in response to labor right and community
advocates. Port workers are represented by the labor union without any
strike in the port for the past 25 years. Overall investment for the port
expansion would cost around USD 2.2-2.5 billion.
 Cassavas are currently transported in sacks to be put in ship. Other
agricultural goods being transported through Tema port includes cocoa, fish,
raw and processed fruits and vegetables, canned and fresh tuna, Shea
butter, chestnut and yam. There are also many imports from Brazil.
 The Takoradi port will also be transformed into an oil and gas service port with
a EUR 197 million investment financed through bank loans (one half of the
amount from China) in order to upgrade the currently limited oil pipes facility.
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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
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อภิปราย “โอกาสและลู่ทางการลงทุน /การทาธุร กิจในสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา และ
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย”
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 การเปิ ด 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
ที่ตงั้ ที่ใกล้กับประเทศบราซิลจึงมีเอื้ออานวยต่อการค้า อย่างไรก็ตาม ยังเผชิญกับปัญหา
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 านวนประชากรน้ อยและมีปัญหาความยากจนและความมั่นคง จึง
ค่อนข้างมีเสี่ยงในการลงทุนสูง แอฟริกาใต้จัดว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาก
ที่สุด
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- CPF ได้ดาเนินการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมปศุสัตว์
แบบครบวงจรที่แทนซาเนีย โดยจากการสารวจพบว่าราคาของเนื้อไก่ในแทนซาเนียสูง
กว่าไทยถึงหนึ่งเท่าตัว
- ในประเทศแทนซาเนีย การลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็น 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 เนื่องจากมีข้อกาหนดหรือสิทธิ
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
นาเสนอผลการศึกษา โดยคณะวิจัย สถาบันวิจัยนโยบาย
โดยคุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
เศรษฐกิจการคลัง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อภิปราย “โอกาสและลู่ทางการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา
และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย”
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