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1.1 สถานการณ์การลงทุนในภาพรวม
1.1.1 ภาพรวมทั่วไป
ยูกันดา ได้รับการตั้งชื่อตามอาณาจักรบูกันดา ซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่งในแอฟริกาที่อาศัยอยู่
บริ เวณพื้นที่อุดมสมบู รณ์แถบทะเลสาบวิกตอเรีย โดย อาณาจักรบูกันดา และทะเลสาบวิกตอเรียนี้ เป็น
ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้เผยตัวต่อชาวยุโรปครั้งแรกในการสํารวจ “ต้นกําเนิดแม่น้ําไนล์” ที่หล่อ
เลี้ยงแอฟริกากว่าครึ่งทวีป ความสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้นั้น ทําให้ชาวอังกฤษเข้าจับจองเป็นรัฐในอารักขา
ก่อนที่จะเกิดความไม่สงบ และความรุนแรงในยุคเผด็จการหลังการได้อิสรภาพ ปัจจุบันยูกันดามีการเมืองที่
ค่อนข้างสงบ มีการเลือกตั้ง ตามปกติ และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี แม้จะมีภูมิศาสตร์ไม่ติด
ทะเล (land locked) ก็ตาม
ต้นกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติของยูกันดาที่สําคัญ คือ ทะเลสาบวิกตอเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก กับทะเลสาบขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง คือ ทะเลสาบอัลเบิร์ต และทะเลสาบเคียวโก ทะเลสาบทั้ง 3 แห่ง
เป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะทะเลสาบวิกตอเรียนั้น เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําไนล์ ซึ่งเป็นแม่น้ําที่มี
ความยาวที่สุดในแอฟริกา ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้พื้นที่โดยรอบของทะเลสาบ และอาณาบริเวณในประเทศ
ยูกัน ดา มีความอุดมสมบู ร ณ์ส ามารถเพาะปลูก เลี้ ยงสั ตว์ และจับสั ตว์ทั้งบนบก และในน้ําได้เป็นอย่างดี
ในอดีต ยูกันดาจึงเป็นแหล่งอาหาร และมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก รวมถึงอาณาจักรขนาดใหญ่อย่าง
“อาณาจักรบูกันดา” อันเป็นที่มาของชื่อประเทศยูกันดาด้วย
อย่างไรก็ตาม ความเจริญทางวัตถุของยูกันดามีไม่มากนัก เนื่องจากภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลจากทะเล
ความเจริญทางวัตถุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ จากทั้ง ฝั่งเอเชีย และยุโรป จึงเข้ามาไม่ถึง สําหรับยุโรปนั้น
ค้นพบ ดินแดนแถบนี้ครั้งแรกก็เมื่อปี 1858 ในการสํารวจเพื่อตามหาต้นกําเนิดแม่น้ําไนล์ โดย 2 นักสํารวจ
ชาวอังกฤษ นาม จอห์น สเป็ก และริชาร์ด เบอร์ตัน ในสมัยพระราชินีวิกตอเรีย (จึงได้ตั้งชื่อทะเลสาบตามพระ
นามของพระราชินีวิกตอเรีย) และนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวอังกฤษให้ความสนใจในดินแดนแถบนี้
ภายหลังอังกฤษ พบความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแถบนี้ จึงได้ทําสนธิสั ญญาตกลงให้ อาณาจั กร
บูกันดา และอาณาจักรอื่นๆ ในดินแดนประเทศยูกันดาเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษ ยูกันดาได้รับการพัฒนา ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม รวมถึงภาษาอังกฤษ ทําให้การ
ติดต่อทางธุรกิจกับชาวยูกันดามีความสะดวก
อย่างไรก็ตาม ต่อมาอังกฤษก็ได้ให้เอกราชกับยูกันดา แต่เหมือนประหนึ่งว่า อังกฤษได้ให้เอกราชโดย
ไม่ได้วางพื้นฐานประชาธิปไตยรองรับไว้ดีเท่าที่ควร ยูกันดา ต้องทนกับยุคสมัยของความวุ่นวายทางการเมือง
หรื อ การปกครองโดยเผด็ จ การ ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรุน แรงทั้ ง การละเมิ ด สิ ทธิ ม นุ ษยชน ทํ า ร้ าย ลั กพาตั ว
ฆาตกรรม และสังหารหมู่ อยู่เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี คือ ตั้งแต่ปี 1962 ถึงปี 1986 โดยมีผู้นําเผด็จการที่ขึ้น
ชื่อในเรื่องความโหดร้าย คือ “อีดี้ อามิน”
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ปัจจุบัน ยูกันดามีระบบประชาธิบไตยตามปกติ โดยประธานาธิบดี โยเวรี มูเซเวนี่ ได้เข้ามาปฏิวัติ
ตั้ ง แต่ ปี 1986 ในปั จ จุ บั น ยู กั น ดามี ก ารเลื อ กตั้ ง ตามปกติ โดยมี ทั้ ง การเลื อ กประธานาธิ บ ดี โ ดยตรง
(ซึ่ ง ประธานาธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง นายกรั ฐ มนตรี และคณะบริ ห ารทั้ ง หมด) และการเลื อ กสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ยูกันดา ยังมีปัญหาด้านเสรีภาพในการแสดงออกอยู่บ้าง ดังจะกล่าวถึงต่อไป
ด้านเศรษฐกิจนั้น ในภาพรวมดังที่กล่าวมา คือ ยูกันดามีความอุดมสมบูรณ์ด้านแหล่งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติดีมาก เศรษฐกิจส่วนหนึ่งจึงมาจากภาคเกษตรที่เป็นจุดเริ่มทําให้เศรษฐกิจของยูกันดามีความสมดุล
ยั่งยืนพอสมควร ปัจจุบันเศรษฐกิจยูกันดามีการขยายตัวดี โดยมีประชากรกว่า 40 ล้านคน จึงเป็นทั้งตลาด
และกําลังแรงงานที่สําคัญ
ด้านภูมิศาสตร์ แม้ยูกันดาจะเป็น land locked แต่หากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จ ะพบว่า มี
อาณาเขตติดกับ 6 ประเทศในแอฟริกา จึงอาจพัฒนาเป็น land linked ได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานนั้น แม้ยูกันดาจะมีการลงทุนด้านนี้อยู่สม่ําเสมอ รวมถึงมีการวางระบบไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐ
อารั กขาของอักฤษ แต่ในด้านคุณภาพนั้ น ทั้งทางถนนและทางราง ยังต้องการการปรับปรุงอยู่พอสมควร
นอกจากนั้น ส่วนเส้นทางในประเทศเพื่อนบ้านก็ยังเป็นปัญหา ด้านระบบไฟฟ้า และประปา ก็ยังไม่ครอบคลุม
ดีนัก ยูกันดาจึงต้องพยายามพัฒนาเพื่อเปลี่ยนจากประเทศ land locked เป็น land linked ต่อไป
ด้านสั งคม ยูกันดามีประชากรค่อนข้างหนาแน่น คือ 40 ล้ านคน หรือประมาณ 2 ใน 3 ของไทย
ในขณะที่มีขนาดพื้นที่ประเทศประมาณ 1 ใน 2 ของไทยเท่านั้น จึงมี ความสมบูรณ์และหาแรงงานได้ไม่ยาก
นอกจากนั้นยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจึงง่ายในการสื่อสารด้วย อย่างไรก็ตาม อัตราการรู้หนังสือใน
ยูกัน ดานั้น ยังอยู่ ในระดับที่ค่อนข้างต่ํา แรงงานที่ สําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็ยิ่งมีน้อย แรงงาน
ส่วนใหญ่ในยูกันดาจึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เป็นหลัก
ในบทนี้ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันของประเทศยูกันดา รวมทั้งสภาวะ
แวดล้ อมด้านเศรษฐกิจ มหภาค โลจิ สติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน สั งคม และการเมือง ที่ส่ งผลต่อโอกาสและ
ศักยภาพการลงทุนของไทย โดยเปรียบเทียบปัจจัยดังกล่าวของยูกั นดา (ตัวย่อในตาราง UG) กับไทย (TH)
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก (สมาชิกประชาคมแอฟริกาตะวันออก) ได้แก่ เคนยา (KE)
แทนซาเนีย (TZ) รวันดา (RW) และบุรุนดี (BI) เพื่อจัดทําสรุปในรูปแบบตาราง PESIL x SWOT ต่อไป
1.1.2 ภาพรวมสถานการณ์การลงทุน
สถานะประเทศรายได้ต่ําทําให้ยูกันดาพึ่งพาความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official
development assistance: ODA) จากประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีมูลค่าสูงกว่า FDI เรื่อยมาจนถึงปี 1996
และเป็นร้อยละ 40 ของ FDI สุทธิ (261.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2006 แต่ด้วยความไม่โปร่งใสของ
รัฐบาลและบทบาทของยูกันดาในสงครามคองโก นานาชาติจึงลดความช่วยเหลือลงนับแต่ปี 2007 ซึ่ง ODA
เหลือร้อยละ 15 ของ FDI (100.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ดังแสดงในรูปภาพที่ 1.1 ซึ่งสะท้อนว่ายูกันดาพึ่งพา
ODA ลดลงและดึงดูด FDI ได้มากขึ้น
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รูปภาพที่ 1.1: ความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือจากต่างชาติและการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ
ปี 1998-2012
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การช่วยเหลือจากต่างชาติ
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การลงทุนโดยตรงจากต่าชาติ
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การช่วยเหลือจากต่างชาติ

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ

ที่มา: World Bank (2016)

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2010 ยูกันดาเริ่มใช้แผนพัฒนาแห่งชาติ (ระยะ 5 ปี)
ดึงดูดเงินลงทุน อาทิ การส่งเสริมภาคการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเครื่องจักรกลการเกษตร
การขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ถนนเข้าสู่แหล่งเพาะปลูก การเพิ่มงบประมาณในสาขา
พลังงาน เช่น จัดเตรียมสถานีพลังงานน้ําและโรงกลั่นน้ํามันเพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ เป็นต้น FDI จึง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปี 2010-2015 โดยในปี 2010 FDI สุทธิมีมูลค่า 543.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เทียบเท่าร้อยละ 2.70 ของ GDP แต่ในปี 2015 มูลค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 1,146.56 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เทียบเท่าร้อยละ 4.20 ของ GDP ซึ่งต่ํากว่าสถิติปี 2011-2013 เล็กน้อย จากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น เช่นเดียวกัน ในปี 2010 ปริมาณ
การสะสมของ FDI (FDI stock) มีมูลค่า 5,575 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.79 ของ GDP
แต่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกื อ บเท่ า ตั ว เป็ น 9,917 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ หรื อ ร้ อ ยละ 34.89 ของ GDP ในปี 2015
อย่างไรก็ตาม ยูกันดาได้รับการจัดอันดับประเทศน่าลงทุน เพียงอันดับที่ 150 จาก 189 ประเทศ ลดลงจากปี
ก่อนหน้าถึง 18 อันดับ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป
ตารางที่ 1.1: การลงทุนโดยตรงของยูกันดาในปี 2010-2014
FDI

หน่วย

FDI net inflow
FDI stock

2010

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ร้อยละจาก GFCF*
ร้อยละจาก GDP
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ร้อยละจาก GDP

544
8.93
2.70
5,575
25.79

2011
894
13.62
4.40
6,470
27.47

2012
1,205
16.23
5.20
7,675
30.08

2013
1,096
14.55
4.40
8,771
33.17

2014
1,147
4.20
9,917
34.89

ที่มา: UNCTAD (2014) และ World Bank (2014) หมายเหตุ: * Gross Fixed Capital Formation (GFCF)
คํานวณจากมูลค่าเพิ่มสุทธิของสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อโดยภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และครัวเรือน
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ตามรูปภาพที่ 1.2 ประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนในยูกันดามากที่สุด คือ จีน เป็นร้อยละ 18 ของ
การลงทุนโดยตรงทั้งหมด โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จีนได้ลงทุนในยูกันดาแล้วกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ด้วยจํานวนผู้ประกอบการ 256 บริษัทซึ่งสามารถสร้างงานได้ถึง 28,000 ตําแหน่ง ส่วนใหญ่ในสาขาก่อสร้าง1
รองลงมา คือ สหราชอาณาจักรและแคนาดา (ร้อยละ 10 เท่ากัน) โดยสหราชอาณาจักรเป็นนักลงทุนรายใหญ่
ในสาขาการเงิน อาหารและเครื่องดื่ม และเคมีภัณฑ์ตามตารางที่ 1.2
รูปภาพที่ 1.2: การลงทุนโดยตรงของยูกันดา จาแนกตามประเทศต้นทาง (เฉพาะ 5 ประเทศแรก)

Kenya
India 9%
14%
Canada
20%

China
China
37%

United Kingdom
Canada
India

United Kingdom
20%

Kenya

ที่มา: U.S. Department of State (2015)

เมื่อจําแนกรายสาขา การลงทุนโดยตรงในยูกันดา 5 อันดับแรก ได้แก่
1) กิจกรรมทางธุรกิจ มีบริษัทรักษาความปลอดภัย G4S ของฝรั่งเศสเป็นนักลงทุนที่มีจํานวนบริษัท
ลูกมากทีส่ ุด
2) การเกษตรและการล่าสัตว์ มีบริษัท Neumann Kaffee Gruppe ของเยอรมนี ซึ่งลงทุนไร่กาแฟ
เป็นนักลงทุนที่มบี ริษัทลูกมากที่สุด (ไม่มีสถิติการจ้างงานในตารางที่ 1.2)
3) พลังงาน มีบริษัท AES Corporation ของสหรัฐฯ เป็นนักลงทุนที่มีบริษัทลูกมากทีส่ ุด
4) การก่อสร้าง มีบริษัท Bolloré ของฝรั่งเศสที่ลงทุนด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เป็นนักลงทุน ที่มี
บริษัทลูกมากสุด และ
5) การค้าส่งค้าปลีก มีจํานวนบริษัทต่างชาติมากที่สุด โดยบริษัท Wendel ของฝรั่งเศสเป็นนักลงทุน
ที่มีจํานวนบริษัทลูกที่มากสุด แต่โดยรวมแล้วเคนยาเป็นประเทศต้นทางของทุนทีม่ ีบริษัทลูกมากสุด

1

http://www.forbes.com/sites/zheyanni/2015/07/24/uganda-counts-on-china-as-its-most-important-foreigninvestor/#48bdb9a01f46
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รูปภาพที่ 1.3: การลงทุนโดยตรงของยูกันดา จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
Business activities
Agriculture and hunting
Electricity, gas and water
Unspecified secondary
Construction
Wholesale and retail trade
Transport, storage and communications
Mining and quarrying
Community, social and personal service activities

35.63
19.48
17.43
16.54
5.08
2.66
1.68
1.23
0.27

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
ที่มา: Investment Map (2014) http://www.investmentmap.org/prioritySector.aspx

บริษัทข้ามชาติ 10 ลําดับแรกที่มีการจ้างงานสูงที่สุด ประกอบไปด้วยภาคบริการถึง 7 บริษัท โดย
3 ลําดับแรก คือ การขนส่งและโทรคมนาคม การค้าปลีก และบริการอื่นๆ ซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
93 ของการจ้างงานจากบริษัทข้ามชาติทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสูงสุด คือ สาขา
ขนส่งและโทรคมนาคม (10,708 คน) ที่มีบริษัท Societe Civile Orein ของฝรั่งเศสเป็นนักลงทุนที่มี
จานวนบริษัทลูกมากสุด ส่วนประเทศต้นทางที่มีจํานวนบริษัทลูกในทุกสาขารวมกันมากที่สุด คือ สหรัฐฯ
ตารางที่ 1.2: สาขาการลงทุนที่สร้างงานมากที่สุดในยูกันดา รวมทั้งประเทศต้นทางและบริษัทผู้นา
อันดับ

อุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม
ขนส่ง คลังสินค้า และโทรคมนาคม
ค้าส่งและค้าปลีก
บริการอื่นๆ
อาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบ
การเงิน
เคมีภณ
ั ฑ์
กิจกรรมธุรกิจ
บริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล
ก่อสร้าง
สิ่งพิมพ์และสื่อ

บริษัทในเครือต่างประเทศ
จานวน บริษัทแม่ พนักงาน
95
21
37
18
5
15
4
22
11
7
2

73
17
30
12
5
11
4
17
8
7
2

16,385
10,708
2,496
1,978
1,740
1,644
800
642
428
335
300

บริษัทผู้นา
WENDEL, FRA
SOCIETE CIVILE OREIN, FRA
WENDEL, FRA
WENDEL, FRA
HENKEL POLYMER, KEN
BARCLAYS PLC, GBR
CIPLA LIMITED, IND
G4S PLC, GBR
WENDEL, FRA
BOLLORE, FRA
NATION MEDIA GROUP, KEN

ประเทศ
ต้นทาง
ผู้นา
สหรัฐฯ
ฝรั่งเศส
เคนยา
ฝรั่งเศส
UK
UK
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
เคนยา

ที่มา: Investment Map (2014) http://www.investmentmap.org/prioritySector_comp.aspx
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายูกันดามีศักยภาพสูงในสาขาเกษตรและบริการ แต่เนื่องจากข้อมูลจํากัด และ
ระยะทางไกลจากไทย จึงมีนักลงทุนไทยน้อยราย ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารไทย เช่น ร้าน Chokh Di Thai ใน
กรุงกัมปาลา ร้าน Thai Garden ในเมือง Entebbe และบริษัท Thai Exim 2007 Uganda Limited ซึ่ง
ลงทุนผลิตชาเขียวบรรจุขวด เป็นต้น ส่วนกิจการการพนัน Go Lotto ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชิน วัตร
นั้นปิดตัวไปแล้ว

1.2 สภาวะแวดล้อมการลงทุนด้านเศรษฐกิจ
1.2.1 เศรษฐกิจมหภาค
ยูกันดาเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่จํานวนประชากรหนาแน่นคิดเป็น
1.19 เท่าของไทย2 โดยมีกําลังแรงงาน 15.11 ล้านคน ส่วนอัตราการว่างงานร้อยละ 3.8 ซึ่งลักษณะปิรามิด
ประชากรในรูปภาพที่ 1.4 เป็นแบบฐานกว้างปลายแหลมซึ่งแสดงถึงกําลังแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
รูปภาพที่ 1.4: โครงสร้างประชากร และกาลังแรงงานของยูกันดา

ที่มา: United Nations, ILO (2016)

ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเกษตรจนได้รับกล่ าวขานว่า หากได้รับการพัฒนาเชิง
พาณิชย์ จะสามารถเลี้ย งประชากรทั้งทวีปได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันยูกันดา ยังไม่ส ามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างเต็มที่ อันเป็น โอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปยกระดับผลิตภาพโดยเฉพาะในสาขาเกษตร
แปรรูป ขนาดเศรษฐกิจของยูกันดา (27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2014) เล็กกว่าไทยถึง 15 เท่า ทา
ให้มีรายได้ประชาชาติต่อหัว 670 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ากว่าไทย 8 เท่าและต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
เคนยา3 แทนซาเนีย และรวันดา จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ระดับต่ําและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
(Least developed country) โดยธนาคารโลกและสหประชาชาติ ตามลําดับ และพึ่งพา ODA มากถึงร้อยละ
7 จากรายได้ประชาชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการจัดการภัยพิบัติตามรูปภาพที่ 1.5
จํานวนประชากรยูกันดา พื้นทีข่ องประเทศยูกันดา

2

สูตรการคํานวณความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นทีข่ องยูกันดาต่อไทย คือ

3

เป็นประเทศเดียวในกลุ่มที่มีรายได้ประชาชาติมากกว่า 1,024 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ํา

จํานวนประชากรไทย พื้นทีข่ องประเทศไทย
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รูปภาพที่ 1.5: ปริมาณเงินช่วยเหลือจากต่างชาติแบ่งตามประเภท ปี 2005/06

ที่มา: Global Campaign for Aid Transparency (2011)
http://www.publishwhatyoufund.org/resources/aid-and-budgets-uganda/

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มจากร้อยละ 3.27 ในปี 2013 เป็นร้อยละ 4.28 ในปี 2014
สูงกว่าไทยแต่ต่ํากว่ าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ยกเว้นบุรุนดี อย่างไรก็ตาม รายงานเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกาคาดว่าเศรษฐกิจของยูกันดาจะเติบโตร้อยละ 6.5 ในปี 20164 โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ การขยาย
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มงบประมาณใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งอาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลัง
การฟื้นตัวของภาคเอกชน การเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปรับปรุงระบบการให้บริการของ
หน่วยงานรัฐ

4

African Economic Outlook เป็นรายงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (the African Development Bank:
ADB) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) และ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในทวีปแอฟริกา
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ตารางที่ 1.3: สภาวะเศรษฐกิจของยูกันดาเปรียบเทียบกับไทยและประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันออก
UG
2014

Δ (%)

ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
KE
TZ RW MW

37.78
3.25

3.31
-0.17

44.86 51.82 12.66 10.48
2.64 3.15 3.09 0.03

67.73
0.41

14.59

15.11

3.58

17.50 25.28

40.06

ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ

24,663

26,998

9.47

60,937 48,057 7,890 3,094 404,824

ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ร้อยละ

1,720

1,771

2.94

2,954 2,538 1,661 769.9 15,735

3.27

4.82 47.22

ร้อยละ

630

670

ร้อยละ

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

หน่วย

ประชากร : จํานวน
ประชากร :
อัตราการเติบโต
ประชากร :
กําลังแรงงาน
เศรษฐกิจมหภาค :
GDP
เศรษฐกิจมหภาค :
GDP ต่อหัว (PPP)
เศรษฐกิจมหภาค :
อัตราการเติบโต
เศรษฐกิจมหภาค :
GNI ต่อหัว
เสถียรภาพ :
ดัชนีราคาผู้บริโภค
เสถียรภาพ :
อัตราการว่างงาน
เสถียรภาพ :
ดอกเบี้ยแท้จริง
เสถียรภาพ :
ดุลบัญชีเดินสะพัด

ล้านคน
ร้อยละ

36.57
3.26

ล้านคน

เสถียรภาพ :
ความน่าเชื่อถือ
ขีดความสามารถ
การแข่งขัน (อันดับ)

2013

5.69

4.95

TH

5.33

6.97

7.00

4.70

0.87

6.35

1,290

920

700

270

5,780

5.46

4.29 -21.52

6.88

6.13

1.30

4.40

1.90

ร้อยละ

4.20

3.80

-9.52

9.20

3.10

3.40

7.70

0.90

ร้อยละ

18.4

18.8

2.17

8.4

11.1

13.8

6.8

5.7

ร้อยละต่อ
GDP
คะแนน1
(D-AAA)
คะแนน2
(D-AAA)
คะแนน3

-7.2**

-8.1*

-12.9

-10.4 -10.6*

-7.5*

-9.3*

3.3

-

B+

-

B+

n/a

B

n/a

BBB+

-

B

-

B+

n/a

B

n/a

BBB+

3.6
(122)

3.7
(115)

-

3.9
(99)

3.6
(120)

4.3
(58)

3.1
(136)

4.6
(32)

ที่มา: CEIC Data (2016) ยกเว้น 1 S&P, 2 Fitch และ 3 WEF
หมายเหตุ : * = ข้อมูลปี 2013, ** = ข้อมูลปี 2012

1.2.2 โครงสร้างเศรษฐกิจ
รู ป ภาพที่ 1.6 แสดงให้ เห็ น ถึ งโครงสร้า งเศรษฐกิจ ของยู กัน ดาในช่ ว งปี 2006-2014 ซึ่ งมี การ
เปลี่ยนแปลงระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเล็กน้อย โดยสัดส่วนภาคเกษตรเพิ่มจากร้อยละ 25.6
ของ GDP ในปี 2006 เป็นร้อยละ 28.2 ในปี 2010 และร้อยละ 27.2 ในปี 2014 เนื่องจากเกษตรกรเริ่ม
เปลี่ยนจากการเพาะปลูก เพื่อประทังชีวิตเป็นการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์มากขึ้น5 ทําให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นตาม
5

http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=2691&pLv=3&srI=84&spI=463
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ส่วนภาคอุตสาหกรรม ในปี 2006 มีสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของ GDP แต่ลดลงเป็นร้อยละ 19.5 ในปี 2010 แล้ว
เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 22.0 ในปี 2014 สําหรับภาคบริการยังมีสัดส่วนคงเดิมประมาณร้อยละ 50 ของ GDP
รูปภาพที่ 1.6: การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการของยูกันดา
ระหว่างปี 2006-2014

60
50

เกษตร

40

อุตสาหกรรม

30

บริการ

20
10
0
2006

2010

2014
ที่มา: World Bank (2016)

ในปี 2014 การส่งออกสินค้าและบริการของยูกันดามี สัดส่วนร้อยละ 18.4 ของ GDP โดยมูลค่า
การส่งออกรวมลดลงจากปีก่อนร้ อยละ 3.48 เนื่องจากเกิดข้อพิพาทระหว่างยูกันดากับเซาท์ซูดานและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งจะอธิบายต่อไปในหัวข้อ 1.6 สําหรับกลุ่มสินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่
1) กาแฟ ชา และเครื่องเทศ (มูลค่า 498.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.48)
โดยเฉพาะกาแฟและชา6
2) เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ (มูลค่า 184.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.65) โดยเฉพาะ
น้ํามันกลั่นและไฟฟ้า7
3) สัตว์น้า (มูลค่า 134.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11) โดยเฉพาะเนื้อปลาแบบฟิลเล
และเนื้อปลาในรูปแบบทั้งสด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
4) ไขมันและน้ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช (มูลค่า 102.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.41)
โดยเฉพาะไขมันสัตว์และน้ํามันปาล์ม8 และ
5) ธัญพืช (มูลค่า 96.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50) โดยเฉพาะข้าวโพดและข้าว9
6

กาแฟเป็นร้อยละ 82.23 ของกลุ่ม ส่วนชาเป็นร้อยละ 16.00 ของกลุ่ม
น้ํามันเป็นร้อยละ 80.98 ของกลุ่ม ส่วนไฟฟ้าเป็นร้อยละ 18.58 ของกลุ่ม
8
ไขมันจากสัตว์เป็นร้อยละ 54.0 ของกลุม่ ส่วนน้ํามันปาล์มเป็นร้อยละ 32.20 ของกลุ่ม
9
ข้าวโพดเป็นร้อยละ 29.93 ของกลุ่ม ส่วนข้าวเป็นร้อยละ 29.63 ของกลุ่ม
7
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รวมกันแล้ว มูลค่าจากทั้ง 5 กลุ่มคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด อันแสดง
ให้เห็นว่ายูกันดาส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลักแต่มีความหลากหลายของสินค้า อย่างไรก็ตาม ในบรรดา
รายการสินค้าส่งออก 10 ลําดับแรกของยูกันดา มีกลุ่มที่ขาดดุลการค้าถึง 6 กลุ่ม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1.4
ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบดุลการค้ามากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ (1) กาแฟ ชา และเครื่องเทศ (477.48
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) (2) สัตว์น้า (133.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ (3) หนังดิบและหนังฟอก (69.21 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยกลุ่ม (2) และ (3) เป็นสาขาที่คณะผู้วิจัย คัดเลือกเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายสําหรับ
การลงทุนเพื่อศึกษาเชิงลึกต่อไปในบทที่ 5-6
ตารางที่ 1.4: สินค้าส่งออก 10 รายการแรกของยูกันดาในปี 2013-2014 เปรียบเทียบกับการนาเข้า
มูลค่าการส่งออก (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
2013
2014
(%) สัดส่วน

อันดับ

อุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กาแฟ ชา และเครื่องเทศ
เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่
สัตว์น้ํา
ไขมันและน้ํามันที่ได้จากสัตว์/พืช
ธัญพืช
ผลิตภัณฑ์แร่
เหล็กและเหล็กกล้า
หนังดิบและหนังฟอก
น้ําตาลและขนม
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทน
รวมทั้งสิ้น

516.63
153.81
125.85
100.06
91.79
105.89
94.32
64.35
85.86
120.20
2,407.74

498.67
184.03
134.80
102.47
96.84
93.79
93.13
73.76
69.18
66.02
2,261.96

-3.48
19.65
7.11
2.41
5.50
-11.43
-1.26
14.62
-19.43
-45.08
-6.05

22.05
8.14
5.96
4.53
4.28
4.15
4.12
3.26
3.06
2.92
100.00

ดุลการค้า (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ)
477.48
-1,260.36
133.38
-165.66
-149.84
-44.02
-157.92
69.21
-41.01
55.62
-3,811.56

* ที่มา: คณะผูว้ ิจัย (2016) ประมวลจาก International Trade Centre (2016) http://www.trademap.org/Index.aspx

1.2.3 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังคงดําเนินไปทิศทางที่ดี สังเกตได้จากอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ
ในปี 2014 อยู่ที่ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 4.3 ตามลาดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนจากการช่วยเหลือด้านนโยบาย
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)10 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศ
ยูกันดา ยังมีเครื่องมือที่ใช้รักษาเสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้อ คือ ดอกเบี้ยอัตราธนาคารกลาง (Central Bank
Rate: CBR) เป็นอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกู้ระยะสั้นเพื่อชะลอกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดสินเชื่อ โดย CBR
ที่ถูกประกาศเมื่อธันวาคม 2015 คือ ร้อยละ 1711
ด้านการคลั ง การค้าระหว่างประเทศของยูกันดา อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ ดีนักจากเศรษฐกิจโลก
ถดถอยและข้อพิพาทกับซูดานใต้และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ส่งผลให้ดุลการค้ารวมติดลบ 3,811.56
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2014 ประกอบกับการถูกระงับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ จากการลงนามอนุมัติ
10

Uganda: 2013 Article IV Consultation and Sixth Review Under the Policy Support Instrument:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13215.pdf
11
https://www.bou.or.ug/bou/media/statements/CBR-for-December.html
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กฎหมายเพิ่มบทลงโทษกลุ่มรักร่วมเพศ12 ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในหัวข้อ 1.5 ฉะนั้น การคลังของยูกันดาจึงอยู่
ในช่วงประคองตัว โดยบลูมเบิร์กได้รายงานงบประมาณของยูกันดาในปี 2014 ว่าขาดดุลร้อยละ 9.1 ของ GDP
สูงกว่าที่กระทรวงการคลังของยูกันดาได้แถลงไว้ถึงสองเท่า13 เป็นสาเหตุที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ
เพื่อกระตุ้นและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจต้องชะลอการก่อสร้าง เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ําคารูมา (Karuma
Hydropower Sation) ที่มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 600 เมกะวัตต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นายมาเซีย คาไซ
จา (Matia Kasaija) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําลังจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก เนื่องจากมีต้นทุนที่
ต่ํากว่าแหล่งทุนภายในประเทศ และคาดหวังว่าการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องจะฟื้นฟูภาคเอกชนให้มีผล
ประกอบการที่ดี และรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น14
1.2.4 ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยูกันดาได้รับคะแนนขีดความสามารถการแข่งขัน ของเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum:
WEF) เพียง 3.7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในลําดับที่ 115 จากทั้งหมด 140 ประเทศ โดยปัจจัย
เด่นที่สุดของยูกันดา คือ ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (4.6 คะแนน) โดยเฉพาะความยืดหยุ่นของการกําหนด
อัตราค่าจ้าง และเศรษฐกิจมหภาค (4.8 คะแนน) โดยเฉพาะการออมรวมของประเทศที่สูงถึงร้อยละ 24.3
ส่วนปัจจัยด้อยได้แก่ การศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรม (2.7 คะแนน) โดยเฉพาะอัตราการเข้าเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน (2.4 คะแนน) โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทาง
โทรคมนาคม น้ํา และอากาศ ซึ่งจะอธิบายในส่วน 1.5 และ 1.3-1.4 ตามลําดับ ทําให้ในภาพรวม ยูกันดาได้รับ
การประเมินศักยภาพการแข่งขันอยู่ในลําดับ 3 ของกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกรองจากรวันดาและเคนยา
ดังปรากฏในตารางที่ 1.3
รูปภาพที่ 1.7: ขีดความสามารถการแข่งขันของยูกันดา

ที่มา: WEF (2016)

12

http://www.reuters.com/article/us-usa-uganda-gay-announcement-idUSKBN0EU26N20140619
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-08/uganda-sees-budget-deficit-missing-target-on-revenue
14
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Ministers-look-outward-to-plug-budget-deficits/-/2558/2750520/-/992dib//index.html
13
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1.3 สภาวะแวดล้อมการลงทุนด้านโลจิสติกส์
ยูกันดาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล จึงพึ่งพาท่าเรือมอมบาซา (Mombasa) ในประเทศ
เคนยาเป็นหลัก ทําให้ในภาพรวมยูกันดาได้คะแนนประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance
Index: LPI) ของธนาคารโลกปี 201015 เพียง 2.82 คะแนน (อันดับ 66 จาก 155 ประเทศ) ต่ํากว่าไทย (3.29
คะแนน อัน ดับ 35) แต่สู งที่สุ ดในแอฟริ กาตะวันออก โดยปัจจัยที่ ยูกันดาอ่อนแอสุ ด คือ ด้านศุล กากร
(Customs) และ การติดตามและตรวจสอบ (Tracking and tracing) ตามลําดับ
รูปภาพที่ 1.8: ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของยูกันดาเปรียบเทียบกับเคนยาและไทย (2010)

ที่มา: World Bank (2016) http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/UGA/2010/C/KEN/2014/C/THA/2014

1.3.1 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ตามรูปภาพที่ 1.9 การขนส่งจากไทยไปยังยูกันดาใช้เส้นทางผ่านท่าเรือมอมบาซา โดยใช้ระยะเวลา
ขนส่งทางเรือ (คํานวณจากความเร็ว 20 นอตต่อชั่วโมง) ประมาณ 14 วัน ต่อด้วยระยะเวลาการขนส่งทางบก
อีกประมาณ 2 วัน ซึ่งมีรถไฟสมัยอาณานิคม ปัจจุบันบริหารโดย Uganda Railways Corporation (URC)
แต่สภาพทรุดโทรมมาก เช่นเดียวกับการบริการเรือข้ามฟากสําหรับรถไฟ (บรรทุกน้ําหนักได้ลําละ 40 ตัน)
จากท่าเรือพอร์ตเบลล์ (Port Bell) ชานเมืองด้านใต้ของกรุงกัมปาลา (Kampala) ข้ามทะเลสาบวิกตอเรียไป
ยังเมืองวานซา (Mwanza) ในแทนซาเนียซึ่งเชื่อมต่อไปยังท่าเรือดาร์-เอส-ซาลาม จึงต้องใช้การขนส่งทางถนน
แทน (การขนส่งระหว่างเคนยากับยูกันดามากกว่าร้อยละ 90 ใช้ทางถนน) เมื่อรวมระยะเวลาที่ด่านมอมบาซา
และด่านบูเซีย (Busia) ซึ่งเป็นด่านสินค้าชายแดนที่สําคัญที่สุดของยูกันดาโดยมีส่วนแบ่งประมาณครึ่งหนึ่งของ
สินค้าส่งออกนําเข้าทั้งหมดของยูกันดาด้วยแล้ว จะใช้เวลา 40-45 วันและต้นทุนสูงถึง 4,950 ดอลลาร์
สหรัฐฯ (ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 1.5)
15

ธนาคารโลกมีการจัดทํา LPI ในปี 2012 และ 2014 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลของยูกนั ดา
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รูปภาพที่ 1.9: เส้นทางขนส่งจากกรุงเทพฯ ผ่านท่าเรือมอมบาซา ประเทศเคนยา ไปยังกรุงกัมปาลา

ที่มา: SeaRates (2016) https://www.searates.com/reference/portdistance/?A=ChIJ82ENKDJgHTERIEjiXbIAAQE&F=ChIJm7N0nQ8fRcR7G9r2T2QOEU&B=12248&E=10327&
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ตารางที่ 1.5: ระยะทางและระยะเวลาขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงกัมปาลา
เส้นทาง (หมวด)
ระยะทาง (กิโลเมตร)
ระยะเวลา (วัน)
กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง (บก)
แหลมฉบัง-มอมบาซา (น้ํา)
มอมบาซา-กัมปาลา (บก)
รวม (ไม่นับพิธีการศุลกากร)
รวม (ทั้งหมด)2
ต้นทุนต่อ TEU (ไม่รวมค่าระวางเรือ)
ต้นทุนต่อ TEU (ทั้งหมด)2
บริษัทที่ให้บริการ

118
2 ชั่วโมง
8,803
14 วัน 3 ชั่วโมง
1,110
1 วัน 18 ชั่วโมง
10,031
15 วัน 6 ชั่วโมง
10,031
40-45 วัน
1,628 ดอลลาร์สหรัฐฯ
4,950 ดอลลาร์สหรัฐฯ
MSC, Hapag-Lloyd, Maersk, CMA CGM,
PIL, MOL, Safmarine, GSL, Wanhai

ที่มา: SeaRates (2016) https://www.searates.com/reference/portdistance/?A=ChIJ82ENKDJgHTERIEjiXbIAAQE&F=ChIJm7N0nQ8fRcR7G9r2T2QOEU&B=12248&E=10327&
2
ข้อมูลจากบริษัท LEO Global Logistics ณ วันที่ 31 มกราคม 2016

อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2015 รัฐบาลยูกันดาได้ลงนามสัญญากับบริษัท China Harbour Engineering
Company Limited เพื่อก่อสร้างทางรถไฟรางมาตรฐาน (Standard gauge) ระหว่างกรุงกัมปาลากับเคนยา
รวันดา และซูดานใต้ ซึ่งหมายความว่ายูกันดาจะมีศักยภาพเป็นชุมทางรถไฟในอนาคต16
การขนส่งทางอากาศ
ในการขนส่งสินค้าจากไทยไปยูกันดา ราคาสําหรับพัสดุ 20 กิโลกรัม เท่ากับประมาณ 23,400 บาท
เท่ากับประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันออก แต่ใช้เวลาเร็วสุด 3 วัน มากกว่าเคนยาและแทนซาเนีย 1 วัน17
ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าทางอากาศของยูกันดาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่
เช่น ผลิตภัณฑ์ประมงสําเร็จรูป ดอกไม้ เป็นต้น
การเดินทาง
ยูกันดาไม่มีสายการบินประจําชาติ และเคนยาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มี
เที่ยวบินตรงมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 18 วิธีการเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเอนเทบเบ (Entebbe
International Airport: EBB) สนามบินนานาชาติหนึ่งเดียวของยูกันดาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ 1
ชั่ว โมงจากการเดิน ทางด้วยรถยนต์ ที่ส ะดวกมากที่สุ ดจึงเป็นการเดินทางด้วยสายการบินเคนยา (Kenya
Airways) ระดับ 3 ดาวจากการจัดอันดับโดย Skytrax โดยเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไนโรบี รวมแล้วใช้เวลา 12
ชั่วโมง ส่วนการไปต่อเครื่องที่อื่น เช่น เอธิโอเปีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้เวลามากกว่าเล็กน้อยและ
ราคาสูงกว่า โดยราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 บาท

16

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-01/china-s-xi-finds-eight-good-reasons-to-host-uganda-s-president
http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en#service_details_1
18
จําแนกตามสมาชิกประชาคมแอฟริกาตะวันออก
17
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ตารางที่ 1.6: สภาพแวดล้อมด้านโลจิสติกส์ของยูกันดาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันออก
ปัจจัยด้านโลจิสติกส์
ประสิทธิภาพโดยรวม :
LPI (อันดับ)1
การเข้าถึงระบบราง :
ความยาวทางรถไฟ (อันดับ)2
การเข้าถึงระบบราง :
ความยาวต่อประชากร (อันดับ)2
การเข้าถึงถนน :
ความยาวถนน (อันดับ)3
การเข้าถึงถนน :
สัดส่วนถนนลาดยาง (อันดับ)4
การเข้าถึงท่าอากาศยาน : จํานวน
ท่าอากาศยานนานาชาติ5
การขนส่งทางอากาศ :
ต้นทุนพัสดุ 20 กก.6
การขนส่งทางอากาศ :
ระยะเวลา6
การเดินทางทางอากาศ:
ต้นทุน7

หน่วย
คะแนน
กม.
กม.
กม.

ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
KE
TZ
RW
BI

UG
2.82
(66)
259
(127)
122,780

2.59
(99)
2,778
(61)
13,899
(101)

(142)
20,000 160,878
(30)
(109)

2.60
(95)
2,722
(63)
15,866
(108)
86,472
(53)

2.04
(151)

TH
- 3.43 (35)

0

0

0

0

4,700
(153)

12,322
(127)

4,071
(42)
16,084
(109)
180,053
(28)

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน

1

2

4

1

1

10

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

23,373

23,373

23,373

23,373

-

-

วัน

3

2

2

3

3

-

บาท

29,576

27,378

30,703

39,144

37,984

-

ที่มา: 1 World Bank (2010) จากทั้งหมด 160 ประเทศ (http://lpi.worldbank.org/international/global)
2
Project Gutenberg (2013) จากทั้งหมด 151 ประเทศและดินแดน
(http://self.gutenberg.org/articles/list_of_countries_by_rail_transport_network_size)
3
Central Intelligence Agency (2014) จากทั้งหมด 223 ประเทศและดินแดน
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2085rank.html)
4
World Bank (2014) ณ วันที่ 17 มกราคม 2016 ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
(http://data.worldbank.org/indicator/IS.ROD.PAVE.ZS/countries)
5
ประมวลโดยคณะผู้วิจยั (2016) จากเว็บไซต์สายการบิน
6
DHL (2016) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016 (http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en#service_details_1)
7
Skyscanner (2016) แสดงราคาที่ต่ําที่สุดในอีก 12 เดือนข้างหน้า
(http://www.skyscanner.co.th/transport/flights/th?oym=null&iym=null)

1.3.2 โลจิสติกส์ภายในประเทศ
การคมนาคมขนส่ ง ในยู กั น ดาประกอบด้ ว ยทางราง ทางถนน ทางน้ํ า และทางอากาศ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การคมนาคมขนส่งทางราง
ยูกันดามีรางรถไฟความกว้าง 1 เมตร (Meter gauge) เท่ากับไทย รวมระยะทาง 1,244 กิโลเมตร19
แต่ ส่วนใหญ่ไ ม่มีการใช้งาน 20 เว้นแต่เส้ น ทางจากกัมปาลาไปยังชายแดนเคนยาที่เมืองโตโรโร (Tororo)
19

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
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ระยะทาง 251 กิโลเมตร ซึ่งเปิดใช้เฉพาะสําหรับ ตู้สินค้า ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเคนยาเมื่อมาถึงชายแดน
ต้องเดินทางต่อด้วยรถบัส ส่วนเส้นทางสายเหนือจากเมืองโตโรโรไปเมืองปากวัช (Pakwach) อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง และสายตะวันตกไปเมืองคาเซเซ (Kasese) ไม่เปิดให้บริการ
รูปภาพที่ 1.10: ระบบรางในประเทศยูกันดา

ที่มา: Logistics Capacity Assessment (2013) http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.4+Uganda+Railway+Assessment

รูปภาพที่ 1.11: สภาพสถานีรถไฟโตโรโรบนพรมแดนยูกันดา-เคนยา

ที่มา: US Army Africa (2010) https://en.wikipedia.org/wiki/Tororo#/media/File:Uganda_railways_assessment_2010-14.jpg
20

http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.4+Uganda+Railway+Assessment
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การคมนาคมขนส่งทางบก
ยูกันดามีโครงข่ายถนนทั้งหมดประมาณ 20,000 กิโลเมตร (ลาดยาง 3,500 กิโลเมตร) โดยมี
Uganda National Roads Authority เป็นผู้กํากับดูแล แต่ทั้งหมดเป็นถนนวิ่งสวนกัน ยกเว้น วงแหวนสาย
เหนือ (Northern Bypass) อย่างไรก็ตาม บริษัท China Communications Construction Group ได้
เริ่มก่อสร้างทางพิเศษสายแรกของประเทศระหว่างกัมปาลา-เอนเทบเบ ซึ่งมีกาหนดแล้วเสร็จในปี 201721
ส่วนสายที่ 2 ระหว่างกัมปาลา-จินจา (Jinja) ในรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ -ภาคเอกชน (Public-private
partnership: PPP) กําลังเปิดประมูล โดยสายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเหนือ (Northern corridor)
ที่เชื่อมโยงยูกันดากับเคนยาทางทิศตะวันออกและรวันดา บุรุนดี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทาง
ทิศตะวันตก22
การคมนาคมขนส่งทางน้า
ร้อยละ 45 ของทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งใหญ่ที่สุดในแอฟริกา (31,000 จาก 68,800 ตารางกิโลเมตร)
อยู่ในเขตแดนของยูกันดา โดยมีบริการเรือข้ามฟากในทะเลสาบดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในส่วน 1.3.1 และ
ทะเลสาบอัลเบิร์ตทางตะวันออกของประเทศแต่ ไม่ปลอดภัย23 รัฐบาลจึงพยายามสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการการขนส่งทางน้ํา นอกจากนี้ เมืองจินจาทางตะวันออกของกรุงกัมปาลายัง เป็น
ต้นกําเนิดของแม่น้ําไนล์ขาว (White Nile)24 1 ใน 2 สายน้ําที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ําไนล์ จึงเหมาะสําหรับเรือ
สําราญมากกว่าใช้ขนส่งสินค้า
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
เนื่องจากการคมนาคมหมวดอื่นๆ ใช้เวลามาก การโดยสารด้วยเครื่องบินอาจเป็นทางเลื อกเดียว
สําหรับนักธุรกิจที่จําเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ชายขอบ นอกจากท่าอากาศยานเอนเทบเบ ยูกันดามีสนามบินที่มี
รันเวย์ลาดยางอีก 4 แห่ง ได้แก่ (1) คาเซเซ ใกล้พรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (2) คิโซโร (Kisoro)
ติดพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและรวันดา (3) กูลู (Gulu) ใกล้พรมแดนเซาท์ซูดาน และ (4)
โซโรติ (Soroti) ตอนกลางของประเทศ แต่สายการบินหนึ่งเดียวของประเทศ Eagle Air ซึ่งใช้เครื่องบิน
ใบพัด มีตารางบินเฉพาะเส้นทางกัมปาลา-กูลู และกัมปาลา-อารัว (Arua) เมืองชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกที่รันเวย์ยังไม่ลาดยาง และราคาแพงมาก (ยกตัวอย่างตั๋วเครื่องบินไป-กลับกัมปาลา-กูลู
ราคา 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ส่วนเที่ยวบินไปเมืองอื่นๆ ให้บริการเฉพาะเช่าเหมาลา25

21

https://www.unra.go.ug/index.php/projects/ongoing/43-ongoing-major-projects/on-going-projects/263-entebbe-expresshighway
22
http://www.works.go.ug/nec/
23
http://www.bbc.com/news/world-africa-26774338
24
ที่เรียกแม่น้ําสายที่ไหลออกจากประเทศยูกันดาว่าเป็นแม่น้ําไนล์ขาวนั้น เนื่องจากน้ําในแม่น้ําออกสีขาวและเขียวจางๆ
(http://sameaf.mfa.go.th/th/important_place/detail.php?ID=4358)
25
http://eagleair-ug.com/scheduled-flights/flight-times
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1.4 สภาวะแวดล้อมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน นอกเหนือจากระบบโลจิสติกส์ที่ได้อธิบายในข้อ 1.3 ไปแล้ว ประกอบด้วยทั้งทาง
กายภาพ เช่ น ไฟฟ้ า น้ํ า ประปา และไม่ ใ ช่ ก ายภาพ เช่ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.4.1 ไฟฟ้า
ในปี 2012 ยูกันดาผลิตและบริโภคไฟฟ้า 3,045 และ 2,821 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงตามลําดับ ทําให้
สามารถส่งออกสุทธิ 11 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยต้นกาเนิดที่สาคัญที่สุด คือ พลังงานน้า (ร้อยละ 60)
เนื่องจากมีแม่น้ําสายใหญ่ อาทิ ไนล์ขาว ไหลผ่าน โครงสร้างพื้นฐานบางส่วน เช่น เขื่อนบูจากาลี (Bujagali)
ใกล้เมืองจินจาซึ่งมีกําลังการผลิต 250 เมกะวัตต์ มีนักลงทุนต่างชาติ คือ บริษัท Industrial Promotion
Services ของเคนยาและบริษัทลูกของบริ ษัท Sithe Global Power จากสหรัฐฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนกับรัฐบาล
ส่วนโครงการอื่นๆ ที่กําลังดําเนินการ ได้ แก่ เขื่อนคารูมา กําลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ที่รัฐวิสาหกิจจีน
Sinohydro Corporation เป็นนักลงทุนก่อสร้างด้วยงบประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ26 เขื่อนอายาโก
(Ayago) กําลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ที่บริษัทจีน Gezhouba Group เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างด้วยงบประมาณ
1,900 ล้านดอลลาร์27 และเขื่อนอิซิมบา (Isimba) กําลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ที่มีรัฐวิสาหกิจจีน China
International Water and Electric Corporation เป็นนักลงทุนก่อสร้างด้วยงบประมาณ 570 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ28 โดยทั้งหมดอยู่บนแม่น้ําไนล์ขาวและน่าสังเกตว่าจีนได้รับเลือกทั้งสิ้น ที่เหลืออีกร้อยละ 21 และ 19
มาจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทนตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ประชากรยูกันดาเพียงร้อยละ 18.2 มีไฟฟ้าใช้ ต่ากว่าไทยถึง 5.5 เท่าแต่สูงกว่า
ประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันออกยกเว้นเคนยา และต้นทุนไฟฟ้าค่อนข้างสูง (0.209 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
เมกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2015 มากกว่าไทยและประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันออกยกเว้นเคนยา) ตามตารางที่
1.7 ทําให้รัฐบาลหันมาเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการสูญเสียพลังงาน และการพัฒนา
พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ําขนาดเล็ก พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) ไปแล้วกว่า 30,000 แผง29 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองคาเซเซที่มีประชากรมากกว่า
100,000 คน ชูวิสัยทัศน์ตั้งเป้าหมายให้ชุมชนได้ใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นชีวมวล แสงอาทิตย์ ลม 100%
ภายในปี 202030 อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (ดูแผนที่ในรูปภาพที่ 1.12)
จึงเป็นสาขาที่น่าสนใจมากสาหรับนักลงทุนไทย

26

http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-21/uganda-awards-sinohydro-contract-to-build-karuma-hydro-project
http://www.monitor.co.ug/News/National/Ayago-power-project--snatched--from-Turks/-/688334/1948418/-/ea4e4rz//index.html
28
http://asian-power.com/project/news/chinese-fund-and-build-ugandas-isimba-hydroelectric-dam
29
http://www.unep.org/transport/pcfv/PDF/icct_2012/ICCT_EnergySituation_JamesBanaabe_MEMD.pdf
30
http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000131507
27
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รูปภาพที่ 1.12: ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศยูกันดา

ที่มา: Geosun (2013) http://geosun.co.za/wp-content/uploads/2014/10/SolarGIS-Solar-map-Uganda-en.png
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1.4.2 น้าสะอาดและการจัดการน้าเสีย
ด้วยภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตร้อนอันประกอบด้วยทะเลสาบและแม่น้ําลําธาร (เกือบร้อยละ 20 ของ
เนื้อที่ประเทศ) ที่มีปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งปี (1,265 มิลลิเมตรต่อปีในกรุงกัมปาลา ซึ่งต่ํากว่ากรุงเทพฯ
เล็กน้อย) ยูกันดามีแหล่งน้ําดิบอุดมสมบูรณ์แต่นําทรัพยากรหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 131 โดยในปี
2008 ร้อยละ 55 เป็นการบริโภคในภาคครัวเรือน ส่วนร้อยละ 41 และร้อยละ 8 ใช้ในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ตามลําดับ
จากสถิติของธนาคารโลกในปี 2015 ประชากรยูกัน ดาร้ อยละ 79 เข้าถึงแหล่งน้าสะอาด
(Improved water sources) ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันออกแต่ ยังห่างไกลสัดส่วนร้อยละ 98
ในไทย แม้แต่ในกรุงกัมปาลา บริเวณชุมชนแออัดที่มีประชากรอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 40 ประชากรไม่ถึงร้อยละ
20 เข้าถึงระบบท่อประปา32 ภาครัฐจึงตั้งเป้าหมายให้ชุมชนเมืองเข้าถึงน้ําสะอาดได้ทั้งหมด ภายในปี 201533
โดยเน้นจัดหาน้ําราคาถูกให้กับผู้มีรายได้น้อย
อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราการเติบโตประชากรที่สูงกว่าร้อยละ 3 ยูกันดาจึงต้องการการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานทางน้ําอีกมาก ประกอบกับระบบยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นน้ําสูญเสียและการปนเปื้อนจาก
ภาคเกษตร โดยเฉพาะไร่ชา กาแฟ และอ้อย34 ซึ่งองค์กร WaterAid คํานวณว่าทําให้เด็กอายุ 5-14 ปีต้องหยุด
เรียนรวมกันถึง 32 ล้านวันต่อปีจากอาการท้องร่วง นอกจากนั้น น้ําเสียร้อยละ 90 ถูกปล่อยสู่แหล่งน้ําโดยไม่
ผ่านการบําบัด เนื่องจากการลงทุนโครงการน้าส่วนใหญ่ยังมาจาก ODA ยูกันดาจึงต้องการส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนต่างชาติในสาขาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 1.7: ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของยูกันดาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วย

ไฟฟ้า :
การเข้าถึง (อันดับ)1
ไฟฟ้า :
ต้นทุน (อันดับ)2
น้ําสะอาด :
การเข้าถึง (อันดับ)3
เทคโนโลยีสารสนเทศ : การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (อันดับ)4
เทคโนโลยีสารสนเทศ :
การใช้อินเทอร์เน็ต (อันดับ)5
เทคโนโลยีสารสนเทศ :
การใช้บรอดแบนด์ (อันดับ)6

ร้อยละจาก
ประชากร
ดอลลาร์ต่อ
กิโลวัตต์ชม.
ร้อยละจาก

ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
UG
ปีก่อน ปีล่าสุด KE
TZ RW
BI
79.0

ประชากรทีเ่ ข้าถึง

ร้อยละจาก
ประชากร
ร้อยละจาก
ประชากร
ร้อยละจาก
ประชากร

48.0
16.2
0.11

TH

18.2 23.0 15.3 18.0
6.5
(196) (190) (201) (198) (208)
0.209 0.216 0.167 0.188 0.113

100.0
(1)
0.167

79.0
(153)
52.0
(183)
17.7
(149)
0.27
(153)

98.0
(69)
144.0
(36)
34.9
(123)
7.75
(90)

63.0
(175)
74.0
(152)
43.4
(105)
0.17
(160)

56.0
(185)
63.0
(176)
4.9
(187)
0.11
(166)

76.0
(161)
64.0
(174)
10.6
(171)
0.02
(183)

76.0
(161)
30.0
(196)
1.4
(199)
0.02
(184)

31

“Water Resources of Uganda: An Assessment and Review”, Journal of Water Resources and Protection (2014)
http://water.org/country/uganda/
33
https://www.unesco-ihe.org/sites/default/files/wwdr_2015.pdf
34
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146760e.pdf
32
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ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ :
ดัชนีการพัฒนา (อันดับ)7

คะแนน
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ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
UG
ปีก่อน ปีล่าสุด KE
TZ RW
BI
1.57

2.14

3.02
(124)

1.82
(157)

2.04
(154)

-

TH
5.36
(74)

ที่มา: 1 World Bank (2012) จากทั้งหมด 212 ประเทศและดินแดน (http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS)
2
World Bank (2015) (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/uganda/getting-electricity)
3
World Bank (2015) จากทั้งหมด 196 ประเทศและดินแดน (http://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SAFE.ZS)
4
World Bank (2014) จากทั้งหมด 203 ประเทศและดินแดน (http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2/countries)
5
World Bank (2014) จากทั้งหมด 202 ประเทศและดินแดน (http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries)
6
World Bank (2013) จากทั้งหมด 192 ประเทศและดินแดน (http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2/countries)
7
International Telecommunication Union (2015) จากทั้งหมด 176 ประเทศ (http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/)

1.4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยูกันดา (รหัสประเทศ +256) มีจํานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อจํานวนประชากรเท่ากับ 0.52 ซึ่ง
เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ต่ํากว่าแทนซาเนีย รวันดา เคนยา และไทย (0.63, 0.64, 0.74 และ 1.44 ตามลําดับ)
ขณะที่จานวนผู้ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed line) ไม่ถึงร้อยละ 1 ของประชากร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุด คือ MTN Uganda ของแอฟริกาใต้ ส่วนบริษัทโทรคมนาคมต่างชาติอื่นๆ
ได้แก่ Airtel (อินเดีย), Africell (เลบานอน), Uganda Telecom (ลิเบีย), Smart (เคนยา), Smile
(แอฟริกาใต้) และ Vodafone (สหราชอาณาจักร) โดยปัจจุบันสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมพื้นที่เกินร้อยละ
90 ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม เพียงร้อยละ 5.8 ของครัวเรือนในยูกันดามีคอมพิวเตอร์ใช้ และร้อยละ 6.2 ของ
ประชากรใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความเร็วเฉลี่ย 0.26 เมกะไบต์ต่อวินาที เปรียบเทียบกับ 6 และ 100 เมกะ
ไบต์ต่อวินาทีในไทยและสิงคโปร์ตามลําดับ35 แต่ด้วยยูกันดาใช้โทรศัพท์ไร้สายมากกว่าโทรศัพท์บ้านถึง 63 เท่า
ประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ทางโทรศัพท์พื้นฐานแพงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง คือ ประมาณ 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
รูปภาพที่ 1.13: ดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศยูกันดา (2010-2015)

ที่มา: ITU (2015) http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015countrycard-tab&UGA

35

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf
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ด้วยเหตุนี้ ในดัชนีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Development Index) โดยสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) ตามรูปภาพที่ 1.13 จะ
เห็ น ว่าจุ ด เด่น ของยูกัน ดาคือการใช้โทรศัพท์เ คลื่อนที่ แ ละแบนด์วิดท์ต่อจานวนผู้ใ ช้อิน เทอร์ เ น็ต ส่ ว น
จุดอ่อนคือต้นทุนอินเทอร์เน็ต สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา คะแนนของยูกันดาจึงอยู่ระดับต่ํา แม้ว่าจะเพิ่มจาก 1.6 คะแนนในปี 2010 (อันดับ 151 ของ
โลก) เป็น 2.1 คะแนน (อันดับ 149 จากทั้งหมด 176 ประเทศ) ในปี 2015 ก็ตาม
1.4.4 นิคมอุตสาหกรรม
ขณะนี้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมของยู กั น ดามี ค วามพร้ อ มที่ สุ ด อยู่ ที่ Kampalaและ Jinja ดั ง ปรากฎ
บนตารางที่ 1.8
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตารางที่ 1.8: ความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรรมในยูกันดา
สถานที่ตั้ง
ขนาด
สถานะ
(เขต)
(เอเคอร์)

Kampala Industrial
and Business Park
(KIBP)
Luzira Industrial and
Business Park
Bweyogerere
Industrial Estate
Jinja Industrial and
Business Park
Kasese Industrial
and Business Park
Soroti Industrial and
Business Park
Mbarara SME Park
Mbale Industrial and
Business Park
Karamoja Industrial
and Business Park
Kashari Agricultural
Park

Wakiso

2,200

ดําเนินการแล้ว และมีการเช่าพื้นที่เต็มอัตรา

Kampala

70

ดําเนินการแล้ว และมีการเช่าพื้นที่เต็มอัตรา

Kampala

50

ดําเนินการแล้ว และมีการเช่าพื้นที่เต็มอัตรา

Jinja

182

ดําเนินการแล้ว และมีการเช่าพื้นที่ร้อยละ 90

Kasese

217

พื้นที่จัดสรรรอการลงทุน

Soroti

219

Mbarara
Mbale

12.2
619

พื้นที่จัดสรรรอการลงทุน
แต่มีบริษัท Teso เริ่มก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้แล้ว
นิคมสําหรับ SMEs
อยู่ในระหว่างการศึกษา และร่างแผนแม่บท

Moroto

417

เริ่มต้นแผนแม่บท
โดยมีโรงงานบริษัท UDC ต้องการเข้าไปสร้างโรงงานซีเมนต์

147.3

พื้นที่ยังไม่จัดสรร

Mukono

Napak
Mbarara

ที่มา: UIA (2016)
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1.5 สภาวะแวดล้อมการลงทุนด้านสังคม
1.5.1 ภาพรวมการพัฒนามนุษย์
จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) พบว่ายูกันดาอยู่ในกลุ่มประเทศที่
มีการพัฒนามนุษย์ระดับ ต่า โดยในปี 2014 ดัชนีดังกล่าวมีค่า 0.478 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.005 คะแนน
เท่ากับ ประเทศรวัน ดาและเป็ น อัน ดับที่ 163 ของโลก ต่ํากว่าทุกประเทศในอาเซียนและเอเชียยกเว้น
อัฟกานิสถาน ถึงแม้การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้น แต่ท ว่าผลประเมินดังกล่าวของยูกันดายัง
ต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคนยาและแทนซาเนีย โดยอัตราความยากจน (Poverty rate) และการใช้
แรงงานเด็กอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2036 และร้อยละ 25 ตามลําดับ37
ตารางที่ 1.9: ปัจจัยด้านสังคมของยูกันดาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
ปัจจัยด้านสังคม

หน่วย

ภาพรวม : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ คะแนน
(อันดับ)1
การศึกษา : อัตราการรู้หนังสือ
ร้อยละ
2
(อันดับ)
การศึกษา : ดัชนีการเข้าเรียน
จํานวนปี
3
(อันดับ)
การศึกษา
การศึกษา : อัตราการเข้าเรียน
ร้อยละ
4
ระดับอุดมศึกษา (อันดับ)
การศึกษา :
คะแนน
5
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เต็ม 120)
การศึกษา : นวัตกรรม
คะแนน
6
(อันดับ)
(เต็ม 1)
สาธารณสุข : อายุคาด
ปี
7
(อันดับ)
ร้อยละ
สาธารณสุข : การแพร่กระจาย
8
(ประชากรวัย
ของโรคเอดส์ (อันดับ)
ทํางาน)
ความปลอดภัย :
อัตราการฆาตกรรม (อันดับ)9
ความปลอดภัย :
ดัชนีความปลอดภัย (อันดับ)10
ความเสมอภาค :
สัมประสิทธิ์จีนี (อันดับ)11
36
37

UG
ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
ปีก่อน ปีล่าสุด KE
TZ RW
BI
0.478
(164)
73.2
(106)
-

TH

0.483 0.548 0.521 0.483
(163) (145) (151) (163)
73.9 78.0 80.3 70.5
(117) (108) (101) (122)
5.4
6.3
5.1
3.7
(144) (130) (147) (170)
4.0
4.0
7.0
(121)
(98) (113)
78
81
75
73

0.400
(184)
85.6
(94)
2.7
(180)
3.0
(126)
70

0.726
(93)
96.7
(49)
7.3
(117)
51
(41)
74

0.37
(91)
57.0
(178)
7.2

0.21
(111)
58.5
(171)
7.3
(10)

0.35
(92)
61.6
(159)
5.3
(12)

0.17
(117)
65.0
(143)
5.3
(12)

0.34
(93)
64.2
(147)
2.8
(21)

0.04
(136)
56.7
(176)
1.1
(39)

0.61
(55)
74.4
(81)
1.1
(39)

อัตราต่อ
100,000 คน

11.7

10.5

6.6

8.2

4.6

4.2

5.0

คะแนน
(เต็ม 100)
คะแนน
(เต็ม 100)

37.76
(109)
-

40.59 27.39 38.20 80.84
(110) (137) (114)
(6)
42.2
- 37.8
(16)
(74)

-

62.94
(49)
39.3
(23)

3.9

-

http://data.worldbank.org/country/uganda
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ug.html
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ปัจจัยด้านสังคม

หน่วย

ความเสมอภาค : ความเท่าเทียม
ทางเพศ (อันดับ)12
ความเสมอภาค : ความเป็นมิตร
ต่อเพศที่สาม (อันดับ)13
ความเป็นเมือง
(อันดับ)14

คะแนน
(invert)
คะแนน
(+/-7)
ร้อยละ

1-25

UG
ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
ปีก่อน ปีล่าสุด KE
TZ RW
BI
15
(207)

0.216 0.216 0.250 0.134
(70) (69) (75) (44)
-7
-5
-7
-3
(161) (123) (161) (97)
16
25
31
28
(206) (190) (181) (183)

0.166
(56)
-5
(123)
12
(210)

TH
0.106
(37)
1
(46)
49
(136)

ที่มา :1 UNDP (2014) จากทั้งหมด 188 ประเทศ (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI)
UNESCO (2015) จากทั้งหมด 153 ประเทศ (http://www.uis.unesco.org/Literacy/Pages/default.aspx)
3
UNDP (2014) จากทั้งหมด 188 ประเทศ (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI)
4
ธนาคารโลก (2011 ยกเว้นแทนซาเนียเป็นข้อมูลปี 2012) จากทั้งหมด 130 ประเทศ
(http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR/countries)
5
Educational Testing Service (ETS) (2014) (https://www.ets.org/s/toefl/pdf/94227_unlweb.pdf)
6
Cornell INSEAD WIPO (2015) จากทั้งหมด 141 ประเทศ (https://www.globalinnovationindex.org/content/page/data-analysis/)
7
UNDP (2014) จากทั้งหมด 188 ประเทศ (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI)
8
ธนาคารโลก (2014) จากทั้งหมด 111 ประเทศ (http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.AIDS.ZS)
9
UNODC (2013 ยกเว้นแทนซาเนีย รวันดา และไทยเป็นข้อมูลปี 2012, 2010 และ 2011 ตามลําดับ) (https://data.unodc.org/#state:0)
10
Numbeo (2015) จากทั้งหมด 147 ประเทศ (http://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2015)
11
ธนาคารโลก (2012 ยกเว้นแทนซาเนียเป็นข้อมูลปี 2011) จากทั้งหมด 81 ประเทศ (http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI)
12
SIGI (2014) จากทั้งหมด 108 ประเทศ (http://www.genderindex.org/ranking)
13
Spartacus (2015) จากทั้งหมด 188 ประเทศ (http://www.spartacusworld.com/gaytravelindex.pdf)
14
ธนาคารโลก (2014) จากทั้งหมด 211 ประเทศและดินแดน (http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries)
2

1.5.2 การศึกษา
นโยบายการศึกษาภาคบังคับ ของยูกันดากําหนดให้ ประชาชนอายุ ระหว่าง 6-12 ปี ต้องได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา แต่จากดัชนีการเข้าเรียน (Schooling Index) ของ UNDP โดยเฉลี่ยชาวยูกันดา
เข้าศึกษาเพียง 5 ปี 5 เดือน เพิ่มขึ้นจากต่ํากว่า 4 ปีในปี 200038 ซึ่งมีผลต่อความสามารถอ่านออกเขียนได้
ยูกันดามีประชากรไม่รู้หนังสือถึงร้อยละ 26.1 สูงกว่าทุกประเทศในแอฟริกาตะวันออกยกเว้นรวันดา
(ร้อยละ 29.5) แม้ระบบการศึกษาจะยึดรูปแบบจากอังกฤษเพราะเคยเป็นอาณานิคม แต่คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ในอันดับต่ํากว่า 129 ประเทศทั่วโลก39
นอกจากนี้ ชาวยูกันดาเพียงร้อยละ 4 มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ทําให้การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ในต่ํา จากดัชนีนวัตกรรม
โลก (Global Innovation Index) ปี 2015 ยูกันดาอยู่อันดับ 111 จาก 141 ประเทศ ต่ํากว่าเคนยาและ
รวันดา คะแนนดังกล่าวของยูกันดาลดลงถึงร้อยละ 43 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากความบกพร่องด้าน (1)
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information

38
39

http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/UGA.pdf
World Economic Forum (2015) The Global Competitiveness Report 2015-2016

Thailand Board of Investment I Thailand Overseas Investment Center
Tel. +66(0)2 553 8111 Fax. +66(0)2 553 8310 http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุนและการทําธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่
ได้แก่ มองโกเลีย ศรีลังกา อุซเบกิสถาน โมซัมบิก และยูกันดา

1-26

and communication technologies) และ (3) การผลิตสินค้าและบริการสร้างสรรค์ (Creative goods
and services)40
อย่างไรก็ตาม ยูกันดาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจาชาติ ร่วมกับภาษาสวาฮีลี โดยประชากร
2,500,000 คนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจาวัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลสอบ Test of English
as a Foreign Language (TOEFL) ของยูกันดา (78 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าไทย (74 คะแนน) แต่มี
ทักษะการอ่านและการฟังอ่อนแอกว่า เปรียบเทียบในภูมิภาคเดียวกันเคนยาเป็นประเทศเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ ย
สูงกว่า (81 คะแนน) นักลงทุนจึงสามารถติดต่อทําธุรกรรมต่างๆ โดยไม่ประสบปัญหาด้านการสื่อสาร
1.5.3 สาธารณสุข
ในปี 2014 ประชากรยูกันดามีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 ปี 6 เดือนเป็น 57 ปี แต่ยังต่ํากว่าไทยถึง 16 ปี
อัต ราการเสี ยชี วิต ของประชากรถึง ร้ อ ยละ 60 มาจากโรคติด ต่อ แม้ ว่า ในช่ ว งปี 2005-2013 อั ตรา
การแพร่กระจายของโรคเอดส์ ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือร้อยละ 4.1 จากการรณรงค์และแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในปี 2014 อัตราดังกล่าวกลับมาเพิ่มขึ้น โดยอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ต่อจํานวนประชากร
วัยทํางาน และในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 พบการระบาดของโรคไทฟอยด์ (ไข้รากสาดน้อย) มีผู้เข้าข่ายติดเชื้อ
ถึง 2,400 คน นอกจากนี้ มาเลเรียยังเป็นอีกโรคระบาดที่ทางรัฐบาลกําลังควบคุม
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โรงพยาบาลของรั ฐ มี แ พทย์ ยา เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จํ า กั ด ส่ ว น
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงกัมปาลามีเครื่องมือครบครันและบริการดีกว่าแต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น นักลงทุน
ควรทําประกันสุขภาพก่อนเดินทางไปประเทศดังกล่าว รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือ ง หลีกเลี่ยงการทาน
อาหารที่ไม่สะอาดและน้ําแข็ง ควรดืม่ น้ําที่บรรจุขวดเท่านั้น41 ส่วนผู้ที่จําเป็นต้องสัมผัสแหล่งน้ําจืด (แม่น้ําหรือ
ทะเลสาบ) ต้องระวังอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ในเลือด (Schistosomiasis)42
รู้ไว้ใช่ว่า …
รัฐสภายูกันดาได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการห้ามสูบบุหรี่/ยาสูบในสถานที่สาธารณะรวมถึงพื้นที่ในรัศมี 50
เมตรโดยรอบสถานที่ส าธารณะ อาทิ ถนน โรงพยาบาล สถานศึกษาของรัฐ สถานที่ทําการรัฐ รวมทั้ ง
ท่าอากาศยาน ชุมทางขนส่ง รถบริการรับจ้างสาธารณะ และสถานที่ทําการภาคเอกชนที่ระบุว่า "ห้ามสูบ
บุหรี่/ยาสูบ" ผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจับกุมและดําเนินคดี ซึ่งมีโ ทษจําคุก 6 เดือนหรือปรับ ประมาณ 200
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าจะประกาศใช้และมีผลบังคับในเร็วๆ นี้43 …
40

https://www.globalinnovationindex.org/content/page/gii-full-report-2015/#pdfopener
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/uganda/health
42
http://travel.state.gov/content/passports/en/country/uganda.html
43
http://www.thaiembassy.org/nairobi/th/information/2624/61725%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%
B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%8
8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0
%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.html
41
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1.5.4 ความปลอดภัย
จากสถิติปี 2013 ของสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) พบว่าอัตราการฆาตกรรม (Homicide Rate) อยู่ที่
10.5 ต่อประชากร 100,000 คน ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่สูงกว่าประเทศไทย 2 เท่า (5.0 ต่อประชากร
100,000 คน) และสูงที่สุดในแอฟริกาตะวันออก สอดคล้องกับดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ของ
Numbeo ปี 2015 ที่คะแนนเพิ่มขึ้น ใกล้เคียงแทนซาเนียแต่ต่ํากว่ารวันดาซึ่งเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเกือบ
เท่าตัว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จึงประกาศเตือนพลเมืองว่าอัตราอาชญากรรมอยู่ในขั้นวิกฤต44
ด้วยความเสี่ยงจากการลักทรัพย์ และถูกจี้ปล้นด้วยอาวุธ โดยเฉพาะนอกกรุงกัมปาลา แม้แต่ในเวลากลางวัน
หรือในที่สาธารณะ นักลงทุนจึงควรหลีกเลี่ยงการพกเงินจํานวนมาก การใส่เครื่องประดับมีค่าหรือแต่งตัวด้วย
ของแบรนด์เนม การรับอาหารหรือน้ําจากคนแปลกหน้า การเปิดหน้าต่างรถ และการเดินทางในยามวิกาล45
อนึ่ง นอกจากอันตรายจากผู้ไม่ประสงค์ดีแล้ว ยูกันดามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง
เป็นอันดับ 7 ของโลก (37.14 ต่อ 100,000 คน) รองจากอิหร่าน อิรัก เวเนซุเอลา กายอานา ลิเบีย และ
สาธารณรัฐโดมินิกัน46 ซึ่งการศึกษาขององค์การอนามัยโลก และสถาบันศึกษาด้านแอลกอฮอล์ (Institute of
Alcohol Studies) ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียดังกล่าว และจากรายงานของ
องค์การอนามัยโลก (WTO) พบว่ายูกันดามีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดในโลก โดยร้อยละ 70
เป็นการบริโภคเหล้าพื้นบ้านที่เรียกว่า “วาราจิ” (Waragi)47
1.5.5 ความเสมอภาค
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจประเมินได้จากสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ปี 2012 ค่าดังกล่าว
ของยูกันดาอยู่ที่คะแนน 42.2 สูงกว่าไทย (39.3 คะแนน) และสะท้อนความเหลื่อมล้ําระดั บปานกลาง แต่
ประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ คือ ความเหลื่อมล้ําทางเพศ คะแนนดัชนีสถาบันสังคมและเพศ (Social Institutions
and Gender Index: SIGI) จากการประเมินขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ การพัฒนา
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) อยู่ในระดับต่ํา (0.216 คะแนน)
เหลื่ อมล้ํากว่าไทย (0.106 คะแนน) และประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออกยกเว้นแทนซาเนีย นอกจากนี้
ประชาชนร้อยละ 96 ซึ่งส่วนใหญ่เคร่งศาสนาคริสต์ เห็นว่าสังคมยูกันดาไม่ควรยอมรับ เพศที่สาม48 ผู้ที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมีโทษจาคุกตลอดชีวิต 49 ขณะที่ผู้รู้เห็นพฤติกรรมดังกล่าวแต่ไม่แจ้งให้ทางการ
ทราบมีโทษจําคุกเช่นกัน โดยอัตราการรู้หนังสือระหว่างชายและหญิงในยูกันดามีความเหลื่อมล้ามากที่สุดใน
ภูมิภาค กล่าวคือ เพศชายมีอัตราดังกล่าวสูงกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 14 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรเพศหญิง
ร้อยละ 50 แต่งงานก่อนอายุ 18 ปี50
44

http://travel.state.gov/content/passports/en/country/uganda.html
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/uganda/safety-and-security
46
http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/road-traffic-accidents/by-country/
47
https://www.youtube.com/watch?v=zL3UHF5SlEU
48
http://www.pewglobal.org/files/pdf/258.pdf
49
http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/warrenthrockmorton/files/2014/02/Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf
50
http://www.oecd.org/dev/development-gender/Uganda%20SocInstitut%20SIGI%2020x20-web-2.pdf
45
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ในด้านเชื้อชาติ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) เผ่าบันตู (Bantu) ทางภาคตะวันตกและใต้
ของประเทศซึ่งครอบคลุมกรุงกัมปาลา (2) เผ่าไนโลติก (Nilotic) ทางตอนเหนือของประเทศ และ(3) เผ่าซูดานิก
(Sudanic) เฉพาะบริเวณรอยต่อกับเซาท์ซูดานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทั้งนี้ ชุมชนชาวต่างชาติที่
มีนัยสาคัญต่อการลงทุน คือ ชาวอินเดีย ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งแต่ยุคจักรวรรดินิยม ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานที่
อังกฤษเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสร้ างกัมปาลา-มอมบาซา เมื่อยูกันดาได้รับเอกราช ประชากรชาวอินเดียมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 1 แต่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่ทําธุรกิจ เช่น ค้าปลีก การเงิน จนมี ส่วนแบ่งรายได้สูงถึง
ร้อยละ 20 จนเมื่อนายพลอีดี้ อามินประกาศ “สงครามเศรษฐกิจ” ขับไล่ชาวเอเชียใต้ที่มีอยู่ประมาณ 80,000
คนในปี 1972 ชาวอินเดียจึ งต้องอพยพไปสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นในเครือจักรภพ เมื่อนายพลอีดี้
อามินหมดอํานาจในปี 1979 ชาวอินเดียที่เติบโตในยูกันดาบางส่วนได้กลับมาสู่บ้านเกิด
ปัจจุบันชุมชนดังกล่าวมีความเข้มแข็งและอํานาจทางเศรษฐกิจมิได้แตกต่างไปจากเดิมนัก โดยจัดตั้ง
สมาคม เช่น สมาคมอินเดียยูกันดา (Indian Association Uganda) ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือทาง
การค้าการลงทุนระหว่างชาวยูกันดาเชื้อสายอินเดียกับนักธุรกิจอินเดียด้วย ความเข้มแข็งของประชากรกลุ่ม
ก้อนดังกล่าวมีนัยสําคัญต่อไทยอย่างน้อย 2 ประการ กล่าวคือ (1) ไทยต้องเผชิญการแข่งขันกับธุรกิจของชาว
อินเดียและชาวยูกันดาเชื้อสายอินเดีย ในหลากหลายสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น เครื่องหนัง และ (2) การทา
ความรู้จักกับชุมชนดังกล่าวอาจอานวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยได้ เพราะสามารถให้
ข้อมูลเชิงลึก คําแนะนําทางธุรกิจ และส่วนหนึ่งทําธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จึงเป็นไปได้สูงที่นักลงทุนในภาคการผลิต
ต้องพึ่งพาบริษัทอินเดียในการกระจายและจําหน่ายสินค้า

1.6 สภาวะแวดล้อมการลงทุนด้านการเมือง
1.6.1 การปกครอง
ยูกันดาเป็นประเทศเครื อจักรภพแต่ปกครองด้ว ยระบอบสาธารณรัฐที่มี ประธานาธิ บดีซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งทุก 5 ปีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีที่ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
แต่ในทางปฏิบัติ ประธานาธิบดี Yoweri Kaguta Museveni ซึ่งชนะการเลือกตั้งมาแล้ว 5 ครั้งติดต่อกัน โดย
กุมอํานาจตั้งแต่ปี 1986 จึงถูกชาติตะวันตกเปรียบเทียบกับเผด็จการ Robert Mugabe ของซิมบับเวเพราะ
ฝ่ายค้านถูกจับกุมและสื่อถูกแทรกแซง แม้ว่าจะ Museveni ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นํานักปฏิรูปที่มีส่วนสําคัญใน
การเปิดเสรีเศรษฐกิจและการลดการแพร่ระบาดของโรค HIV/AIDS ก็ตาม
นิตยสาร The Economist จัดให้ยูกันดาเป็นประเทศที่มีระบบลูกผสม (Hybrid regime) หรือเป็น
ประชาธิปไตยต่ําคล้ายคลึงกับไทย ส่วนสถาบัน Freedom House ให้คะแนนเสรีภาพทางการเมือง (Political
rights) ในระดับเกือบต่ําสุดเท่ากับไทยเช่นกัน ส่วนคะแนนเสรีภาพพลเมือง (Civil liberties) ในปี 2015 ลดลง
จากปีก่อนเพราะการลงโทษกลุ่มรักร่วมเพศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในยูกันดาไม่ได้แตกต่างจากประเทศอื่นๆ
ในภู มิภ าคเท่ าใดนั ก สั งเกตได้ ว่ามีแทนซาเนียประเทศเดี ยวที่ได้ รับคะแนนทั้ งด้ านเสรี ภาพและความเป็ น
ประชาธิปไตยดีกว่ายูกันดา นัยสาหรับนักลงทุน คือ การดาเนินธุรกิจยังคงต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
ผู้มีอิทธิพลในระดับประเทศและ/หรือท้องถิ่น
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ตารางที่ 1.10: ปัจจัยการเมืองของยูกันดาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
ปัจจัยด้านการเมือง

หน่วย

ความเป็นประชาธิปไตย: ดัชนี
(อันดับ)1
เสรีภาพ: เสรีภาพทางการเมือง
(อันดับ)2
เสรีภาพ: เสรีภาพพลเมือง
(อันดับ)2
สันติภาพ: ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)3
สันติภาพ:
ดัชนีการก่อการร้ายโลก (อันดับ)4
ความเสีย่ ง: ความเสี่ยงทาง
การเมืองระยะยาว (อันดับ)5
ความเสีย่ ง: ความเสี่ยงทาง
สงคราม (อันดับ)6
ความโปร่งใส: ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (อันดับ)7

คะแนน
(เต็ม 10)
คะแนน (เต็ม
7, invert)
คะแนน (เต็ม
7, invert)
คะแนน (เต็ม
5, invert)
คะแนน (เต็ม
10, invert)
คะแนน (เต็ม
7, invert)
คะแนน (เต็ม
7, invert)
คะแนน
(เต็ม 100)

ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
UG
ปีก่อน ปีล่าสุด KE
TZ RW BI
5.22
6
4
2.17
2.76
6
5
26

5.22
(96)
6
(140)
5
(131)
2.18
(111)
4.89
(133)
6
(100)
5
(139)
26
(142)

5.13
(97)
4
(112)
4
(106)
2.34
(133)
6.66
(145)
6
(100)
4
(110)
25
(145)

5.77
(86)
3
(86)
3
(79)
1.90
(64)
4.00
(118)
6
(100)
4
(110)
31
(119)

3.25
(135)
6
(140)
6
(158)
2.42
(139)
3.33
(107)
7
(133)
5
(139)
49
(55)

3.33
(134)
6
(140)
5
(131)
2.32
(130)
3.34
(108)
7
(133)
6
(163)
20
(159)

TH
5.39
(93)
6
(140)
5
(131)
2.30
(126)
7.28
(153)
3
(47)
4
(110)
38
(85)

*ในกลุ่มที่1 และ10 คะแนนสูงแสดงถึงทิศทางบวก
*ในกลุ่มที่2-9 คะแนนสูงแสดงถึงทิศทางลบ
ที่มา : 1 The Economist (2014) จากทั้งหมด 167 ประเทศ
(http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index-2014.pdf)
2
Freedom House (2015) จากทั้งหมด 195 ประเทศ (https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world2015#.Vo81dPmLTIU)
3
Vision of Humanity (2015) จากทั้งหมด 162 ประเทศ
(http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Peace%20Index%20Report%202015_0.pdf)
4
Vision of Humanity (2015) จากทั้งหมด 162 ประเทศ (http://www.visionofhumanity.org/#/page/our-gti-findings)
5
Credendo Group (2015) จากทั้งหมด 190 ประเทศ (http://www.theglobaleconomy.com/rankings/political_risk_long_term/)
6
Credendo Group (2015) จากทั้งหมด 190 ประเทศ (http://www.theglobaleconomy.com/rankings/war_risk/)
7
Transparency International (2014) จากทั้งหมด 175 ประเทศ (https://www.transparency.org/cpi2014/results)

1.6.2 ความโปร่งใส
เช่นเดียวกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ปัญหาคอร์รัปชั่นยังคงกัดกร่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ปี 2014 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International: TI) พบว่ายูกันดามีคะแนนความโปร่งใส 26 คะแนน ลดลงจาก 2 ปี
ก่อน 3 คะแนน หรืออยู่ที่อันดับ 142 ของโลกจากทั้งหมด 175 ประเทศ ซึ่งใกล้เคียงกับบังกลาเทศ รัสเซีย
ไนจีเรีย และเคนยา51
51

https://www.transparency.org/cpi2014/results
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ทั้งนี้ จากการสํารวจเครื่องชี้วัดคอร์รัปชั่นโลก (Global Corruption Barometer) (2013) โดย TI
พบว่าในปีดังกล่าว นักธุรกิจร้อยละ 55 เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นมาก และร้อยละ 20 เห็นว่าเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ส่วนร้อยละ 16 เห็นว่าเหมือนเดิม โดยมองว่าสถาบันที่มีการทุจริตสูงสุดคือตํารวจ (ร้อยละ 88)
รองลงมาเป็นตุลาการ (ร้อยละ 79) และข้าราชการ (ร้อยละ 73) ส่วนองค์กรที่มีความโปร่งใสมากที่สุดคือด้าน
ศาสนา สื่ อมวลชน องค์การนอกภาครั ฐ และธุ รกิจ ตามลํ าดับ นอกจากนี้ ในระยะ 12 เดื อนที่ผ่ านมา
กลุ่มเป้าหมายมากถึงร้อยละ 69 เคยจ่ายสินบนให้กับตํารวจ ร้อยละ 58 เคยจ่ายสินบนให้กับตุลาการ ร้อยละ
46 เคยจ่ายสินบนให้กับสรรพากร ร้อยละ 42 เคยจ่ายสินบนให้กับที่ดิน ร้อยละ 40 เคยจ่ายสินบนให้กับ
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และร้อยละ 39 เคยจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต52
1.6.3 สันติภาพ
ในอดีตที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อสันติภาพของยูกันดามากที่สุด คือ กองทัพต่อต้านของพระเจ้า
(Lord’s Resistance Army) ลัทธิทางศาสนาคริสต์ที่เคลื่อนไหวในภาคเหนือของประเทศและพยายามล้มล้าง
รัฐบาลเพื่อจัดตั้งศาสนาธิปไตย โดยก่อเหตุฆ่า ข่มขืน และบังคับเด็กเป็นทหารกว่า 66,000 คน รัฐบาลยูกันดา
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ จึงพยายามสังหารนาย Joseph Kony ผู้นําทหารและจิตวิญญาณของกลุ่ม
แต่ปัจจุบันเชื่อว่ากบดานอยู่ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง กลุ่มดังกล่าวจึงไม่เป็นภัยต่อยูกันดาโดยตรง และถูก
แทนที่ด้วยกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติแทน
รูปภาพที่ 1.14: พื้นที่อันตรายในประเทศยูกันดา (สีส้มและสีแดง)

ที่มา : Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government (2015)
https://smartraveller.gov.au/countries/uganda#modal-country
52

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=uganda
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ในปี 2010 กลุ่มก่อการร้ายอัล ชาบาบ (Al Shabaab) ที่มีฐานที่มั่นในโซมาเลีย โจมตีร้านอาหารและ
สโมสรรักบี้ที่กําลังถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก แก้แค้นยูกันดาที่ส่งทหารเข้าร่วมปฏิบัติการในโซมาเลียของสหภาพ
แอฟริกา (African Union Mission to Somalia) ทําให้มีผู้เสียชีวิต 74 ราย ซึ่งส่วนหนี่งเป็นชาวต่างชาติ แต่
จากนั้นมายังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเช่นนั้นอีก แม้ว่า ในปี 2015 หน่วยข่าวกรองได้รับข้อมูลว่าอัล ชาบาบ
อาจโจมตีสถานศึกษาบนทางหลวงสายกัมปาลา-จินจาอย่างในประเทศเคนยา53
ยูกันดาได้รับการจัดอันดับด้านสันติภาพในระดับปานกลาง จากดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace
Index) และดัชนีการก่อการร้ายโลก (Global Terrorism Index) ยูกันดาได้อันดับที่ 111 และ 133 จาก
ทั้งหมด 162 ประเทศตามลําดับ ซึ่งดีกว่าไทยและเคนยาเล็กน้อย ส่วนบริษัทประเมินความเสี่ยง Credendo
Group มองว่ายูกันดามีความเสี่ยงทางการเมืองระยะยาวเกือบสูงสุด เทียบเท่าเคนยาและแทนซาเนีย แต่ย่ําแย่
กว่าไทย ส่วนความเสี่ยงทางสงครามต่ํากว่าความเสี่ยงทางการเมืองเล็กน้อย แต่สูงกว่าทั้งเคนยา แทนซาเนีย
และไทย
อนึ่ ง กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียประกาศเตือนให้
พลเมืองระวังตัวแม้แต่ในกรุงกัมปาลา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ 187,838 คน54 (สีส้มในรูปภาพที่ 1.14) และงดการเดินทางไปยังบริเวณชายแดน
ซูดานใต้และเคนยาที่มีความขัดแย้งระหว่างเผ่า ความเสี่ยงจากกองโจร และอันตรายจากกับระเบิด (สีแดงใน
แผนที่)
1.6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเทศไทยและยูกันดาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในปี 2528 โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไนโรบีดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํายูกันดาอีกตําแหน่งหนึ่ง ขณะที่ฝ่ายยูกันดาได้มอบหมายให้ข้าหลวง
ใหญ่ ยู กั น ดาประจํ า กรุ ง นิ ว เดลี เ ป็ น เอกอั ค รราชทู ต ประจํ า ประเทศไทย เนื่ อ งจากยู กั น ดาไม่ มี ส ถาน
เอกอัครราชทูตในอาเซียนแม้แต่แห่งเดียว นอกจากนี้ ฝ่ายยูกันดาได้ เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
ยูกันดาประจําประเทศไทย และแต่งตั้งนายโอฬาร วีรวรรณให้ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจําประเทศ
ไทย (ข้อมูล ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศปี 2013)55 แต่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ไทยสามารถขอ
ประทับตราวีซ่าได้ที่ท่าอากาศยานเอนเทบเบ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมขั้นต่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ สาหรับ
12 เดือน56 ส่วนกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจํายูกันดา Dr. James Mulwana ได้เสียชีวิตเมื่อปี 2013 และ
บุตรสาวซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจพลาสติกและนม คือ Ms. Barbara Mulwana ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน
อย่างเป็นทางการในปี 2016

53

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1323597/al-shabab-targeting-schools-kampala-jinja-highway
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html
55
http://www.mfa.go.th/main/en/information/2015/30510-UGANDA.html
56
http://www.immigration.go.ug/content/visas-and-passes
54
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1.7 สรุปสภาวะแวดล้อมการลงทุน
1.7.1 สรุปต้นทุนสาคัญทางธุรกิจ
ต้นทุนสําคัญทางธุรกิจสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 1.10 ดังนี้
ตารางที่ 1.10: ต้นทุนสาคัญทางธุรกิจ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
อัตรา
ค่าไฟฟ้า
530
ค่าน้ํา
2,668
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที+่ อินเทอร์เนต
219,900
ค่าแรงขั้นต่ํา (ตามจริง)
200

หน่วย
UGX/kWh
UGX/m2
UGX/เดือน
USD/เดือน

ที่มา: คณะผู้วิจัย ประมวลจาก ERA, Kampala Water (2016)

1.7.2 สรุปจุดเด่น จุดด้อย ด้วยสภาวะแวดล้อมทางการลงทุน
จากการประมวลข้อมูลภาพรวมการลงทุนและสภาพแวดล้อมใน 5 มิติตามข้อ 1.1-1.6 คณะผู้วิจัย
สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการลงทุนในประเทศยูกันดาในรูปแบบ PESIL x SWOT
ตามตารางที่ 1.11 เพื่อแสดงนัยสําคัญต่อนักลงทุนไทยทั้งในภาพรวมและรายสาขา
ตารางที่ 1.11: สรุป SWOT x PESIL ของประเทศยูกันดา
และนัยสาคัญต่อนักลงทุนไทยในภาพรวมและรายสาขา
S
E - จํานวนประชากรสูงเกือบ
40 ล้านคน  ทุกอุตฯ (+)
- เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดี
จากการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน  อุตฯ เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ (+)
- สัดส่วนภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
จากการเพาะปลูกเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งภูมิประเทศ
และภูมิอากาศเหมาะสมต่อ
กิจกรรมการเกษตรนานา
ชนิด  อุตฯ เกษตร (+)
- อัตราการว่างงานและ
เงินเฟ้อไม่สูงและมีแนวโน้ม
ลดลง  ทุกอุตฯ (+)
- ตลาดแรงงานมีความ
ยืดหยุ่นสูง  ทุกอุตฯ (+)

W

O

T

- ขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าไทยถึง 15 เท่า 
อุตฯ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ (–)
- รายได้ต่อหัว (670 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่ํากว่า
ไทย 8 เท่า  อุตฯ เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ (–)- ความน่าเชื่อถือทางการ
เงินต่ํากว่าไทย  ทุกอุตๆ(–)

- เศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนา
แล้ว ฟื้นตัว 
ทุกอุตฯ (+)
- ในฐานะ
ประเทศรายได้
ต่ําในแอฟริกา
สินค้าที่ผลิต
สามารถเข้าถึง
ตลาดสหรัฐฯ
และสหภาพ
ยุโรปโดยปลอด
ภาษี  อุตฯ
เพื่อการส่งออก
(+)

- อุปสงค์สิ่งทอ
และเครื่องหนัง
จาก EU มีแนวโน้ม
ชะลอตัว 
เครื่องหนัง สิ่งทอ/
เครื่องนุ่งห่ม (–)
- อุปสงค์สินค้า
โภคภัณฑ์มี
แนวโน้มชะลอตัว
 เหมืองแร่/
พลังงาน (–)
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S
L - ภายใต้ Single Customs
Territory สินค้าบางรายการ
สามารถผ่านพิธีศลุ กากรได้
ที่ท่าเรือ Mombasa  บาง
อุตฯ (+)
- ยูกันดาเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าขององค์การระหว่าง
ประเทศ  อุตฯ เภสัช
ภัณฑ์ มุ้ง โลจิสติกส์ (+)

I - รัฐส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งภูมิอากาศ
เอื้ออํานวย  พลังงาน
แสงอาทิตย์/ลม (+)

S - ยูกันดาใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการและ
ความสามารถการใช้ภาษา
ดังกล่าวสูงกว่าไทย 
ทุกอุตฯ (+)
- การแพร่ระบาดของ
HIV/AIDS ค่อนข้างต่ําหาก
เทียบกับประเทศในทวีป
เดียวกัน  ทุกอุตฯ (+)
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W

O

T

- ยูกันดาไม่มีทางออกสู่ทะเล ทําให้ต้องพึ่ง
ท่าเรือมอมบาซาเป็นหลัก โดยระยะเวลาและ
ต้นทุนขนส่งจากไทยสูง (40-45 วัน, $4,950
ต่อ TEU)  อุตฯ เพื่อการส่งออกและที่ต้อง
นําเข้าวัตถุดิบ/เครื่องจักร (–)
- พิธีการศุลกากรมีประสิทธิภาพด้อยกว่าไทย
 อุตฯ เพื่อการส่งออกและที่ต้องนําเข้า
วัตถุดิบ/เครื่องจักร (–)
- สภาพถนนในชนบทย่ําแย่และรถไฟสมัย
อาณานิคมทรุดโทรมมาก  ยานยนต์/
ชิ้นส่วน (+) ทุกอุตฯ (–)
- ยูกันดาไม่มีเที่ยวบินตรงมายังไทย 
ทุกอุตฯ (–)
- ประชากรเพียงร้อยละ 18.2 มีไฟฟ้าใช้ และ
ต้นทุนไฟฟ้าค่อนข้างสูง  ทุกอุตฯ (–)
- บางพื้นทีข่ าดแคลนน้าสะอาด  การจัดการ
น้ํา/น้ําเสีย (+) อุตฯ อื่นๆ (–)
- ต้นทุนอินเทอร์เน็ตสูงมากที่สุดประเทศหนึ่ง
ของโลก  ทุกอุตฯ (–)
- เทคโนโลยีและ ICT ยังเป็นจุดอ่อนของ
ประเทศ  ขั้นตอนอุตฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคฯ/นวัตกรรม (+) ขั้นตอนอื่นๆ ของอุตฯ
(–)
- อัตราการรู้หนังสือค่อนข้างต่ํา (74%)  ทุก
อุตฯ (–)
- อัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่ํา
มาก (4%)  อุตฯ ที่ใช้แรงงานฝีมือ (–)
- อัตราอาชญากรรมสูงกว่าไทย 2 เท่า  อุต
ฯ เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย (+) อุตฯ อื่นๆ
(–)
- บริการสาธารณสุขนอกเขตเมืองจํากัด และ
มีอันตรายจากโรคไข้เหลืองและมาเลเรีย 
ทุกอุตๆ(–)
- พฤติกรรมรักร่วมเพศถูกลงโทษด้วย การ
จําคุกตลอดชีวิต  ทุกอุตฯ(–)

- ยูกันดามี
ศักยภาพเป็น
ชุมทางรถไฟ
เชื่อมต่อไปยัง
ประเทศเพื่อน
บ้านในอนาคต
 ทุกอุตฯ (+)

- การผ่านแดนทาง
บกกับประเทศ
เพื่อนบ้านยังไม่
ปลอดภัยนัก 
ทุกอุตฯ (–)

- ต่างชาติสนใจ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทุกอุตฯ (+)

- ราคาพลังงานใน
ตลาดโลกอยู่ในช่วง
ขาลง  พลังงาน
(–) อุตฯ อื่นๆ (+)

- ชุมชนชาว
อินเดียโพ้นทะเล
มีอํานาจทาง
เศรษฐกิจสูง 
ทุกอุตฯ (+)/(–)

- ชุมชนชาวอินเดีย
โพ้นทะเลมีอํานาจ
ทางเศรษฐกิจสูง 
ทุกอุตฯ (+)/(–)
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S

W

P - เสถียรภาพทางการเมือง - ความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพต่ํา
สูง  ทุกอุต(+)
 ทุกอุตฯ (–)
- นักธุรกิจสามารถขอวีซ่าที่ - การทุจริตคอร์รัปชั่นสูงมากและการจ่าย
ท่าอากาศยานได้  ทุกอุตฯ สินบนยังเป็นเรื่องปกติ  ทุกอุตฯ (–)
(+)

1-34

O

T

- ครอบครัวของ
กงสุลกิตติมศักดิ์
กว้างขวางทั้งใน
วงการธุรกิจและ
การเมือง  ทุก
อุตฯ (+)

- ภัยก่อการร้าย
จากโซมาเลียเพิ่ม
ต้นทุนทางธุรกิจ 
อุตฯ เกี่ยวเนื่องกับ
ความปลอดภัย (+)
อุตฯ อื่นๆ(–)

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)
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2
กฎระเบียบการลงทุน
สิทธิประโยชน์การลงทุน
และสิทธิประโยชน์การค้า
(ประเทศยูกันดา)
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2.1 ระดับการเปิดเสรีและความสะดวกในการทาธุรกิจในภาพรวม
จากการจัดอันดับการเปิดเสรีเศรษฐกิจของมูลนิธิ Heritage Foundation ยูกันดาได้ 59.7 คะแนน
ในปี 2015 เป็นอันดับที่ 92 จากทั้งหมด 178 ประเทศ ซึ่งด้อยกว่าไทย แต่เด่นกว่าประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา
ตะวัน ออกยกเว้น รวัน ดา โดยปั จ จั ย ที่เป็ น จุดแข็งของยูกันดา ได้แก่ บทบาทรัฐ และเสรีภ าพด้านการคลั ง
เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐมีสัดส่วนร้อยละ 13 ของการผลิตภายในประเทศและหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับต่า
ที่ร้อยละ 36 ต่อ GDP ในทางตรงข้าม ยูกันดาได้รับการประเมินต่าในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ได้แก่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและความโปร่งใส
ส่วนดัชนีความง่ายในการทาธุรกิจของธนาคารโลกนั้น จากการแก้ไขกฎระเบียบด้านการเข้าถึงสินเชื่อ
ให้มีประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพิ่มขึ้น คะแนนของยูกันดาปรับเพิ่มขึ้นจาก 51.80
คะแนนในปี 2015 เป็น 56.64 คะแนนในปี 2016 (อันดับ 122 ของโลก ซึ่ง ขยับขึ้นมาจากปีก่อนถึง
13 อันดับ) แต่ยังต่ากว่าไทย รวันดา และเคนยา ตามลาดับ โดยขั้นตอนการทาธุรกิจที่มีความสะดวกมากที่สุด
คือ การได้รับสินเชื่อ (อันดับ 42 ของโลก เปรียบเทียบกับอันดับ 128 ในปีก่อน) เนื่องจากมีการขยายฐาน
สิ น เชื่อและการพัฒ นาการเข้ าถึงข้อมู ล สิ น เชื่อ แต่ ยังมีปั ญหาอุปสรรคที่รอการปรับปรุ งอยู่มากมาย เช่ น
การเริ่มต้นธุรกิจ (อันดับ 168) การขอใช้ไฟฟ้า (อันดับ 167) การขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อันดับ 161) เป็นต้น
ตารางที่ 2.1: ระดับการเปิดเสรีและความสะดวกในการทาธุรกิจของยูกันดาเชิงเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านกฎระเบียบ

หน่วย

เสรีภาพทางเศรษฐกิจ
(อันดับ)1
ความง่ายในการทาธุรกิจ
(อันดับ)2
คุณภาพของกฎระเบียบ
(อันดับ)3

คะแนน
(เต็ม 100)
คะแนน
(เต็ม 100)
คะแนน (+/-2.5)

ประเทศอื่นในแอฟริกาตะวันออก
UG
ปีก่อน ปีล่าสุด KE
TZ RW
BI
59.9
51.80
-0.25

TH

59.7 55.6 57.5 64.8 53.7 62.4
(92) (122) (109) (65) (132) (75)
56.64 58.24 51.62 68.12 48.82 71.42
(122) (108) (139) (62) (152) (49)
-0.36

-0.34

-0.34

0.18

-0.77

0.27

ที่มา : 1 Heritage Foundation (2015) จากทั้งหมด 178 ประเทศ (http://www.heritage.org/index/ranking)
2
World Bank (2016) จากทั้งหมด 189 ประเทศและดินแดน (http://www.doingbusiness.org/rankings)
3
World Bank (2014) จากทั้งหมด 191 ประเทศและดินแดน
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports)

2.2 กฎระเบียบการลงทุน
ยู กั น ดามี ก ารกระตุ้น เศรษฐกิ จ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บภาคอุต สาหกรรมและภาคบริก ารมากขึ้ น
เพิ่มการผลิ ตและการจ้ างงาน โดยใช้มีน โยบายส่ งเสริ มการลงทุนจากต่างชาติ แต่ถึงกระนั้น สิ่ งที่ยังเป็น
อุปสรรคส าคัญ ในการดาเนิน ธุร กิจ ในยูกัน ดาและการเข้าไปลงทุนในยูกันดา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ภายในประเทศ เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนา ขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูกันดา
ค่อนข้างสูง อัตราการขยายตั วเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยปัจจุบันภาคบริการมีการขยายตัว ค่อ นข้างสู ง
เนื่องจากการเติบโตของภาคบริการ การท่องเที่ยว และภาคโทรคมนาคม
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สาหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสาธารณรัฐยูกันดา สามารถเริ่มลงทุนในธุรกิจโดยเงินลงทุน
มู ล ค่ า ไม่ ต่ ากว่ า 100,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ นอกจากนี้ ได้ อ านวยความสะดวกในการเข้ า มาลงทุ น จาก
ต่างประเทศ โดยการตั้งศูนย์ One Stop Center (OSC) เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนทางธุรกิจ
และการออกใบอนุญาตในการลงทุนยูกันดา โดยศูนย์ One Stop Center สามารถให้คาแนะนาด้านภาษี
และการลงทะเบี ยนตรวจคนเข้าเมือง ใบอนุญาตทางาน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน การขออนุญาตและประเมิน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสาคัญในการอานวยความสะดวกของนักลงทุน ทั้งเวลาและต้ นทุนในการดาเนิน
โครงการให้ได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว
ยูกันดาและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได้ร่วมลงนามในสนธิสัญ ญาและข้อตกลงต่าง ๆใน
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern African
States: COMESA) ซึ่งเป็นข้อตกลงในการเข้าเป็นตลาดร่วมตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (COMESA) โดย
ส่งผลให้ตลาดในการค้าของกลุ่มขยายตลาดเป็น 400 ล้านคนใน 19 ประเทศทั่วโลก และเป็นสมาชิกประชาคม
แอฟริกาตะวันออก (East African Community : EAC)
นอกจากนี้ สาธารณรัฐยูกันดาได้ลงนามและร่วมข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนและการทาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Investment and Business Protocols) ที่สาคัญอีกหลายฉบับ1 ได้แก่ Multi lateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Overseas Private Investment Corporation (OPIC)
ของสหรั ฐ อเมริ กา อนุ สั ญญาว่าด้วยการยอมรับและบังคับใช้คาชี้ขาดของอนุญาโตตุล าการต่างประเทศ
(CREFAA) ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาทการลงทุน (International Centre for Settlement
of Investment Disputes : ICSID) ข้อตกลงว่าด้วยการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS)
การดาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐยูกันดา
การเริ่มธุรกิจของนักลงทุนต่างประเทศ2
ในปัจจุบันหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของยูกันดา (Uganda Investment Authority - UIA)
สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ลงทุ น แบบครบวงจรในการด าเนิ น เรื่ อ งจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ในประเทศ เช่ น
การจดทะเบี ย น การขอใบอนุ ญ าตต่ า งๆ รวมถึ ง ใบอนุ ญ าตท างาน ภาษี ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยประสานงานกั บ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว มีบทบาทสาคัญในการช่วยลดกระบวนการและ
ขั้นตอนในการขออนุญาตลงทุนในยูกันดาได้อย่างมาก ขั้นตอนการขออนุญาตสาหรับการจดทะเบียนธุรกิจ
มีขั้นตอนดังนี้
1. ขออนุมัติชื่อบริษัทจากฝ่ายจดทะเบียนบริษัท (Office of the Register) ต่อ Uganda
Registration Services Bureau ในการขออนุมัติชื่อบริษัท ใช้เวลาไม่เกิน 2 วันทาการในการตรวจสอบอนุมัติ
คาร้ อง ในกรณี 1) ที่เป็ นนิ ติบุ คคลที่จั ดตั้ง นอกประเทศยูกันดา แต่ต้องการตั้งส านักงานในยูกันดา ให้ส่ ง
แบบฟอร์มการประเมิน การชาระเงินค่าลงทะเบียน และใบรับรองการลงทะเบียน ซึ่งได้รับการประมวลผล
และออกใบรับรองให้ภายใน 16 ชั่วโมง แต่ในกรณีที่นักลงทุนต่างประเทศ เริ่มดาเนินธุรกิจใหม่ในยูกันดา
จะใช้ขั้นตอนเดียวกับผู้ประกอบการในประเทศ
1
2

http://www.ugandainvest.go.ug
https://www.ebiz.go.ug/starting-a-business-in-uganda-as-a-foreign-investor/?f=foreign เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
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2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (Certificate of Incorporation) โดย Uganda
Registration Services Bureau จะเป็นหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (Certificate
of Incorporation) ให้กับบริษัท ใช้เวลาไม่เกิน 1-3 วันและมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 470 ดอลลาร์สหรัฐฯ
3. ใบอนุญาตการลงทุน (Investment License) โดย Uganda Investment Authority
จะเป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการลงทุน (Investment License) ให้กับบริษัท ใช้เวลาไม่เกิน 2-5 วัน และ
ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ โดยก าหนดให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศต้ อ งเข้ า มาลงทุ น ขั้ น ต่ า 100 ,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตจากการลงทุน ในขณะที่นักลงทุนในประเทศต้องลงทุนขั้นต่า
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
4. การขึ้นทะเบียนภาษี Taxpayer Identification Number (TIN) ณ สานักงานสรรพากร
ในพื้นที่ เพื่อขอรับหมายเลขทะเบียนภาษี ซึ่งใช้เวลา 1-10 วันทาการ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โดยด าเนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นภาษี ภาษี น าเข้ า และส่ ง ออก ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี บ ริ ษั ท ภาษี ที่ เ กี่ ย วกั บ
การดาเนินการ และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. ได้รับเครื่องหมายการค้า (Trading License) จากหน่วยงาน Kampala Capital City
Authority โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทาการ และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 78,750 - 498,750 ยูกันดาชิลลิง
6. การขึ้นทะเบียนพนักงานกับกองทุนประกันสังคม (National Social Security Fund:
NSSF) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เวลาไม่เกิน 1-7 วันทาการ เพื่อดาเนินการตามระเบียบกองทุนประกันสังคม
แห่งชาติ Cap 222 NSSF ทั้งนี้ สานักงานหรือบริษัทเอกชน ที่มีการจ้างพนักงานมากกว่า 5 คน (ที่ไม่ใช่
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากเงินบานาญ: The Government
Pension Scheme) บริษัทมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนพนักงานตามกฎหมายและนาส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
NSSF ร้อยละ 10 ให้กับลูกจ้างของตน
7. การทาตรานิติบุคคล (Company Seal) ใช้เวลา 2 วันทาการ และมีค่าใช้จ่าย 225,000
ยูกันดาชิลลิง เป็นไปตาม The companies Act 2012 มาตรา 117 (b)
ประโยชน์ที่ได้รับใบอนุญาตการลงทุน3
ตามที่พระราชบัญญัติการลงทุนปี 1991 (The Investment Code Act 1991 มาตรา 15, องค์การ
ส่งเสริมการลงทุนของยูกันดาลงทุน (Uganda Investment Authority : UIA) จะออกให้แก่ผู้ขอใบอนุญาต
การลงทุน ดังนี้:
1. อนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาต (The holder of a license) เพื่อเข้าจัดการสิ่งที่จาเป็นสาหรับ
การเริ่มดาเนินธุรกิจที่อธิบายไว้ในใบอนุญาต
2. กรรมการบริหารจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ บาล หน่วยงานท้องถิ่น
และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่เกี่ ย วข้องในการที่ จ ะช่ว ยให้ ผู้ ถือใบอนุญาตการลงทุน เพื่ อให้ เป็น ไปตามกฎเกณฑ์
ระเบียบหรือข้อกาหนดอื่นๆ ในการเข้ามาดาเนินการธุรกิจในประเทศ
ประโยชน์ของการมีใบอนุญาตการลงทุน (Investment License)
สาหรับนักลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตการลงทุน (an Investment License) จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ใน
การส่งเสริมการลงทุน ได้แก่:
3

www.ugandainvest.go.ug/services/benefits-of-our-investment-license เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
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1. การให้ความช่วยเหลือในการรับใบอนุญาตรอง (Secondary License) ที่มีใบอนุญาตรอง
มีผลบังคับใช้ เช่น การทาเหมืองแร่ ธนาคาร ด้านสุขภาพ และการให้บริการการศึกษา
2. ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ สาหรับการให้บริการต่างๆ อาทิ การให้กู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ การพัฒนาโครงการ และการแนะนาแหล่งเงินทุน (Equity Funders) ฯลฯ
3. ความช่วยเหลือในการให้คาแนะนาและติดตามใบอนุญาตทางาน
4. การให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงที่ดิน สาหรับการลงทุน เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สามารถจัดสรรที่ดินในการดาเนินงานและการวางแผนของ Industrial Parks และการส่งต่อไปยังเจ้าของที่ดิน
เอกชน
5. ความเป็นไปได้ของการร่วมทุนกับนักลงทุนในประเทศที่ได้รับอนุญาต
6. มีส่ว นร่วมในการปฏิบัติภารกิจออกไปด้านนอกและจัดเวทีระหว่างประเทศซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตนักลงทุน (ในประเทศและต่างประเทศ) ได้รับการสัมผัสตลาดและเครื่องจักร
7. เข้าถึง The one stop center สาหรับข้อมูลทั้งหมดที่จาเป็นในการเริ่มลงทุน
8. การให้บริการดูแล และแนะนาที่เกี่ยวกับ ภาษีและข้อพิพาท (Tax Disagreements or
closures due to non-compliance) โดยประสานเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ
แหล่งเงินทุน องค์กรที่เกี่ยวกับชุมชน ฯลฯ
9. ส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ (Training and Workshops)
ร่วมกับนักลงทุนในประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการสร้าง The Best International Practices ในการ
ดาเนินธุรกิจกับบริษัทข้ามชาติ
การถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติ
พระราชบัญญัติการลงทุน กาหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองชาวยูกันดานั้น ไม่สามารถครอบครองที่ดิน
โดยมีสิทธิสมบูรณ์ ต่อมา ในปี 1998 ได้มีการนากฎระเบียบเกี่ยวกับที่ดินฉบับ ใหม่มาใช้ โดยบุคคลที่ไม่ใช่
พลเมือ งชาวยู กัน ดานั้ น สามารถครอบครองที่ ดินโดยการเช่าเป็ นระยะเวลา 99 ปี นอกจากนี้ นั กลงทุ น
ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมทุนในธุรกิจที่ต้องซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์ แต่ผู้ร่วมทุนชาวยูกันดา
จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นหลักในธุรกิจนั้นๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลยูกันดาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Kagera EcoCities Ltd (ประเทศจีน) เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ณ เขต ราไค (Rakai
District) โดยใช้ชื่อโครงการอย่างเป็นทางการว่า Seesamirembe Eco-City (SMEC) - Lake Victoria Free
Trade Zone. "LVFTZ"
2) The Lake Victoria Free Trade Zone (LVFTZ) ซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนของประเทศจีนที่
ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก และ LVFTZ ตั้งอยู่ในเมือง Rakai ตอนใต้ของประเทศยูกันดา ซึ่ งสามารถ
เข้าถึงประชากรในประเทศต่าง ๆ อีกทั้งเขตดังกล่าวสามารถเป็นช่องทางให้ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลใช้
เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าได้ สิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้นักลงทุน ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษี
ศุลกากร ภาษีเงินได้ นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นเดีย วกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น
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Jabel Ali-Dubai, Shenzhen-China และ Tinapa-Nigeria นอกจากนี้ LVFTZA ได้รวบรวมลักษณะของเขต
เศรษฐกิจพิเศษหลาย ๆ แห่งจากทั่วโลก และนามาพัฒนา Sseesamirembe Eco-City
มาตรการจูงในด้านภาษี
การจู ง ใจโดยใช้ น โยบายด้ า นการคลั ง ของสาธารณรั ฐ ยู กั น ดาของนั ก ลงทุ น ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งเน้นมาตรการกับโครงการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเป็นการลงทุนสร้างโรงงาน
เครื่องจักร รวมถึงการนาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมมีลดหย่อนรายได้
การลงทุนในพื้นที่ Kampala สามารถนามูลค่าของโรงงานและเครื่องจักรมาหักรายได้ของบริษัทได้
ร้อยละ 50 ส่วนพื้นที่อื่น นอกจาก Kampala สามารถนามูลค่าของโรงงานและเครื่องจักรมาหักรายได้ของ
บริษัทได้ถึงร้อยละ 75 ส่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนามาลดหย่อนได้ทั้ง 100% โดยผลจากมาตรการ
จูงใจด้านภาษี ทั้งการลดหย่อนภาษี การยืดระยะเวลาภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT deferments) และการหักค่า
เสื่อมราคานั้น ส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการดาเนินธุรกิจในปีแรกเลย ขณะที่ในปีถัดมา
ส่วนใหญ่จ่ายอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นผลจากการลดหย่อนด้านภาษีให้แก่
นักลงทุน4
นอกจากนี้ รัฐบาลยูกันดาได้กาหนดให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษี (Tax Holiday) เป็นระยะเวลา 10 ปี
สาหรับนักลงทุนในธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรเพื่อการส่งออกเงื่อนไขที่ต้องลงทุนในพื้นที่ห่างจาก
Kampala มากกว่า 25 กิโลเมตร

2.3 กฎระเบียบแรงงาน
ค่าแรงขั้นต่า (Minimum Wage)5
ค่ า ตอบแทนขั้ น ต่ าตามกฎหมาย ก าหนดโดยประธานาธิ บ ดี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาค่าจ้างขั้นต่าเป็นครั้งคราวสาหรับพื้นที่ที่กาหนดหรือ
ส าหรั บ กลุ่ ม ของแรงงานในการประกอบอาชี พ ใด ๆ ที่ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจในการแก้ ไ ขปั ญ หาค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า
และเงื่อนไขอื่น ๆ ของการจ้างงาน โดยปัจจุบัน ค่าแรงขั้นต่าของยูกันดา กาหนดที่ 6,000 ชิลลิงยูกันดา
ระบบประกันสังคมของยูกันดา (Social Security)
ระบบประกันสังคมของสาธารณยูกันดา เป็นไปตาม National Social Security Fund Act (1985)
เพื่อเป็นระบบประกันและดูแลแรงงานในระบบ (Social Safety Net) โดยครอบคลุมแรงงานที่ทางานจน
แรงงานมีอายุ 55 ปี โดยแรงงานสามารถเกษียณก่อนกาหนด (Early Retirement) เมื่ออายุ 50 ปี ซึ่งในการ
จ่ า ยเงิ น สมทบเข้า ระบบประกัน สั งคมกาหนดให้ ลู กจ้ า ง จ่ ายสมทบร้อ ยละ 5 ของรายได้ ในแต่ล ะเดื อ น
และนายจ้างเป็นผู้จ่ายสมทบอีก ร้อยละ 10 ของรายได้

4
5

2014 Uganda Investment Climate Statement
The Minimum Wages Advisory Boards and Wages Councils Act
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ค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลา (Overtime Compensation)
ตาม The Employment Act 2006 กาหนดแรงงานของยูกันดามีชั่วโมงการทางานปกติ 8 ชั่วโมง
ต่อวันหรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแรงงานสามารถทางานล่วงเวลาได้ แต่ชั่วโมงการทางานทั้งหมดรวม
การทางานปกติและล่วงเวลาแล้ว ต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นที่อนุญาตที่จะ
จ้างคนงานกะในส่วนที่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวันหรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในส่วนของค่าตอบแทนค่าล่วงเวลานั้น สาหรับการทางานล่วงเวลาในวันปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่า
ล่วงเวลา อัตรา 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติ (150% ของอัตราค่าจ้างปกติ) แต่ในกรณีของการทางานล่วงเวลา
ในช่ว งวัน หยุ ด หากแรงงานจ าเป็ น ต้อ งทางานล่ ว งเวลาในวันหยุดราชการและวันนั กขัตฤกษ์ ( gazetted
public holiday) นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา อัตรา 2 เท่าของค่าจ้างปกติ (ร้อยละ 200 ของ
อัตราค่าจ้างปกติ)
สิทธิ์การลาคลอดบุตรของแรงงาน (Maternity Leave)6
ลูกจ้างสตรีมีสิทธิ์ลาคลอดได้ 60 วันทาการ โดยลูกจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วัน
ลูกจ้างต้องกลับเข้าทางานภายใน 4 สัปดาห์หลังจากวันคลอดบุตร โดยการลาคลอดอาจจะขยายระยะเวลา
ได้ ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยมีผลกระทบต่อทั้งมารดาหรือทารก โดยต้องกลับเข้าทางานภายใน 8 สัปดาห์
หลังจากวันที่มีการคลอดบุตร หรือคลอดก่อนกาหนด (เพิ่มจาก 4 สัปดาห์ที่มากขึ้นของการลาคลอด) ทั้งนี้
ระหว่างการคลอดบุตร ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเต็มจานวนในช่วงเวลาการคลอดบุตร (full pay
and the pay during leave period)

2.4 ระบบภาษี
การจัดเก็บภาษีของสาธารณรัฐยูกันดา เป็นการจัดเก็บตาม The Income Tax Act (มาตรา 340)
โดยเป็นการจัดเก็บทั้งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลที่มีรายได้ในสาธารณรัฐยูกันดา ทั้งที่พานักและไม่พานักใน
ประเทศ โดยกาหนดให้ผู้ที่พานักต้องมีระยะเวลาอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 183 วันในรอบหนึ่งปี
1) อัตราภาษีนิติบุคคล (Resident Companies)
o ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Income Tax)
o รายได้จากกาไรของหุ้นรวมกับรายได้ของธุรกิจ
(Capital Gains Tax)
o รายได้จากเงินปันผล
o รายได้จากดอกเบี้ย (Interest Income) ไม่รวมหลักทรัพย์รัฐบาล
o รายได้จากดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์รัฐบาล
(Government Securities)
o ค่าสิทธิ ค่าภาคหลวง (Royalties)
6

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 6

the Employment Act 2006
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2)
o
o
o
o
o

อัตราภาษีบุคคลธรรมดา (Resident individuals)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
รายได้จากค่าเช่า
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากดอกเบี้ย (Interest Income) ไม่รวมหลักทรัพย์รัฐบาล
รายได้จากดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์รัฐบาล
(Government Securities)
o รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
o รายได้จากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าการจัดการ
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ร้อยละ 0 - 40
ร้อยละ 20
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 6
ร้อยละ 6

3) อัตราภาษีบุคคลธรรมดาของผู้ที่ไม่พานักในประเทศ (Non-Resident individuals)
o ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ร้อยละ 0 - 40
o รายได้จากเงินปันผล
ร้อยละ 15
(Non-resident shareholders’ tax on dividends : NRST)
o รายได้จากดอกเบี้ย
ร้อยละ 15
(Non-residents’ tax on interest : NRTI)
o รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
ร้อยละ 15
o รายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการ
ร้อยละ 15
สาหรับมรดกและเงินที่ได้รับบริจาค (Inheritances and donations) นั้น ไม่มีการจัดเก็บภาษี
ดังกล่าว ถึงอย่างนั้น เงินที่ได้รับอาจจะต้องรวมเข้าเป็นรายได้ (Taxable Income) จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละรอบปี
การดาเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัทในยูกันดาตามปกตินั้น สาธารณรัฐยูกันดาได้กาหนดอัตราภาษี
นิติบุคคลไว้ที่ร้อยละ 30 แต่ได้ยกเว้นอัตราภาษีนิติบุคคลตามการดาเนินธุรกิจบางประเภท ดังนี้ 7 :
 บริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านเหมืองแร่ (Mining Companies)
 ผู้ไม่พานักถาวรที่ดาเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศต่างชาติ ขนส่ง และกิจ การโทรคมนาคม
(Non-resident air transport shipping and some telecommunications services)
 บริษัทในประเทศที่มีผลประกอบการ (Turn over) ต่ากว่า 50 ล้านชิลลิงยูกันดา (UGX)
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านเหมืองแร่ (Mining Companies)
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) จากบริษัทที่ดาเนินการด้านเหมืองแร่ (Mining companies)
จะคานวณภาษีที่ต้องนาส่งตามการคานวณภาษี ดังต่อไปนี้:
อัตราภาษี (Annual Tax Rate) = 70 - (1500 / x)
7

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummari/wwts.nsf/ID/Uganda-Corporate-Taxes-on-corporate-income เข้าถึงเมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2559
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โดยที่ x คือ อัตราส่วนระหว่างของรายได้ต่อรายรับขั้นต้นของในรอบปีภาษี (The ratio of the
company’s chargeable income to the gross revenue)
ทั้งนี้ อัตราภาษีนิติบุคคลของบริษัทต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินและมีอัตราภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 45
ผู้ไม่พานักถาวรที่ดาเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ขนส่ง และการให้บริการโทรคมนาคม
(Non-resident Air Transport Shipping and Some Telecommunications Services)
บุคคลผู้ไม่พานักถาวรที่ประกอบการต่างชาติที่ดาเนินธุรกิจ ขนส่ง เรือเช่า และการขนส่งทางอากาศ
(Air Transport Operator) ซึ่งมีรายได้รับมาจากการขนส่ งผู้โดยสาร สินค้า (Cargo) หรือจดหมายที่
ดาเนิน การในสาธารณรั ฐยู กันดา รวมถึงการขนส่งทางรถ (Road Transport Operators) ซึ่งมีรายได้จาก
การดาเนินธุรกิจในยูกันดา จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้
สาหรับ บุคคลผู้ไม่พานักถาวร (A Non-Resident Person) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ
โทรคมนาคม อาทิ เคเบิ ล วิท ยุ ใยแก้ว น าแสง การสื่ อสารผ่ านดาวเทียม ซึ่งมีรายได้จากการดาเนินการ
ดังกล่าว จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้จากการดาเนินธุรกิจดังกล่าว
บริษัทที่มีถิ่นพานักในยูกันดา ซึ่งมีผลประกอบการ (Turnover) ต่ากว่า 50 ล้านชิลลิงยูกันดา (UGX)
สาหรับบริษัทที่มีถิ่นพานักในยูกันดา ซึ่งมีผลประกอบการมากกว่า 10 ล้านชิลลิงยูกันดา (UGX) แต่
ไม่เกิน 50 ล้านชิลลิงยูกันดา (UGX) และอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กาหนดไว้ จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา
ร้อยละ 3 เท่านั้น

2.5 สิทธิประโยชน์การลงทุน
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนยูกันดา (Uganda Investment Authority: UIA) ทาหน้าที่คล้ายกับ
สานักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน (BOI) ของไทย คือ อานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและส่งเสริม
การลงทุน เพื่อสร้างความเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของยูกันดา แต่มีลักษณะโครงสร้ างขององค์กรที่
แตกต่างจาก BOI คือ UIA เป็นหน่วยงานกึ่งอิสระของภาครัฐซึ่งถูกจัดตั้งตามระเบียบรัฐสภา และรูปแบบการ
อานวยความสะดวกของ UIA ใช้วิธีการรวบรวมหน่วยงานที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจนามาไว้ในอาณา
บริเวณเดียวกัน แต่นักลงทุนยังเป็นผู้ประกอบธุรกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง
ยูกันดาให้คามั่นว่าการส่งรายได้และผลตอบแทนกลับบริษัทต้นทางเป็นไปอย่างราบรื่น และอนุญาต
ให้ นั กลงทุน ต่างชาติถือครองหุ้ น ของกิจ การในยูกันดาได้อย่างเบ็ดเสร็จ 8 ส าหรับรูปแบบนโยบายส่งเสริม
การลงทุนของ UIA นั้น ได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย มูล ค่าการลงทุน และสิ่งจูงใจ
พิเศษอื่นๆ สาหรับกิจการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้าง ดังรายละต่อไปนี้

8

http://www.africa-uganda-business-travel-guide.com/Uganda_Tax.html#UGTaxIncentives
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ตารางที่ 2.2: นโยบายการมอบสิทธิประโยชน์การลงทุนของยูกันดา
คุณสมบัติของกิจการ วัตถุประสงค์ที่สนับสนุน
สิทธิประโยชน์
การเกษตร
การท่องเที่ยว
สุขภาพ
การศึกษา
พลังงานหมุนเวียน
เหมืองแร่
น้ามัน
แก๊ส
ทุ ก การส่ ง ออก ยกเว้ น
หนังสัตว์

กิ จ ก า ร ใ น เ มื อ ง
Kampala, Entebbe,
Namanve, Jinja และ
Njeru
กิจการในเมืองอื่นๆ ของ
ยู กั น ด า ที่ ไ ม่ ใ ช่
Kampala, Entebbe,
Namanve, Jinja และ
Njeru
กิจการที่เริ่มต้นใหม่
กิ จ ก า ร โ ร ง แ ร ม
โรงพยาบาล และโรงงาน
อุตสาหกรรมเดิม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
เครื่องมือจัดการข้อมูล
กิจการผลิตรถยนต์ และ
ยานพาหนะทางบก เช่น
รถบั ส รถมิ นิ บั ส ไม่ เ กิ น
30 ที่นั่ง และรถบรรทุก
ขนาดไม่เกิน 7 ตัน เป็น
ต้น
กิจ การผลิตยานพาหนะ
เฉพาะ เช่ น รถบรรทุ ก
รถแทร็ ก เตอร์ และรถ

เพื่อให้เกิดการขยายตัวของ
กิ จ ก า ร เ ห ล่ า นี้
ภายในประเทศ

งดเว้ น อากรขาเข้ า ของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต
งดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของเครื่องจักร
งดเว้นภาษีสาหรับเครื่องจักรการเกษตร

เพื่อกระตุ้นการส่ งออกของ
ประเทศ

งดเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
งดเว้นอากรแสตมป์
คืนเงินอากรทั้งหมดหรือบางส่วน สาหรับทุกๆ ค่าใช้จ่ายใน
การนาเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าส่งออก
งดเว้นภาษีสาหรับโรงงานและเครื่องจักร อุปกรณ์การศึกษา
เภสัชภัณฑ์สาหรับมนุษย์และสัตว์ และวัตถุดิบ
เพื่ อ ขยายขนาดการลงทุ น โรงงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรมสามารถนามูลค่าการลงทุนไป
และกระ จายรา ยได้ จึ ง หักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 50 (โดยคิดค่าเสื่อมราคา)
ยิ น ย อ ม ใ ห้ ธุ ร กิ จ ต า ม
หลั ก เกณฑ์ นี้ ส ามารถน า
มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น ไ ป หั ก โรงงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรมสามารถนามูลค่าการลงทุนไป
ลดหย่อนภาษีได้
หักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 75 (โดยคิดค่าเสื่อมราคา)

ต้นทุนการเริ่มต้นดาเนินกิจการตามการใช้จ่ายจริงระยะเวลา 4 ปี
นามาคิดเป็น 4 งวดเท่าๆ กัน สามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้
ร้อยละ 25 (โดยคิดค่าเสื่อมราคา)
สามารถนามูลค่าการลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 5 (โดย
คิดค่าเสื่อมราคา)
สามารถนามู ล ค่า การลงทุ น ไปหั ก ลดหย่อ นภาษี ไ ด้ร้ อ ยละ 40
(โดยคิดค่าเสื่อมราคา)
สามารถนามู ล ค่า การลงทุ น ไปหั ก ลดหย่อ นภาษี ไ ด้ร้ อ ยละ 35
(โดยคิดค่าเสื่อมราคา)

สามารถนามู ล ค่า การลงทุ น ไปหั ก ลดหย่อ นภาษี ไ ด้ร้ อ ยละ 30
(โดยคิดค่าเสื่อมราคา)
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คุณสมบัติของกิจการ วัตถุประสงค์ที่สนับสนุน
ลากคอนเทนเนอร์ เป็ น
ต้น
การขนส่ ง ทางราง การ
ขนส่ ง ทางน้ า และเรื อ
เดินสมุทร
มี ก ารลงทุ น วิ จั ย ทาง ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ส ร้ า ง
วิทยาศาสตร์
ประโยชน์แก่สังคม
มี ต้ น ทุ น การฝึ ก อบรม
แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่
พลเมืองยูกันดา
มี ก ารใช้ จ่ า ยในการ
สารวจแร่ธาตุ
มี ก ารจ้ า งงานบุ ค คล
พิการร้อยละ 5 เป็น
พนักงานประจา
ไ ร่ น า ที่ ส า ม า ร ถ ล ด
ค่าใช้จ่าย
กิจการที่สามารถลดหนี้
เสีย
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สิทธิประโยชน์
สามารถนามู ล ค่า การลงทุ น ไปหั ก ลดหย่อ นภาษี ไ ด้ร้ อ ยละ 20
(โดยคิดค่าเสื่อมราคา)
สามารถนาค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด

สามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 2

ที่มา: UIA (2016)

สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ9
ประเทศยูกันดาส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ โดย The Uganda Investment Authority
(UIA) มีเป้าหมายที่จะทา One-Stop-Shop เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และทาให้การลงทุนในประเทศมีความ
สะดวกมากขึ้น โดยได้เสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ส่วน ดังนี้
1) สิทธิในการนาเงินลงทุน ร้อยละ 50-75 ของค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรมาหักออกจากรายได้ของ
การผลิตในปีแรกได้ ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับเขตการลงทุนนอกจากนี้ เงินลงทุนเบื้องต้นสามารถนามาหั ก
ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด โดย แบ่งออกเป็นรายปี ร้อยละ 25 ต่อปี รวมระยะเวลา 4 ปี
2) การคิดค่าเสื่อมทรัพย์สิน โดย แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 4 ระดับ (Class 1-4) และทรัพย์สินที่ใช้ใน
การเกษตร ทั้งนี้สามารถหักค่าเสื่อมได้ในอัตราระหว่างร้อยละ 20-40 ขึ้นอยู่กับระดับทรัพย์สิน และร้อยละ 20
สาหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการเกษตร โดยใช้วิธีหักค่าเสื่อมทางบัญชีในแต่ละปีแบบลดส่วน (Declining Balance
Method)
3) การหักค่าเสื่อมจากรายได้สาหรับทรัพย์สินที่ไม่เข้าข่ายในส่วนที่ 2 เช่น การหักค่าเสื่อมตึก (รวมถึง
โรงแรมและโรงพยาบาล) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และการหักค่าเสื่อมทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตร
การเช่า/เซ้ง ทรัพย์สิน ซึ่งจะมีอัตราแตกต่างกันไป
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คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐยูกันดา, Balance Knowledge Design Co., Ltd.
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2.6 กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
มาตรการนาเข้าสินค้า
พิธีการศุลกากรขาเข้า
ผู้ น าเข้ าสิ นค้าจะด าเนิ นการเตรี ยมเอกสารและกรอกข้อมู ลใบศุลกากรอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Customs Declaration) หรือ Single Administrative Document (SAD) แล้วจึงยื่นเอกสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลยูกันดาได้นาระบบการจัดการด้านเอกสารแบบสากล หรือระบบ ASYCUDA (Automated
SYstem for CUstoms DAta) มาใช้ จากนั้น นัดหมายวันดาเนินพิธีการศุลกากร (ตรวจสินค้า) ทั้งนี้ ในการนาเข้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผึ้ ง และสั ต ว์ พื ช และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพื ช เภสั ช ภั ณ ฑ์ และเสื้ อ ผ้ า มื อ สอง ต้ อ งมี เ อกสาร
การนาเข้าประกอบเพิ่มเติม โดยขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ทาง Uganda National Bureau of Standards (UNBS) ได้กาหนดให้สินค้าควบคุม
(Regulated product) ด้านคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงสินค้าในรายการอุปสรรคเทคนิคทาง
การค้า ๖Technical Barrier to Trade) ต้องได้รับการตรวจ Pre-Export Verification of Conformity (PVoC)
เพื่อได้รับ Certificate of Conformity (CoC) ก่อนนาเข้าสินค้ามายังยูกันดา
ตารางที่ 2.3: ผลเปรียบเทียบความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศ ยูกันดา เคนยา
แทนเซเนีย รวันดา บุรุนดี และไทย
ประเทศ
UG
KE
TZ
RW
BI
TH
ขั้นตอนการทาธุรกิจ
อันดับ
ภาพรวมความสะดวกใน
การทาธุรกิจ
เริม่ ธุรกิจ
การขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความสะดวกในการขึน้
ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง
การรับรองทางการเงิน
การปกป้องนักลงทุน
ขนาดย่อย
การจ่ายภาษี
การค้าข้ามพรมแดน
การบังคับใช้กฎหมาย
การแก้ปัญหาล้มละลาย

122

108

139

62

152

49

168

151

129

111

19

96

161

149

126

37

165

39

167

127

83

118

185

11

120

115

133

12

94

57

42

28

152

2

174

97

99

115

122

88

115

36

105
128
78
104

101
131
102
144

150
180
64
99

48
156
127
72

111
154
146
145

70
56
57
49

ที่มา: World Bank Group (2016) http://www.doingbusiness.org
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จากการจัดอันดับความสะดวกในการทาธุรกิจของธนาคารโลก ในปี 2016 พบว่าขั้นตอนการค้าข้าม
พรมแดน ซึ่งรวมถึงพิธีศุล กากรขาเข้าของยูกันดาอยู่ในอันดับที่ 128 ดีกว่าประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกา
ตะวันออก ทั้งนี้ การนาเข้าสินค้ามายังยูกันดา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดาเนินการด้านเอกสาร 2 วัน 16 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายตกประมาณ 102 ดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้เวลาในพิธีการศุลกากรและตรวจสินค้าประมาณ 3 วัน 5
ชั่วโมง มีค่าใช้จ่าย 287 ดอลลาร์สหรัฐฯ
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า
ยูกันดาให้ สิทธิพิเศษจากกฎว่าด้วยแหล่ งกาเนิดสิ นค้าในกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East
African Community: EAC) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศบุรุนดี เคนย่า รวันดา แทนซาเนีย และยูกันดา และ
ประเทศสมาชิก Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
มาตรการทางด้านภาษี10 และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ยูกันดาใช้มาตรการเก็บภาษี (Tariff) เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมระเบีย บการค้า ในการนาเข้า
สินค้าโดยทั่วไป จะเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่ ร้อยละ 0 ถึง 25 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ยกเว้นการเก็บภาษี
ในสินค้าประเภทวัตถุดิบ (2) ร้อยละ 10 ในสินค้ากึ่งสาเร็จรูป และ (3) ร้อยละ 25 ในสินค้าสาเร็จรูป แต่หาก
เป็นสินค้านาเข้าจากกลุ่มประเทศ Common Market Eastern and Southern Africa (COMESA) จะได้
ยกเว้นภาษีการนาเข้าวัตถุดิบ พืช และเครื่องจักร ส่วนในสินค้ากึ่งสาเร็จรูปและสินค้าสาเร็จรูป จะเก็บภาษีใน
อัตรา ร้อยละ 4 และ 6 ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่าอัตราทั่วไป
ในฐานะที่ยูกันดาเป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้ าโลก (World Trade Organization: WTO) ถือ
ตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ (Most Favored Nation Treatment: MFN)11 โดย
สินค้าทั่วไปกาหนดภาษี MFN เฉลี่ย (Simple Average MFN-applied) ที่ร้อยละ 12.7 โดยเพดานภาษีอยู่ที่
ร้อยละ 73.1 ในกรณีสินค้าเกษตรอัตราดังกล่าวอยู่ที่ ร้อยละ 20.2 โดยเพดานภาษี (Bound) อยู่ที่ร้อยละ
77.5 ทั้งนี้ มีเพียง 75 รายการ จากสินค้าเกษตรทั้งหมด 776 รายการ ที่เพดานภาษีอยู่ที่ ร้อยละ 40 และ 70
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม 4,660 รายการ กาหนดอัตราภาษี MFN เฉลี่ยทั่วไปที่ ร้อยละ 11.5 เพดานภาษีอยู่ที่
ร้อยละ 56 และ 80
ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เก็บในการนาเข้าสินค้า ได้แก่ (1) ภาษีสรรพาสามิต (Excise Tax)
จัดเก็บในสินค้าประเภท บุหรี่ แอลกอฮอล์ เชื้อเพลิง โทรศัพท์มือถือ น้าตาล และกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติก
(HS 3923.21 และ 3923.29.00) โดยจัดเก็บตามมูลค่าของสินค้า (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บที่ ร้อยละ 18
(Value-added Tax: VAT) ของมูลค่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ยกเว้นสินค้าที่อยู่ภายใต้ความตกลงของกลุ่ม
EAC และกลุ่ มธุร กิจ บริ การ ทั้งการเงิน ประกันภัย การศึกษา บริการสุ ขภาพ (ทันตกรรม เภสั ช ภัณฑ์
และพยาบาล) และสินค้า คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รวมถึงก๊าซปิโตรเลียม ก็ได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าว
10

http://www.customs.gov.lk/tariff/TARIFF%202013.pdf และ
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/92758/Q/WT/TPR/S237R1-01.pdf;Q/WT/TPR/S237R102.pdf;Q/WT/TPR/S237R1-03.pdf;Q/WT/TPR/S237R1-04.pdf;Q/WT/TPR/S237R1-05.pdf;Q/WT/TPR/S237R1-06.pdf/
11
การปฏิบัตอิ ย่างเท่าเทียมภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวคือ กาหนดอัตราภาษีขาเข้า/ขาออกของในทุกประเทศสมาชิก หรือ
ประเทศที่ได้รับสิทธิดังกล่าวเท่ากัน
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มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Trade Barriers)
ยูกันดาไม่มีระบบจากัดปริมาณหรือมูลค่าการนาเข้าสินค้า (Tariff quotas) แต่มีข้อกาหนดการนาเข้า
สินค้าบางประเภท ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความปลอดภัย ดูแลสาธาณสุข สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม ของประชากรใน
ประเทศ
สินค้าที่อยู่ในรายการที่ต้องมีใบอนุญาตในการนาเข้า (Import License) เช่น ยางล้อที่ผ่านการใช้
งาน และ แบตเตอร์รี่บางชนิด โดยสามารถขอใบอนุญาตได้ที่กระทรวงการท่องเที่ยว การค้า และอุตสาหกรรม
(Ministry of Tourism, Trade and Industry) ทั้งนี้ ผู้นาเข้าสินค้าบางประเภท เช่น สารเคมีที่ใช้ในภาค
การเกษตรต้องติดต่อ Agricultural Chemicals Board (ACB) ส่วนเภสัชภัณฑ์ติดต่อ National Drug
Authority (NDA) เพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตจากหน่วยงานนั้นๆ ในการนาเข้าสินค้า
มาตรการอื่นๆ
ข้อกาหนดการนาเข้าพืชต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานสุขอนามัยของพืช (Sanitary and Phytosanitary
certificate) ว่าปลอดศัตรูพืช หรือทดสอบ SPS12 ซึ่งมีสินค้า 2 รายการที่ต้องทาตามมาตรการดังกล่าว และ
สินค้า 502 รายการ ที่อยู่ในมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคทางการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT)13
ส่วนการนาเข้าสิ่งมีชีวิตต้องได้รับการรับรองว่าปลอดเชื้อ นอกจากนี้ เสื้อผ้ามือสองต้องได้รับในรับรองการรม
ยา (Fumigation certificate)
มาตรการส่งออกสินค้า
พิธีการศุลกากรขาออก
ในการส่งออกสินค้าทางผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออก จะต้องกรอกเอกสาร Single Administrative
Document (SAD) และยื่นเอกสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นระบบ ASYCUDA (Automated SYstem
for CUstoms DAta) เช่นเดียวกับการนาเข้าสินค้า เพื่อลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบสินค้า
จากนั้ น ยื่ น เอกสารดังกล่ า ว พร้ อมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้ หากต้ องยื่นเอกสารอื่น ๆ
ประกอบ ผู้ส่งออกต้องติดต่อหน่วยงานดังตารางที่ 2.4 ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า
ผู้ส่งออกต้องแสดงใบสาแดงสินค้าต่อ Director-General of Customs เพื่อเก็บสถิติการส่งออก
รวมถึงระบุปริมาณ คุณภาพ และประเมินราคาสินค้า

12
13

https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableViewDetails.aspx?mode=modify
TBT เป็นข้อกาหนดว่าสินค้าที่นาเข้า จะต้องผ่านมาตรฐานที่ประเทศนั้นๆ ในเชิงเทคนิค เช่น บรรจุภัณฑ์ ฉลาก
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ตารางที่ 2.4: หน่วยงานที่ผู้ส่งออกต้องไปติดต่อ เพื่อขอหนังสือรับรองในการส่งออกสินค้า
ประเภทหนังสือ/การรับรอง
กระทรวง/หน่วยงาน
หนังสือรับรองการส่งออก
Ministry of Trade, Tourism and Industry
หนังสือรับรองต้นกาเนิดสินค้าในสินค้าทั่วไป
สภาอุ ต สาหกรรมและการค้ า แห่ ง ประเทศยู กั น ดา
(UNCCI)
หนั งสื อรั บ รองต้น กาเนิ ดสิ น ค้า กรณีส่ งสิ น ค้าไป Uganda Exports Promotion Board (UEPB)
ประเทศสมาชิก COMESA
กรณีส่งสินค้าไปยุโรปต้องขอใบ EUR.1
Uganda Exports Promotion Board (UEPB)
หนังสือรับรองต้นกาเนิด สินค้าประเภท กาแฟ
International Coffee Organisation (ICO)
หนังสือรับรอง สินค้าจาพวกพืช สัตว์ และสัตว์น้า Ministry of Agriculture, Animal Industry and
Fisheries (MAAIF)
หนังสือรับรองการเป็นผู้ส่งออกฝ้าย
Cotton Development Organisation (CDO)
ที่มา: http://www.ugandanconventionuk.org/about-uganda/investment-information/business-registrationprocedures/export-procedures/

ธนาคารโลกได้จัดอันดับความสะดวกในการทาธุรกิจในปี 2016 พบว่าการส่งออกสินค้าจากประเทศ
ยูกันดา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดาเนินการด้านเอกสาร 6 วัน 5 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายประมาณ 489 ดอลลาร์สหรัฐฯ
และใช้เวลาในพิธีการศุลกากรขาออกและตรวจสินค้า ประมาณ 5 วัน 18 ชั่วโมง เสียค่าใช้จ่าย 296 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายแพงกว่าการนาเข้าสินค้า
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ยูกันดาไม่มีมาตรการอุดหนุน (Subsidy Export) การส่งออกสินค้า แต่เก็บภาษีจากการส่งออก
(Cess) ร้อยละ 1 ของมูลค่าการส่งออกกาแฟ ซึ่งเก็บโดย Uganda Coffee Development Authority ส่วน
ฝ้ายเก็บ Cess ที่ร้อยละ 2 เก็บโดย Cotton Development Organization และเก็บภาษีการส่งออกหนังดิบ
0.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 กิโลกรัม
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี
ทางรัฐบาลไม่มีมาตรการจากัดปริมาณและน้าหนักของสินค้านาเข้า (Quota) อย่างไรก็ตาม สินค้าที่
ห้ามส่งออกส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศ EAC14 ส่วนสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตในการส่งออก
เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ผัก พืช ผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง กาแฟ และฝ้าย นอกจากนี้ สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
ได้แก่ โลหะมีค่า ปลา และหนังดิบ

2.7 ความตกลงการค้าเสรี
ยูกันดามีความตกลงการค้าเสรีที่สาคัญ 4 ความตกลง ส่งผลให้ได้สิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้น
ภาษีศุลกากรในการส่งออกไปยัง 4 กลุ่มประเทศได้แก่ กลุ่มแอฟริกาตะวันออก 6 ประเทศ คือ East African
14

http://www.customs.eac.int/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=97
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Community (EAC) แอฟริกาตอนใต้ (ที่ไม่รวม SACU) สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งในอนาคตกาลั ง
ดาเนินการประชุมเพื่อจัดให้มีการลงนาม FTA กับ 3 กลุ่ม คือ EAC-SADC-COMESA ด้วย
ความตกลงดังกล่าว อาจมีส่วนทาให้ยูกันดากลายสภาพจากประเทศ land locked เป็น land
linked ได้ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติในยูกัน ดา ย่อมได้ประโยชน์จากความตกลงดัง กล่าวด้วยเช่นกัน รายละเอียด
ของความตกลงเหล่านี้ มีดังนี้
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
การจัดตั้งการรวมกลุ่มของตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ หรือ COMESA มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1994 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขอบเขตการแข่งขันในระดับสากลในการรวม
สินค้า บริการ เงินทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ยกระดับมาตรฐานความ
เป็ น อยู่ ข องประชาชน และขยายการค้ า และการลงทุ น ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก โดยมี ป ระเทศสมาชิ ก
ประกอบด้วยประเทศแองโกลา บุรุ นดี คอโมโรส คองโก เอริเทรีย เอธิโ อเปีย เคนยา ลิ เบีย มาดากัสการ์
มาลาวี มอริเชียส นามิเบีย รวันดา เซเชลส์ ซูดาน สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ยูกันดา แซมเบีย และซิมบับเว
ปัจจุบัน COMESA เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สหภาพศุลกากร (Customs Union) และเมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2009 ได้มีมติในข้อตกลงสหภาพศุลกากรฉบับใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาใน
ภูมิภาคมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการลดข้อพิพาทและการโต้แย้งภายในภูมิภาค นอกจากนี้ ภายใต้ข้อตกลง
ฉบับใหม่มีการกาหนดอัตราภาษีศุลกากรสาหรับสินค้านาเข้าจากภู มิภาคอื่นในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 0-25 ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า อาทิ สิน ค้าขั้นกลางมีอัตราภาษีนาเข้า ร้อยละ 10 ขณะที่สินค้าสาเร็จรูปมีอัตรา
ภาษีนาเข้า ร้อยละ 25
East African Community (EAC)
การจัดตั้งการรวมกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก ประกอบไปด้วย 6 ประเทศสมาชิก ประกอบไป
ด้วยประเทศบุรุนดี เคนยา รวันดา แทนซาเนีย ยูกันดา และซูดานใต้ กลุ่ม EAC ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 20
พฤศจิ ก ายน 2009 เพื่อ ส่ งเสริ มความร่ ว มมือในด้ านเศรษฐกิ จ การค้า และการลงทุน ระหว่า งกัน โดยมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือไปสู่การจัดตั้งตลาดเดียว (Single Market) ในอนาคต ทั้งนี้ ความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม EAC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2010
ความร่วมมือสาคัญครั้งล่าสุดของกลุ่ม EAC คือ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันขึ้นเป็นสหภาพ
ศุลกากร (Customs Union) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2005 ภายใต้สหภาพศุลกากรในกลุ่มประเทศสมาชิกนี้ โดย
ทีจ่ ะเรียกเก็บภาษีนาเข้าระหว่างกันที่อัตรา 0% และจะเรียกเก็บภาษีนาเข้าโดยทั่วไปจากประเทศนอกกลุ่มใน
อัตราเดียวกันโดยภาษีที่เรียกเก็บจะมี 3 อัตรา คือ ร้อยละ 0, 10 และ 25 โดยที่มีการยกเว้น กลุ่มสินค้า
Sensitive List จานวนหลายรายการ (อาทิสินค้าเกษตร และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด) ที่จะเรียกเก็ บภาษี
นาเข้าในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 25
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นอกจากนี้ กลุ่ม EAC ยังได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯภายใต้ข้อตกลง Africa
Growth and Opportunity Act (AGOA) ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สหรัฐ ฯ ไม่ได้กาหนดโควตาการนาเข้า
นอกจากนี้ ยังยกเว้นภาษีนาเข้าให้แก่สินค้าราว 6,400 รายการ จาก 37 ประเทศในทวีปแอฟริกา ดังนั้น การ
เชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้ากับกลุ่ม EAC นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้สามารถขยายตลาดการค้า
ในทวีปแอฟริกาได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ขยายตลาดการค้าไปสหรัฐ ฯ ได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย และทางกลุ่ม
ได้มีเป้าหมายในการรวมตลาดการเงิน (Monetary Union) ภายในปี 2012 ก่อนพัฒนาไปสู่ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันทางการเมืองต่อไป
ความตกลง ไตรภาคี EAC-SADC-COMESA
ความตกลงเขตการค้าเสรีไตรภาคี (TFTA) นี้ เป็นความตกลงที่มีความน่าสนใจอย่างมากในแอฟริกา
เพราะจะก่อ ให้ เกิ ด เขตการค้ าเสรี ขนาดใหญ่ ครอบคลุ ม ถึ ง 26 ประเทศ ในแอฟริ กา ทั้ง ในฝั่ ง ตะวั นออก
ตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ นอกจากนั้นความตกลงนี้ยังเป็นความตกลงระหว่าง “กลุ่มเศรษฐกิจ” กับ
“กลุ่มเศรษฐกิจ” ถึง 3 กลุ่ม ที่อยู่ใกล้ชิดกันด้วย
ความตกลงไตรภาคีนี้ เริ่มต้นเจรจาตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้มีร่างความตกลง FTA แล้ว
โดยมีสมาชิก 17 ชาติลงนามยอมรับในความตกลงดังกล่าว จึงเหลือการเจรจาแก้ไข เพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ชาติ
สมาชิกที่เหลืออีก 9 ประเทศในการลงนามรับ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จได้ในเวลาอันใกล้ หากความตกลงดังกล่าวแล้ว
เสร็จ ตลาดรวมของ TFTA จะกว้างใหญ่มาก รวมถึง จะอุดมไปด้วยทรัพยากรมหาศาล การลงทุนในประเทศ
สมาชิกเหล่านี้จะได้ประโยชน์ ทั้งจากด้านตลาด ทรัพยากร แรงงาน ฯลฯ
รูปภาพที่ 2.1 : ประเทศสมาชิก TFTA
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ที่มา: BBC (2016)

Cotonou Agreement
ความตกลง COTONOU หรือ ชื่อทางการคือ ACP-EU Partnership เป็นความตกลงที่มีสาระสาคัญ
ในการลดปัญหาความยากจน และช่ว ยประเทศรายได้น้อย โดยเฉพาะ ในแอฟริกา และแถบแคริเบียน ให้มี
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยสหภาพยุโรป โดยชื่อ COTONOU นั้นมาจากชื่อเมืองหลวงของประเทศเบนิน ที่ได้มีการ
ประชุมและลงนามในความตกลงเมื่อปี 2000
ในความตกลง COTONOU นั้น มีประเด็นความตกลงหลายเรื่อง ทั้งความตกลงด้านความร่วมมือทาง
การเมือง ความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความตกลงด้านเศรษฐกิจและการค้า โดยด้านเศรษฐกิจ
และการค้านั้น สหภาพยุโรป ได้ระบุให้ความช่วยเหลือทางการค้าโดยการปลอดภาษีศุลกากรของสินค้า จาก
ประเทศ ACP (แอฟริกา แคริเบียน และหมู่เกาะแปซิฟิก) เพี ยงฝั่งเดียวในเบื้องต้น นั้นคือ แอฟริกาสามารถ
เก็บภาษีสินค้าจากยุโรปเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสหภาพยุโรปมีความ
พยายามให้ประเทศแอฟริกาที่เริ่มพัฒนาได้บ้างแล้ว ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแก่ทางสหภาพยุโรป
เป็นพิเศษบ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นการบังคับกับทุกประเทศแต่อย่างใด
สาหรับยูกันดา ผู้ผลิตในยูกันดา สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีจากความตกลง COTONOU นี้ในการ
ยกเว้นภาษีศุลกากรนาเข้าสินค้าจากยูกันดาไปยังสหภาพยุโรปได้
African Growth and Opportunity Act (AGOA)
นอกจากสิทธิในการส่งไปยั ง สหภาพยุโรปโดยไม่เสียภาษีศุลกากรแล้ว ยูกันดา ยังได้รับสิทธิจาก
พระราชบัญญัติ African Growth and Opportunity Act (AGOA) ในการยกเว้นภาษีศุลกากร จากประเทศ
ในกลุ่มแอฟริกาไปยังสหรัฐฯ ด้วย โดยสิทธิดังกล่าวนี้ เป็นการให้จากฝั่งสหรัฐฯ เพียงฝ่ายเดียว โดยเริ่มใช้ครั้ง
แรกตัง้ แต่ปี 2000 เป็นต้นมา
AGOA เป็นการให้สิทธิพิเศษฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ กับประเทศในกลุ่มแอฟริกาที่กาลังพัฒนา โดยให้
สิทธิ คล้ายคลึงกับ GSP ในสหภาพยุโรป โดย AGOA ได้ยกเว้นภาษีศุลกากรจากประเทศเหล่านี้ ในเกือบทุก
รายการสิ น ค้า (เว้น เฉพาะสิ นค้าที่เป็ น ประเด็นอ่อนไหวบางอย่างเท่านั้น) และเป็นการให้เพียงฝ่ ายเดียว
กล่าวคือ ประเทศในกลุ่มแอฟริกาไม่จาเป็นต้องลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรแก่สินค้าจากสหรัฐฯ ก็ได้
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3.1 วิธีการคัดเลือกอุตสาหรรมเป้าหมายการลงทุน
เพื่อให้ สานักงารคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สามารถเสนอแนะช่องทางการลงทุนในประเทศ
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จาเป็นต้องมีการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพ
จากนั้นจึงศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกถึงบริบทการแข่งขันและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว อัน
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาข้อเสนอแนะรูปแบบและขั้นตอนการลงทุนสาหรับแต่ละสาขาเพราะโอกาสและ
อุปสรรคแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัย คิดค้นเครื่องมือทางวิชาการในการเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อย่างน้อย 2 สาขาในระดับพิกัดศุลกากร 2 หลักหรือเทียบเท่า โดยเกณฑ์หลักที่จะใช้ประกอบด้วย 3 ส่วน
>1) (2) ขีดความสามารถการแข่งขันของ
ได้แก่ (1) ขีดความสามารถการแข่งขันของไทย1 (
ประเทศเป้าหมายการลงทุน (Host country) (
>1) ซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรมที่ไทยมีโอกาสสูงและ
คณะผู้วิจั ย พึงศึกษาเชิงลึ ก ต้องเป็น กิจการที่ทั้งไทยและประเทศเป้าหมายเชี่ยวชาญ โดยอาจเป็นขั้นตอน
เดียวกันหรือต่างกันในห่วงโซ่มูลค่าก็ได้ และ (3) สาขาเป้าหมายการลงทุนในประเทศเป้าหมายการลงทุน
(ตัวแปรหุ่น=1) ซึ่งหมายความว่าต้องเป็นสาขาที่ประเทศเป้าหมายสนับสนุนการลงทุนเชิงรุก
ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการคัดเลือกของคณะผู้วิจัยในเชิงปริมาณ โดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
X คือ มูลค่าการส่งออก
W คือ โลก

TH คือ ประเทศไทย
UG คือ ประเทศยูกันดา

∑ คือ มูลค่ารวม
D คือ ตัวแปรหุ่นเชิงนโยบาย

ตารางที่ 3.1: วิธีการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนในประเทศยูกันดา

อุตฯ XW XTH

XUG

ก

XWก XTHก XUGก

ข

XWข XTHข XUGข

ค

XWค XTHค XUGค

ง

XWง XTHง

XUGง

รวม ∑XW ∑XTH ∑XUG
1

RCATH

(เกณฑ์ 1)
(XTHก/∑XTH)
÷
(XWก/∑XW)
(XTHข/∑XTH)
÷
(XWข/∑XW)
(XTHค/∑XTH)
÷
(XWค/∑XW)
(XTHง/∑XTH)
÷
(XWง/∑XW)
-

RCAUG

(เกณฑ์ 2)
(XUGก/∑XUG)
÷
(XWก/∑XW)
(XUGข/∑XUG)
÷
(XWข/∑XW)
(XUGค/∑XUG)
÷
(XWค/∑XW)
(XUGง/∑XUG)
÷
(XWง/∑XW)
-

RCAWEIGHTED
(1/3)RCATHก
+
(2/3)RCAUGก
(1/3)RCATHข
+
(2/3)RCAUGข
(1/3)RCATHค
+
(2/3)RCAUGค
(1/3)RCATHง
+
(2/3)RCAUGง
-

นโยบาย

สรุปคะแนน

Dก (0,1)

RCAWEIGHTEDก x Dก

Dข (0,1)

RCAWEIGHTEDข x Dข

Dค (0,1)

RCAWEIGHTEDค x Dค

Dง (0,1)

RCAWEIGHTEDง x Dง

-

-

(เกณฑ์ 3)

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)

สูตรในการคานวณค่าดัชนี RCA คือ

โดย X คือมูลค่าการส่งออก, i คือประเทศที่ต้องการศึกษา, j คือสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการศึกษา, w คือ โลก และ t คือสินค้าทั้งหมด
หากค่า RCA มากกว่า 1 จะสะท้อนว่าประเทศดังกล่าวมีความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมนั้นๆ สู่ตลาดโลก
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จากตารางข้างต้น (กรณีตัว อย่ างประเทศยูกันดา) จะเห็ นว่าเกณฑ์ที่ คณะผู้ วิจัย นามาใช้คัดเลื อก
ทั้งหมดแรเงาด้วยสีม่วงอ่อน ได้แก่ (1) RCATH (2) RCAUG และ (3) ตัวแปรหุ่น (D) ที่มีค่า 0 (ไม่ใช่สาขาที่
หน่วยงานเทียบเท่า สกท. ของยูกันดาประกาศเป็นสาขาเป้าหมาย) หรือ 1 (เป็นสาขาที่หน่วยงานเทียบเท่า
สกท. ของยูกันดาประกาศเป็นสาขาเป้าหมาย) ทั้งนี้ ในกรณีที่สาขาอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มีมากกว่า 1
สาขา คณะผู้วิจัยจะเรียงลาดับตามความเชี่ยวชาญของไทยและประเทศเป้าหมายการลงทุน (ในที่นี้คือ
ยูกันดา) โดยให้น้าหนัก 1/3 สาหรับ RCATH และ 2/3 สาหรับ RCAUG เพราะการลงทุนจะเกิดขึ้นใน
ประเทศเป้าหมายการลงทุน ศักยภาพภายในประเทศดังกล่าวจึงมีนัยสาคัญมากกว่า ผลการคานวณดังกล่าว
คือ ค่า RCA เฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (RCAWEIGHTED) ซึ่งแรเงาด้วยสีม่วงเข้มในตาราง ซึ่งเมื่อนามาคูณกับตัวแปรหุ่น
แล้ว จะได้เป็นคะแนนในคอลัมภ์ขวาสุดที่คณะผู้วิจัยจะใช้คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรม โดยเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย หรือกล่าวสรุปได้ว่า คณะผู้วิจัยจะเลือกอุตสาหกรรม 2 สาขาที่มีคะแนน (RCAWEIGHTED x D)
สูงสุด
ถึงกระนั้นก็ตาม หากผลการคัดเลือกออกมาเป็นอุตสาหกรรมที่การลงทุนมีขนาดใหญ่ ใช้เม็ดเงินลงทุน
มหาศาล เช่น เหมืองแร่ บริษัทไทยที่มีความสามารถออกไปลงทุนในประเทศตลาดใหม่จึงมีเฉพาะบริ ษัทข้าม
ชาติซึ่งข้อมูลเพียบพร้อมอยู่แล้ว คณะผู้วิจัยอาจพิจารณาเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่ได้คะแนนรองลงมาแทน
เพราะ SMEs เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่งของการเผยแพร่ข้อมูลในโครงการฯ

3.2 ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุน
ในส่วนที่ 1.2 ได้อธิบายโครงสร้างเศรษฐกิจของยูกันดาไปแล้ว ตารางที่ 3.2 จึงแสดงเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมในระดับพิกัด 2 หลักที่ยูกันดามีขีดความสามารถในการแข่งขัน (RCAUG>1) เปรียบเทียบกับไทย
ในฐานะประเทศผู้ลงทุน
ตารางที่ 3.2: อุตสาหกรรมที่ยูกันดามีศักยภาพการแข่งขัน (ปี 2014) 20 อันดับแรก
มูลค่าการส่งออกของ
ยูกันดา (ล้านดอลลาร์)

พิกัด

อุตสาหกรรม

9
11
6
41
25
24
17
18
3
15
10
34

ชาและกาแฟ
ผลิตภัณฑ์ขัดสี
ต้นไม้
หนังดิบและหนังฟอก
วัสดุก่อสร้าง
ยาสูบ
น้าตาล
โกโก้และผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า
ไขมันและน้ามันจากสัตว์หรือพืช
ธัญพืช
สบู่

498.666
52.109
57.611
73.758
93.786
66.018
69.180
59.742
134.792
102.471
96.838
38.797

RCAUG
84.717
22.586
21.126
16.642
16.118
13.050
12.256
10.001
9.987
8.753
6.726
5.368

RCATH
0.122
6.274
0.424
1.354
1.785
0.191
5.232
0.148
1.572
0.467
3.955
1.059
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มูลค่าการส่งออกของ
ยูกันดา (ล้านดอลลาร์)

พิกัด

อุตสาหกรรม

12
7
36
22
52
4
14
70

เมล็ดพืช
ผัก
วัตถุระเบิด
เครื่องดื่ม
ฝ้าย
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
วัตถุจากพืชที่ใช้จักสาน
แก้วและเครื่องแก้ว

62.277
39.535
3.281
44.423
22.631
29.526
0.231
16.282
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RCAUG
5.127
4.889
4.204
3.285
2.934
2.496
2.095
1.920

RCATH
0.123
2.208
0.131
1.001
0.875
0.220
0.685
0.759

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)

จากตารางข้างต้น สังเกตได้ว่า ยูกันดาแข่งขันได้ดีโดยเฉพาะในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กล่าวคือ ยูกันดามีขีดความสามารถ (RCAUG>1) ในอุตสาหกรรม 26 กลุม่ เช่น ชา กาแฟ ต้นไม้ ยาสูบ โกโก้
ตามลาดับ แต่สาขาที่ตรงกับศักยภาพของไทย (แรเงาสีเขียว) มี 13 หมวดเท่านั้น จาแนกได้ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ขัดสี อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ
15 ของยูกันดา (ส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 0.3 คิดเป็นลาดับที่ 50) (4) น้าตาล อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 9
(ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.1 ลาดับ 75 ของโลก) (5) สัตว์น้า อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 3 (ส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 0.1 ลาดับ 73 ของโลก) (6) ธัญพืช อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 10 (ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.1 ลาดับ
75 ของโลก) (8) ผัก อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 18 (ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.1 ลาดับ 83 ของโลก)
(9) เครื่ องดื่ ม อุตสาหกรรมส่ งออกอันดับ 17 (ส่วนแบ่งตลาดต่ากว่าร้อยละ 0.1 ลาดับ 82 ของโลก)
(10) ผลิตภัณฑ์จากพืชหรือนม อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 31 (ส่วนแบ่งตลาดต่ากว่าร้อยละ 0.1 ลาดับ 94
ของโลก) และ (13) ของเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 33 (ส่วนแบ่งตลาดต่ากว่า
ร้อยละ 0.1 ลาดับ 102 ของโลก) และ
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ (2) หนังดิบและหนังฟอก อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 7 ของ
ประเทศ (ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.2 ลาดับ 53 ของโลก) (3) วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 5
(ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.2 ลาดับที่ 62 ของโลก) (7) สบู่ อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 19 (ส่วนแบ่งตลาดต่า
กว่าร้อยละ 0.1 ลาดับ 74 ของโลก) (11) เครื่องสาอาง อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 30 (ส่วนแบ่งตลาดต่ากว่า
ร้อยละ 0.1 ลาดับ 89 ของโลก) และ (12) โมดิไฟด์สตาร์ช กาว และเอนไซม์ อุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 41
(ส่วนแบ่งตลาดต่ากว่าร้อยละ 0.1 ลาดับ 71 ของโลก)
ในลาดับถัดไป คณะผู้วิจัยพิจารณารายชื่อ 7 อุตสาหกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของยูกันดา
(Uganda Investment Authority) ประกาศเป็นสาขาเป้าหมาย
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ตารางที่ 3.3: เป้าหมายการลงทุนรายสาขาของประเทศยูกันดา
รายการที่
1

2

3

4

5

6
7

อุตสาหกรรม
เหมืองแร่
- แร่โลหะ ได้แก่ โครเมียม เงิน ดีบุก ตะกั่ว ทองคา ทองแดง/โคบอลต์ ทังสเตน ไทเทเนียม บิสมัท เบริล
แร่เหล็ก ลิเทียม สังกะสี
- แร่อโลหะ ได้แก่ กราไฟต์ เกลือ ไคยาไนท์ แร่ดินเหนียว ดินขาว ดินเบา ทรายแก้ว ทัลก์ โทรนา นิกเกิล
เพชร แพลทินัม ฟอสเฟต เฟลด์สปาร์ ไมกา ยิปซัม เวอร์มิคูไลท์ หินปูน/หินอ่อน
พลังงาน
- พลังงานชีวมวล (การออกแบบ การก่อสร้าง การผลิต การขาย และบริการที่เกี่ยวข้อง)
- พลังงานน้าขนาดเล็ก (การติดตั้ง การผลิต และบริการที่เกี่ยวข้อง)
- พลังงานแสงอาทิตย์ (การผลิตและการตลาด)
- ถ่านอัดแท่ง (การผลิตและการตลาด)
เกษตร
- ผักและผลไม้
- ประมง
- ปศุสัตว์
- เนื้อสัตว์
- ไม้ดอก
- กาแฟ
- ฝ้าย
- ป่าไม้
เครื่องหนัง
- หนังดิบ
- ผลิตภัณฑ์หนังฟอก
- ผลิตภัณฑ์หนัง
- หนังอื่นๆ เช่น ปลา จระเข้ นกกระจอกเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
- การจ้างทากระบวนการธุรกิจ (Business process outsourcing: BPO)
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การศึกษา
ท่องเที่ยวและโรงแรม
- ที่พัก
- การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
- บริการท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)

Thailand Board of Investment I Thailand Overseas Investment Center
Tel. +66(0)2 553 8111 Fax. +66(0)2 553 8310 http://toi.boi.go.th

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุนและการทาธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่
ได้แก่ มองโกเลีย ศรีลังกา อุซเบกิสถาน โมซัมบิก และยูกันดา

3-6

เมื่อนาข้อมูลเชิงนโยบายข้างต้นมาประกอบกับผลเปรียบเทียบ RCA ของไทยและยูกันดาตามตารางที่
3.14 คณะผู้วิจัยจึงคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนไทยในยูกันดาได้ตามตารางที่ 3.4 ซึ่งประกอบด้วย
(1) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง (11.546 คะแนน) และ (2) อุตสาหกรรมประมง (สัตว์น้า) (9.915 คะแนน)
ตารางที่ 3.4: ผลการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนไทยในประเทศยูกันดา
อุตสาหกรรม
หนังดิบและหนังฟอก
สัตว์น้า
ผัก
ผลิตภัณฑ์ขัดสี
วัสดุก่อสร้าง
น้าตาล
ธัญพืช
สบู่
เครื่องดื่ม

RCAMZ RCATH
16.642
9.987
4.889
22.586
16.118
12.256
6.726
5.368
3.285

RCAWEIGHTED

1.354
1.572
2.208
6.274
1.785
5.232
3.955
1.059
1.001

11.546
7.182
3.995
17.149
11.340
9.915
5.802
3.932
2.523

นโยบาย

สรุปคะแนน
1
1
1
0
0
0
0
0
0

11.546
7.182
3.995
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ที่มา: คณะผู้วิจัย(2016)

3.3 ผลการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการลงทุน
ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนของอุตสาหกรรมเครื่องหนังและอุตสาหกรรมประมง น้า
จืด ในระดับเทียบเท่าจังหวัดของประเทศไทย เพื่อให้สะดวกแก่นักลงทุนในการติดต่อประสานงานและค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยคณะผู้วิจัยจะใช้ 4 เกณฑ์ประกอบกัน คือ (1) ความพร้อมของฝั่งอุปทาน (2) อุปสงค์ในพื้นที่
ซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะเจาะจงรายสาขา (3) โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และ (4) ภาพรวมการเมืองและสังคม
ซึ่งเป็นปัจจัยภาพรวม
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
1) ความพร้อมของฝั่งอุปทาน ยูกันดามีจานวนโค-กระบือ 13.6 ล้านตัว แพะ 14 ล้านตัว และแกะ
3.8 ล้านตัว โดย “ระเบียงปศุสัตว์” (Cattle corridor) ที่พบประชากรวัวได้มากที่สุด เฉียงจากภาคตะวันตก
เฉียงใต้ขึ้นไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่เหนือจากกรุงกัมปาลาและเมือง
จินจาที่มีจานวนประชากรอันดับ 1 และ 2 เล็กน้อย
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ตารางที่ 3.1: ระเบียงปศุสัตว์ของประเทศยูกันดา

ที่มา : Uganda Investment Authority (2014), http://www.ugandainvest.go.ug/uia/index.php/meat

2) อุปสงค์ในพื้นที่ ยูกันดาบริโภคเครื่องหนังภายในประเทศจานวนมาก โดยเฉพาะรองเท้านักเรียน
ดังนั้น อุปสงค์จึงกระจายไปตามจานวนประชากรของแต่ละท้องที่ โดยภัยคุกคามสาคัญ คือ สินค้ามือสอง หาก
ผู้ประกอบการต้องการเข้าถึงตลาดภายในประเทศได้สะดวก ควรเลือกลงทุน ไม่ไกลจากเมืองใหญ่อย่าง
กัมปาลาและจินจา
3) โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นปัญหาสาหรับการลงทุนทั้งในละแวก
กรุงกัมปาลาและเมืองจินจา โดยตัวเลือกหลังมีข้อดีคือแม้ว่าต้องใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงไปยังเมืองหลวง แต่
อยู่บนเส้นทางผ่านไปยังท่าเรือมอมบาซาในเคนยา
4) ภาพรวมการเมืองและสังคม เป็นตัวแปรหุ่นสะท้อนเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน กล่าวคือ บริเวณนั้นต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการก่อความไม่สงบหรือความรุนแรงใดๆ โดยอาจดูได้จาก
การประกาศเตือนของรัฐบาลประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์
เป็นต้น ซึ่งผลปรากฏว่ารัฐบาลต่างชาติได้ระบุพื้นที่อันตรายมากที่ต้องหลีกเลี่ยง คือ บริเวณชายแดนตอน
เหนือของประเทศติดกับซูดานใต้และเคนยา ส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ควรใช้ความระมัดระวังคือชายแดนตะวันตก
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
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รูปภาพที่ 3.2: พื้นที่ที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเตือนพลเมืองเรื่องการเดินทาง (สีแดงและสีส้มเข้ม)

ที่มา : Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (2015) “Uganda”
(https://smartraveller.gov.au/countries/uganda#modal-country)

ด้วยเหตุนี้ ด้วยข้อจากัดทั้งด้านโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย นักลงทุนควรเลือก
ลงทุ น ใกล้กั บ กรุ ง กั มปาลาและเมื องจิ น จา เพราะอยู่ไ ม่ ไ กลจากระเบี ย งปศุ สัต ว์ ตลาดผู้ บ ริ โ ภค และ
เส้นทางโลจิสติกส์ โดยสาธารณูปโภคสาคัญที่นักลงทุนควรเข้าไปสารวจด้วยตนเอง คือ ระบบบาบัดน้าเสีย
อุตสาหกรรมประมง
1) ความพร้อมของฝั่งอุปทาน กว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกสัตว์น้าของยูกันดามาจากทะเลสาบ
วิกตอเรีย หากนักลงทุนไทยสนใจลงทุนแปรรูปสัตว์น้าหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง เมืองที่อยู่ติดกับ
Landing sites ที่กาหนดโดย Department of Fisheries ริมทะเลสาบ รวมทั้งมีความพร้อมของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น น้าแข็ง อย่างกรุงกัมปาลา เอนเทบเบ้ และจินจามีความเหมาะสมมากที่สุด
2) อุปสงค์ในพื้นที่ ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง พื้นที่ที่มีอุปสงค์ของปลา
สูงสุดคือเขตเมือง เช่น กรุงกัมปาลา โดยเฉพาะหากสินค้าที่ป้อนเข้าสู่ตลาดเป็นอาหารสาเร็จรูป ยิ่งต้องมี
กาลังซื้อของชนชั้นกลางมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ พื้นที่เป้าหมายการลงทุนไม่ควรอยู่ห่างจากเขตเมือง
ใหญ่ๆ มากเกินไป
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3) โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ หากส่งออกปลาสด ต้องใช้ท่าอากาศยานเอนเทบเบ้ แต่นักลงทุน
ไทยน่าจะลงทุนแปรรูปหรือเพาะเลี้ยงปลามากกว่า ซึ่งหมายถึงการขนส่งทางบก ประเด็นดังกล่าวไม่เป็น
ปัญหาสาหรับการลงทุนทั้งในละแวกกรุงกัมปาลาและเมืองจินจา โดยตัวเลือกหลังมีข้อดีคือแม้ว่าต้องใช้
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงไปยังเมืองหลวง แต่อยู่บนเส้นทางผ่านไปยังท่าเรือมอมบาซาในเคนยา
4) ภาพรวมการเมืองและสังคม ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พื้นที่กรุงกัมปาลา เมืองเอนเทบเบ้ และเมือง
จินจาอยู่นอกพื้นที่อันตราย
โดยสรุป อุตสาหกรรมประมงควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้ทะเลสาบมากที่สุด เพราะนอกจากใกล้แหล่ง
วัตถุดิบแล้ว โรงงานส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการใช้น้าจากทะเลสาบด้วย ในขณะเดียวกัน ที่ตั้งควรอยู่ใกล้เขตเมือง
ที่มีซับพลายเออร์ของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น บรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ เมื่อคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าใน
รายงานฉบับต่อไป จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนเพิ่มเติมซึ่งรวมทั้งที่ตั้งของโครงการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าต่างๆ ด้วย
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4.1 ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปของอุตสาหกรรมประมง
อุตสาหกรรมประมงเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลก
โดยเฉพาะในระยะหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากวัยทางานเป็นวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
บางศาสนาที่เคร่งครัดเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร และการเข้าถึงการศึกษาที่เพิ่มขึ้นของประชากรโลก
ส่งผลให้สินค้าประมงซึ่งมีความสด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมี
นัยสาคัญ ฉะนั้นแล้ว เพื่อที่จะบริหารจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่ออุปสงค์
จาเป็นต้องศึกษาห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการผลิตไปจนถึงผู้บริโภคเพื่อเข้าใจบริบทของแต่ละ
ภาคส่วนในอุตสาหกรรม รวมไปถึงลักษณะความเชื่อมโยง/การประสานงานระหว่างทุกองค์ประกอบของ
อุตสาหกรรม
จากการวิเคราะห์ ห่ว งโซ่มูล ค่า ของอุตสาหกรรมประมง ด้ว ยตัวของอุตสาหกรรมเอง พบว่า เป็น
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการแปรรูปที่สั้นดังปรากฏบนรูปภาพที่ 4.1 ตั้งแต่กระบวนการต้นน้าไปจนถึงปลาย
น้ามีการแปรรูปสินค้าเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่หลากหลาย ใช้แรงงานเข้มข้น และใช้ทรัพยากรสาธารณะ (แหล่งน้าสาธารณะต่างๆ ถือเป็นต้นทุน
ทางสิ่งแวดล้อมของสังคม)
รูปภาพที่ 4.1: ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปของอุตสาหกรรมประมง

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)

4.1.1 ขั้นต้นน้้า
การจัดหาสัตว์น้าได้มาจาก 2 วิธีการ ได้แก่ การจับตามแหล่งน้าธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยง ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากผู้ประกอบการประมงรายย่อยที่ขาดความรู้เรื่องการตลาดและอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
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ในส่ วนของการจั บสัตว์น้ าตามแหล่งน้าธรรมชาติมีต้นทุนอันประกอบไปด้ว ย ค่าวัส ดุอุปกรณ์การ
ประมงที่พึงมี อาทิ เรือ แห และอวน เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40-60 ของต้นทุนการประมง ส่วนต้นทุน
ค่าจ้างแรงงานต่ามากและในบางประเทศต้องเผชิญปัญหาการค้าแรงงานทาส
เนื่องจากการจับสัตว์น้าตามแหล่งน้าธรรมชาติเป็นการใช้ทรัพยากรสาธารณะ หรือกล่าวอีกนัยได้ว่า
เป็นการผลักภาระสู่สังคม หากผู้ประกอบการประมงต่างแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินพอดีทรัพยากร
สัตว์น้าอาจสูญสิ้ นไป ฉะนั้น รั ฐจึงควรมีบทบาทเข้าไปไกล่เกลี่ยและบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านั้นให้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น การกาหนดปริมาณการจับ การกาหนดกฎเกณฑ์การใช้วัสดุและอุปกรณ์การ
ประมง และการกาหนดฤดูกาลทาประมง เป็นต้น หากเป็นพื้นที่ทะเลหลวงรัฐยังมีบทบาทในการเจรจากับ
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ร่วม
ในส่วนของการเพาะเลี้ยงเป็นการบริหารองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือระหว่างผู้เพาะเลี้ ยง
ด้วยกันเอง เพราะต้องดูแลทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การอนุ บาลสัตว์น้า การรักษาระบบนิเวศ และ
การป้องกันโรค เป็นต้น โดยการเพาะเลี้ยงแบ่งเป็น 2 ระบบ ดังปรากฎในตารางที่ 4.1 ที่ได้บ่งชี้ว่าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องพึงระวังเรื่องการปล่อยของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติอีกด้วย
ตารางที่ 4.1: รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การเลี้ยงแบบปิด
 ระบบน้านิ่ง
บ่อดิน
บ่อคอนกรีต
 ระบบน้าไหล ซึ่งต้องบริหารจัดการของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สงผลกระทบต่อ
แหล่งน้าธรรมชาติ
การเลี้ยงในกระชัง
การเลี้ยงในคอก
การเลี้ยงในแพ

การเลี้ยงแบบเปิด
 การเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ยึดติดกับผิวหน้าดิน
การเลี้ยงสาหร่ายทะเล
การเลี้ยงหอย
 มีการใช้วัสดุเทียมเพื่อให้สัตว์ได้ยึดเกาะ เช่น
ไม้ไผ่ ไม้ และเชือก เป็นต้น

ที่มา: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2013)

4.1.2 ขั้นกลางน้้า
เป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการขั้นต้นน้านั้นชาวประมงต่างขาดความรู้เรื่องการตลาด จึงมีพ่อค้าคน
กลางเข้ามาทาหน้าที่เชื่อมโยงด้วยการรับซื้อจากแหล่งประมงต่างๆ แล้วนาไปจาหน่ายต่อยังผู้ค้าปลีก หรือ
โรงงานแปรรูป อาทิ โรงงานอาหารสาเร็จรูป และโรงงานปลากระป๋อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในประเทศ
เจ้าของผลผลิตหลายประเทศยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการแปรรูป จึงทาให้เกิดประเทศบุคคลที่ 3
เช่น ไทย และจีน เข้ามารับช่วงในการแปรรูปแล้วส่งกลับเข้ามาขายในรูปแบบของสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม
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4.1.3 ขั้นปลายน้้า
ในขั้นปลายน้าเป็นการส่งผ่ านสินค้าสาเร็จไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งรูปแบบทางตรงผ่านร้านค้าปลีก หรือ
ทางอ้อมโดยผ่านร้านอาหารที่ได้มาจัดหาวัตถุดิบไปปรุงอาหาร สาหรับตลาดต่างประเทศนั้น ถ้าพ่อค้าคนกลาง
มีศักยภาพพอจะทาการส่งออกเองแต่หากศักยภาพไม่ถึงจะใช้วิธีการจาหน่ายให้กับผู้ส่งออก

4.2 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมประมงของประเทศยูกันดา
สินค้าประมงสร้างรายได้และมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจยูกันดา โดยสินค้าประมงสาคัญ คือ ปลากะพง
แม่น้ าไนล์ อย่ า งไรก็ตาม ด้ว ยอุป ทานปลาตามแหล่ งธรรมชาติ ที่ล ดลง ส่ งผลให้ ยูกั นดาเริ่มหั นมาพัฒ นา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลามากขึ้น นับเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมประมงยูกันดาและเป็นโอกาส
ของนั ก ลงทุ น ไทยอย่ า งยิ่ ง โดยสรุ ป ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมประมงยู กั น ดาสามารถอธิ บ ายได้ จ าก
รูปภาพที่ 4.2
รูปภาพที่ 4.2: ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมประมงของยูกันดา

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)

4.2.1 ขั้นต้นน้้า
เนื่องจากร้อยละ 18 ของพื้นทีย่ ูกันดาเป็นแหล่งน้า ทั้งทะเลสาบและแม่น้าลาธารต่างๆ โดยทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ทะเลสาบวิกตอเรีย ทะเลสาบอัลเบิร์ต และทะเลสาบเคียวกะ ในอุตสาหกรรม
ประมง ยูกันดามีปริมาณการผลิตจากการจับปลาจากแหล่งธรรมน้าชาติในปี 2014 อยู่ที่ 461,726 เมตริกตัน
ต่อปี ลดลงจากปี 2011 ที่ 479,620 เมตริกตันต่อปี โดยมีสาเหตุจากการจับปลาขนาดเล็กเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนดเพื่ อ จ าหน่ า ยในประเทศเพื่อ นบ้ า นอย่ า งสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยคองโก ท าให้ ป ลาเติ บ โตและ
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ขยายพันธุ์ไม่ทัน รวมไปถึงกรณีข้อพิพาทบริเวณทะเลสาบอัลเบิร์ตทาให้ชาวประมงไม่สามารถเข้าไปจับปลา
บริเวณนั้นได้ ส่งผลให้ปริมาณการจับปลาของยูกันดาจึงลดลงตามไปด้วย
ตารางที่ 4.2: สถิติการจับปลาจ้าแนกตามแหล่งน้้า ปี 2010-2014 (หน่วย: ตัน)
Lake Victoria
Lake Albert
Lake Kyoga
Lake Edward,
George,& Kazinga
Channel
Albert Nile
Lake Wamala
Other Waters
Total

2010
162,929
155,811
51,707
4,500

2011
175,817
163,949
61,586
5,300

2012
185,000
152,560
44,049
5,208

2013
193,000
160,000
40,000
6,248

2014
245,000
152,000
38,000
6,246

5,200
5,600
10,300
408,066

5,000
75,112
7,075
479,620

5,043
5,712
9,547
407,119

5,500
4,500
10,000
419,248

5,390
4,590
10,500
461,726

ที่มา: Fisheries Department, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries (MAAIF) (2016)

อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ยูกันดามีปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 150,000 เมตริกตันต่อปี และสามารถเติบโตได้ดีในอนาคต
จากสถานการณ์ประชากรสัตว์น้าในทะเลสาบวิกตอเรียที่ลดลงและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ แต่อุปสรรค
หลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในยูกันดา คือ การขาดองค์ความรู้ และราคาวัตถุดิบสูง
โดยเฉพาะอาหารปลาซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องนาเข้าจากต่างประเทศ โดยอาหารปลาคิดเป็น ส่วนแบ่งร้อยละ 70
จากต้นทุนทั้งหมดของการเพาะเลี้ยงปลา ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงมีนักลงทุนน้อยราย เช่น บริษัท Ugachick
และบริษัทของชาวต่างชาติอีก 1-2 ราย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนไทยจะสามารถเข้ามา
ต่อยอดจากฐานทรัพยากรเดิม
ทั้งนี้ สายพันธุ์ปลาที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในยูกันดา ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน และปลาดุก ส่วน
ปลากะพงแม่น้าไนล์ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้เพราะเป็นปลากินเนื้อ
นอกจากนั้น ยังมีพันธุ์ปลาอื่นๆ ที่น่าสนใจลงทุนในยูกันดา เช่น ปลาสวยงามซึ่งกาลังเป็นที่นิยมใน
ตลาดสหภาพยุโรป และสหรั ฐฯ หรือสาหร่ายสาหรับไบโอดีเซลซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาจาก
สหภาพยุโรป เป็นต้น
4.2.2 ขั้นกลางน้้า
ในช่วงทศวรรษ 1990 ยูกันดามีโรงงานแปรรูปสัตว์น้าอยู่ 20 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 8 แห่ง
เนื่องจากการจับปลาที่ลดลงทาให้ภาวะการแข่งขันในการรับซื้อปลาจากตลาดปลาต่างๆ (Landing Sites) ทวี
ความรุนแรง ทั้งนี้ บริษัทแปรรูปสัตว์น้าส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินทางไปรับซื้อด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
ที่ยูกันดาผู้ประกอบการส่วนใหญ่แปรรูปขั้นต้นและส่งออกโดยวิธีแช่เย็น/แช่แข็ง ซึ่งปลากะพงแม่น้า
ไนล์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของการส่งออกสัตว์น้า โดยปลาสดแช่เย็นใช้วิธีการขนส่งทางอากาศที่สนามบิน
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นานาชาติ Entebbe ส่วนปลาแช่แข็งขนส่งทางเรือโดยใช้ท่าเรือ Mombasa ในประเทศเคนยา ทั้งนี้ ตลาด
ส่งออกหลัก คือ สหภาพยุโรปจึงทาให้ ราคาสัตว์น้าแปรผัน ตามตลาดสหภาพยุโรปเป็นหลัก รองลงมา คือ
เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง สหรัฐฯ และ COMESA
ส่วนวิธีการแปรรูปในรูปแบบอื่น เช่น การตากแห้งและรมควันกาลังเป็นที่นิยมในยูกันดา ประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคแอฟริกา รวมไปถึงสหภาพยุโรป สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการตากแห้งจึงเป็นอีกสาขาที่ มีความ
น่าสนใจ นอกจากนั้น ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประมงยังสามารถนาไปต่อยอดกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อื่นๆ ได้ เช่น ในขณะนี้ยูกันดามีเพียงบริษัทเดียวที่สามารถนาหนังปลามาแปรรูปเป็นเครื่องหนังเพื่อการส่งออก
หรือการนาวุ้นที่ได้จากเหงือกของปลามาปรุงเป็นเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออุตสาหกรรมประมง พบว่า กระแสไฟฟ้าที่
ยู กั น ดาไม่ มี ค วามสม่ าเสมอท าให้ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งมี เ ครื่ อ งปั่ น ไฟส ารองไว้ ส่ ว นน้ าประปาไม่ มี ปั ญ หา
แต่อย่างใด
4.2.3 ขั้นปลายน้้า
ในอุต สาหกรรมประมง ยู กัน ดายั ง แทบไม่มีผู้ ป ระกอบการรายใดสามารถผลิ ตสิ นค้าส าเร็จ อาทิ
ปลากระป๋อง ไส้กรอกปลา ซุปปลา และขนมปังปลา เป็นต้น ทั้งนี้ ชาวแอฟริกันนิยมปลารมควันและปลาตาก
แห้ง โดยยูกันดามีศักยภาพในการส่งออกเพื่อป้อนตลาด EAC และ COMESA รวมไปถึงไนจีเรีย ส่วนสินค้า
แปรรูปอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ หนังปลา และเกล็ดปลา
4.2.4 ปัจจัยสนับสนุน
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่ายูกันดามีทรัพยากรที่สมบูรณ์ แต่ขาดปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประมงตลอดตั้งแต่ขั้นต้นน้าไปถึงปลายน้ามีพัฒนาการยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นต้นน้า อุปกรณ์
การจับปลา เช่น แห อวน และเน็ต ส่วนใหญ่นาเข้าจากจีน หรือการเพาะเลี้ยงยังต้องพึ่งพาการนาเข้าอาหาร
ปลาจากประเทศอื่น
สาหรับอุตสาหกรรมสนับสนุนในขั้นกลางน้ายังมีผู้เล่นน้อยรายเช่นเดียวกัน ซึ่งเครื่องจักร เช่น เครื่อง
ทาน้าแข็ง และห้องเย็น ยูกันดายังต้องนาเข้าจากต่างประเทศเช่น ส่วนบรรจุภัณฑ์การพิมพ์มีบริษัท Hwan
Sung ของเกาหลีใต้เป็นผู้ลงทุนหลักผลิตกล่องโฟมสาหรับแช่แข่งจาหน่ายในยูกันดา
4.2.5 กฎระเบียบ/นโยบาย
จาก National Development Plan ที่จัดทาโดย National Planning Authority ได้กาหนดให้
สาขาเกษตรรวมถึงประมงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนา โดยมีจุดประสงค์และยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
จุดประสงค์ที่ 1 เพื่อเพิ่มปริมาณและผลิตภาพการผลิต
- ยกระดับเทคโนโลยี โดยเน้นบทบาทของ National Agricultural Research Organisation (NARO)
และการตอบสนองอุปสงค์ของตลาด
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- สร้ า งระบบการให้ คาปรึ ก ษา โดยเน้ นสร้ างปฏิ สั ม พัน ธ์ร ะหว่างชาวประมง NARO, National
Agricultural Advisory Services (NAADs) และภาควิชาการ เพื่อกระจายความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่สินค้าประมง
- สนั บ สนุ น การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า โดยเน้ น จั ด ตั้ ง โครงการสาธิ ต และฝึ ก อบรมเกษตรกร ทั้ ง นี้ รั ฐ
ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่โครงการเพาะเลี้ยงดังกล่าวจากขนาดเล็ก 5,000 เฮกตาร์ เป็น 20,000 เฮกตาร์
- เพิ่มการเข้าถึงปัจจัยการผลิต โดยเน้นบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นและบังคับใช้มาตรฐานที่มีความ
เป็นสากล
จุดประสงค์ที่ 2 ยกระดับการเข้าถึงตลาดอย่างยั่งยืน
- เพิ่มโครงการ Public-private Partnership ในภาคเกษตร โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและการ
พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลและตลาดของชาวประมง
- เพิ่มจานวนชุมนุมสหกรณ์หรือความร่วมมื ออื่นๆ เพื่อสร้างอานาจต่อรองทางการตลาด โดยเน้นการ
สร้างความรู้และมอบคาปรึกษาแก่กลุ่มชาวประมง
จุดประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดึงดูดการลงทุน
- เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอด
ทั้งห่วงโซ่มูลค่า
- สร้างบูรณาการในเชิงนโยบาย โดยเน้นการพัฒนาข้าราชการในด้านการวิเคราะห์สถิติและการใช้ ICT
และเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติกับนโยบายรายสาขาและทิศทางนโยบายในระดับโลก
จุดประสงค์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างสถาบันที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมบทบาทของ Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries (MAAIF) และ
หน่วยงานในสังกัด
- เพิ่มผลิตภาพของข้าราชการภายใน MAAIF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่ อ งของกฎระเบี ย บ ด้ ว ยอุต สาหกรรมประมงมิ ใ ช่ ส าขาที่ ต้อ งขอใบอนุ ญ าตจากกระทรวงที่
รับผิดชอบก่อน นักลงทุนจึงสามารถติ ดต่อกับ UIA และ/หรือ UFZA ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ในการส่งออก
นั้น ผู้ประกอบการจาเป็นต้องขอ Fish export permit และ Fishery Products Health Certificate จาก
Department of Fisheries ภายใต้ MAAIF ส่วนหน่วยงานที่ดูแลด้าน Certificates of Origin คือ UEPB
สาหรับมาตรฐานอื่นๆ เช่น HACCP มี Department of Fisheries Resources เป็นผู้ออกใบอนุญาต
การซื้อขายปลาจากทะเลสาบวิกตอเรีย รัฐได้กาหนด Landing sites ทั้งหมด 15 แห่ง กระจายตัวตาม
ชายหาดของทะเลสาบวิกตอเรียทั่วประเทศ โดยมีการบันทึกสถิติเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการ และติดตาม
การกระทาผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชาวประมงและเรือประมงต้องจดทะเบียนกับ Department of
Fisheries
ด้านความร่วมมือและกฎระเบียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ยูกันดามีหน่วยงาน Lake Victoria
Fisheries Organisation (LVFO) เป็นองค์กรภายใต้สังกัด EAC ซึ่งมีพนักงาน 18 คน ทาหน้าที่ในการ
ประสานความร่ว มมือเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ อง (Harmonization) ของนโยบายและกฎระเบียบระหว่าง
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ประเทศสมาชิก EAC เช่น จานวนเรือ จานวนชาวประมง วิธีการจับปลา เช่น ห้ามการตกปลาแบบลากเหยื่อ
(Trolling) แต่อานาจการบังคับใช้กฎหมายเป็นของแต่ละประเทศ
นอกจากนั้น LVFO ยังเป็นผู้ประสานงานเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น สถานที่
จานวน และขนาดของกระชัง โดยทั้ง 3 ประเทศที่แบ่งพรมแดนทะเลสาบวิกตอเรียไม่มีการกาหนดโควตาการ
จับปลาในทะเลสาบ แต่มีข้อห้ามในการจับปลากะพงแม่น้าไนล์และปลานิลที่มีขนาดเล็กกว่า 50 ซม. และ 27
ซม. ตามลาดับ

4.3 โอกาสของธุรกิจไทย
ในอดีตยูกันดามีฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ แต่ประสบปัญหาการจับปลาที่เกินพอดีส่งผลให้ปริมาณปลา
ตามแหล่งธรรมชาติเริ่มลดลง รัฐจึงหันมาส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทดแทน และด้วยการที่ยูกันดาขาดองค์
ความรู้ อุตสาหกรรมสนับสนุน และโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น โอกาสที่ไทยสามารถเข้าไปมี
บทบาทในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมประมงของยูกันดากระทาได้ 2 รูปแบบ คือ
1) การเข้าไปพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงปลา ซึ่งสามารถเข้าไปด้วยการร่วมทุนหรือลงทุนทั้งหมดเองก็
ได้ ซึ่งความท้าทายของการเข้าไปลงทุนเพาะเลี้ยง คือ การผลิตอาหาร และการสัตวบาล แต่มี
ความได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยง รวมไปถึงแรงงานที่สามารถ
ฝึกอบรมได้และมีค่าจ้างถูก
2) การเข้าไปประกอบกิจการสนับสนุนอุตสาหกรรมประมง เพราะอุปกรณ์ประมงส่วนใหญ่ของ
ยูกันดาพึ่งพาการนาเข้า เช่น การผลิตแห และอวน ซึ่งมีคู่แข่งรายสาคัญคือ จีน ส่วนการเข้าไป
ทาบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องโฟม มีคู่แข่งที่สาคัญ คือ เกาหลีใต้ ซึ่งการเข้าไปผลิตสินค้าสนับสนุนนี้
สามารถกระทาได้โดยนาเข้าสินค้าขั้นกลางจากไทยไปผลิตเป็นสินค้าสาเร็จ ดังมีตัวอย่างจาก
บริษัทยูกันดาในอุตสาหกรรมพลาสติกที่ประสบความสาเร็จจากการนาเข้าเม็ดพลาสติกจากไทย
ไปขึ้นรูปที่ยูกันดาแล้วจาหน่าย
ตารางที่ 4.3: ข้อมูลของอุตสาหกรรมประมงในยูกันดา
ค่า/
ข้อมูล
หน่วย
รายละเอียด
ปลาสด
ขนาดพื้นที่แหล่งน้้า
42,000
กม.2
ปริมาณการจับปลา
461,726
ตัน/ปี
ปริมาณการเพาะเลี้ยงปลา
150,000
ตัน/ปี
Nile Perch, Nile Tilapia และ
ชนิดปลา
Mukene
ราคาเนื้อปลากะพงแม่น้าไนล์ในประเทศ 7,799,592
UGX/ตัน
ราคา FOB เนื้อปลากะพงแม่น้าไนล์
9,256,917
UGX/ตัน
ส่งออก

ที่มา
FAO (2015)
MAAIF (2016)
MAAIF (2016)
FAO (2015)
FAO (2015)
FAO (2015)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย (2016)
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5.1 ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปของอุตสาหกรรมหนังและเครือ่ งหนัง
ลักษณะของอุตสาหกรรมหนั งและเครื่องหนังเป็นอุตสาหกรรมพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร
ฉะนั้น เมื่ออุตสาหกรรมอาหารเติบโต อุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนังก็เติบโตตามอีกด้วย โดยหนังดิบที่ได้มา
นั้น ต้องถูกนาไปผ่านกระบวนการหมักและฟอก เพื่อไม่ให้หนังเกิดการเน่าเปื่อย แล้วจึงนาไปทาเป็นหนังสาเร็จ
ก่อนปูอนเข้าสู่โรงงานผลิตสินค้าสาเร็จต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รูปภาพที่ 5.1: ห่วงโซ่มูลค่าทั่วไปของอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)

5.1.1 ขั้นต้นน้้า
กระบวนการขั้นต้นน้าของอุตสาหกรรมหนังเริ่มตั้งแต่การสัตวบาลไปจนถึงการเตรียมหนัง ดิบเพื่อ
ปูอนเข้าสู่ กระบวนการขั้นกลางน้าต่อไป ดังนั้น การเลี้ ยงดูสัตว์มีส่ ว นส าคัญต่อ คุณภาพหนังของสั ตว์มาก
เกษตรกรควรให้อาหารที่มีประโยชน์ มีการใช้ยาบารุง และโรงเรือนที่เหมาะสม เพื่อให้หนังมีความนิ่มและไร้
รอยขีดข่วน
เมื่อได้หนังดิบมาแล้วจึงทาการล้าง คัดแยก ตัดแต่ง และกาจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากหนัง ซึ่งเศษ
หนังที่ได้จากกระบวนการนี้ สามารถนาไปผลิตเป็นพื้นรองเท้า จากนั้นนาหนังส่วนที่ได้มาล้าง แช่น้าให้คืนตัว
แล้วจึงนาไปแช่น้าปูนเพื่อกาจัดขน ถากหนัง ผ่าหนัง เมื่อผ่าแยกชั้นแล้ว หนังจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนบนสาหรับเตรียมนาไปฟอก และส่วนล่างสาหรับนาไปทาเป็นของเล่นสัตว์ เช่น กระดูกของเล่นสาหรับ
สุนัข ส่วนหนังคุณภาพรองจะถูกนามาล้างน้าปูน และบ่มหนัง เพื่อให้หนังนุ่มและหดตัว
5.1.2 ขั้นกลางน้้า
จากหนังดิบ ในขั้นต้นน้ า กระบวนการต่อไป คือ การปรับสภาพของหนังเพื่อปูองกันการเน่าเปื่อย
และเตรียมความพร้อมในการนาไปใช้กับอุตสาหกรรมขั้นปลายน้า ซึ่งวิธีการที่นิยมคือการฟอก แบ่งเป็น 2
ประเภท ได้แก่ (1) การฟอกโครม ซึ่งร้อยละ 70 ของโครมจะทาปฏิกิริยากับหนังดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 30
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จะถูกปล่อยไปกับน้าทิ้ง และ (2) การฟอกฝาด โดยนาหนังดิบมาฟอกในถังไม้ปั่น หรือบ่อคอนกรีตที่เรียงกัน
แบบอนุกรม ด้วยการผสมสารสกัดจากเปลือกไม้ซึ่งเป็นการใช้วิธีธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
แต่ใช้เวลาในการผลิตนาน มีสีจากัด และต้องใช้ทักษะฝีมือแรงงานสูง
วิธีการฟอกโครมต้องผ่านการฟอกทับอีกครั้ง แล้วจึงนาไปย้อมสีเพื่อให้ได้ลักษณะของหนังที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาด ส่วนการฟอกฝาดไม่จาเป็นต้องฟอกทับอี ก จากนั้นจึงเป็นการนาหนังฟอกที่ได้ไปใส่
น้ามัน อาจใส่ไปพร้อมกับ การฟอกทับหรือแยกขั้นตอนกันแล้ วแต่กรณี เพื่อให้ หนังมีความนุ่มและอยู่ตัว ที่
เรียกว่าหนังพื้น (Crust) จากนั้นจึงนาหนังพื้นที่ได้ไปทาให้แห้งซึ่งหนังที่ผ่านกระบวนการฟอกโครมจะมีขั้นตอน
ที่ซับซ้อนมากกว่าการฟอกฝาด
ภายหลั ง การน าหนั ง พื้ น ไปตกแต่ ง ย้ อ มสี พิ ม พ์ ล าย จะได้ ห นั ง ฟอกแต่ ง ส าเร็ จ พร้ อ มส่ ง ให้ กั บ
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังต่อไป
5.1.3 ขั้นปลายน้้า
การนาหนังฟอกแต่งสาเร็จรูปมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า และเข็มขัด เป็นต้น
ซึ่งในกระบวนการปลายน้าต้องอาศัยแรงงานฝีมือที่มีความปราณีต และอุตสาหกรรมเกื้อหนุนที่สามารถผลิต
ส่วนประกอบต่างๆ ของสินค้า

5.2 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนังของประเทศยูกันดา
ยูกันดาได้กาหนดวิสัยทัศน์ 2040 “A Transformed Ugandan Society from a Peasant to a
Modern and Prosperous Country within 30 years” โดยหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญ คือ
ภาคการเกษตร ด้วยยูกันดาเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างยิ่งจึงอุดมไปด้วย
ปศุสั ตว์ น านาพัน ธุ์ นั่ น ท าให้ ก ารผลิ ต หนั งดิ บซึ่ งเป็น สิ นค้ าพลอยได้จ ากอุ ตสาหกรรมอาหารได้ เติ บโตขึ้ น
อย่ า งไรก็ ต าม หนั ง ดิ บ เป็ น สิ น ค้ า ขั้ น ปฐมภู มิ ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ ต่ ารั ฐ บาลยู กั น ดาจึ ง มี ค วามพยายามใน
การกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมขั้นปลายที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่า แต่ด้วยการดาเนินนโยบายที่ผิดพลาดได้
ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าของอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนังในยูกันดาครั้งหนึ่ง
การตั ด สิ น ใจในครั้ ง นั้ น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ในการก าหนดนโยบายอย่ า งเหมาะสมต่ อ การพั ฒ นา
โดยระมัดระวังผลกระทบมากยิ่งขึ้น สถานะของยูกันดาในปัจจุบันเป็นผู้ส่งออกหนังฟอกโครมและกาลังพัฒนา
ไปสู่การผลิตหนังฟอกสาเร็จรูปและสินค้าสาเร็จในอนาคต
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รูปภาพที่ 5.2: ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมเครื่องหนังในยูกันดา

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2016)

5.2.1 ขั้นต้นน้้า
ยูกัน ดามีปริ มาณวัตถุดิบ ขั้น ต้นน้ าสูง โดยมีสั ตว์นานาพันธุ์กอปรกับอุปสงค์การบริโ ภคเนื้อสั ตว์ที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปทานหนังดิบซึ่งเป็นสินค้าพลอยได้เพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการเตรียมหนังดิบ
ยูกันดายังขาดประสิทธิภาพด้วยข้อจากัดหลายประการ อาทิ การเข้าถึงแหล่งทุน วัสดุอุปกรณ์ และระบบการ
แบ่งปันผลตอบแทนที่เหมาะสม ทาให้คุณภาพหนังดิบของยูกันดายังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
จานวนปศุสัตว์ของยูกันดาในปี 2014 ประกอบไปด้วยโค-กระบือ 13.6 ล้านตัว แพะ 14 ล้านตัว และ
แกะ 3.8 ล้านตัว ตลาดค้าสัตว์มีอัตราการซื้อขายโค-กระบืออยู่ที่ร้อยละ 12-15 ของปริมาณโค-กระบือทั้งหมด
และซื้อขายแพะและแกะร้อยละ 20-30 ของปริมาณแพะและแกะทั้งหมด ทาให้ยูกันดามีกาลังการผลิตหนังดิบ
จากโค-กระบือ 1.4 ล้านชิ้น แพะ 3.1 ล้านชิ้น และแกะ 0.68 ล้านชิ้น นอกจากนั้นแล้ว ยูกันดายังสามารถผลิต
หนังสัตว์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าสูง เช่น หนังปลากะพงแม่น้าไนล์ และหนังนกกระจอกเทศและจระเข้ซึ่งเลี้ยงใน
ฟาร์มได้อีกด้วย
รูปภาพที่ 5.1: ปริมาณปศุสัตว์ในยูกันดา ปี 2010-2014 (หน่วย: พันตัว)
ชนิด
โค-กระบือ
แกะ
แพะ
สุกร
สัตว์ปีก

2010
12,104
3,621
13,208
3,378
43,200

2011
12,467
3,730
13,604
3,480
40,904

2012
12,840
3,842
14,012
3,584
42,131

2013
13,020
3,937
14,614
3,692
38,064

2014
13,623
3,842
14,011
3,584
44,698

ที่มา: Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries (MAAIF),
and Uganda Bureau of Statistics (2015)
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ในยู กัน ดาสามารถจ าแนกผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในขั้นต้นน้าได้ 3
และพ่อค้าคนกลาง โดยสองรายหลังเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูง
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ฝุ าย คือ เกษตรกร โรงฆ่าสั ตว์

การรับซื้อสั ตว์ของโรงฆ่าสัตว์จะรับซื้อโดยไม่คิดราคาเต็มจากน้าหนักตัวทั้งหมดเพราะต้องหักลบ
ชิ้นส่วนที่ถือว่าเป็นของเสีย เช่น หนังสัตว์ เครื่องใน และกระดูก เป็นต้น โดยจะคิดสัดส่วนราคาซื้อโค-กระบือที่
ร้อยละ 60 ของน้าหนักตัว ส่วนสุกรจะคิดที่สัดส่วน ร้อยละ 66.66 ของน้าหนักตัว ทั้งที่ในทางปฏิบัติโรงฆ่า
สัตว์สามารถนาส่วนต่างนั้นไปจาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง เสมือนโรงฆ่าสัตว์ได้รับสินค้ามาฟรี นอกจากนั้น
ยังไม่มีระบบการคัดเกรดหนังดิบอีกด้วย
ปัญหาการขนส่งและโครงสร้างราคายังส่งผลให้ หนังดิบบางส่วนเข้าไม่ถึงตลาด เพราะพ่อค้าคนกลาง
ไม่ ต้ อ งการแบกรั บ ต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง ในการเข้ า ไปรั บ ซื้ อ หนั ง ดิ บ จากโรงฆ่ า สั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกล อี ก ทั้ ง ตั ว
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ก็ไม่ยอมลดราคาให้พ่อค้าคนกลางตามต้นทุนการขนส่ง
ส่วนพ่อค้าหนังดิบคนกลางมีสภาพคล่องสูงมาก เพราะได้รับการชาระเงินล่วงหน้ามาจากโรงงานฟอก
หนังเพื่อการันตีปริมาณหนังที่จะถูกส่งให้กับโรงงาน เสมือนกับว่าพ่อค้าคนกลางได้รับเงินกู้แบบไร้ดอกเบี้ยมา
หมุนเวียนก่อนที่จะนาไปชาระกับโรงฆ่าสัตว์ภายหลัง อีกทั้ง พ่อค้าคนกลางยังมีอานาจต่อรองกับโรงฆ่าสัตว์
ด้วยการกดราคาหนังดิบที่มีตาหนิและ/หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
5.2.2 ขั้นกลางน้้า
อุตสาหกรรมในขั้น กลางน้ าของยู กันดา เกิดขึ้นได้ด้วยการดาเนินนโยบายจัดเก็บภาษีการส่งออก
หนังดิบของรัฐบาล แม้ระยะแรกจะมีผู้ประกอบการส่งออกหนังดิบได้รับผลกระทบ มีอาการสาหัสอยู่บ้าง แต่
เมื่อผ่านพ้นระยะเวลา 7 ปี อุตสาหกรรมการฟอกหนังได้เข้ามาทดแทนรายได้ส่วนที่สูญเสียไปในช่วงเวลา
ดัง กล่ า วได้ ส าเร็ จ โดยผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ใ นยู กัน ดาสามารถผลิ ต ได้ ถึ งระดับ การฟอกโครม ยกเว้ น
ผู้ประกอบการรายหนึ่งซึ่งสามารถผลิตหนังฟอกสาเร็จได้
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หนังที่ยูกันดาส่งออกร้อยละ 95 เป็นหนังฟอกโครม สร้างรายได้ขั้นต่าให้กับประเทศ
270 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี แตกต่างจากในช่วงปี 2001 ที่ร้อยละ 90 ส่งออกหนังดิบเป็นหลัก ทั้งนี้ หนัง
ฟอกโครมที่ส่งออกอยู่ในเกรด 3 ไปจนถึงต่ากว่า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณการส่งออกหนังฟอก
โครมทั้งหมด
จากที่ได้กล่าวข้างต้นว่า ยูกันดาไม่สามารถพัฒนาคุณภาพหนังดิบได้ดีเท่าที่ควร จึงเป็นการเพิ่มภาระ
งานและค่าใช้จ่ายให้กับโรงงานฟอกหนัง ซึ่งต้องเพิ่มขั้นตอนในการปรับแต่งหนังให้มีสภาพที่เหมาะสมก่อนการ
ฟอก ทาให้โรงงานฟอกหนังใช้วิธีการทาสั ญญาซื้อล่วงหน้า ยอมสูญสภาพคล่องเพื่อได้รับหนังดิบในปริมาณ
และคุณภาพที่ต้องการ อัตราส่ว นหนั งดิบ ที่โรงฟอกหนังรับซื้อแบ่งเป็นซื้อจากพ่อค้าคนกลาง นาเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน และซื้อตรงจากโรงฆ่าสัตว์ เท่ากับ 6 : 3 : 1 ตามลาดับ1 ทั้งนี้ หนังดิบคิดเป็นต้นทุนร้อยละ
85 ของต้นทุนโรงงานทั้งหมด สาหรับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สารเคมี น้า ไฟฟูา และแรงงาน คิดเป็นสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน
1

จากการสัมภาษณ์ Uganda Leather and Allied Industries Association: ULAIA
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รูปภาพที่ 5.3: สัดส่วนการรับซื้อหนังดิบของโรงงานฟอกหนังในยูกันดา
โรงฆ่าสัตว์
10%
น้าเข้าจาก
ประเทศเพื่อน
บ้าน
30%

พ่อค้าคนกลาง
60%

ที่มา: ULAIA (2016)

ตารางที่ 5.2 แสดงสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตโดยคานวณค่ายุติการผลิตที่ 58,00060,000 ตารางฟุต สังเกตว่ายูกันดาสามารถทากาไรได้ร้อยละ 56 ของต้นทุนการผลิต
ตารางที่ 5.2: สัดส่วนต้นทุนการผลิตหนังฟอกโครมในยูกันดา
ปัจจัยการผลิต
สัดส่วนการใช้ (ร้อยละ)
มูลค่า (USD)
หนังดิบ
85
42,500.00
สารเคมี
5
2,500.00
สาธารณูปโภค
3
1,500.00
แรงงาน
7
3,500.00
รวมทั้งหมด
100
50,000.00
ราคา FOB
78,000.00
ส่วนต่างรายได้
56
28,000.00
ที่มา: COMESA/LLPI (2015)

ยูกันดามีโรงงานฟอกหนังทั้งสิ้น 7 แห่ง มีเพียง Leather Industries of Uganda Limited และ
Skyfat Tannery เท่านั้น ที่สามารถผลิตหนังได้ถึงระดับหนังฟอกแต่งสาเร็จรูป ส่วนบริษัทอื่นๆ เป็นโรงงาน
ขนาดเล็กไปจนถึงกลาง โดยโรงงานฟอกโครมกระจุกตัวอยู่ที่เมือง Jinja ส่วนโรงงานฟอกฝาดกระจายตัวอยู่
ตามพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ กาลังการผลิตหนังฟอกโครมจากโค-กระบือ 1.08 ล้านตัว และจากสัตว์อื่นๆ 2.0
ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 60-70 ของปริมาณหนังดิบที่จัดส่งเข้าสู่ตลาด สาเหตุที่ยูกันดาไม่สามารถผลิตหนังฟอก
ได้เต็มอัตรา เป็นเพราะใช้เครื่องจักรเก่าและชารุดบ่อยครั้ง ผู้ประกอบไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มี
ศักยภาพสู งได้เพราะขาดเงิน ทุน อี กทั้ ง สถาบัน ทางการเงิน พิจ ารณาให้ กู้ จากทรั พย์ สิ น ค้าประกัน ไม่ไ ด้
พิจารณาจากแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องใช้เงินทุนตนเองสูงถึงร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
จากการขาดแคลนหนังฟอกแต่งสาเร็จ ทาให้ราคาสินค้าสูงถึง 3,000 UGX (1.6 USD) ถึง 4,000
UGX (1.6 USD) ต่อ 1 ตารางฟุต
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5.2.3 ขั้นปลายน้้า
ยูกันดามีผู้ประกอบการแปรรูปหนังขั้นปลายน้าในระดับ SMEs ซึ่งสินค้าที่ผลิตได้ ได้แก่ รองเท้าหนัง
กระเป๋าเงิน เข็มขัด และอื่นๆ แต่หนังฟอกสาเร็จที่ใช้ในกระบวนการผลิตถูกนาเข้ามาจากเคนยาผ่านการค้า
ชายแดนหรือการลักลอบจาหน่ายซึ่งไม่ได้ถูกบันทึกมูลค่าการค้าไว้
สาหรับสินค้าสาเร็จ ในกรณีของรองเท้า อุปสงค์ของยูกันดาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการนาเข้า
รองเท้าในปี 2006 มีมูลค่า 25.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 49.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2015
โดยมีจีนเป็นเจ้าตลาดถึงร้อยละ 73 รองลงมาเป็นเคนยาร้อยละ 18 ส่วนไทยลาดับที่สามตามอย่างห่างๆ
ร้อยละ 3 ดังปรากฏในรูปภาพที่ 5.5 และ อย่างไรก็ตาม ไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดยูกันดา
เพราะสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่คนยูกันดาเริ่มมีความต้องการ และเป็นสิ่งทีส่ ินค้าจีนไม่สามารถตอบสนองได้
รูปภาพที่ 5.4: มูลค่าการน้าเข้ารองเท้าของยูกันดาระหว่างปี 2006-2015 (หน่วย: ล้าน USD)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

38.24

43.85

38.66 40.77 39.08

44.18

51.17 50.52 49.84

25.93

10.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ที่มา: Trademap (2016)

รูปภาพที่ 5.5: สัดส่วนการน้าเข้ารองเท้าของยูกันดา ปี 2015

3% 6%

China

18%

Kenya
Thailand
73%

The rest of the world

ที่มา: Trademap (2016)

จากปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยูกันดาใช้วิธีสนับสนุ นสิ่งอานวยความ
สะดวกให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ โดยอนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและรวบรวมสิ่งอานวย
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ความสะดวก (Training and Common Facility Centre: TCFC) สามารถเช่าใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่ง
อานวยความสะดวกของศูนย์ในการผลิตสินค้าของตนในราคาพิเศษเพื่ อผลิตสินค้าของตนเอง โดยสินค้าที่
สามารถผลิตได้จาก TCFC เช่น กระเป๋าเงิน รองเท้า และเข็มขัด
ศักยภาพของอุตสาหกรรมรองเท้าหนัง
ผู้ผลิตรองเท้าหนังส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมีทุนทรัพย์ต่า โดยใช้สวนหลังบ้าน หรือแม้แต่
โรงจอดรถเป็นโรงงานผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมรองเท้าหนังถือเป็นอุตสาหกรรมอนาคตของ
ยูกันดาเพราะเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ยัง อายุน้อย โดยร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 36-50 ปี ร้อยละ 40 มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี นอกจากนั้น ยังมีแรงงานที่อายุ 20-35 ปีที่พร้อมผันตัวเป็นเจ้าของกิจการเอง
ระดับการศึกษาของช่างทารองเท้าในยูกันดาค่อนข้างสูง โดยสาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ
40 ทาให้สะดวกต่อการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ แก่ช่างฝีมือในยูกันดา ทั้งนี้ ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้องผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตรองเท้าที่ TCFC
จากการสารวจของ Leather and Leather Product Institute (LLPI) พบว่ารองเท้านักเรียน
สามารถสร้างกาไรได้สูงมาก โดยราคาทั่วไปในตลาดอยู่ที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่มีราคาจากโรงงานเพียง 6.04
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคู่ ทั้งนี้ ช่วงที่ขายดี คือ ระหว่างเดือน ธ.ค. - ม.ค. และช่วงเปิดภาคเรียน
5.2.4 ปัจจัยสนับสนุน
แม้อุตสาหกรรมหนังของยูกันดาจะสามารถพัฒนาได้ถึงขั้นการฟอกโครม แต่เครื่องจักรอุปกรณ์ยังเป็น
ปัญหาต่อการพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหนังในขั้นต้นน้า การทาหนังดิบยังไม่มีเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพด้วย เพราะขาดแรงจูงใจที่ทาให้ผู้ประกอบการต้องการพัฒนา ดังที่ได้บรรยายในส่วนของ 5.2.1
ส่ ว นในขั้ น ตอนกลางน้ าใช้ เ ครื่ อ งจั ก รมื อ สอง การผลิ ต หนั ง ฟอกจึ ง ขาดศั ก ยภาพเช่ น กั น โดยมี
ความสามารถในการแปรรูปหนังดิบที่มีในตลาดได้เพียงร้อยละ 70
สาหรับในขั้นปลายน้า จากตัวอย่างของกรณีอุตสาหกรรมรองเท้าหนัง สามารถสรุปได้ในตารางที่ 5.3
ดังนี้
ตารางที่ 5.3: ศักยภาพการผลิตรองเท้าหนังของยูกันดารายปัจจัยการผลิต
ศักยภาพปัจจัยการผลิตรองเท้าหนังของยูกันดา
หนังฟอกสาเร็จ
ใช้ในกระบวนการผลิตถึงร้อยละ 50 โดยทีก่ ารผลิตได้ในประเทศมีคุณภาพต่า มีตาหนิ แข็งไม่นิ่ม แตก
ลาย ส่วนใหญ่จึงนาเข้าจากเคนยาด้วยระเบียบของ EAC จึงปลอดภาษี และนาเข้าจากเอธิโอเปียภายใต้
ข้อตกลง Most Favoured Nation (MFN) ภาษีต่าว่าร้อยละ 10 ในรูปแบบการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น พ่อค้าคนกลางไปรับซื้อจากตลาดในเคนยา เป็นต้น ทาให้คุณภาพของหนังไม่ตรงตามความต้องการ
ของโรงงานรองเท้า ผู้ป ระกอบการบางรายจึงใช้วิธีการเจรจากาหนดข้อตกลงกับโรงฟอกหนังในประเทศ
เพื่อนบ้าน
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บล็อกแม่พิมพ์ตัด
ไม่มีการผลิตในยูกันดา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ฝีมือแรงงานเท่านั้น มีเพียงผู้ประกอบการขนาด
กลางบางรายที่มีเครื่องแม่พิมพ์สาหรับตัดหนัง
แม่พิมพ์สาหรับขึ้นรูป
แม่พิมพ์สาหรับขึ้นรูปเป็นส่วนสาคัญมาก เพราะหากขาดไปจะไม่สามารถผลิตรองเท้าที่มีโครงสร้างที่
เหมาะสมกับรูปทรงเท้าของมนุษย์ ในยูกันดาไม่มีการผลิตด้วยตนเอง ผู้ประกอบการต้องนาเข้าแม่พิมพ์มือสอง
จากจีนผ่านตลาดที่เคนยา ซึ่งแม่พิมพ์เหล่านั้นออกแบบมาเพื่อเท้าคนจีน และเอเชีย จึงทาให้รองเท้าที่ผลิต
ออกมาไม่มีความกระชับ และเหมาะกับคนยูกันดา จึงต้องการความร่วมมือ ในการพัฒนาการออกแบบทาง
วิศวกรรม
พื้นรองเท้า
มีการผลิตที่จากัดในยูกันดา จากัดด้านความหลากหลายและคุณภาพ ต้องการการพัฒนาด้านเทคนิค
จากสถานศึกษาในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือจาก TCFC ทาให้ผู้ประกอบการสามารถผลิต
พื้นรองเท้านักเรียนที่มีความทนทานและน้าหนักเบา
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (เช่น หมุด หัวเข็มขัดเชือกรองเท้า เป็นต้น)
ไม่มีการผลิตในยูกันดา
ที่มา: COMESA/LLPI (2016)

5.2.5 กฎระเบียบ/นโยบาย
ยูกันดาได้ประกาศนโยบายบายหลัก 4 ประการ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง
เติบโตอย่างมีคุณภาพ สมดุล และยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า ดังนี้
 เพื่ออานวยความสะดวกแก่การผลิตหนังและเครื่องหนังที่มีคุณภาพสูงสาหรับทั้งตลาดในและ
ต่างประเทศ
 เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากร และออกนโยบายสนับสนุนเพื่อการเติบโตตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า
 เพื่อส่งเสริมระบบและกระบวนการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 เพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในแนวราบและแนวดิ่ ง
รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ในปี 2001 ยูกันดาได้รับบทเรียนจากการวางนโยบายโดยไม่ได้คานึงถึงความพร้อมของอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง โดยยูกันดาใช้ภาษีส่งออกหนังดิบเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมการฟอกหนัง
ภายในประเทศ ซึ่งในขณะนั้นสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมยังไม่เอื้ออานวยส่งผลให้ประเทศสูญเสียรายได้
ระยะเวลา 7 ปี คิดเป็นมูลค่า 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระทั่งสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมหนังฟอกได้ใน
ปี 2007
สืบเนื่องจากผลกระทบดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ระมัดระวังการใช้นโยบายยิ่งขึ้น สังเกตได้จากปัจจุบัน
ยูกันดามีเปูาหมายที่จะผลิตหนังฟอกแต่งสาเร็จรูปให้ได้ ภายในประเทศจึงจัดเก็บภาษีส่งออกกับหนังฟอก
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ขั้นกลาง แต่เป็นการขึ้นภาษีแบบขั้นบันไดอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อบรรเทาและให้เวลา
ภาคเอกชนปรับตัวได้อย่างทันท่วงที
รั ฐบาลเคยจั ดท าโครงการเพิ่ มพู นทั กษะการแล่ ห นั งดิ บแก่ ผู้ ประกอบการโรงฆ่ าสั ตว์ แต่ ไม่ประสบ
ความสาเร็จเพราะเป็นการส่งเสริมที่ผิดจุด สืบเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาคือการรับซื้อปศุสัตว์ที่ไม่มีการรวม
มูลค่าของหนั งดิบไว้ในการตกลงราคา ส่ งผลให้ ไม่มีแรงจูงใจมากเพียงพอที่จะทาให้ โรงฆ่าสั ตว์หันมาพัฒนา
คุณภาพของกระบวนการผลิตหนังดิบ

5.3 โอกาสของธุรกิจไทย
ด้วยยูกันดาสามารถผลิตหนังได้ถึงการฟอกขั้นกลางแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพนัก จึงเป็นโอกาสแก่นัก
ลงทุนไทยที่จะเข้ามาพัฒนากระบวนการฟอกหนัง และเสริม สร้างเทคนิคการผลิตที่มีประสิทธิภาพแก่ยูกันดา
เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตหนัง ฟอกแต่ งส าเร็จรูป เพื่อรองรับการขยายตัว ของธุรกิจผลิ ตภัณฑ์ห นัง
และเครื่องหนังในอนาคต
นอกจากนั้น ตลาด COMESA ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอุปสงค์รองเท้า 365 ล้านคู่ คิดเป็น 0.85
ต่อหัวต่อปี หากรองเท้าเหล่านี้มีการผลิตใน COMESA จะก่อให้เกิดตาแหน่งงานถึง 365,000 ตาแหน่ง
และส่งเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น หนังฟอกสาเร็จ พื้นรองเท้า กาว และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทั้งนี้ COMESA มี
มูลค่าการนาเข้ารองเท้า 646 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 64 ล้านคู่ เมื่อรวมกับกาลังการผลิตของ
COMESA (92.3 ล้านคู)่ ทาให้ COMESA มีรองเท้า 156 ล้านคู่ ซึ่งยังเกิดอุปสงค์ส่วนเกินอีก 209 ล้านคู่ อีกทั้ง
EAC กาลังพิจารณากีดกันสินค้ามือสองซึ่งหมายรวมถึงรองเท้าหนัง ซึ่งรองเท้าหนังเป็นเครื่องแบบนักเรียน
และเป็นที่นิยมของคนวัยทางานในแถบภูมิภาคนี้ โอกาสจึงเปิดกว้างสาหรับไทยที่จะเข้ามาใช้ยูกันดาเป็นฐาน
การผลิตเพื่อกระจายไปสู่ภูมิภาค
ปัจจัยอุปทานก็มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าอุปสงค์ เพราะผู้ประกอบการยูกันดาส่วนใหญ่เป็น คนรุ่น
ใหม่และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานจึงมีโอกาสประสบความสาเร็จสูง
และเป็นการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน สาหรับปัจจัยอุปทานแสดงรายละเอียดบนตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4: ข้อมูลอุปทานของอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนังในยูกันดา
ค่า/
ข้อมูล
หน่วย
ที่มา
รายละเอียด
หนังดิบ
COMESA/LLPI (2015)
หนังโค-กระบือ
1.4
ล้านชิ้น
COMESA/LLPI (2015)
หนังแพะ
3.1
ล้านชิ้น
COMESA/LLPI (2015)
หนังแกะ
0.68
ล้านชิ้น
หนังฟอก
COMESA/LLPI (2015)
ก้าลังการฟอกหนังสัตว์ใหญ่
1,150
ชิ้นต่อวัน
COMESA/LLPI (2015)
ก้าลังการฟอกหนังสัตว์เล็ก
5,200
ชิ้นต่อวัน
COMESA/LLPI (2015)
ปริมาณการผลิตหนังสัตว์ใหญ่ฟอกโครม
43,000
ชิ้นต่อปี
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ค่า/
รายละเอียด
ปริมาณการผลิตหนังสัตว์เล็กฟอกโครม
150,000
หนังฟอกแต่งส้าเร็จ
ปริมาณการผลิตหนังสัตว์ใหญ่
3,000
ฟอกแต่งส้าเร็จ
ปริมาณการผลิตหนังสัตว์เล็ก
75,000
ฟอกแต่งส้าเร็จ
รองเท้าหนัง
ปริมาณการผลิตรองเท้าหนัง
93,360
ข้อมูล

หน่วย

ที่มา

ชิ้นต่อปี

COMESA/LLPI (2015)

ชิ้นต่อปี

COMESA/LLPI (2015)

ชิ้นต่อปี

COMESA/LLPI (2015)

คู่ต่อปี

COMESA/LLPI (2015)

ที่มา: คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก COMESA/LLPI (2015)
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6.1 สรุปภาพรวมการลงทุนในยูกันดา
ยูกันดาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกา แม้ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ยูกันดาเป็นศูนย์กลางของ
ประเทศเศรษฐกิจ ส าคัญต่ างๆ ของแอฟริ กา อาทิ คองโก, รวันดา, ซู ด านใต้ และ แทนซาเนี ย
ทีแ่ ต่ละประเทศนั้นเศรษฐกิจกาลังเติบโตและมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคภายในประเทศได้เอง นาไปสู่ความได้เปรียบของยูกันดา ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อต่อเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ในรายงานของ FAO ได้ยกย่องยูกันดาว่า
สามารถเป็ นอู่ข้าวอู่น้ าของทวีป แอฟริกาได้ทั้งทวีปหากสามารถพัฒ นาการเกษตรเชิงพาณิช ย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
นอกจากนั้น ข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ยังเป็น การปลดล็อคประตูให้ยูกันดาสามารถเข้าถึงตลาดที่ได้
กล่าวถึงในข้างต้น อาทิ EAC ที่มีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ จานวนประชากร 165 ล้านคน COMESA ที่มี
ประเทศสมาชิก 19 ประเทศ จานวนประชากร 480 ล้านคน หรือแม้แต่ SADC ที่มีประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง
แอฟริกาใต้
นอกจากปั จ จั ย ด้ านตลาดและทรั พยากรแล้ ว ด้ านการช่ว ยเหลื อจากภาครัฐ รัฐ บาลยูกั นดาได้ มี
นโยบายส่ งเสริ ม นั กลงทุน ต่ างชาติ ใ ห้ เข้ามามีส่ ว นร่ว มกับเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งการยกเว้นภาษีนาเข้ า
สินค้าทุน ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสาหรับกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ และมีหน่วยงานอานวยความสะดวก
ด้านการลงทุนอย่าง UIA นอกจากนั้น กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจายูกันดา ซึ่งมีหน้าที่ และความตั้งใจสูง
ในการส่ งเสริ มการค้ า และการลงทุน ระหว่างไทยและยูกันดานั้น เป็นผู้ มี บทบาทอย่ างมาก ทั้ งการเมือ ง
เศรษฐกิจ และสังคม ในยูกันดา ตั้งแต่สมัยบิดาของท่านที่เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานของสมาคมธุรกิจที่ใหญ่
ที่สุดในยูกันดา คือ Private Sector Foundation ซึ่งครอบคลุมสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมด้วย
นอกจากนั้น ท่านกงสุลกิติมศักดิ์ยังเป็นที่ ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาลด้วย จึงสามารถช่วยเหลืออานวย
ความสะดวกต่างๆ แก่นักลงทุนไทยได้เป็นอย่างดี1
จากการศึกษาในครั้ งนี้ คณะผู้ วิ จั ย ได้พิ จารณาด้ว ยเครื่องมือทางวิช าการแล้ ว ว่ า อุ ตสาหกรรมที่
เหมาะสมกับนักลงทุนไทยที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมประมงน้าจืด และอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง ด้วย
ลักษณะที่ยูกันดาเป็นฐานการผลิ ต และไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้า
ขั้นต้นไปจนถึงสินค้าสาเร็จ นอกจากนั้นแล้ว สินค้าสนับสนุนต่า งๆ ยังมีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน อาทิ ใน
อุตสาหกรรมประมง ยูกันดามุ่งเน้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าซึง่ ต้องการอุตสาหกรรมสนับสนุนค่อนข้างหลากหลาย
ทั้งกระชัง อาหาร และยารักษาโรค เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง ยูกันดายังขาดเทคนิคการ
ฟอกหนังที่มีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์ เครื่องมือ ยังเก่าและชารุดง่าย

6.2 ข้อแนะนาขั้นตอนการลงทุน
ขั้นตอนการลงทุนในยูกันดาไม่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด โดย UIA ได้จัดตั้ง UIA One Stop Center
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุน ด้วยการรวบรวมฝ่ายรับเรื่องจากหน่วยงานที่สาคัญต่อการจดทะเบียน
1

สอดคล้องกับความเห็น และประสบการณ์ตรงในการลงทุนยังยูกันดาของคุณ พรรณี ชิตรัตฐา ซึ่งประสบความสาเร็จในการลงทุนที่ประเทศ
ยูกันดาเป็นอย่างดี
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ธุรกิจในยูกันดา ได้แก่ URSB, URA, NEMA, ULC, DCIC และ KCCA ซึ่งจะขยายความต่อในหัวข้อ 6.3 ต่อไป
รวมถึงได้มีการนา IT เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการขอจัดตั้งธุรกิจ
ไว้ 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งแน่นอนว่า รายงานฉบับนี้เป็นเพียงการแนะนาในภาพกว้าง ซึ่งไม่ได้ขยาย
ความในกฎระเบียบเฉพาะแต่ละธุรกิจ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาจากหน่วยงานที่สาคัญ เช่น UIA หรือ
URSB เพื่อทราบขั้นตอน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
2. เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์ หรือไม่ ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการจดชื่อ และขอ
ใบรับรองการจัดตั้งบริษัท ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ 470 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
3. ในขั้นตอนที่ 3 เป็นการขอใบอนุญาตเพื่อลงทุน ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 2-3 วันเช่นกัน หากมี
เอกสารประกอบครบถ้วน ซึ่งในกระบวนการขอเอกสารประกอบนี้เองที่มีความล่า ช้า ยกตัวอย่าง
ในกรณีของการขอ EIA ที่บางครั้งต้องใช้เวลา 3-4 เดือนในการพิจารณา เป็นต้น
4. ในขั้นตอนที่ 4 เป็นการขอเลขทะเบียนผู้เสียภาษี จาก URA ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนระยะเวลา
ค่อนข้างล่าช้า ประมาณ 7-10 วัน
5. ขั้นตอนที่ 5 เป็นการจดทะเบียนการค้ากับหน่วยงานท้องที่ที่ธุ รกิจตั้งอยู่ ทั้งนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่มี
สานักงานอยู่ที่ Kampala และจดทะเบียนกับ KCCA ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน แต่มีค่าใช้จ่าย
ตามขนาดและประเภทกิจการประมาณ 20 - 150 USD
6. ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม NSSF ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการ
ลงทุนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน

ที่มา: คณะผู้วิจัย(2016) ประมวลจาก UIA และ URSB
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6.3 หน่วยงานติดต่อทีส่ าคัญ
ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

บทบาท/หน้าที่

ช่องทางติดต่อ

UIA

Uganda Investment Authority

T: +256-414-301000
E: info@ugandainvest.go.ug

UFZA

Uganda FreeZones Authority

อานวยความสะดวกด้าน
ข้อมูล และการมอบสิทธิ
ประโยชน์
มอบสิทธิประโยชน์

PSFU

Private Sector Foundation
Uganda

NEMA

ULC
URA
DCIC
KCCA

NSSF

T: +256-417-722600
E: helpdesk@freezones.go.ug
T: +256-312-263850

สมาคมธุรกิจในยูกันดา
ครอบคลุมทั้งสภาหอการค้า
และสภาอุตสาหกรรม
National Environment
ดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม T: +256-414-251064
Management Authority
และพิจารณา EIA
T: +256-414-251065
T: +256-414-251068
F: +256-414-257521
E: info@nemaug.org
Uganda Land Commission
ดูแลเรื่องกรรมสิทธิ์
T: +256-414-235875
ถือครองที่ดิน
T: +256-414-235884
E: info@ulc.go.ug
Uganda Revenue Authority
จัดเก็บภาษีต่างๆ
T: 256-417-440000
E: services@ura.go.ug
Directorate of Citizenship and ดูแลเรื่องการผ่านเข้าแดน
T: 256-414-595945
Immigration Control
และใบอนุญาตทางาน
F: 256-414-348707
Kampala Capital City
พิจารณาใบอนุญาตการค้า T: 256-204-660000
Authority
(Trading License)
T: 256-800-990000
(เบอร์นี้โทรฟรีในประเทศ)
E: info@kcca.go.ug
National Social National
ดูแลเรื่อง
T: +256-417-331755
Social Security Fund
กองทุนประกันสังคม
T: +256-417-331999
F: +256-414-258646
F: +256-414-341137
E: customerservice@nssfug.org

6.4 คาถามที่พบบ่อย (FAQs)
ทาไมต้องลงทุนในประเทศยูกันดา?
ก. ตลาด ปัจจุบัน อนาคต และบริบทการแข่งขัน
ตอบ ยูกันดาเป็น land locked แต่หากพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะพบว่า มีอาณาเขตติด
กับ 6 ประเทศ ในแอฟริกา โดยเฉพาะซูดานใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ที่
ประเทศสงบได้ไม่นานและอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างประเทศจึงมีความต้องการสินค้าอุปโภค
บริโภคเป็นอย่างมาก โดยยูกันดาสามารถพัฒนาเป็น land linked ได้ในอนาคต อย่างไรก็
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ตาม ด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น แม้ ยูกันดา จะมีการลงทุนด้านนี้อยู่สม่าเสมอ รวมถึงมีการ
วางระบบไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐอารักขาของอักฤษ แต่ในด้านคุณภาพนั้น ทั้งทางถนนและทาง
ราง ยังต้องการการปรับปรุงอยู่พอสมควร นอกจากนั้น เส้นทางในประเทศเพื่อนบ้านก็ยัง
เป็นปัญหา ด้านระบบไฟฟ้า และประปา ก็ยังไม่ครอบคลุมดีนัก ยูกันดาจึงต้องพยายาม
พัฒนาเพื่อเปลี่ยนจากประเทศ land locked เป็น land linked
ข. ความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ตอบ EAC-SADC-COMESA
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
ตอบ ทรัพยากรธรรมชาติของยูกันดายังคงอุดมสมบูรณ์ โดยสินค้าเกษตรส่งออกสาคัญ ได้แก่
กาแฟ ชา เนื้อสัตว์ ปลา และสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น
สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก ในยูกันดาเป็นอย่างไร?
ก. ระบบการขนส่ง
ตอบ เนื่องจากเป็นประเทศ land lock จึงพึ่งพาการขนส่งทางบกเป็นหลัก ส่วนสินค้าสดและเน่า
เสียง่ายใช้ cargo ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Entebbe สาหรับการขนส่งทางน้า มีท่าเรือ
Port Bell เชื่อมต่อกับแทนซาเนีย
ข. ระบบไฟฟ้า และประปา
ตอบ ผลิตและบริโภคไฟฟ้า 3,045 และ 2,821 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง แต่ประชากรยูกันดาเพียง
ร้อยละ 18.2 มีไฟฟ้าใช้ และกระแสไฟฟ้าไม่สม่าเสมอ
ค. ระบบการเงินการธนาคาร
ตอบ ควรใช้บริการธนาคารต่างชาติ เช่น Stanbic Bank Uganda และ Standard Chartered
Uganda เป็นต้น เพื่อสะดวกต่อการส่งเงินกลับ
ยูกันดามีนโยบายส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติอย่างไร?
ก. นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ตอบ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อขยายการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็
ตาม ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ มีการจัดตั้งหน่วยงาน UFZA เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์งด
เว้นรายได้ทางภาษีเป็นเวลา 5-10 ปี ตามแต่ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในยูกันดา?
ก. อุตสาหกรรมสาคัญ และกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
ตอบ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและเครื่องหนัง เพราะที่ยูกันดามีพื้นที่น้าถึงร้อยละ 18
ของพื้น ที่ป ระเทศ โดยคนยูกั นดายังขาดแคลนองค์ความรู้ และเทคนิค ส่ ว นในรายของ
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกมีความนิยมบริโภคสินค้าเครื่องหนัง
เครื่องแบบนักเรียนยังบังคับให้ใช้รองเท้าหนัง และ EAC กาลังพิจารณากีดกันสินค้ามือสอง
จากต่ า งชาติ ดั ง นั้ น การผลิ ต ในยู กั น ดาซึ่ ง มี ฐ านทรั พ ยากรอุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง เป็ น
โอกาสดี
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ข้อควรระวัง และกฎระเบียบที่น่าสนใจในประเทศยูกันดามีอะไรบ้าง?
ก. การถือครองที่ดิน
ตอบ นักลงทุนไม่สามารถครอบครองที่ดินโดยมีสิทธิสมบูรณ์ แต่สามารถเช่าระยะยาวได้ 99 ปี
ข. แรงงาน
ตอบ แรงงานฝีมือหาได้ค่อนข้างยาก นักลงทุนควรนาแรงงานฝีมือเข้าไปฝึกอบรมแรงงานท้องถิ่น
ระบบประกันสังคมของสาธารณรัฐยูกันดา เป็นไปตาม National Social Security Fund
Act (1985) เพื่อเป็นระบบประกันและดูแลแรงงานในระบบ (Social Safety Net) โดย
ครอบคลุมแรงงานที่ทางานจนแรงงานมีอายุ 55 ปี โดยแรงงานสามารถเกษียณก่อนกาหนด
(Early Retirement) เมื่ออายุ 50 ปี ซึ่งในการจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคม
กาหนดให้ ลูกจ้าง จ่ายสมทบร้อยละ 5 ของรายได้ในแต่ละเดือน และนายจ้ างเป็นผู้จ่าย
สมทบอีก ร้อยละ 10 ของรายได้
ค. ระบบภาษี
ตอบ
 ภาษีนิติบุคคล (Resident Companies)
-

ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล (Corporation Income Tax)
รายได้จากกาไรของหุ้นรวมกับรายได้ของธุรกิจ(Capital Gains Tax)
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากดอกเบี้ย (Interest Income) ไม่รวมหลักทรัพย์รัฐบาล
รายได้จากดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์รัฐบาล (Government Securities)
ค่าสิทธิ ค่าภาคหลวง (Royalties)

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 6

 อัตราภาษีบุคคลธรรมดา (Resident individuals)
-

ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (Personal Income Tax)
รายได้จากค่าเช่า
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากดอกเบี้ย (Interest Income) ไม่รวมหลักทรัพย์รัฐบาล
รายได้จากดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์รัฐบาล (Government Securities)
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
รายได้จากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าการจัดการ

ร้อยละ 0 - 40
ร้อยละ 20
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 6
ร้อยละ 6

 อัตราภาษีบุคคลธรรมดาของผู้ที่ไม่พานักในประเทศ
(Non-Resident individuals)

- ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (Personal Income Tax)
- รายได้จากเงินปันผล (Non-resident shareholders’ tax on dividends :
NRST)
- รายได้จากดอกเบี้ย (Non-residents’ tax on interest : NRTI)
- รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการ

ร้อยละ 0 - 40
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
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BOI ช่วยเหลือนักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุนยังยูกันดาอย่างไรบ้าง?
ตอบ

ในขณะนี้ BOI ให้ ค วามช่ว ยเหลื อนั กลงทุนได้เฉพาะการจัด ทาข้อมู ล เชิงลึ ก และให้
คาปรึกษา แต่ในอนาคต หากนักลงทุนมีความสนใจ BOI สามารถอานวยความสะดวกใน
การน านั กลงทุน ไปส ารวจพื้น ที่จริง จับคู่ธุรกิจกับกิจการท้ องถิ่น เจราจากับหน่ว ยงาน
ราชการ และบันทึกข้อตกลงพิเศษร่วมกัน
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ภาคผนวก ก การสารวจภาคสนาม
(ประเทศยูกันดา)
1. ภาพรวมการเดินทาง
คณะผู้วิจัยที่เดินทางไปยูกันดาในครั้งนี้ ในช่วงวันที่ 20-26 มีนาคม 2559 ซึ่งโดยภาพรวมการเดินทาง
เป็นไปอย่างราบรื่น
ในช่ว งการส ารวจ สภาพภูมิอากาศของยูกันดาเฉลี่ย 18-28 องศาเซลเซียส ส่ว นสภาพบ้า นเมือง
โดยรวมเปรียบได้กับไทยเมื่อ 30 ปีก่อน ถนนบนเส้นทางสายหลักอยู่ในสภาพดี แต่เมื่อเข้าสู่ชุมชนแล้ว พบว่า
ยังไม่มีการก่อสร้างให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีร่องรอยชารุดตลอดทาง ส่วนอาหารการกินมีวัตถุดิบที่อุดม
สมบูรณ์ เพียงแต่การที่ยูกันดาเคยตกอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษ ทาให้ในมุมมองของคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า
รสชาติอาหารค่อนข้างธรรมดา แต่สาหรับกาแฟมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
การศึ ก ษาดู ง านครั้ ง นี้ คณะผู้ วิ จั ย ได้ พ บปะหน่ ว ยงานจากทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และสมาคมต่ า งๆ
รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ใน 3 เมือง ได้แก่ Kampala, Entebbe และ Jinja โดยการใช้ชีวิตในยูกันดาได้รับ
การอานวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากคุณ Babara Mulwana ซึ่งเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจายูกันดา
นอกจากนั้นแล้ว ระหว่างการเดินทางคณะผู้วิจัยยังได้มีโอกาสสารวจวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และสถานที่ที่มี
ความสาคัญด้านประวัติศาสตร์ของประเทศอีกด้วย
นอกจากยูกันดาแล้ว ก่อนเดินทางกลับ คณะผู้วิจัย ได้เข้าพบท่านทูต ประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ ซึ่ง
เป็นเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสการค้าการลงทุนของยูกันดา และประเทศใน
กลุ่ม EAC ทีไ่ นโรบี ประเทศเคนยา
2. การเดินทาง
ยูกันดาตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีท่าอากาศยานนานาชาติอยู่ที่เมือง Entebbe โดยการ
เดินทางจากไทยยังไม่มีเที่ยวบินตรง ซึ่งสายการบินที่ให้บริการในเส้นทางนี้ ดังปรากฏบนตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.1: สายการบินที่ให้บริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ Entebbe International Airport
สายการบิน

Kenya
Airways
Ethiopian
Airlines
Qatar

เปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยาน

Jomo Kenyatta International Airport,
Nairobi, Kenya
Addis Ababa Bole International
Airport, Addis Ababa, Ethiopia
Hamad International Airport, Doha,
ก-1

ระยะเวลา
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เปลี่ยนเครื่อง,
เปลี่ยนเครื่อง-ท่าอากาศยานนานาชาติ
Entebbe)
9 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง 20 นาที
9 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง 5 นาที
6 ชั่วโมง 30 นาที และ 5 ชั่วโมง 35 นาที

สายการบิน

Airways
Emirates
Etihad
Airways

เปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยาน

Qatar
Dubai International Airport, Dubai,
UAE
Abu Dhabi International Airport, Abu
Dhabi, UAE

ระยะเวลา
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เปลี่ยนเครื่อง,
เปลี่ยนเครื่อง-ท่าอากาศยานนานาชาติ
Entebbe)
6 ชั่วโมง 5 นาที และ 5 ชั่วโมง 5 นาที
6 ชั่วโมง 35 นาที และ 5 ชั่วโมง 35 นาที

ที่มา: คณะผู้วิจัย รวบรวมจากเว็บไซต์ของสายการบิน (2559)

คณะผู้วิจัยเลือกเดินทางกับ Kenya Airways ที่นาเครื่องบิน 787 Dreamliner มาใช้ในเส้นทาง
กรุงเทพฯ-ไนโรบี และเปลี่ยนเป็นเครื่องบิน Airbus A320 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Jomo Kenyatta เพื่อ
เดินทางไปยังท่าอากาศยาน Entebbe ต่อไป
3. สภาพบ้านเมือง
พื้นที่ที่คณะวิจัยได้เดินทางไปสารวจ ได้แก่ Entebbe, Kampala และ Jinja ซึง่ รายละเอียดของแต่ละ
พื้นที่ อธิบายได้ ดังนี้
Entebbe
พื้นที่แรกที่คณะผู้วิจัยได้สัมผัส คือ เมือง Entebbe ซึ่งความสาคัญของเมืองนี้ คือ เป็นที่ตั้งของท่า
อากาศยานนานาชาติเพียงแห่งเดียวของประเทศ โดยท่าอากาศยานแห่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะอยู่ติด
กับทะเลสาบวิกตอเรีย ด้วยภูมิประเทศที่เป็น Land lock สินค้าส่งออกที่สดหรือเน่าเสียง่าย และต้องพึ่งพา
การขนส่งทางอากาศ จึงต้องอาศัยท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นหลัก ส่วนเส้นทางที่ Entebbe ใช้เชื่อมโยงไปสู่เมือง
หลวงมีสภาพที่สมบูรณ์ เป็นถนน 4 ช่องทางเดินรถ สามารถทาความเร็วได้พอควร เพียงแต่ในห้วงเวลาที่
คณะผู้ วิจั ย ได้เ ดิน ทางไปนั้ น ประสบกับ การจราจรติด ขัด เนื่องจากเป็น ช่ว งวันหยุดยาว (วัน อีส เตอร์ ) ซึ่ ง
Entebbe มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ และชายหาด เป็นต้น
ตลาด และที่จับจ่ายซื้อสินค้า
ที่ Entebbe มีห้างสรรพสินค้า Victoria Mall ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติ Entebbe
อาหาร
อาหารมีทั้งแบบเมดิเตอร์เรเนียน และอินเดีย ส่วนอาหารไทยมีอยู่ 2 ร้าน ทราบชื่อร้านหนึ่งชื่อว่า
“Thai Garden Restaurant”
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รูปภาพที่ ก.1: เส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ Entebbe
ดาเนินการก่อสร้างโดยบริษัท China Communications Construction Company Limited (CCCC)

ที่มา: ธนานันต์ วรสาร (2559)

รูปภาพที่ ก.2: การตรวจตราบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติ Entebbe

ที่มา: ธนานันต์ วรสาร (2559)

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย:
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Entebbe ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์จับผู้โดยสารสายของสายการบิน Air France
เป็นตัวประกัน ก่อนที่หน่วยรบพิเศษจากอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการสายฟ้าแลบ “Thunder Bolt” เข้า
ช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างทันท่วงที
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Kampala
คณะผู้วิจัยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ ที่เมืองหลวง Kampala เพราะสานักงานขององค์กรที่สาคัญต่างๆ
ตั้งอยู่ที่นี่ โดยลักษณะภูมิประเทศของ Kampala เป็นภูเขาสลับกับหุบเขา ทาให้อาคารและบ้านเรือนอยู่ใน
ระนาบที่แตกต่างกันและมีความสวยงามเฉพาะตัว
รูปภาพที่ ก.3: ลักษณะภูมิประเทศของ Kampala

ที่มา: ธนานันต์ วรสาร (2559)

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย:
ที่ Kampala นั้นยังมีอาณาจักรอิสระ คือ Buganda ซึ่งเป็นอาณาจักรดั้งเดิมของคนยูกันดาปกครองบริเวณภาค
กลางของประเทศ พวกเขาเรียกตัวเองว่า “Ganda” ซึ่งคิดเป็นจานวนประชากรร้อยละ 16.9 ของประเทศ
อาณาจักรเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2535 แต่ถูกลบล้างโดยนายกรัฐมนตรี Milton Obote เมื่อปี 2509 ต่อมาอาณาจักร
ได้ถูกฟื้นฟูอีกครั้งในปี 2536 แม้ไม่มีศักดิ์เป็นประเทศ แต่ประชาชนของบูกันดาถือว่าตนเองมีฐานะเป็นประเทศ
ประเทศหนึ่ ง บู กั น ดามี เ ขตปกครองพิ เ ศษซึ่ ง มี ก ษั ต ริ ย์ ที่ ค นบู กั น ดาเรี ย กว่ า “Kabaka” สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
และสภาบริหารของตนเองเป็นอิสระจากรัฐยูกันดา
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รูปภาพที่ ก.4: พระราชวังของกษัตริย์บูกันดา (Kabaka Palace)
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูก Idi Amin ยึดเป็นฐานที่มั่นทางการทหาร

ที่มา: ณัฐสิทธิ์ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ตลาด และที่จับจ่ายซื้อสินค้า
Acacia Mall, Lugogo Shopping Mall และ Garden City Complex เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในยูกันดา
สาหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คนยูกันดานิยมเข้าไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าในชีวิตประจาวัน คือ Nakumatt
ซึ่งเป็นเฟรนไชส์ค้าปลีกจากเคนยา และ Game
รูปภาพที่ ก.5: Garden City Complex

ที่มา: ณัฐสิทธิ์ เธียรประสิทธิ์ (2559)

นอกจากร้านค้าที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าบนท้องถนนในช่วงที่การจราจรติดขัดได้อีก
ด้ ว ย สิ่ ง ที่ ค ณะผู้ วิ จั ย รู้ สึ ก ประหลาดใจ คื อ สิ น ค้ า ที่ น ามาให้ เ ลื อ กสรรนั้ น มี ห ลากหลายประเภท ตั้ ง แต่
เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า หมวก เข็มขัด และรองเท้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสินค้าเพื่อการบริโภค
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รูปภาพที่ ก.6: การค้าขายสินค้าขณะการจราจรติดขัดใน Kampala

ที่มา: ธนานันต์ วรสาร (2559)

อาหาร
ด้วยการที่ยูกันดาเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ทาให้วัฒนธรรมด้านอาหารยังไม่เป็นที่ดึงดูดมาก
นัก แต่ยูกันดายังมีอาหารทางเลือกจากชาติอื่นๆ เช่น อาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียน อินเดีย และจีน ซึ่งสอง
ประเภทหลั ง เกิดจากการที่มีนั กลงทุน ชาติดังกล่ าวเข้ามาในยูกัน ดา ส่ ว นอาหารไทยนั้น มี ร้านโชคดีไทย
“Chokh Di Thai” ที่มีบริการส่งถึงบ้านอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยที่เดินไปควรเผื่อใจไว้กับรสชาติซึ่ง
แตกต่างจากรสชาติดั้งเดิมที่ไทยอยู่บ้างด้วยข้อจากัดของวัตถุดิบที่หาได้
รูปภาพที่ ก.7: ร้านอาหารโชคดีไทยใน Kampala

ที่มา: ณัฐสิทธิ์ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ที่ยูกันดา การทาอาหารค่อนข้างใช้เวลานาน ร้านอาหารจานด่วนจึงเป็นอีกทางเลื อกหนึ่งสาหรับผู้ที่มี
เวลาค่อนข้างจากัด โดยร้านที่ได้รับความนิยม คือ Café Javas ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในห้างสรรพสินค้า หรือ
ตามสถานบริการน้ามัน ที่นี่ให้บริการอาหารนานาชาติ และกาแฟคุณภาพ
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สาหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟยังมีร้าน Endiro Coffee ตั้งอยู่ใกล้กับ Acacia Mall ซึ่งนาเสนอกาแฟจากไร่
ของร้านเอง และบางครั้งยังได้นากาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee) จากแหล่งอื่นๆ มาให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง
อีกด้วย
Jinja
Jinja เป็นเมืองอุตสาหกรรมของยูกันดาเพราะมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นที่ตั้งของ
โรงไฟฟ้าพลังน้า Bujagali และยุทธภูมิยังสะดวกต่อการขนส่งไปเคนยา โดยอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตพื้นที่
Jinja เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมทางทหาร (เครื่องแบบทหาร) เป็นต้น
ตลาด และที่จับจ่ายซื้อสินค้า
ย่านใจกลางเมืองของ Jinja เป็นชุมชนขนาดย่อม โดยผู้ประกอบการต่างชาติส่วนใหญ่เป็นคนอินเดีย
สถานที่ที่น่าสนใจ
เมือง Jinja เป็นที่ตั้งของต้นกาเนิดแม่น้าไนล์ขาว ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบวิกตอเรีย บริเวณจุดกาเนิด
แม่น้าไนล์ขาวระดับน้าจะตื้นจนคนทั่วไปสามารถยืนได้ และสังเกตเห็นกระแสน้าที่ไหลออกมาจากโขดหิน
รูปภาพที่ ก.9: ต้นกาเนิดแม่น้าไนล์

ที่มา: ธนานันต์ วรสาร (2559)

4. บรรยากาศการลงทุน
การติดต่อประสานงานกับทางยูกันดาค่อนข้างสะดวก เพราะคนยูกันดาใช้ภาษาอังกฤษได้ อีกทั้ง
ระบบ ICT ค่อนข้างล้าหน้า เพียงแต่อุปสรรค คือ ความลาบากในการหาแรงงานฝีมือ และลักษณะนิสัย
แรงงานที่ขาดความกระตือรือร้น อาจเพราะความเป็นอยู่ในยูกันดานั้น สุขสบายดีอยู่แล้ว จึงทาให้แรงงานขาด
แรงจูงใจในการทางานเพื่อพัฒนาทักษะของตน แรงงานที่นั่นจึงทาเฉพาะงานตามคาสั่งและขาดไหวพริบในการ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ก-7

ด้านความปลอดภัย ด้ว ยความเหลื่อมล้าทางรายได้ส่งผลให้ยูกันดาเกิดมักเกิดการลักขโมย ทาให้
ครัวเรือนต่างสร้างกาแพงอย่างแน่นหนา ติดตั้งลวดหนาม หรือรั้วไฟฟ้าในบางครัวเรือน ส่วนการเข้าออก
สถานที่ราชการและสถานที่สาคัญ ได้มีการแยกช่องตรวจสอบระหว่างยานพาหนะและบุคคล ซึ่งผู้โดยสารต้อง
ลงจากยานพาหนะ เพื่อรับการตรวจสอบก่อนเข้าสู่สถานที่นั้นๆ
รูปภาพที่ ก.10: ร้านอาหารไทยที่ Entebbe และการรักษาความปลอดภัย

ที่มา: ณัฐสิทธิ์ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ก-8

เอกสารเพิ่มเติม
จากการลงพื้นที่
สารวจภาคสนาม

Gen.FormNo.A1

No. of Company……………………………..
(Stamp)

GOVERNMENT OF UGANDA
_____________

STATEMENT OF NOMINAL CAPITAL
__________
In the matter of the Stamps Act and in the Matter of
……………………………………………………Limited
I,
………………………………………………………………………………………………………………
of ……………………………………………………………………………………………………………
hereby state as follows:
1. That I am*
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
of……………………………………………………………………………………………….....LIMITED
2. That the nominal are capital of the said …………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………….Limited
is Shs ………………………………………(Shillings)…………………………………………………….
divided as follows:
………………………………………Share of Shs………………………………… each
………………………………………Share of Shs………………………………….each
………………………………………Share of Shs …………………………………each
Dated at ………………………………..this…………………….day of ………………….. 20……………
………………………..........................................
Witness:
Signature …………………………………….
Full name ………………………………….
Address ………………………………………
Occupation ………………………………..
*An advocate of the High Court engaged in the formation” or “A person named io the Articles of
Association as a Director, Secretary or other officer” as the case may be.
Here state number, class and value of shares. Separate classes should be stated separately.

APPLICATION FORM FOR

PREFERENTIAL CERTIFICATE OF ORIGIN

(FORM 1)

Uganda is a signatory to various regional, unilateral and multilateral trade schemes. Therefore, Ugandan exporters are
required to meet certain conditions in order to obtain preferential market access. This form is intended to facilitate the
issuance of Preferential Certificates of Origin under the following trade block and/or country-specific arrangements.
a) Trading Blocks
 EAC
 EBA
 COMESA
 GSP
b) Country Specific
 China
 India
 Morocco
 South Korea

-

East African Community
Everything But Arms – European Union
Common Market for Eastern and Southern Africa
Generalized System of Preference – Developed Countries

PROCEDURE

Companies wishing to export goods under the above-mentioned trade preference regime(s) shall apply to Uganda
Export Promotion Board. The purpose is to verify if the export products qualify for preferential treatment under the
target regime.

1. COMPANY DETAILS
Name of
Company or
Organization:
Certificate of
Incorporation
No: (or Date)

TIN Number:

Postal
Address:
Physical
Address:
Telephone:
(Official)

Mobile:

Fax No:

Skype or Other:

Email:

Website:

Contact
Person:

Position in
Company:

2. EXPORT BUSINESS INFORMATION
Export Product(s) OR
Service(s):
Destination Market
(Country or Region)

Information provided by (Name & Position):
Signature & Stamp: ...............................................

....................................................................................
Date: .................................................................

(NB: Please attach a copy of your Certificate of Registration / Incorporation)

Registration Fee.Shs.24,000

FOR GOD

TR
AN D MY COUN Y

THE REPUBLIC OF UGANDA

Statement of Particulars required to be given pursuant to the Business
Name Registration Act IN CASE OF A FIRM
This form must be signed either (a) by all the individuals who are partners (or if one or more of the partners is a
corporation, by a director or secretary thereof) or (b) by one individual who is a partner in the firm, or (c) by a director or
secretary of a corporation which is a partner in the firm; but in cases (b) and (c), a statutory declaration as to the truth of the
particulars contained in the form must be made as per reverse. (Vide sec. 6 of the Act).

1 – Business name to be registered.
Where a business is carried on under two or more business
Name, each of these business names must be stated.

………………………………………………………………………………….

2- General nature of the business.

…...............................................................................................

3- Principal place of business.
Plot, Street and Postal Address.

……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

4.- Present Christian name (or names), surname and age of each
of the individuals who are partners.
If any of the individuals who are partners are of non-European origin,
Such individual or individuals (as the case may be) must also state the
Christian name (or names) or surname if his, her or their fathers respectively

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
5- Former Christian name ( or names), and surname (if any) of each
of the individuals who are partners.

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

6- Nationality of each of the individuals who are partners
If the Nationality stated is not the nationality or origin, such nationality
of origin must in any case be stated.

……………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………....

7- Usual place of residence of each of the individuals who are partners.
Plot, Street and Postal Address.

………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

8 – Other business occupation (if any) of each of the individuals
….…………………………………………………………………………………..……..
who are partners.
……………………………………………………………………………………………..

9- Date of commencement of business
The date need only be stated where the business was commenced after
The 15th day of October 1918.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

10- Corporate name of each corporation which is a partner.
…………………………………………………………………………………

11 – Registered or principal office of each corporation which is
a partner.

………………………………………………………………………………...

Dated this…………………………………..day of ……………………………………………………………..20.......
Signed: …..…………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..

STATUTORY DECLARATION

I, …………………………………………………………………………………………………………………………………
of…………………………………………………………………………………………………………………………Uganda
DO SOLEMNLY AND SINCERELY declare that the particulars hereon are true and correct AND I make this
solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Oaths Act.
DECLARED at ………………………………………..in this …………………………………………………….District
Of……………………………………………this…………………………….day of…………………………20…………
BEFORE ME,

…………………………………………………..
Magistrate/Commissioner for Oaths.

THE REPUBLIC OF UGANDA
APPLICATION FORM FOR RESERVATION OF NAME
(Under Section 36 of the Companies Act No.1 of 2012 & Section 4(b)(1b) of NGO
Registration Amendment Act, 2006)
TO

: The Registrar of Companies P O Box 6848 KAMPALA

FROM :
Name/s:………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

Tel. No/s
:…………………………………………………………………………………………………………

Email/s
:
……………………………………………………………………………………………………………
Signature/s :
……………………………………………………………………………………………………………
Being promoters of an Entity : (please tick and indicate if it is a change of name.)
Company limited by Shares
Company limited by Guarantee
Non-Governmental Organisation
Apply for the reservation of a name(Indicate in order of priority choice)
NAME
PROPOSED NAME
CHOICE
1st Choice
2nd Choice
3rd Choice

Date
…………………………………………………………………………………………………………
+NB:

The Reservation Is Valid For Only 30 Days from Date Of Approval

Act 1

Companies Act

2012

SECOND SCHEDULE
Attach
Passport size
Photo

FORM FOR REGISTRATION
OF A

S.18

COMPANY

Name of the Company …………………………………………………………………………….

Name of Subscribers 1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………
Address: ……………………………………………………………………………………………

Nature of Business………………………………………………………………………………….

Place of Business: ………………………………………………………………………………….

Proposed Share Capital: ……………………………………………………………………………

Signature of Subscribers

1. ……………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………

Company Form 2
Reg 7
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
APPLICATION FOR RE-REGISTRATION OF A PRIVATE COMPANY
AS A PUBLIC COMPANY
(Under section 24 of the Act)
PART 1—PARTICULRS OF THE COMPANY
1. Name of Company:………………………………………………………
2. Company Registration Number:…………………………………………
3. Date of first registration:…………………………………………………..
PART II—RE-REGISTRATION
1. The above company applies to be re-registered as a public company by the
names of_______________________________(insert proposed name).
2. The following documents have been submitted together with the application
for re-registration:
(a) a special resolution that the company be so- registered;
(b) a printed copy of the memorandum and articles as altered in
accordance with the resolution;
(c) a written statement of the company’s auditors in accordance with
section 24(4) (b) of the Act;
(d) a copy of the balance sheet together with an unqualified report of
the auditors; and
(e) a statutory declaration as required by section 24(d) (i) and (ii) of the
Act;
PART III—STATEMENT OF COMPLIANCE
I___________________________________ (insert name of director/secretary)
confirm that this application together with the supporting documents comply
with the requirements of the Act for re-registration of a private company as a
public company.
Signature___________________________ Date___________________

Company Form 3
Reg 7(4)
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS
FOR RE-REGISTRATION OF A PRIVATE COMPANY
AS A PUBLIC COMPANY
(Under section 24 (4) (d) of the Act)
Name of Company: ………………………………………………………………
Presented by: ………………………………………………………………… ….
(insert name of director or secretary)
I, ………………………………………………………………………………..
(insert name of director or secretary) of ………………………(insert address)
Do solemnly and sincerely declare that:
1. I am ……………..…………………………………(director/ secretary)
of ……………..………………………………………………, Limited.
2. That the special resolution required for re-registration of the company as
a public company has been passed.
3. That the conditions specified in sections 25 and 26 so far as applicable,
have been satisfied.
4. That between the date of the balance sheet and that of the application
for re-registration, there has been no change in the company’s financial
position that has resulted in the amount of its net assets becoming less than
the aggregate called up-share capital and un-distributable reserves.
5. That all the requirements of the Companies Act, in respect of re-registration
of as a public company and incidental thereto have been complied with.
6. That I make this solemn declaration conscientiously believing the same to
be true and by virtue of the provisions of the Statutory Declarations Act,
Cap 22.
Declared at…………..…….. this……day of………………the year …………
Declared before me by:
_____________________________ _______________________________
Name

Signature
BEFORE ME
_________________________________________________________
COMMISSIONER FOR OATHS/REGISTRAR OF COURT/
MAGISTRATE

Company Form 4
Reg 9(1).
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
APPLICATION FOR RE-REGISTRATION OF A PRIVATE LIMITED
LIABILITY COMPANY AS UNLIMITED
(Under section 29(4) of the Act)
PART 1—PARTICULARS OF THE COMPANY
1. Name of Company: ……………………………………………………….
2. Company Registration Number: …….…………………………………….
3. Date of first registration: …………………………………………………
PART II—RE-REGISTRATION
1. The above company applies to be re-registered as an unlimited company by
the names of____________________________(insert proposed name).
2. The following documents have been submitted together with the application
for re-registration:
(a) assent by the members to the company being registered as
unlimited;
(b) a statutory declaration as required by section 29(b) (i) and (ii) of the
Act;
(c) a printed copy of the memorandum incorporating the necessary
alterations;
(d) a printed copy of the articles incorporating the necessary
alterations
PART III- STATEMENT OF COMPLIANCE
I________________________________________________________ (insert
name of director/secretary) confirm that this application together with the
supporting documents comply with the requirements of the Act for re-registration
of a limited liability company as unlimited.
Signature______________________ Date__________________________

Company Form 6
Reg 13
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
APPLICATION FOR RE-REGISTRATION OF A
PUBLIC COMPANY AS PRIVATE
(Under section 33(1) (b) of the Act)
PART 1—PARTICULRS OF THE COMPANY
1. Name of Company:………………………………………………………..
2. Company Registration Number:………………………………………….
3. Date of first registration:………………………………………………….
PART II—RE-REGISTRATION
1. The above company applies to be re-registered as a private limited company
by the names of__________________________(insert proposed name).
2. The following documents have been submitted together with the application
for re-registration:
(a) a special resolution that the company be re- registered as a private
limited liability company; and
(b) a copy of the memorandum and articles as proposed to be
amended.
PART III-STATEMENT OF COMPLIANCE
I__________________________________ (insert name of director/secretary)
confirm that this application together with the supporting documents comply
with the requirements of the Act for re-registration of a public company as a
private limited liability company.
Signature____________________________ Date______________________

Company Form 7
Reg 14
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
APPLICATION OBJECTING TO RESOLUTION TO REGISTER A
PUBLIC COMPANY AS PRIVATE
(Under section 34(4) of the Act)
PART 1—PARTICULRS OF THE COMPANY
1. Name of Company: ………………………………………………………
2. Company Registration Number: …………………………………………
3. Date of first registration: …………………………………………………..
PART II—NOTIFICATION TO REGISTRAR
An application has been made to the Registrar under section 34 of the Act
objecting to the special resolution for re-registration of the above named public
company as private.
PART III—GROUNDS FOR THE APPLICATION.
This application is based on the following grounds: ……………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
For and on behalf of__________________________ (insert name of company)
Name___________________________________________________________
Signature________________________________________________________
Date____________________________________________________________

Company Form 10
Reg 18
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
RETURN OF ALLOTMENT OF SHARES
(Under section 61(1) (a) of the Act)
To be delivered to the Registrar of Companies within sixty days after the
allotment is made
PARTICULARS OF COMPANY:
1. Name of Company: ……………………………………………………….
2. Presented by: ………………………..……………………………………
PERIOD OF RETURN
From the……...……day of ………………………..the year……………………
To the …..……day of………………………………the year……………………
PARTICULARS OF ALLOTMENT
1. Number of the shares allotted payable in cash: …………………………..
2. Nominal amount of the shares so allotted: …………………………………
3. Amount paid or due and payable on each share: …………………………..
4. Number of shares allotted for consideration other than cash: ……………
5. Nominal amount of the shares so allotted: ………………………………..
6. Amount to be treated as paid on each such Share: ……………………….
7. The consideration for which such Shares have been allotted is as follows………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NAMES, ADDRESS AND PARTICULARS OF ALLOTMENT
Names

Address

No. Of shares Alloted
Preference

Ordinary

Other

Amount

Amount

Details of

Paid

Unpaid

non-cash
consideration

Kinds

SHARE CAPITAL OF THE COMPANY:
Particulars of shares

Ordinary

Preference

Other

No. Of shares
Amount Paid
Amount unpaid
Total Nominal Value
Rights attaching to shares

Signed: ..........................................................
(Director/Secretary)
Dated this.........................day of ...........................................the year....................

Company Form 11
Reg 19
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
NOTICE OF CONSOLIDATION, SUBDIVISION, REDEMPTION
OF SHARES, OR CONVERSION OF STOCK INTO SHARES
(Under Section 72(1) of the Act)
1. Name of Company: ………………………………………………………
2. Presented by: ………………………………………………………………
3. Date of resolution: …………………………………………………………
4. CONSOLIDATION

Class of Share

Previous share structure

New share structure

Number of

Nominal value

Numbers of

Nominal value

issued

of each share

issued shares

of each share

shares
Ordinary
Preference
Other
2. SUB DIVISION
Class of Share

Previous share structure

New share structure

Number of

Nominal value

Numbers of

Nominal value

issued

of each share

issued shares

of each share

shares
Ordinary
Preference
Other

3. REDEMPTION
Please show the class number and nominal value
of shares that have been redeemed. Only
redeemable shares can be redeemed.
Class of

Number of issued shares

Nominal value of each share

Share
Ordinary
Preference
Other

4. CONVERSION INTO STOCK
Class of Share

Number of issued

Nominal value

shares

of each share

Value of stock

Ordinary
Preference
Other

5. RE-CONVERSION
Please show the class number and nominal value of shares following
conversion from stock.
Value of stock

Class of Share

Number of issued shares

Nominal value of each share

Ordinary
Preference
Other

6. CANCELLATION OF SHARES
Class of
Share
Ordinary
Preference
Other

Numbers of shares cancelled

Nominal value of each

II. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY:
Particulars of shares

Ordinary

Preference

Other

No. of shares
Amount Paid
Amount unpaid
Total nominal value
Rights attaching to shares

Signed......................................................................
(Director/Secretary)

Dated this..............................day of .................................the year.......................

Company Form 13
Reg 23(2)
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
STATEMENT OF ALL SUBSISTING CHARGES CREATED BY THE
COMPANY BEING CHARGES OF THE KIND SET OUT IN SECTION
105(3) THE ACT AND NOT BEING CHARGES COMPRISING SOLELY
PROPERTY SITUATE OUTSIDE THE REPUBLIC OF UGANDA.
(Under section 105 (3) of the Act)
Name of the company: …………………………………………………………
Presented by: ……………………………………………………………………..
The company hereby gives notice that the following charges created by the
company are subsisting:—
Date & Description

Amount secured

Short Particulars of

Names, addresses

of the instrument

property mortgaged

and Description of

creating or

or charged

mortgages or

evidencing the

persons entitled to

mortgage or

the charge

Charge

Signature ……………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….
Designation of Position in relation to company
Dated this ………………day of ………………………the year ………………
Company Number ………………………………………………………………

Company Form 14
Reg 23(3)
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
STATEMENT OF PARTICULARS OF CHARGES TO
SECURE A SERIES OF DEBENTURES.
(Under section 105 (8) of the Act)
Name of the company: …………………………………………………………
Presented by: ……………………………………………………………..
The company hereby gives notice that the following charges created by the
company are subsistingDate &

Amount

Short

Names,

Commissions/

Description

secured

Particulars

addresses and

allowances/

of the

of property

Description of

discounts paid

instrument

mortgaged or

mortgages or

by company

creating or

charged

persons

evidencing the

entitled

mortgage or

to the charge

Charge

Signature: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Designation of Position in relation to company
Dated this ……………day of …………………….the year ……………………
Company Number ………………………………………………………………

Company Form 15
Reg 23(3)
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
STATEMENT OF CHARGES EXISTING ON PROPERTY ACQUIRED
(Under Section 107 of the Act)
Name of the company: ……………………………………………………………
Presented by: ……………………………………………………………………..
The company hereby gives notice that the following charges exist on property
acquired—
Date property

Date &

Amount

Short Particulars

Names,

was acquired

Description of

secured

of property

addresses

the instrument

mortgaged

and Description

creating or

or charged

of mortgages or

evidencing the

persons entitled

mortgage or

to the charge

Charge

Signature ……………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….
Designation of Position in relation to company
Dated this ………………day of ………………………the year ………………

Company Form 17
Reg 24
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
MEMORANDUM OF SATISFACTION OF CHARGE
(Under section 110 of the Act)
PARTICULARS OF THE COMPANY
1. Name of the company: …………………………………………………..
2. Company Number: ….……………………………………………………..
3. Charge Number: …………………………………………………………..
4. Date of Registration of Charge…………………………………..……..
5. Description of Instrument: ……………………………………………..
NATURE OF SATISFACTION (tick appropriate):
Total satisfaction and removal from the register
Partial satisfaction and remain in the register
Partial satisfaction and remove from the register
Partial discharge and remove from the register
Partial discharge and remain in the register
Total discharge and remove from the register
Date of release……………………………………………………………………
Amount secured by the charge:
Instrument
number

Currency

Secured amount

Amount satisfied

DECLARATION:
I/WE confirm the charge, particulars of which are given above, was paid or
satisfied as stated above.
Signed …………………………………………………
(For and on behalf of the company)
Signed…………………………………………………
(Chargee or authorised representative of the charge)
Dated this ………………day of …………………………the year …………..

Company Form 18
Reg 25
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
NOTICE OF SITUATION OF THE REGISTERED OFFICE AND THE
REGISTERED POSTAL ADDRESS OR OF ANY CHANGE THEREIN
(Under section 116 of the Act).
Name of Company: ……….………………..…………………………………
NOTE- This Notice must be forwarded to the Registrar of Companies within 14
days after the date of the incorporation of the company or of the change, as the
case may be.
Presented by: ……………………………………………………………………..
NOTICE of the situation of the Registered Of�ce of any change therein.
TO: THE REGISTRAR OF COMPANIES:
………………………………………………………………………………
……………...……….. (insert name of company) hereby gives you notice, in
accordance with section 116 of the Companies Act, that the Registered Of�ce
of the Company is situated at …….………………………………………
and the registered postal address of the company is
………………………………..………………………………………………as
from the ………day of ……………………the year……………………
Signed ……………………….…………………
(Director/ Secretary)
DATED the …………day of ………………………the year ………………

Company Form 19
Reg 26(1)
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
CONSENT TO ACT AS DIRECTOR OF COMPANY
(Under section 192 (1) (a) of the Act)
Name of Company: ……………………………………………………………….
Presented by: ……………………………………………………………………
TO: THE REGISTRAR OF COMPANIES.
I/We, the undersigned, hereby consent to act as Director (s)
of………………………………………………….. (insert name of company)
pursuant to Section 192 (1) (a) of the Companies Act.
Names Address Signature
Dated the ………day of …………………………… the year…………………

Company Form 20
Reg 26(2)

THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
NOTIFICATION OF APPOINTMENT OF DIRECTOR AND
SECRETARY OF COMPANY
(Under section 192(4) of the Act).

Name of Company: ……………………………………………………………….
Presented by: ……………………………………………………………………
TO: THE REGISTRAR OF COMPANIES.
TAKE NOTE that the person/ persons whose particulars are provided below has/
have been appointed as director/ directors/ secretary of the above named company
with effect from the………… day of…………………… the year……..………
(a) PARTICULARS OF DIRECTORS -INDIVIDUALS
Names (First
Name

Date of Birth

Address

Nationality

Occupation

and

Directorships

surname)

PARTICULARS OF CORPORATE DIRECTORS
Corporate Name

Other

Registered or Principal Office

Postal Address

(b) PARTICULARS OF THE PERSON(S) WHO IS SECRETARY
PARICULARS OF INDIVIDUAL SECRETARY
Names (first name and surname)*

Residential and postal address

*state any former first and surnames
PARTICULARS OF CORPORATE SECRETARY
Corporate Name
Registered Office

Dated the …………………day of ……………………..… the year …………………….…….
Signed: ……………………………………….
Director
Signed: ……………………………………….
Secretary

Company Form 21
Reg 27
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
INCORPORATION DOCUMENT OF AMALGAMATED COMPANY/
NOTICE OF CHANGE OF INCORPORATION DOCUMENT*
(Under Section 240 of the Act)
1. Name of amalgamated company: _______________________________
2. Share structure of amalgamated company
(a) Number of shares:
(b) the rights, privileges, limitations and conditions attached to each
share or class of share and its transferability, if different from
fundamental rights attached to shares
*The first part applies where the amalgamating company is a new entity while
a notice of change of incorporation document applies where the proposed
amalgamating company is one of the amalgamating companies.
3. Full names, postal and residential addresses of each director of the
amalgamated company
PARTICULARS OF INDIVIDUAL DIRECTORS
Names

Date of

(first

birth

name and
surname)

Address

Nationality

Occupation

Other
Directorships

PARTICULARS OF CORPORATE DIRECTORS
Corporate Name

Registered or principal

Postal address

office

4. Full names, postal and residential address of secretary of the amalgamated
company
PARTICULARS OF INDIVIDUAL SECRETARY
Names (first name and surname)*

Residential and postal address

*state any former first and surnames
PARTICULARS OF CORPORATE SECRETARY
Corporate Name

Registered office

5. The registered office of the amalgamated company: ……………………
……………………………………………………………………………
6. Place where the amalgamated company’s records are kept, if different
from the registered office:………..………………………………………
7. The amalgamated company’s reference date: ……………………………
8. Restrictions, if any of the amalgamated company’s capacity and
powers:……………………………………………………………………
9. Any matters relating to the internal management of the amalgamated
company:………………………………………………………………….
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Reg 27(2)
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
__________________________________________ (insert name of company)
CERTIFICATE OF DIRECTORS
(Under Section 241(2) of the Act)
The director(s) of _________________________________________ (insert
name of amalgamating company) one of the amalgamating companies stated in
the amalgamation proposal hereby certify and state as follows:
1. THAT we have conducted such examination of the books and records of
the company and made such inquiries and investigations as are necessary
to enable us satisfy ourselves that:
(a) the amalgamation is in the best interests of the shareholders;
(b) the amalgamated company will be solvent immediately after the
time at which the amalgamation is to become effective.
Dated this ______________ day of __________________year ________
Signed
___________________________ _______________________________
Name of director

Signature

___________________________ _______________________________
Name of director

Signature

___________________________ _______________________________
Name of director

Signature

The certificate shall be signed by all directors voting in favour of the resolution
to amalgamate and submitted together with a statement of material interests of
directors.

Company Form 24
Reg 29
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
LIST OF DIRECTORS AND SECRETARY OF FOREIGN COMPANY.
(Under section 252 (1) (b) of the Act)
Name of Company……………….…………………. (insert name of company)
Presented by ……………….……………………………………………………
(a) PARTICULARS OF THE PERSONS WHO ARE DIRECTORS
PARTICULARS OF INDIVIDUAL DIRECTORS
Names

Date of

Address

Nationality

Occupation Other

(first name birth

Directorships

and
surname)

PARTICULARS OF CORPORATE DIRECTORS
Corporate Name

Registered or principal
Office

Postal address

(b) PARTICULARS OF THE PERSON (S) WHO IS SECRETARY
PARTICULARS OF INDIVIDUAL SECRETARY
Names (first name and surname)*

Residential and postal address

*state any former first and surnames
PARTICULARS OF CORPORATE SECRETARY
Corporate Name

Registered office

Dated the ………… day of ………………………… the year…………………
Signed ……………………………………………
Director
Signed ……………………………………………
Secretary
NOTES
(1) “Director” includes any person who occupies the position of a director by
whatever name called and any person in accordance with whose direction
or instructions the directors of the company are accustomed to act.
(2) “Christian name” includes a forename, and “surname”, in the case of a
peer or person usually known by a title different from his surname, means
that title.
(3) “Former Christian name” and “former surname” do not include:—
(a) In the case of a peer or a person known by title different from his
surname, the name by which he or she was known prior to the
adoption of or succession to the title;

(b) In the case of any person, a former Christian name or surname
where that name or surname was changed or disused before the
person bearing the name attained the age of eighteen years or has
been changed or disused for a period of not less than twenty year;
or
(c) In the case of married woman the name or surname by which she
was known previous to the marriage.
(4) The name of all bodies corporate incorporated in Uganda of which the
director is also a director, should be given except bodies corporate of
which the company making the return is the wholly-owned subsidiary or
bodies corporate which are the wholly-owned subsidiaries either of the
company or of another company of which the company is the wholly owned
subsidiary. A body corporate is deemed to be the wholly owned
subsidiary of another if it has no members except that other and that
other’s wholly-owned subsidiaries and its or their nominees. If the space
provided in the form is sufficient, particulars of other directorships should
be listed on a separate statement attached to this return.
(5) Dates of birth need only be given in the case of a company which is subject
to section 197 of the Companies Act, namely a company which is not a
private company or which, being a private company, is the subsidiary of a
body corporate incorporated in Uganda, which is not a private company.
(6) Where all the partners in a firm are joint secretaries, the name and principal
office of the firm may be stated.

Company Form 25
Reg 29
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
LIST OF NAMES AND ADDRESS OF PERSONS RESIDENT IN
UGANDA AUTHORISED TO ACCEPT SERVICE ON BEHALF OF A
COMPANY INCORPORATED OUTSIDE UGANDA
(Under section 252 (1) (d) of the Act).
List of Persons Resident in Uganda authorised to accept on behalf of the Company
Service of Process and any Notices required to be served on …………………………
……………………………………………………………………... (insert name
of company), a company incorporated in ……………………………………….
(insert country of incorporation) and which has established a place of business
in Uganda at ……………………………………………
Names (first name and

Address

Occupation

surname)

Signed*…………………………………………………………………………..
Dated the ………day of …………………………………the year …………….
*Signed by the person authorised to act on behalf of the company under section
252(1), (d).

Company Form 26
Reg 29(3)
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
ADDRESS OF THE REGISTERED OR PRINCIPAL OFFICE
OF A COMPANY INCORPORATED OUTSIDE UGANDA
(Section 252 (1) (e) of the Act)
NOTICE
NOTICE of the situation of the Registered or Principal office of …………….
………………………………………………………… (insert name of company),
a company Incorporated in ………………………………………..… (insert
country of incorporation) and which has established a place of business in Uganda
at………………………………………………………………………………………
TO THE REGISTRAR OF COMPANIES:
I hereby give notice, in accordance with section 252(I) (e) of the companies Act
that the Registered office of the Company is situated at…………………………
……………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………….
Signed* ………………………………………………………………………………..
Dated this …………………day of ………………………… the year……………...
*Signed by the person authorised to act on behalf of the company under section
252(1)(d).

Company Form 28
Reg 31
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
NOTICE OF CESSATION OF BUSINESS
(Under section 259 of the Act)
Name of Company: ………………………………………………………………
Presented by: …………………………………………………………………...
NOTICE
TO: THE REGISTRAR OF COMPANIES:
………………………………………………………….… (name of the company)
hereby give you notice, in accordance with section 259 of the Companies Act,
that the Company has ceased to have a place of business in Uganda as from
the…………day of……………………………………… the year……………
Dated this …………… day of ……………………………the year…….……..
Signed*………………………………………………………………….
*Signed by the person authorised to act on behalf of the company under section
252(2),(d).

Company Form 29
Reg 32
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
NOTICE OF SPECIAL RESOLUTION FOR VOLUNTARY WINDING
(Under section 269(1) of the Act)
NOTICE

TAKE NOTICE THAT on the……………day of…………………………
the year ………………………………, a special resolution for voluntary
winding up of ……………………………………………… (insert
name of company) was passed by the shareholders at a meeting held at
………………………………………………………………...

TAKE FURTHER NOTICE THAT from …………………………… day of
……………………….. the year…………, the said company ceased to carry on
business except so far as is required to wind up the company.

Dated this……………… day of…………………………… the year …………

Signed……………………………………………………………………………

Company Form 30
Reg 33
THE REPUBLIC OF UGANDA
THE COMPANIES ACT
MEMBER’S VOLUNTARY WINDING UP
STATUTORY DECLARATION OF SOLVENCY EMBODYING A
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
(Under Section 271 of the Act)
WE/I the undersigned, being directors of………….………… (insert name
of the company) do solemnly and sincerely declare that we/I have made a full
enquiry into the affairs of the company, and that, having done so, we have formed
the opinion that this company will be able to pay its debts in full within a period
of twelve months, from the commencement of the winding up, and we refer to a
statement of the company’s assets and liabilities attached to this declaration.
WE/I make this declaration conscientiously believing the same to be true and by
virtue of the Statutory Declarations Act, Cap 22.
Declared before me by:
_____________________________ _______________________________
Name Signature
____________________________ _______________________________
Name Signature
BEFORE ME
______________________________________________________________
COMMISSIONER FOR OATHS/ REGISTRAR OF COURT/
MAGISTRATE
Note: The declaration of solvency shall be made within 30 days immediately
preceding the date of the passing of the resolution for winding up the company and
delivered to the Registrar not later than the date of registration of the Resolution.
*Attach statement of assets and liabilities as required by section 271 of the Act.
MAJ. GEN. KAHINDA OTAFIIRE
Minister of Justice and Constitutional Affairs

ภาคผนวก ข (ประเทศยูกันดา)
สรุปสัมภาษณ์ ดร. เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ณ บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จากัด กรุงเทพฯ
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น.
อุตสาหกรรมหนังทั่วไป
 กระบวนการฟอกหนังต้องใช้เงินลงทุนสูงเพราะสร้างมลพิษทางน้าสูงมาก ฉะนั้น จึงต้องการระบบ
บริหารจัดการน้้าเสียที่มีประสิทธิภาพ หากให้เอกชนลงทุนเองอาจไม่คุ้มทุนและไม่มีใครกล้าลงทุน รัฐ
ต้องเป็นผู้ลงทุนให้ ยกตัวอย่างความส้าเร็จที่อิตาลี รัฐบาลสามารถลงทุนระบบจัดการน้้า เสียที่มี
คุณภาพสูง ไร้กลิ่น และไร้สี มากว่า 20 ปีแล้ว
 การลงทุน ในกระบวนการฟอกหนัง ต้องเป็ น การลงทุ น ระยะยาว เพราะเครื่ องฟอกมีร าคาสู ง
(ประมาณ 10 ล้านบาท) และน้าเข้าจากยุโรป ดังนั้น รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่น และแก้ไขข้อจ้ากัด
ต่างๆ ของนั กลงทุน อาทิ กฎระเบียบ และผู้ มี อิทธิพลในพื้นที่ เพราะการผ่ อนคลายกฎระเบีย บ
บางอย่างกลับเปิดช่องว่างให้กลุ่มบุคคลนี้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น
 ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังของกลุ่มประเทศ CLMV มีบริษัทจากไต้หวันและอิตาลีเข้ามาลงทุนเป็น
ส่วนมาก
อุตสาหกรรมหนังในไทย
 โรงงานในไทยส่วนมากเป็นผู้ประกอบการระดับ OEM รับจ้างผลิตรองเท้าสตรี รองเท้าบุรุษ หรือ
รองเท้ากีฬา
 คุณเนาวรัตน์นอกจากเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยแล้ว ยังประกอบธุรกิจกระเป๋าหนังสตรี ภายใต้ตราสินค้า Eleganza ส่งออกไปยัง
ยุโรป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เป็นต้น
 ไทยนาเข้าหนังจากต่างประเทศร้อยละ 60 ซึ่งเป็นหนังหมักเค็ม โดยคู่ค้าหนังต้องมีความน่าเชื่อถือ
เพราะเวลาตรวจรับสินค้าจะตรวจสอบเฉพาะสินค้าตัวอย่าง
 หนังนาเข้าจากยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีราคาสูงตามคุณภาพ สืบเนื่องจากระบบฟาร์ม
เปิดที่เน้นสร้างความสุขให้กับสัตว์ ท้าให้ได้หนังที่ปราศจากแผลหรือต้าหนิ
 เครื่องหนังที่ใช้วัต ถุดิบจากภายในประเทศจะจาหน่ายให้กับตลาดในประเทศ ส่วนที่ใช้วัตถุดิบ
น้าเข้าจะเป็นสินค้าที่ส่งออกเพราะมีคุณภาพสูง
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ขีดความสามารถอุตสาหกรรมหนังไทย
 สาเหตุที่ไ ทยส่งออกหนังฟอกได้ปริมาณสูง และเพิ่มขึ้น เรื่ อยๆ เป็นเพราะนโยบายจากจีน และ
เวียดนามไม่เ อื้ออานวยอีกต่ อไป โดยรัฐ ไม่อนุญาตให้ จัดตั้งโรงงานฟอกหนังเพิ่มเติมจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่คือรายเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
 ต้นทุนหนังสาเร็จของไทยสูง เพราะถูกจัดเก็บภาษีและมีการผูกขาดการนาเข้าสารเคมีที่จ้าเป็นต่อ
กระบวนการผลิต ด้วยเหตุนี้ ศักยภาพการลงทุนของประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่กับต้นทุนสารเคมีด้วย
 คุณ ภาพหนั งดิ บ ของไทยยั ง สู้ ต่ า งประเทศไม่ ไ ด้ เ พราะรู ปแบบการเลี้ ย ง เช่ น โรงเรื อ นที่ไ ม่ ถู ก
สุขอนามัย รั้วเหล็กแหลมที่ทิ่มแทงผิวหนังสัตว์ เป็นต้น ประกอบกับสภาพภูมิ อากาศร้อน ส่งผลให้วัว
มีขนาดเล็กและหนังไม่หนานุ่ม อีกทั้งท้าให้หนังมีต้าหนิอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โชคชัยฟาร์มสามารถ
เลี้ยงดูวัวให้มีคุณภาพได้
 สัตว์แพทย์ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ในการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมแก่เกษตรกรได้ โดยต้องเข้าใจ
สายพันธุ์ของสัตว์และสถานที่ที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงดู
การลงทุนในต่างประเทศ
 ผู้ประกอบการเครื่องหนังไทยบางรายออกไปลงทุนในประเทศละแวกใกล้เคียง คือ จีน ลาว และ
กัมพูชา
 การออกไปลงทุนยังต่างประเทศของไทย เน้นขั้นตอนการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นในห่วงโซ่คุณค่า
โดยเฉพาะรองเท้ากีฬา ส่วนการผลิตในไทยเป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่น
 คุณเนาวรัตน์มองว่าการออกไปลงทุนยังต่างประเทศควรพิจารณานโยบายของรัฐบาลประเทศนั้น
อย่างถี่ถ้วน เพราะค้ามั่นบางอย่างของรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรให้ได้จริง เช่น ที่เวียดนามตั้งโรงงาน
มา 4 ปีแต่กลับยังขาดระบบจัดการน้้าเสียตามที่โฆษณาไว้ เป็นต้น
 ปั จ จั ย ที่ นั ก ลงทุ น ครุ่ น คิ ด ก่ อ นตั ด สิ น ใจลงทุ น ได้ แ ก่ วั ฒ นธรรม ความเข้ ม งวดของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ความเข้มงวดของกฎหมายแรงงาน ความเสรีทางการเงิน ความโปร่งใส สิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการจัดการน้้าเสีย ต้นทุนการขนส่ง และอัตราและ
ระยะเวลาคืนผลตอบแทน (Return on Investment: ROI)
 คุณเนาวรั ตน์ เห็ น ว่า บริ ษั ทที่จ ะออกไปลงทุน ยั งต่า งประเทศต้องแข็งแกร่ ง อย่า งแท้จ ริ ง โดยที่
วัตถุดิบในประเทศนั้นต้องมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล และมีต้นทุนการขนส่งที่ยอมรับ
ได้
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ภาคผนวก ค (ประเทศยูกันดา)
สรุปสัมภาษณ์ Dr. Frank Sebbowa
Executive Director, Uganda Investment Authority
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-10.00 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

บทบาทองค์กร
 Uganda Investment Authority (UIA) มีเป้าประสงค์หลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
โดยจัดตั้งศูนย์บริการกึ่งเบ็ดเสร็จ สาหรับนักลงทุน ด้วยการรวบรวมหน่ วยงานต่างๆ ไว้ในสถานที่
เดียวกัน ได้แก่ (1) Uganda Registration Services Bureau (URSB) ซึ่งทาหน้าที่จดทะเบียนธุรกิจ
และออก Certificate of incorporation (2) Uganda Revenue Authority (URA) ซึ่งเป็น
หน่วยงานด้านภาษี (3) National Environment Management Authority (NEMA) ซึ่งทาหน้าที่
ประเมิน EIA (4) Uganda Land Commission (ULC) ซึ่งดูแลเรื่องที่ดิน และ (5) Directorate of
Citizenship and Immigration Control (DCIC) ซึ่งทาหน้าที่ออกใบอนุญาตทางาน โดยในอนาคต
(ภายในเดือนมิถุนายน) จะปรับปรุงการบริการให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น
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 หน้าที่หลักของ UIA คือ การออกใบอนุญาตการลงทุน (Investment license) ซึ่งเริ่มต้นจาก
การยื่นเอกสาร 6 ชิ้น ได้แก่ (1) หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท (2) แผนธุรกิจ (Proposal) (3)
หลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (Evidence of land title) (4) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (5)
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เและ (6) ใบสมัครขอใบอนุญาตลงทุนซึ่งมีจานวน 4 หน้า
 ก่อนออกใบอนุญาต ในบางอุตสาหกรรมต้องไปขอใบอนุญาตจากหน่วยงานนั้นโดยตรง ได้แก่ ยา
(National Drug Authority) พลังงาน เหมืองแร่ และการศึกษา
 บริษัทต่างชาติและบริษัทท้องถิ่นได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติหมายถึง
กิจการที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 51 แต่ไม่มีข้อจากัดด้านโครงสร้างบริหารจัดการ
 ธุรกิจที่มีการส่งออกเกินร้อยละ 80 ของสินค้าที่ผลิตจะได้รับการงดเว้นภาษี 10 ปี ภายใต้สถานะ
เขตปลอดอากร (Free zone)
 เงินทุนขั้นต่่าส่าหรับบริษัทท้องถิ่น คือ 50,000 USD และส่าหรับต่างชาติ คือ 100,000 USD โดย
ตัวเลขดังกล่าวจะถูกนามาพิจารณาจากแผนธุร กิจ และตีมูลค่ารวมของเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุ
สานักงาน หรือแม้แต่ค่าเช่าที่ดินภายใต้สัญญาระยะเวลาเท่าใดก็ตาม แต่ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์
 กระบวนการท่า EIA สาหรับการจัดตั้งธุรกิจส่วนใหญ่ ใช้เวลา 3-4 เดือน ส่วนธุรกิจขนาดเล็กที่
ประเมินได้ง่าย เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝ่ง อาจไม่ต้องทา EIA เพียงแต่ส่งหนังสือชี้แจงโครงการ
แล้วทาง NEA จะระบุเงื่อนไขของการลงทุน
 ภายหลังได้รับการอนุญาตแล้ว UIA จะติดตามและประเมินผลโครงการ เช่น รายได้ การจ้างงาน
ตลาดส่งออก รายครึ่งปีหรือรายปี
 UIA ยังเป็นผู้บริหารเขตอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Industrial and business parks) ซึ่งมีแผนจะ
ดาเนินการให้ได้ 22 โครงการ ปจจุบันกาลังดาเนินการอยู่ 11 แห่ง ซึ่งที่มีนักลงทุนแล้ว 7 แห่งโดยอยู่
ในกรุงกัมปาลา 3 แห่ง นอกนั้นอยู่เมืองอื่นๆ เช่น Jinja, Soroti โดยรัฐเป็นผู้จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น ถนน ไฟฟ้า น้าประปา ระบบจัดการของเสีย เป็นต้น นอกจากนั้น ยูกันดายังมีนิคม
อุตสาหกรรมของต่างชาติ โดยมีจีนเป็นผู้ลงทุน
 ในเขตดังกล่าว รัฐจะให้เช่าที่ดินเบื้องต้นแล้วจึงประเมินโครงการ หลังจากนั้นจะอนุญาต 49 ปี ซึ่ง
สามารถขยายระยะเวลาได้ถึง 99 ปีตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ทั้งนี้ ในทางนิตินัยชาวต่างชาติไม่
สามารถซื้อที่ดินได้ ทั้งนี้ UIA คิดค่าพรีเมี่ยมประมาณ 3,000 USD ต่อเฮกตาร์ต่อปี
 นอกจากนี้ UIA ยังมีธนาคารที่ดิน ซึ่งทาหน้าที่จับคู่ระหว่างผู้ปล่อยเช่าที่ดินกับ ผู้ต้องการเช่าทา
ประโยชน์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของยูกันดา ได้แก่ (1) การแปรรูปเกษตร เช่น ฝ้าย ชา กาแฟ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ แป้ง ผักผลไม้ (ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกพืช บางชนิดสามารถปลูกได้
2 ฤดู) (2) การท่องเที่ยว เช่น โรงแรม (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (4) เหมืองแร่ เช่น พลังงาน
อัญมณี เพื่อส่งออกวัตถุดิบและสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ฝ่ายยูกันดาเคยเยี่ยมชมกิจการพลังงานของไทย
จึงต้องการดึงดูดการลงทุนในสาขาดังกล่าวด้วย
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โอกาสและอุปสรรคของการลงทุนในยูกันดา
 จุดแข็งของยูกันดา คือ เป็นศูนย์กลางของ EAC หรือเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศหรือภูมิภาค
ต่างๆ ในทวีป โดยตลาดยูกันดามีประชากร 35 ล้านคน และสามารถขยายได้ถึง 165 ล้านคนใน EAC
และ 480 ล้านคน ใน COMESA ประกอบกับ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสถียรภาพของนโยบายรัฐซึ่งไม่มีข้อจากัดเรื่องต้องมีหุ้นส่วนท้องถิ่น และให้เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
เงินทุน
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Richard Jabo
Director, Uganda Free Zones Authority
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

บทบาทองค์กร
 Uganda Free Zones Authority (UFZA) ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ Free Zone Act (2014) มีขอบเขต
หน้าที่ในการชี้น่าและก่ากับการจัดตั้ง การพัฒนา การบริหาร การตลาด การท่านุบ่ารุง และการ
ควบคุมดูแลกิจการประเภท Free Zone หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม UFZA ยังอยู่ในขั้น
เริ่มต้นการดาเนินงาน จึงยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้
 วิสัยทัศน์ของ UFZA คือ การอ่านวยความสะดวกให้กิจการที่ใช้ยูกันดาเป็นฐานอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออก UFZA จึงมีพันธกิจเพื่อบริหารจัดการและออกกฎระเบียบที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก โดยภายใน Free Zone จะมีบริการวินิจฉัยและดาเนินพิธีการศุลกากร และอานวยความ
สะดวกในการขอหนังสือรับรองต่ างๆ ที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจจากหน่วยภาครัฐงานอื่นๆ อีก
ด้วย
 นิยามของ Free Zone คือ พื้นที่ที่อยู่นอกเขตศุลกากรแต่การน่าเข้าสินค้าได้รับการพิจารณา
อากรขาเข้าในอัตราพิเศษ สินค้าขั้นต้นและวัตถุดิบที่ถูกนาเข้ามายังพื้นที่ Free Zone จะถูกควบคุม
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โดยศุลกากรเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกนาเข้ามายังพื้นที่เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต
หรือเพียงพักสินค้าแล้วส่งออกทันที
 พื้นที่ Free Zone เป็นได้ทั้ง Export Processing Zones, Free Port Zones, Special
Economic Zones และอื่นๆ
o ตัวอย่างของ Free Port Zones ได้แก่ การพัฒนา Entebbe Free Port Zone บริเวณท่า
อากาศยานนานาชาติ Entebbe โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ ประมง พืชสวน ผลิตภัณฑ์
เนื้ อและนม และแร่ ธ าตุ และภาคบริการต่อเนื่อ ง เช่น โกดังและคลั ง สิ นค้า บรรจุภัณ ฑ์
การจัดเรียงและการคัดเกรด
o ตัวอย่างของ Special Economic Zones ได้แก่ Oraba Special Economic Zone ในเขต
Koboko ติดกับเขตแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเซาท์ซูดาน มีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นการค้าขายและเพิ่มมูลค่าการลงทุนในตอนเหนือของประเทศ ซึ่งภายในพื้นที่
ประกอบไปด้วยพื้นที่การเกษตร พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นทีก่ ารศึกษา และพื้นที่พักอาศัย
o ตัวอย่างของ Export Processing Zones ได้แก่ Export Business Accelerator ในเขต
Kakase Industrial Park และ Soroti Industrial Park ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
SMEs ให้สามารถผลิตสินค้าส่งออก ด้วยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะความรู้ และโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ โดยอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ พืชสวน อาหาร หัตถกรรมเชิงพาณิชย์ สิ่งทอ
ICT และอื่นๆ
 ประเภทกิจการที่ UFZA ให้ใบอนุญาตมี 3 ประเภท ได้แก่
o ใบอนุญาตผู้พัฒนา คือ ใบอนุญาตสาหรับกิจการที่มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
Free Zone ทั้งการลงทุนเพื่อบริษัทเองหรือเพื่อส่วนรวม
o ใบอนุญาตผู้ประกอบธุ รกิจ คือ ใบอนุ ญาตเพื่อให้ ผู้ล งทุน สามารถประกอบธุรกิจ ใน Free
Zone
o ใบอนุญาตผู้จัดการ คือ ใบอนุญาตที่มอบให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ใน Free Zone
 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเพื่อเป็นกิจการใน Free Zone คือ
o ในการจดทะเบียนบริษัทกับ URSB ต้องแจ้งความจ่านงว่าเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์ จะ
เป็นผู้พัฒนาหรือผู้ประกอบธุรกิจใน Free Zone
o ยื่นใบสมัครกับ UFZA
o รอรับการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ส าหรั บ ผู้พั ฒ นาต้ องเริ่ ม ลงทุ น ภายใน 1 ปี หลั ง จากที่ ผ่ า นการรั บ รองจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนผู้ประกอบธุรกิจต้องเริ่มลงทุนภายใน 1 ปี หลังจากผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ URA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ศักยภาพการลงทุน
 ยูกันดาตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก จึงสร้างความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าไปยังไปยังประเทศรอบข้าง อาทิ แทนซาเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เซาท์ซูดาน ซึ่ง
สองประเทศหลังขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคแต่มีต้ นทุนที่สูงจากสถานการณ์ความปลอดภัยตาม
ค-5

ชายแดน โดยโครงข่ายถนนของยูกันดากาลังพัฒนาและจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
ได้เป็นอย่างดีในอนาคต
 ตลาดส่งออกที่ส่าคัญส่าหรับยูกันดาได้แก่ ยุโรป สหรัฐฯ ซึ่งมีความตกลง AGOA ตะวันออกกลาง
เอเชีย และตลาดในภูมิภาค COMESA
โอกาสของนักลงทุนไทย
 นักลงทุนไทยสามารถเข้ าไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคนิค และพัฒนาโรงฆ่า สัตว์และโรงงาน
ฟอกหนังให้มีความทันสมัย นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมลูกชิ้นได้อีกด้วย
 ในอุตสาหกรรมประมง ยูกันดายังแทบไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถผลิตสินค้าส่าเร็จ อาทิ
ปลากระป๋อง ไส้กรอกปลา ซุปปลา และขนมปงปลา
 นอกจากนั้น ไทยยังสามารถลงทุนห้องเย็นเพื่อการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของยูกันดา อัน
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าประมงได้มากยิ่งขึ้น
 เนื่ องจากปลารมควั น เป็ น ที่ นิ ย มในยูกันดา รวมไปถึงสหภาพยุโ รป สิ่งอ่า นวยความสะดวกเพื่ อ
การตากแห้งจึงเป็นอีกสาขาที่น่าลงทุน
 ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประมงยังสามารถน่าไปต่อยอดกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ได้ เช่น
ในขณะนี้ยูกันดามีเพียงบริษัทเดียวที่สามารถหนังปลามาแปรรู ปเป็นเครื่องหนังเพื่อการส่งออก หรือ
การนาวุ้นที่ได้จากเหงือกของปลามาปรุงเป็นยา เป็นต้น
 ปลาสวยงามก็เป็นอีกสาขาที่น่าลงทุน เพราะในตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมในสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าเป็นสาขาที่สามารถเติบโตได้อีกมาก แต่ยังขาดการพัฒนาในขณะนี้

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. William Tibyasa
Administrative Officer, Uganda Fish Processors and Exporters Association

ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น.

ที่มา : สุดคนึง นิเวศรัตน์ (2559)

ภาพรวมอุตสาหกรรม
 ทะเลสาบวิกตอเรียกินอาณาเขตของ 3 ประเทศ ได้แก่ ยูกันดา เคนยา และแทนซาเนีย โดยรายหลัง
มีพื้นที่มากที่สุดและเป็นที่ตั้งของตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุด แต่ยูกันดาเป็นผู้แปรรูปได้มากที่สุด
 ในยุค 1990s ยูกันดามีโรงงานแปรรูปสัตว์น้าอยู่ 20 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 8 แห่งเนื่องจาก
ภาวะการแข่งขันและปริมาณปลาในทะเลสาบวิกตอเรียลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการจับปลาเล็ก
ผิ ด กฎหมายเพื่ อจ าหน่ ายในประเทศเพื่อ นบ้ า นอย่า งสาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยคองโกซึ่ง รั ฐ บาล
พยายามปราบปราม ส่วน Uganda Fish Processors and Exporters Association (UFPEA) ซึ่งทา
หน้าที่ประสานความร่วมมือ มีสมาชิกทั้งหมด 14 ราย
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผลิตปลากะพงแม่น้่าไนล์สดหรือแช่แข็งเพื่อการส่งออกเกือบ 100% และ
ปลานิลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
 ยูกันดาแข่งขันได้ดีในสินค้าปลากะพงแม่น้่าไนล์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80 ของการส่งออกสัตว์น้่า
ส่วนใหญ่ ไ ปยั งตลาดสหภาพยุโ รป ที่เหลื อเป็นเอเชี ยตะวันออก ตะวั นออกกลาง สหรั ฐ ฯ และ
COMESA แต่สาหรับปลานิล ไม่สามารถแข่งขันทางราคากับประเทศในเอเชียได้
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 Department of Fisheries Resources เป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออกและมาตรฐาน เช่น
HACCP รวมทั้งสนับสนุนการทดลอง/ทดสอบต่างๆ แต่ทรัพยากรจากัด
 นอกเหนื อจากทะเลสาบวิกตอเรี ย ยูกันดายังอุดมด้วยแหล่งน้่า จืดอื่น ๆ ทั้งทะเลสาบและแม่น้า
เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าได้ เช่น การเลี้ยงปลานิลและปลาดุก/ช่อนในกระชัง ซึ่งสหภาพยุโรป
ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางเทคนิค แต่รัฐบาลยังขาดการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้
เพาะเลี้ยงรายย่อยและทาการตลาด
 อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์อยู่ในขั้นตั้งต้น ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า จึงมีนักลงทุนน้อยราย เช่น
บริษัท Ugachick โดยเป็นชาวต่างชาติเพียง 1-2 ราย
 ทั้งนี้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า ในกระชังต้องผ่าน EIA ด้วย ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาด ที่ตั้ง และ
รูปแบบการลงทุน
โอกาสการลงทุนของไทย
 ปลากะพงแม่น้่าไนล์มี omega-3 สูง จึงเหมาะส่าหรับแปรรูปท่าน้่ามันปลา
 นอกเหนือจากนั้น สินค้าแปรรูปอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ หนังปลา เกล็ดปลา ส่วนอาหารแปรรูปนั้นมี
เฉพาะไส้กรอกปลาทั้งที่มีอุปสงค์ในภูมิภาค
 อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ผู้ประกอบการไทยอาจเข้าไปลงทุน ได้แก่ น้่าแข็งและห้องเย็น อาหารปลาซึ่ง
ยูกันดามีวัตถุดิบแต่ขาดเทคโนโลยี รวมทั้งการเพาะและอนุบาลสัตว์น้่า
 ในกรณีที่นักธุรกิจไทยสนใจร่วมลงทุ น UFPFA สามารถเป็นสื่อกลางได้ โดยแนะนาให้ซื้อกิจการ
โรงงานที่ปิดตัวลง แต่หากธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้าขยายตัว UFPFA เชื่อว่าน่าจะมีสมาคมของตนเอง
โดยร่วมมือกับ UFPFA อย่างใกล้ชิด
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Cyprian Batala, Assistant Commissioner - External Trade

Ministry of Trade, Industry and Cooperatives
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.15-15.15 น.

ที่มา : ธนานันต์ วรสาร (2559)

บทบาทหน่วยงาน
 ปจจุบัน Ministry of Trade, Industry and Cooperatives (MTIC) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทดแทนการส่งออกสินค้าขั้นปฐมภูมิ
 MTIC มีหน่วยงานภายใต้สังกัดเช่น Industrial Research Institute ซึ่งทาหน้าที่สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาและการยกระดับเทคโนโลยี National Bureau of Standards ซึ่งทาหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน และ Uganda Development Cooperation ซึ่งทาหน้าที่
กาหนดและพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น พลังงาน เหมืองแร่
โอกาสการลงทุนของไทย
 ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 52 ของ GDP จึงต้องการขยายการลงทุนและเชื่อมโยงกับไทย
 ภาคเกษตรแปรรูปเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการขยายกาลังการผลิต การให้ความรู้ด้านมาตรฐาน
และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ส าหรั บ SMEs โดยสิ น ค้ า ที่ ก ระทรวงฯ ต้ อ งการการลงทุ น ได้ แ ก่
การแปรรูปกาแฟ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งกระทรวงฯ มองว่าไทยและ
ค-9

ยูกันดามีความคล้ายคลึงของพันธุ์ปลา เช่น ปลาทับทิม ที่บริษัท CPF นาพันธ์จากยูกันดาไปพัฒนาต่อ
แล้วกลับมาลงทุนที่แทนซาเนีย
 ภาคการผลิตอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ อิเล็กทรอนิกส์ และรองเท้า โดยในรายการ
หลังสุด กระทรวงฯ มองว่าการลงทุนจะช่วยลดช่องว่างการขาดดุลการค้าระหว่างยูกันดากับไทย
 ปัจจุบันประเทศสมาชิก EAC ก่าลังด่าเนินโครงการเขตศุลกากรร่วม ซึ่งหมายความว่าการนาเข้า
สินค้าที่ท่าเรือ Mombasa จะถูกส่งตรงไปยังประเทศสมาชิกได้โดยไม่ต้องรับการตรวจสอบที่ชายแดน
ทาให้ร่นเวลาการขนส่งสินค้าระหว่าง Mombasa กับกรุงกัมปาลาจากเดิม 7-8 วัน ลดเหลือเพียง
2 วัน นอกเหนือจากนั้ น ยังมีโครงการยกระดับโครงสร้า งพื้นฐานต่างๆ เช่น การก่อสร้ างรถไฟ
ความกว้างมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันใกล้ และการพัฒนาเส้นทางใหม่ เช่น
การพัฒนาท่าเรือ Lamu ทางตอนเหนือของเคนยา เป็นต้น

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ค-10

สรุปสัมภาษณ์ Ms. Brenda Katarikawe Opus
Senior Export Marketing Executive, Uganda Export Promotion Board
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 15.30-17.00 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ภาพรวมองค์กร
 Uganda Export Promotion Board (UEPB) อยู่ภายใต้สังกัด MTIC มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริม
การส่งออก
 บทบาทของ UEPB มี 5 ประการ ได้แก่ การป้อนข้อมูลด้านการค้าและการตลาด การพัฒนาสินค้า
ส่งออก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การให้ค่าปรึกษาและฝึกอบรม และการเสนอนโยบายแก่
รัฐบาล
 นโยบายของ UEPB สอดรับกับแผนพัฒนาระดับชาติ เช่น National Development Plan II (NDP
II), National Trade Sector Development Plan (NTSDP) และ National Trade Policy (NTP)
รวมไปถึงวิสัยทัศน์ 2040 ซึ่งกาหนดให้ยูกันดาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
 นโยบายที่เกี่ยวกับประมง คือ มีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมปลา (Fish levy) จากสินค้าปลาทุก
ประเภท ทั้งสด แช่แข็ง และแปรรูป ร้อยละ 0.25 ของมูลค่าสินค้า เพื่อนากลับไปพัฒนาอุตสาหกรรม
ในขั้นต้นน้า ส่วนในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ภาษีเป็นศูนย์
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 UEPB เป็นผู้ออกใบรับรองเพื่อการส่งออก Export Certificate Registration และ Certificate
of Origin เช่น COMESA (ค่าธรรมเนียม 5,000 UGX ต่อการขนส่ง) โดยมีกฎว่าต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 36 หรือใช้วัสดุท้องถิ่นร้อยละ 40 เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ แม้แต่ผู้ประกอบการใน Free Zone ก็
ต้องมาขอใบอนุญาตดังกล่าวจาก UEPB
 อย่ า งไรก็ ต าม การส่ ง ออกสิ น ค้ า บางประเภท เช่ น อั ญ มณี ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตจากกระทรวงที่
รับผิดชอบโดยตรง
การส่งออก
 สินค้าส่งออกหลัก คือ กาแฟ โกโก้ ปูนซีเมนต์ ผักผลไม้ ธัญพืช และไม้ตัดดอก
 สินค้าส่งออกจากยูกันดาไปไทย 3 ล่าดับแรกได้แก่ โลหะมีค่า ซี่งถูกไทยเรียกเก็บภาษีศุลกากร (Ad
valorem tax) ร้อยละ 3.2 ของเล่น (ร้อยละ 4.8) และผลิตภัณฑ์หนัง (ร้อยละ 13.7)
 ปริมาณการส่งออกปลาลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยร้อยละ 53 มาจาก
ทะเลสาบวิกตอเรีย และร้อยละ 39 มาจากทะเลสาบอัลเบิร์ต
 ปลาส่วนใหญ่ได้มาจากการจับ มีบางส่วนที่แปรรูปเป็นไส้กรอก แต่เพื่อการบริโภคในประเทศและ
ภูมิภาค
 ปริมาณการส่งออกหนังในปี 2557 เพิ่มจากปี 2553 ถึง 3 เท่า แต่มูลค่าเพิ่มเติบโตกว่า 4 เท่า
โดยส่วนใหญ่เป็นขั้นกึ่งสาเร็จรูป (Wet blue) อนึ่ง หนังดิบยูกันดาราคา 0.08 USD ต่อกิโลกรัม
 การขนส่งจากท่าเรือ Mombasa ใช้เวลา 2-3 วัน โดยมีผู้ให้บริการท้องถิ่นเป็นจานวนมาก

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. George Luganda
General Manager - Finance, Service and Computer Industries Limited
American Chamber of Commerce
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-9.30 น.

ที่มา : สุดคนึง นิเวศรัตน์ (2559)

ภาพรวมองค์กร
 American Chamber of Commerce (AmCham) ท่าหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสาหรับธุรกิจ
ของสหรัฐฯ ในยูกันดา โดยทาหน้าที่ให้ข้อมูลและประสบการณ์
 AmCham มีสมาชิกที่สมัครรายปีประมาณ 75 ราย โดยสาขาที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุด คือ การค้า
ส่งค้าปลีก รองลงไปเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น บริษัท NCR Corporation) ท่องเที่ยว และ
เกษตรแปรรูป
 กิจกรรมใหญ่ที่สุดของ AmCham คือการจัด Generation Agripreneur Summit and Expo
ทุกปี เพื่อเป็นเวทีแก่ผู้ประกอบการในสาขาเกษตรและส่งเสริมการยกระดับเทคโนโลยีในภาคดังกล่าว
 AmCham ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยมี Commercial attaché
เป็นสมาชิก และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐของยูกันดา เช่น URA, URSB, Kampala
Capital City Authority (KCCA), Uganda Bureau of Statistics ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
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 บริษัทไทยสามารถสมัครเป็นสมาชิก AmCham ได้ แม้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอเมริกันหรือไม่
ก็ตาม เช่นเดียวกับบริษัทท้องถิ่นอย่าง Mukwano Group of Companies บริษัทขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมอาหารซึง่ มีชาวยูกันดาเชื้อสายอินเดียเป็นเจ้าของ ที่ปจจุบันเป็นสมาชิก
 President ของ AmCham คนปัจจุบัน (Captain Abhay Agarwal) เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร
ไทย Tamarai Thai ด้วย
โอกาสการลงทุนของไทย
 ในภาคบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่าสนใจเพราะการแข่งขันยังไม่สูงนัก
 Development Finance Company of Uganda Bank Limited (DFCU Bank) มีบทบาทสาคัญ
ในการสนับสนุน ธุรกิจเกษตร อย่างไรก็ตาม บทบาทรัฐ ในการยกระดับภาคเกษตรยังไม่เพียงพอ
ประกอบกับบางหน่วยงาน เช่น NAAS เผชิญปญหาการบริหารผิดพลาดและคอร์รัปชั่น ยูกันดาจึง
ต้องการเทคโนโลยีจากประเทศที่ช่องว่างทางเทคโนโลยี (Technology gap) ไม่สูงเกินไป เช่น
ไทย อินเดีย เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลโดยเร็ว
 อีกปจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของภาคเกษตร คือ การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เนื่องจากสินเชื่อของ
ธนาคารมีดอกเบี้ยสูง หากบริษัทเกษตรขนาดใหญ่ของไทยต้องการมาลงทุน อาจพิจารณาสร้างกลไก
ไมโครเครดิต
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Gideon Badagawa
Executive Director, Private Sector Foundation Uganda
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-10.00 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

บทบาทองค์กร
 Private Sector Foundation Uganda (PSFU) เป็นองค์กรที่ดูแลภาคเอกชนทั้งหมดของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน
 PSFU มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจ เช่น ภายใต้โครงการ Competitiveness
and Enterprises Development Project ซึ่งธนาคารโลกสนับสนุน มีการจัดสรรทุนตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 7 สาขา ซึ่งรวมประมงและการเกษตรอยู่ด้วย แต่ไม่มีเครื่องหนัง โดย PSFU
จะอุดหนุนงบประมาณครึ่งหนึ่งสาหรับการพัฒนาศักยภาพ
 PSFU ได้ท่าการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าในสาขาต่างๆ เช่น ประมง โดยเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่วน
ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง PSFU ได้ให้ข้อมูลว่า โดยเฉลี่ยโรงฆ่าสัตว์เชือดวัวควาย 500 ตัวต่อวัน
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Enoth Mbeine
Senior Consultant - Business Development Services, FIT Uganda
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น.

ที่มา : ธนานันต์ วรสาร (2559)

ภาพรวมองค์กร
 FIT Uganda เป็นบริษัทให้ค่าปรึกษาแก่ภาคเอกชน เช่น Starbucks และ NGOs โดยระยะหลัง
เน้นสร้างองค์ความรู้ภาคเกษตร เช่น ข้อมูลตลาดรายประเภท ต้นทุนโลจิสติกส์ และการจับคู่ระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้บริษัทมีพนักงานประจา 15 คน
 บริษัทได้จัดท่าบทวิเคราะห์ Infotrade ซึ่งเผยแพร่ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล์ และวิทยุ ต่อภาคธุรกิจ และ
เกษตรกร โดยมีการแบ่งระดับความลึกของข้อมูลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ข้อมูลทั่วไปซึ่งไม่มี
ค่าใช้จ่าย ระดับที่ 2 ข้อมูลเชิงลึกรายสาขาซึ่งมีค่าใช้จ่าย 20,000 UGX ต่อปี และระดับที่ 3 ข้อมูล
การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า
 นอกจากนั้น FIT รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและขนาดของฟาร์ม และขายข้อมูลให้กับสถาบัน
การเงินหรือบริษัทประกัน
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 บริ ษั ท ยั ง ศึ ก ษาห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ การเข้ า ถึ ง ตลาด กฎระเบี ย บ โลจิ ส ติ ก ส์ และ
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ แต่ยังไม่ครอบคลุมสาขาประมงและเครื่องหนัง โดยมีค่าใช้จ่าย 400 USD ต่อ
วัน (การศึกษาข้อมูล เชิงลึกใช้เวลา 1 เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง) อย่างไรก็ตาม ยูกันดามีข้อจากัดด้าน
ข้อมูลปริมาณการผลิต
โอกาสการลงทุนของไทย
 บริ ษั ท ต้ อ งการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สาขาประมงกั บ ไทย โดยต้ อ งการผู้ จั ด การโปรไฟล์ ข องภาค
การเกษตรไทยมาเป็นตัวอย่าง เนื่องจากบริษัทจะนา ICT มาใช้ในธุรกิจภาคเกษตรมากขึ้น ผ่านทาง
SMS และโมบายแอพลิ เคชั่น เพื่อให้ เกษตรกรทราบข้อมูล สภาพอากาศ ตลาด และราคาอย่าง
ทันท่วงที
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Bemanya Twebaze
Registrar General, Uganda Registration Services Bureau
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 15.30-17.00 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

การจดทะเบียนธุรกิจ
 URSB เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท่าหน้าที่รับจดทะเบียนธุรกิจภายใต้ Ministry of Justice แต่ตั้งแต่ปี
2010 ได้มีอิสระมากขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน โดยเฉลี่ยมีการจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะ
ธุรกิจท้องถิน่ ผ่าน URSB จานวน 300 บริษัทต่อสัปดาห์
 การจดชื่อสามารถด่าเนินการออนไลน์ได้โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน
 รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) บริษัทเอกชน สามารถมีจานวนผู้ถือ
หุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 100 คน และ (2) บริษัทมหาชน สามารถจัดตั้งได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยไม่จากัด
จานวนผู้ถือหุ้นและจะเป็นหุ้นส่วนท้องถิ่นหรือต่างชาติก็ได้ (ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจ 470
USD) บริษัทต่างชาติจึงสามารถจัดตั้งธุรกิจเป็นสัญชาติยูกันดาได้ แม้ว่าจะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
100% ก็ตาม ทั้งนี้ ไม่มีสาขาอุตสาหกรรมต้องห้ามสาหรับการลงทุนต่างชาติ
 นอกจากนั้น URSB ยังเป็นผู้รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ่ากัด (Limited partnership) และอื่นๆ
เช่น JV, Agreement for Purchase และ Foreign Office
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 การปิดกิจการขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และภาระผูกพันทางการเงินของกิจการ โดย
สามารถปิดกิจการและเคลื่อนย้ายเงินทุน ออกจากยูกันดาภายใน 30 วัน สาหรับกรณีที่ไม่มีภาระ
ผูกพันธ์ทางการเงินใดๆ แล้ว
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 การจดทะเบียนทรั พย์สินทางปัญญา ได้แ ก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แบบอรรถประโยชน์
(Utility model) และในอนาคตจะรวมไปถึงการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial design) และสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 ทั้งนี้ หากบริษัทต่างชาติต้องการจดเครื่องหมายการค้า ต้องท่าผ่านตัวแทนเครื่องหมายการค้า
(Trademark agent) ท้องถิ่นเท่านั้น
บทบาทอื่นๆ
 นอกเหนือจากการจดทะเบียนและประชาสัมพันธ์ระเบียบการจดทะเบียนธุรกิจแล้ว URSB ยังท่าวิจัย
และเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพ
 จากทั้ ง หมดทั้ ง มวล URSB ได้ จั ด ท่ า ศู น ย์บ ริ ก ารแบบเบ็ด เสร็ จผ่ า นทางเว็บ ไซต์ Business
Licensing Information Portal (http://www.businesslicences.go.ug/) ซึ่งเป็นการรวมข้อมูล
กฎระเบียบและต้นทุนระหว่าง URSB กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง UIA, URA, KCCA และหน่วยงาน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ให้ใบอนุญาตการค้า และหน่วยงานเฉพาะทางที่ออกใบอนุญาต
 ทั้งนี้ URSB มองว่านักลงทุนไม่จ่าเป็นต้องจ้างทนายความทีเ่ รียกเก็บค่าบริการสูงเกินเหตุ
 ใบอนุญาตท่างาน (Work Permit) จะแบ่งไปตามลัษณะการท่างานหรือสาขาอุตสาหกรรม ตั้งแต่
ชั้น A ถึง G
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สรุปสัมภาษณ์ Dr. Ambrose Agona
Director General, National Agricultural Research Organisation
ณ เมือง Entebbe
วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-10.00 น.

ที่มา : ธนานันต์ วรสาร (2559)

บทบาทองค์กร
 National Agricultural Research Organisation (NARO) ท่าหน้าที่สนับสนุน 2 ด้านหลัก คือ
(1) การท่าวิจัยและพัฒนา ผ่านสถาบันวิจัยในระดับประเทศ 7 แห่ง โดยแบ่งตามสาขา เช่น ประมง
ปศุสัตว์ สหกรณ์ และสถาบันวิจัยท้องถิ่นอีก 9 แห่ง และ (2) การให้บริการข้อมูลและค่าปรึกษาแก่
ภาคเกษตรและภาคเอกชน
 การท่าวิจัยถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นหลัก แล้วจึงเป็นการสร้างรายได้
และเงินตราระหว่างประเทศ
 ทั้งนี้ รัฐบาลได้เน้นพัฒนาสินค้าโภคภัณฑ์ 12 ประเภท เช่น กาแฟ ชา ข้าวโพด กล้วย สัตว์น้า และ
ปศุสัตว์ โดยเน้นการยกระดับผลิตภาพเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงต้นทุน
การผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เครื่องจักรกลการเกษตร ในราคาที่เหมาะสม
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โอกาสการลงทุนของไทย
 เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ร้ อ ยละ 12 ของยู กั น ดาเป็ น พื้ น ที่ น้ า ทั้ ง ทะเลสาบและแม่ น้ าล าธารต่ า งๆ ใน
อุตสาหกรรมประมง ยูกันดามีปริมาณการผลิตจากการจับปลา 9 แสนเมตริกตันต่อปี ส่วนการ
เพาะเลี้ยงอยู่ที่ 1 แสนเมตริกตันต่อปี จึงมีช่องว่างสาหรับนักลงทุนไทยให้เข้ามาพัฒนา
 ในอดีตที่ผ่านมา ปริมาณปลาในทะเลสาบสูงเกิน จึงเกิดโรงงานแปรรูปปลาโดยการสนับสนุนของ
นักการเมือง แต่ป จจุ บัน การส่งออกสูงเกิน ไปจนท่าให้ประชากรปลาลดลง รัฐบาลจึงเปลี่ยนมา
สนั บสนุน การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าทดแทน ซึ่งอุปสรรคหลั กคือการขาดความรู้ และต้นทุนวัตถุดิบ สู ง
โดยเฉพาะอาหารปลาซึ่งมีส่วนแบ่งร้อยละ 30-70 จากต้นทุนทั้งหมด
 โอกาสการลงทุนของไทยจึงอยู่ที่อุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ อาหารสัตว์ กระชังซึ่งปจจุบันนาเข้า
จากจีนเกือบทั้งสิ้น แห/อวนซึ่งนาเข้าจากไทยและจีน และน้่าแข็งและห้องเย็น
 ส่วนการแปรรูปสัตว์น้าเป็นอาหาร ชาวแอฟริกันนิยมปลารมควัน และปลาตากแห้ง โดยสามารถ
ส่งออกเพื่อป้อนตลาด EAC และ COMESA รวมไปถึงไนจีเรีย
 นอกเหนือจากนั้น สหภาพยุโรปให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสาหร่ายส่าหรับไบโอดีเซล ซึ่ง
ไทยอาจมาลงทุนต่อยอดได้
 ทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ยูกันดามีจ่านวนปศุสัตว์ 14.2 ล้านตัว จาแนกเป็นวัว 6 ล้านตัว
และแกะ 4.2 ล้านตัว
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สรุปสัมภาษณ์ บริษัท Greenfields Uganda
เมือง Entebbe
วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.45-12.00 น.
ภาพรวมบริษัท
 บริษัท Greenfields ส่งออกปลากะพงแม่น้่าไนล์ โดยร้อยละ 80 ไปยังตลาดสหภาพยุโรป ที่เหลือ
เป็นปลานิลเล็กน้อยเพื่อป้อนตลาดภูมิภาคแต่ไม่มีการเพาะเลี้ยง ทั้งนี้ เจ้าของกิจการคนก่อน คือ
Mr. Philip Borel ชาวเบลเยียม (โทร: +256-752-764-764) ได้ผันตัวเองไปทาธุรกิจเพาะเลี้ยงปลา
นิลในกระชังที่เมือง Jinja
 จากการแข่งขันท่าให้บริษัทแปรรูปสัตว์น้่าต้องปิดตัวลงไปจ่านวนหนึ่ง แม้แต่บริษัท Greenfields
ต้องลดกาลังการผลิตจาก 30 ตันต่อวันเป็น 15 ตันต่อวัน
อุตสาหกรรมประมงน้่าจืด
 ทะเลสาบวิกตอเรียมีคุณภาพน้่าสูงที่สุด ส่วนในทะเลสาบอื่นๆ เช่น อัลเบิร์ต คุณภาพรองลงมา
 ทั้ง 3 ประเทศที่แบ่งพรมแดนทะเลสาบวิกตอเรียไม่มีการก่าหนดโควตาการจับปลาในทะเลสาบ แต่
มีข้อห้ามในการจับปลากะพงแม่น้่าไนล์ และปลานิล ที่มีขนาดเล็กกว่า 50 ซม. และ 27 ซม.
ตามลาดับ
 นอกจากนี้ ยูกันดายังมีปลาซาร์ดีนที่มีขนาดเล็กเหมาะแก่การผลิตอาหารปลา แต่ขาดการประหยัด
ด้วยขนาด
 รัฐเป็นผู้ก่าหนด Landing sites ซึ่งมีทั้งหมด 15 แห่งในยูกันดา (บริเวณชายหาดของทะเลสาบ
วิคตอเรียซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ) โรงงานแต่ละแห่งถูกกาหนดให้รับซื้อปลาจากสถานที่ดังกล่าว
โดยมีรัฐเป็นผู้รวบรวมสถิติไว้ โดยชาวประมงและเรือประมงต้องจดทะเบียนกับ Department of
Fisheries
 ราคาของปลากะพงแม่น้่าไนล์แปรผันรายสัปดาห์ตามตลาดสหภาพยุโรปเป็นหลัก
 วิธีการขนส่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ปลาสดต้องขนส่งทางอากาศผ่านท่ าอากาศยาน Entebbe
ส่วนปลาแช่แข็งถูกขนส่งไปท่าเรือ Mombasa
 ปลากะพงแม่น้่าไนล์ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้เพราะเป็นปลากินเนื้อ
โอกาสการลงทุนของไทย
 บริษัทฯ มองว่าธุรกิจต่อเนื่องที่ไทยสามารถเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ (1) บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ไม่
ว่าจะเป็นพลาสติก กระป๋อง กล่องกระดาษ กล่องโฟมสาหรับแช่แข็ง โดยในยูกันดาขณะนี้มีนักลงทุน
หลัก คือ บริษัท Hwan Sung ของเกาหลี ซึ่งผลิตกล่องโฟมสาหรับแช่แข็ง (2) เครื่องท่าน้่าแข็ง โดย
ปจจุบันบริษัท Greenfields นาเข้าเครื่องทาน้าแข็งเกล็ดจากจีน และ (3) แห/อวน ซึ่งนาเข้าจากจีน
เป็นหลัก
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สภาพแวดล้อมการลงทุน
 ยูกันดาไม่มีกฎหมายแรงงานขั้นต่่า โดยทั่วไปค่าจ้างสาหรับแรงงานประมาณ 5,000 UGX ต่อวัน
 ระบบสวัสดิการมี National Social Security Fund ที่ลูกจ้างสมทบร้อยละ 5 ของรายได้ และ
นายจ้างสมทบร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
 ฐานภาษีของยูกันดาเริ่มต้นที่รายได้ 240,000 UGX ต่อเดือน
 ด้วยระบบการจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร บริษัทจึงต้องมีเครื่องป่นไฟของตนเอง โดยโรงงาน Greenfields
ต้องใช้น้ามันถึง 200 ลิตรต่อวัน
 ระบบน้่าไม่เป็นอุปสรรคเพราะสามารถนาน้าจากทะเลสาบวิกตอเรียมาผ่านกระบวนการทาให้สะอาด
ได้เอง
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Mubaraka Nkuutu Kirunda
Director Membership Services, Uganda Manufacturers Association
และ Mr. Mwebe Emmanuel Zoya, Uganda Leather and Allied Industries Association

กรุงกัมปาลา
วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-14.15 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

อุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง
 ตั้งแต่ปี 2542 รัฐบาลพยายามลดการส่งออกหนังดิบ และเน้นการส่งออกสินค้าสาเร็จเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
 ตัวแทนของ Uganda Leather and Allied Industries Association (ULAIA) ที่เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้มีทั้งผู้ส่งออกหนังดิบ ผู้แปรรูปขั้ นต้น (ผู้ผลิตรองเท้าหัตถกรรม 2,000 คู่ต่อปี) รวมไปถึงผู้
ฝึกอบรมการทารองเท้าหนัง
 วิธีการซื้อหนังดิบของยูกันดา คือ ซื้อตรงจากโรงฆ่าสัตว์ร้อยละ 10 แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ซื้อจาก
พ่อค้าคนกลางเพราะสามารถควบคุมคุณภาพและคุณสมบัติได้ และที่เหลือร้อยละ 30 เป็นการนาเข้า
จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งคุณภาพหนังดิบต่ากว่ายูกันดา
 การลอกหนังยังใช้วิธีการดั้งเดิม จึงได้หนังดิบที่ไม่สม่าเสมอและมีตาหนิ
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 ทั้งประเทศยูกันดามีโรงงานฟอกหนังขนาดกลาง 7 แห่ง โดย Skyfat Tannery ที่เมือง Jinja มี
ขนาดใหญ่ที่สุด และรายย่อย 4 แห่ง ซึ่งแปรรูปถึงขั้น Wet blue ทั้งนี้ จีนกับอินเดียได้เข้ามาลงทุน
การฟอกหนังในยูกันดาแล้ว
 ศักยภาพการผลิตสินค้าส่าเร็จจากหนังยังจ่ากัด แค่เพียง 1-2 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10-20 ของ
สินค้าในบริษัทนั้น
 ULAIA มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนังร่วมกับภาควิชาการ เช่น Makerere University ทา
โรงเรียนสอนการฟอกหนังและอบรมการลอกหนังดิบ และร่วมมือกับ ULAIA ในการเสริมสร้างทักษะ
ผู้ประกอบการ
 รัฐก่าหนดให้ที่ตั้งของโรงงานอยู่ห่า งจากเขตชุมชน ส่วน NEMA เป็นผู้ก่าหนดตัวชี้วัดด้า น
สิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้า ซึ่งโรงงานฟอกหนังจะถูกตรวจสอบทุกปี หากไม่ผ่านเกณฑ์ รัฐสามารถ
สั่งปิดโรงงานได้
 ยูกันดาก่า หนดก่า แพงภาษีการน่า เข้าเครื่องหนังร้ อยละ 25 แต่อุปสรรคหลัก ต่อการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเครื่องหนังจากยูกันดาไม่ใช่สินค้านาเข้าจากต่างประเทศ แต่เป็นตลาดสินค้ามือสอง
 ต้นทุนการขนส่งจากกรุงกัมปาลาไปยังท่าเรือ Mombasa ด้วยตู้สินค้า TEU เท่ากับ 1,550
ดอลลาร์สหรัฐฯ
โอกาสการลงทุนของไทย
 ULAIA คาดหวังว่าไทยจะเข้ามาจัดตั้งกิจการฟอกหนังและ/หรือผลิตสินค้าส่าเร็จ
 รายการสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์หนังสาหรับโรงแรม เข็มขัด กระเป๋าหนัง รองเท้าแตะ
และรองเท้า โดยปจจุบันรองเท้ามีสัดส่วนร้อยละ 80 ของสินค้าสาเร็จทั้งหมด และจากร้อยละ 80 นี้
ส่วนแบ่งที่สูงที่สุดคือรองเท้านักเรียน เนื่องจากว่ามีจานวนนักเรียน 7 ล้านคน ทาให้มีอุปสงค์รองเท้า
นักเรียน 3 ล้านคู่ต่อปี อนึ่ง เครื่องแบบนักเรียนของยูกันดาบังคับให้สวมรองเท้าหนัง
 อุตสาหกรรมสนับสนุนอันเป็นที่ต้องการ คือ เคมีภัณฑ์อินทรีย์
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Raj Prakash
General Manager, Lake Bounty
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 15.15-16.45 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ภาพรวมบริษัท
 บริษัท Lake Bounty มีสถานะเป็นบริษัทท้องถิ่นแต่ถือหุ้น โดยต่างชาติ ซึ่งเดิมมีเจ้าของเป็นชาว
เกาหลีแต่ชาวอินเดียได้เข้ามาซื้อกิจการต่อ
 Lake Bounty เป็นบริษัทขนาดกลางที่มีแรงงาน 250 คน (ค่าจ้างแรงงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้
เฉลี่ย 200 USD ต่อเดือน)
 บริษัทส่งออกปลากะพงแม่น้่าไนล์ทั้งสดและแช่แข็งไปยังตลาดสหภาพยุโรปเป็นหลัก รองลงไปเป็น
สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และสิงคโปร์ ทาให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการส่งออก โดย
กาลังการผลิตอยู่ที่ 8 ตันต่อวัน อีกร้อยละ 20 นาไปบริโภคในท้องถิ่น เช่น ส่วนหัวและหนัง
 บริษัทเคยแปรรูปปลานิล แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตต่า จึงยกเลิกไปแล้ว
 บริษัทใช้วิธีการซื้อปลาโดยตรงจากชาวประมงที่ Landing sites ซึ่งกากับดูแลโดย Department
of Fisheries
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 ส่วนแบ่งตลาดเป็นปลาสดร้อยละ 60-70 ซึ่งขนส่งทางอากาศ ส่วนปลาแช่แข็งถูกส่งไปท่าเรือ
Mombasa โดยเฉลี่ย 1 ตู้สินค้าต่อสัปดาห์ โดยบริษัทมีรถบรรทุกสินค้าของตนเอง
 บริษัทใช้กล่องโฟมขนาด 6 กิโลกรัมประมาณ 800-1,000 กล่องต่อวัน ในการบรรจุปลาสด ส่วน
ปลาแช่แข็งใช้กล่อง 2 ประเภท ได้แก่ (1) กล่องลูกฟูก (Corrugated box) ซึ่งผลิตในประเทศ และ
(2) กล่องดูเพล็กซ์ ซึ่งนาเข้าจากอินเดีย โดยบริษัทมีเครื่องพิมพ์ลายบรรจุภัณฑ์ของตนเอง
 ปัญหาหลักที่ผู้ บริห าร Lake Bounty กังวล คือ การลักขโมยจากคนภายนอกและภายใน
การคอร์รัปชั่น และกาลังไฟฟ้าไม่เสถียร ส่วนน้าไม่เป็นปญหา
 นอกจากโรงงานที่ยูกันดา Lake Bounty ยังมีโรงงานที่เมือง Mwanza ประเทศแทนซาเนีย แต่
เผชิญอุปสรรคด้านการขนส่งปลาสด เนื่องจากต้องใช้เวลาถึง 18 ชั่วโมงไปยังท่าอากาศยานไนโรบี
โอกาสการลงทุนของไทย
 บริษัทต้องการให้มีการลงทุน (1) บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องดูเพล็กซ์ซึ่งปจจุบันต้องนาเข้า และกล่อง
ลูกฟูกที่มีอยู่ปจจุบันแต่ยังไม่สวยงาม (2) คลอรีน และ (3) เครื่องท่าน้่าแข็งและตู้เย็น
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สรุปสัมภาษณ์ Bujagali Property Agency
ณ เมือง Jinja
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-10.30 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในยูกันดา
 เมือง Jinja มีโครงการก่อสร้างจานวนมาก เพราะนักลงทุนต่างชาติ (อินเดียและเคนยา) เข้ามาตั้ง
โรงงาน
 ราคาที่ดินติดแม่น้าไนล์ในเมือง Jinja เท่ากับประมาณ 100 ล้าน UGX ต่อเอเคอร์ ส่วนในย่านหรู
ของ กรุงกัมปาลา เช่น Kololo, Nakasero สูงถึง 600 ล้าน UGX ต่อเอเคอร์
 อย่างไรก็ตาม ในเมือง Jinja นักลงทุนต่างชาติมักเลือกเช่าบังกะโลซึ่งมีขนาดประมาณ 4 ห้องนอน
ในราคา 600-800 USD ต่อเดือน
 ผู้ให้เช่าร้อยละ 40 เป็นคนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายเดิม ส่วนรายใหม่มีกลุ่มคนโซมาเลียจาก
สหภาพยุโรปที่ต้องการกลับมาอยู่แอฟริกา จึงหาทาเลที่มีความสงบสุขกว่าประเทศบ้านเกิด
กฎหมายที่ดิน
 ที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีโฉนด
 ชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อที่ดินได้ แต่มีช่องว่างที่ทาให้ในทางปฏิบัติชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของ
เช่นเดียวกันยูกันดามีกฎหมายผังเมืองแต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้
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สรุปสัมภาษณ์ National Fisheries Resources Research Institute
ณ เมือง Jinja
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00-12.30 น.

ที่มา : ธนานันต์ วรสาร (2559)

อุตสาหกรรมประมง
 ยูกันดาสามารถส่งออกปลาได้ 5 แสนตันต่อปี โดยรัฐตั้งใจเพิ่มปริมาณดังกล่าวเป็น 1 ล้านตันต่อปี
พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง เนื่องจากการลงทุน ปจจุบันเป็นเพียงการแสวงหาทรัพยากรแล้ว
ส่งออกซึง่ แทบไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 อุปสงค์ที่สวนทางกับอุปทานปลาในทะเลสาบส่งผลให้ ยูกันดาต้องขยายพันธุ์สัตว์น้่าเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ชาวประมงต้องการเทคนิคและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 ยูกัน ดาเคยมีโ ครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงพัน ธุ์ ปลาร่ วมกับประเทศต่า งๆ อาทิ จีน ซิมบับเว
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม แต่ละโครงการมีระยะเวลาจากัดและขาดความต่อเนื่อง
 ยูกันดาเลี้ยงปลานิลมากที่สุด โดยมีราคาที่ 8,000 UGX ต่อกิโลกรัม
 เกษตรกรไม่มีแหล่งสินเชื่อเพื่อการอนุบาลพันธุ์สัตว์น้่า รวมไปถึงตัวเกษตรกรเองยังไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการออม
 ยูกันดาไม่มีตลาดกลางอย่างในประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าบริษัทผู้แปรรูป หรือแม้แต่โรงแรมและ
ร้านสะดวกซื้อ จะซื้อปลาจากชาวประมงที่ Landing sites โดยตรง
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 ยูกันดามีสินค้าจากปลา 3 ลักษณะ ได้แก่ ปลาแช่เย็น ปลาแช่แข็ง และปลารมควัน
โอกาสของนักลงทุนไทย
 ไทยสามารถน่า ปลาหลายสายพัน ธุ์ มาลงทุน เพาะเลี้ยงได้ เนื่องจากยูกันดามีส ภาพแวดล้ อมที่
คล้ายกัน
 กุ้งเป็นสัตว์น้่าอีกประเภทที่ไทยอาจเข้ามาบุกเบิก
 กระชังเลี้ยงปลาในยูกันดามีราคาสูงและคุณภาพต่่า ไทยจึงสามารถเข้ามาสนับสนุน
 อควาโปนิกส์ (Aquaponics) หรือการนาน้าจากการเลี้ยงสัตว์น้ามาปลูกพืชเป็นอีกกิจการที่น่าสนใจ
เพราะปจจุบันพืชที่ถูกเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหารปลายังมีปริมาณต่า การผลิตอาหารปลาจึงเป็นคอขวด
ต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งหากสามารถก้าวผ่านขีดจากัดนี้ได้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจะ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Godfrey V. Monor
Executive Secretary, Lake Victoria Fisheries Organisation
ณ เมือง Jinja
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00-12.30 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

บทบาทองค์กร
 Lake Victoria Fisheries Organisation (LVFO) เป็นองค์กรภายใต้สังกัด EAC ซึ่งมีพนักงาน
18 คน ท่าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง (Harmonisation) ของ
นโยบายและกฎระเบียบระหว่างประเทศสมาชิก EAC เช่น จานวนเรือ จานวนชาวประมง วิธีการจับ
ปลา เช่น ห้ามการตกปลาแบบลากเหยื่อ (Trolling) แต่หน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเป็นของแต่ละ
ประเทศ
 นอกจากนั้น LVFO ยังเป็นผู้ประสานงานเพื่อก่าหนดกฎเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า เช่น สถานที่
จานวน และขนาดของกระชัง โดย ณ เดือนมีนาคม 2559 กาลังจัดทาร่างคาแนะนา (Guideline)
สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าฉบับแรก จึงแนะนาให้ คณะผู้วิจัยติดตามความคืบหน้าของการจัดทา
คาแนะนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ต่อไป
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โอกาสการลงทุนของไทยในสาขาประมงน้่าจืด
 การจับปลาจากทะเลสาบวิกตอเรียมีปริมาณ 919,000 เมตริกตันต่อปี หรือเทียบเท่า 840 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับเพียง 150,000 เมตริกตันต่อปีจากการเพาะเลี้ยง
 ตลาดปลาที่มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมที่สุดใน EAC คือที่ Kirumba ใกล้เมือง Mwanza ประเทศ
แทนซาเนีย ซึ่งก่อสร้างภายใต้ความช่วยเหลือจาก JICA
 อย่างไรก็ตาม การสร้างมูลค่าเพิ่มจ่ากัดเฉพาะปลานิลทอดและปลาดุก/ช่อนตากแห้ง ซึ่งในกรณี
หลังใช้เวลานานและมีผลต่อเนื้อปลา จึงต้องการเทคโนโลยีการถนอมอาหาร
 อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไทยอาจพิจารณาเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ (1) เครื่องท่าน้าแข็ง ซึ่งปจจุบัน
นาเข้าจากจีนเกือบทั้งหมด (2) บรรจุภัณฑ์ ซึ่งปจจุบันมีการนาเข้าจากต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังใช้
ตะกร้ า มากกว่ าถั ง พลาสติ ก หรื อ ในกรณี ข องปลาซาร์ ดี น แห้ ง ใช้ ถุ ง กระสอบและแรงงานคนใน
การบรรจุถุงให้เต็ม และ (3) ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกตู้เย็น ซึ่งปจจุบันใช้รถกระบะและจักรยาน
เป็นหลัก (การขนส่งโดยใช้จักรยานยนต์ผิดกฎหมาย) รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ Landing
sites
โอกาสการลงทุนของไทยในสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าส่วนใหญ่เป็นปลานิ ล โดยมีนักลงทุนต่างชาติจากจีนด้วย ส่วนปลาพันธุ์อื่นที่
LVFO สนใจได้แก่ Dagaa ซึง่ นิยมใช้เป็นยา และปลาตะเพียน
 อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไทยอาจพิจารณาเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ (1) อาหารปลา (2) กระชัง ซึ่ง
ปจจุบันส่วนใหญ่นาเข้าจากไทย (3) สารเคมี ซึ่งมีบางประเภทนาเข้าจากไทยแล้ว (4) โรงเพาะฟัก
(5) การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่อาหารกระป๋องทาได้ยากเพราะใน EAC ไม่มีการผลิตกระป๋อง
เองจึงทาให้ต้นทุนแพงมาก (ใกล้สุดคือโรงงาน TUF ที่เซเชลส์) แม้ว่าอุปสงค์จะเติบโตก็ตาม รวมไป
ถึง (6) บริการต่อเนื่อง เช่น ร้านอาหาร การค้าและกระจายสินค้า เป็นต้น
 วิธีการหนึ่งที่เหมาะสมส่าหรับนักลงทุนไทย คือ เข้ามาท่ากิจกรรมแนว CSR เพื่อถ่ายทอดความรู้
ก่อน แล้วจึงตัดสินใจเข้ามาลงทุน
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Dino Schmitz
Commercial Manager, Spedeg Interfreight
ณ กรุงกัมปาลา
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 16.00-17.30 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ภาพรวมบริษัท
 Spedeg Interfreight จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยมีส่านักงานใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ และ
สานักงานสนับสนุนที่สิงคโปร์ จีน และอินเดีย
 Spedeg Interfreight East Africa ให้บริการโลจิสติกส์ใน 6 ประเทศ EAC โดยมีศูนย์กระจาย
สินค้าระดับภูมิภาคที่กรุงกัมปาลา และในยูกันดามีสาขาที่ เมือง Entebbe, Jinja รวมทั้งด่าน
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด
 สิ น ค้ า น่ า เข้ า หลั ก ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารขนส่ ง ได้ แ ก่ ข้ า วจากปากี ส ถาน น้่ า ตาล วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง และ
ยานพาหนะ
 ทั้งนี้ ยูกันดาเป็นจุด กระจายสิน ค้าของสินค้าขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ
โดยเฉพาะสินค้าเภสัชภัณฑ์ และมุ้ง
 บริษัทฯ ไม่มีรถบรรทุกของตนเอง แต่ใช้วิธี จ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเคนยา โดยมีรถบรรทุกรีเฟอร์
(Reefer trucks) ด้วย
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 การขนส่งผ่านแดนไม่มีปัญหาเพราะยานพาหนะเคนยาสามารถผ่านแดนประเทศ EAC ได้หมด
ประเด็นหลักจึงเป็นการสร้างประสิทธิภาพการขนส่ง ลดการขนสินค้าขาเดียวให้ต่าที่สุด
 บริษัทฯ ท่าทั้งการขนส่งทางบกต่อทะเลและทางอากาศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้จัดการการ
ขนส่งปลาสดเพราะกังวลเรื่องห้องเย็น ส่วนการขนส่งไม้ตัดดอก บริษัทไม้ตัดดอกมักจัดการการขนส่ง
ด้วยตนเอง
 บริษัทฯ พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบราง ซึ่งถูกทอดทิ้งตั้งแต่ยุค 1970s และไม่ได้รับ
การดูแลรักษา ร่วมกับ Rift Valley Railways
 ส่าหรับการขนส่งทางรางในยูกันดา บริษัท ฯ มีส่วนแบ่งสูงที่สุด โดยได้ จัดตั้ง คลังสิ นค้า (Cargo
terminal) ใกล้กับเมือง Jinja สาหรับการขนส่งทางรางโดยเฉพาะ
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับการขนส่งสินค้าอันตราย
เส้นทางและต้นทุนการขนส่ง
 เส้นทางการขนส่งหลักใน EAC มีเพียง 2 สาย ได้แก่ ท่าเรือ Mombasa สาหรับประเทศเคนยา
ยูกันดา และรวันดา และท่าเรือ Dar es Salaam สาหรับประเทศแทนซาเนียและบุรุนดี
 การขนส่งจาก Mombasa มากรุงกัมปาลาใช้เวลาขนส่งรวมพิธีการศุลกากรรวม 7-9 วัน โดยมี
ต้นทุนเฉลี่ย 3,300 USD ต่อตู้สินค้า 20 TEU และ 3,600 USD ต่อตู้สินค้า 40TEU ซึ่งรวม
ค่าธรรมเนียมของท่าเรือ Mombasa
 สินค้าจะค้างอยู่ที่ท่าเรือ Mombasa โดยไม่ต้องเสียภาษีได้ไม่เกิน 3 วันเท่านั้น
 ภายใต้ Single Customs Territory สินค้าบางประเภทที่ระบุโดย URA สามารถเลือกที่จะตรวจ
ที่ท่าเรือ Mombasa เท่านั้น โดยไม่ต้องตรวจซ้าที่ด่านชายแดน Malaba ระหว่างเคนยากับยูกันดา
นอกจากนี้ EAC ยังใช้ระบบภาษีศุลกากรร่วมกันอีกด้วย
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สรุปสัมภาษณ์ บริษัท Ugachick
ณ เมือง Magigye
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-10.30 น.

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)

ภาพรวมบริษัท
 บริษัท Ugachick เริ่มต้นจากการผลิตไก่ ทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่ และอาหารไก่ แล้วจึงหันมาท่าประมง
น้่าจืด โดยผลิตอาหารปลา (นาเข้าปลาป่นจากสหราชอาณาจักร) และเพาะเลี้ยงปลานิลในทะเลสาบ
วิกตอเรีย นอกจากนี้ บริษัทฯ เคยทดลองเลี้ยงปลาดุก/ช่อนในบ่อแต่ไม่มีตลาดรองรับ (ในภาพรวม
ของอุตสาหกรรม มี 5 บริษัทที่ท่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า โดยรายหนึ่งเป็นชาวยูเครน)
 ปลานิลเหมาะส่า หรั บการเลี้ยงในกระชังมากกว่า ในบ่อ เพราะมีความเสี่ยงเรื่องออกซิเจนจาก
การเปลี่ ย นน้ าและการท าความสะอาดบ่ อ (คุ ณ ภาพน้ าในทะเลสาบวิ ก ตอเรี ย เหมาะสมแก่ ก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามากที่สุด) โดยใช้เวลา 1 เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง ในการอนุบาลปลานิลก่อนนาไป
เพาะเลี้ยงในกระชังอีกประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งทางบริษัทต้องการจะลดระยะเวลาดังกล่าว
 ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าไม่ต้องเช่าพื้นที่ทะเลสาบแต่ต้องซื้อที่ดินบนฝั่ง ทั้งนี้ ต้องติดต่อจดทะเบียน
กับ Department of Fisheries และทา EIA จึงได้รับการจัดสรรพื้นที่ผิวน้ามาให้ ซึ่ง Ugachick ใช้
พื้นที่นั้นเป็นที่พักของคนงาน โดยปจจุบันมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากไทย 2 คนมาดูแลการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าโดยเฉพาะ
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 บริษัทฯ เห็นว่าพฤติกรรมของชาวแอฟริกันที่นิยมบริโภคปลารมควัน อาจเป็นอุปสรรคของการทา
ปลากระป๋อง
 ส่วนในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ บริษัทฯ นาเข้าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จากเนเธอร์แลนด์ และขายอาหาร
สัตว์ด้วยวิธีพันธสัญญากับผู้เลี้ยงไก่
 บริษัทส่งออกด้วยตนเอง แต่การจาหน่ายภายในประเทศอาศัยบริษัทอื่นกระจายสินค้า

ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2559)
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สรุปสัมภาษณ์ คุณประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี
และคุณสุรศักดิ์ สุโขบล ผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงไนโรบี

ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี
วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

ที่มา : ธนานันต์ วรสาร (2559)

การลงทุนไทยในแอฟริกาตะวันออก
 ในกลุ่ม EAC ประเทศที่น่าลงทุนที่สุด คือ เคนยา แทนซาเนีย และยูกันดา ซึ่งมีศักยภาพสูง แต่
นักลงทุนไทยกังวลปัญหาอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ (1) ความปลอดภัย (2) เสถียรภาพทาง
การเมืองและความโปร่งใส (ต้องเข้าถูกช่องทางและมีค่าใช้จ่ายรายทาง) (3) ความแน่นอนของ
กฎระเบียบและข้อมูล และ (4) โครงสร้างพื้นฐาน
 การลงทุนไทย 100% ในเคนยาปัจจุบันมีจ่ากัดเฉพาะร้านอาหารราคาปานกลาง (ประมาณมื้อละ
200 บาทต่อหัว) ส่วนร้านอาหารไทยอื่นๆ ซึ่งไทยไม่ได้เป็นเจ้าของ มักตั้งอยู่ในโรงแรมระดับ 5 ดาว
เพื่อให้บริการลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉลี่ยตกมื้อละ 1 พันบาท
 บริษัท Sanden Intercool ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผลิตตู้แช่เย็นกระจก Sanden
ในประเทศเคนยาด้วยวิธี Completely Built Unit (CBU) โดยออกแบบเพื่อตอบสนองตลาดท้องถิ่น
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 บริษัทไทยไม่ได้ลงทุนโดยตรงแต่มตี ัวแทนจ่าหน่าย รายทีม่ ีชื่อเสียงที่สุดคือเครื่องขุดเจาะน้่าบาดาล
ซึ่ ง มี ที่ ยู กั น ดาด้ ว ย โดยจ าหน่ า ยตรงและผ่ า นจุ ด แสดงสิ น ค้ า ของตนเองแก่ ป ระชาชน เอกชน
หน่วยงานรัฐ และองค์ก ารระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้รับจ้างขุดเจาะ เป็นเพียงการฝึ กอบรมแก่คน
ท้องถิ่น
 สินค้ารายการอื่นที่มีศักยภาพ ได้แก่ รถไถเดินตาม จักรยานยนต์ (ส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าจากจีน
และอินเดีย) แบตเตอรี่ (เคนยาและแทนซาเนียมีผู้นาเข้าแบตเตอรี่ 3K แต่บริษัท 3K ไม่ได้เป็นผู้
จาหน่ายเอง) ถังแก๊ส (บริษัทไทยแห่งหนึ่งมีศูนย์กระจายสินค้า 22 แห่งและส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
80) และข้าว (ส่วนใหญ่นาเข้าจากปากีสถานในราคา 500 USD ต่อตัน แต่ของไทยราคาสูง 900 USD
ต่อตัน หรือเป็น 3 เท่าของราคาที่จาหน่ายในไทย โดยรายใหญ่ คือ ข้าวตราฉัตร)
 โดยรวม สินค้าไทยได้รับความนิยมจากชาวแอฟริกันเพราะมีคุณภาพอยู่ในระดับบน
โอกาสการลงทุนของไทย
 รัฐบาลต้องการให้อุตสาหกรรมในประเทศแปรรูปได้ เช่น เคนยาขึ้นภาษีน้าตาลเพื่อต้องการส่งเสริม
การผลิตภายในประเทศ แต่ปญหาที่ตามมาคือการลักลอบนาเข้าน้าตาลผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับ
ยูกันดาที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มสาหรับอาหารแปรรูป
 มติ EAC ก่าลังห้ามน่าเข้าเสื้อผ้าและเครื่องหนังมือสอง แต่ของบริจาคยังคงเข้าถึงตลาดได้ ส่ วน
สินค้าปลอมไม่เป็นปญหา แต่มีกรณีบริษัทพลาสติกและแก้วของไทยรายหนึ่งมีตัวแทนจาหน่าย 3-4
รายในเคนยา แต่ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นไปจด IP บริษัทไทยจึงต้องหยุดการส่งออก
 ในเคนยามี นั ก การเมื อ งสนใจท่ า ฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งปลานิ ล โดยจ้ า งอาจารย์ จ ากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมาช่วย ส่วนในเซาท์ซูดานมีนักธุรกิจรายหนึ่งสนใจปลูกข้าวและจ้างชาวนา 2-3 คนจาก
ไทยมาสอน
 การก่อสร้างมีอุปสงค์สูงเพราะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเครือ SCG เคยมาส่ารวจลู่ทางใน
เคนยาแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจลงทุน
ข้อเสนอแนะต่อนักลงทุน
 การลงทุ น ที่ ดี ค วรถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่ ค นท้ อ งถิ่ น แต่ ค นท้ อ งถิ่ น กลั บ ไม่ มี ค วามพร้ อ มใน
การเรียนรู้ ตัวอย่างเช่นช่างก่อสร้างไม่มีคุณภาพ
 คุณสุรศักดิ์แนะน่าให้ใช้วิธีลงทุนแบบญี่ปุ่น คือ CBU หรือ Completely Knocked Down (CKD)
เพราะไม่ต้องพึ่งอุตสาหกรรมสนับสนุน
 ด้านวิธีการกระจายสินค้า นักลงทุนไทยต้องเข้าใจว่าไม่มีการค้าส่ง เมื่อผลิตแล้วจะส่งตรงเข้าห้าง
อย่างเช่น Nakomatt โดยไม่ผ่านศูนย์กระจายสินค้า
 การลงทุนขนาดใหญ่อาจเพิ่มอ่านาจต่อรองได้ ยกตัวอย่างกรณีของจีน ต่อรองการลดค่าใบอนุญาต
ทางานระยะเวลา 2 ปี จาก 200,000 KES เป็น 20,000 KES
 เคนยาเป็นประเทศเดียวใน EAC ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission:
JC) กับไทย โดยจัดครั้งที่ 2 ช่วงปลายเดือนเมษายนที่กรุงเทพฯ
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