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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
1.1 บทนา
สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยเอธิ โ อเปี ย (Federal Democratic Republic of
Ethiopia) หรื อ ประเทศเอธิ โ อเปี ย ตั้ ง อยู่ ท างตะวั น ออกของทวี ป แอฟริ ก า มี พื้ น ที่ ป ระมาณ
1,104,300 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือ ติดกับประเทศเอริเทรีย (Eritrea) ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกั บ ประเทศจิบูตี (Djibouti) ทางทิศ ตะวันออกติดกับ ประเทศโซมาเลี ย
(Somalia) ทางตอนใต้ติดกับประเทศเคนยา (Kenya) และทางทิศตะวันตกติดกับประเทศซูดาน
(Sudan)
ในปี 2559 เอธิโอเปียมีประชากรทั้งหมดประมาณ 102.37 ล้านคน มีแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจทั้งหมด 50.97 ล้านคน1 มีขนาดเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ประมาณ 61,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 โดยมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจริงร้อยละ 10.20 เมื่อเทียบกับปี 2557 ส่วนตลาดส่งออกที่สาคัญได้แก่ โซมาเลีย คูเวต
และเนเธอร์แลนด์ ตามลาดับ โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ กาแฟ น้ามันปิโตรเลียม และ
ดอกไม้ ตามลาดับ
เมื อ งหลวงของเอธิ โ อเปี ย คื อ กรุ ง แอดดิ ส อาบาบา (Addis Ababa) ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่
ตอนกลางของประเทศ มีประชากรในพื้นที่ตัวเมืองและปริมณฑลประมาณ 3.70 ล้านคน

1

จากการประเมินโดย CIA ณ ปี 2559
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ภาพที่ 1-1 ข้อมูลพื้นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก CIA Factbook, WTO Trade Profiles, International
Trade Centre และ World Bank Database

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
1.2.1 ภูมิประเทศ
เอธิโอเปียตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ในบริเวณที่เรียกว่า จะงอยแอฟริกา
(Horn of Africa) มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเอริเทรีย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติด
กับประเทศจิบูตี ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศโซมาเลีย ทางตอนใต้ติดกับประเทศเคนยา และ
ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศซูดาน เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
ภูมิประเทศในเอธิโอเปียมีความหลากหลาย โดยแนวชายแดนฝั่งตะวันออกของประเทศ
มีภูมิประเทศแบบทะเลทราย บริเวณตอนกลางของประเทศมีภูมิประเทศแบบที่ราบสูงและหุ บเขา
ส่วนทางตอนใต้ของประเทศมีภูมิประเทศแบบที่ราบป่าเขตร้อน
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เอธิ โ อเปี ย มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 1,104,300 ตารางกิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ เ พื่ อ การเกษตร
(Agriculture Land) คิดเป็นร้อยละ 36.3 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 400,861 ตารางกิโลเมตร
และมีพื้นที่ป่าร้อยละ 12.0 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 132,516 ตารางกิโลเมตร
ภาพที่ 1-2 แผนที่ประเทศเอธิโอเปีย

ที่มา: http://www.nationsonline.org/oneworld/map/ethiopia-political-map.htm

ฤดูฝนของเอธิโอเปียอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมโดยปริมาณน้าฝนเฉลี่ยจะ
แตกต่างไปตามภูมิภาค บริเวณตอนกลางของประเทศมีปริมาณน้าฝนสะสมรายปีอ ยู่ที่ 1,220
มิลลิเมตร ในขณะที่บริเวณตอนเหนือของประเทศจะเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณน้าฝนสะสมรายปีต่า
ที่สุดคือเพียงประมาณ 100 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนภูมิภาคที่มีปริมาณน้าฝนมากที่สุดในประเทศคือ
บริเ วณภาคตะวันตก มีปริมาณน้าฝนสะสมรายปีป ระมาณ 2,000 มิล ลิ เ มตร ส่ ว นเมือ ง Addis
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Ababa มีปริมาณน้าฝนสะสมเฉลี่ย ปีละ 1,089 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้าฝนสะสมมากที่สุดใน
เดือนสิงหาคมคือ 269 มิลลิเมตร และน้อยที่สุดในเดือนพฤศจิกายนคือ 9 มิลลิเมตร2
ภาพที่ 1-3 ที่ปริมาณน้าฝนสะสมเฉลี่ยของเอธิโอเปีย ปี 2526-2557

ที่มา: http://www.ethiometmaprooms.gov.et:8082/maproom/Climatology/Climate_Analysis/monthly?T=Feb&YearStart
=1983&YearEnd=2014&seasonStart=Jan&seasonEnd=Mar&var=.rfe_merged

เนื่องจากปริมาณน้าและน้าฝนในแต่ละภูมิภาคมีปริมาณต่างกัน รัฐบาลเอธิโอเปียจึงได้
แบ่งพื้ นที่ต่างๆ ในเอธิ โอเปียออกเป็น 3 ประเภท ตามปริมาณน้ าฝนและการคายระเหยน้ า 3
ดัง ภาพที่ 1-4 เพื่ อ วางแผนการพั ฒ นาการชลประทาน โดย Ministry of Water, Irrigation and
Electricity มีนโยบายในการพั ฒนาการชลประทานในบริเ วณที่ขาดแคลนน้า (Moisture Deficit
2
3

ข้อมูล ณ ปี 2558 แหล่งที่มา http://www.addis-ababa.climatemps.com/precipitation.php
แบ่ ง ตาม Rural Development Policy and Strategy (2001) และ the Plan for Accelerated and Sustained Development to
Eradicate Poverty (PASDEP) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 บริเวณ ดังนี้
1.High rainfall zone: บริเวณที่มีปริมาณน้าฝนต่อปีตั้งแต่ 800 มิลลิเมตร
2.Moisture deficit zone: บริเวณที่มีปริมาณน้าฝนต่อปีน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร แต่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
3.Pastoralist zone: บริเวณที่มีปริมาณน้าฝนต่อปีน้อยกว่า 600 มิลลิเมตรและมีความหลากหลายทางชีวภาพต่า
อ้างอิงข้อมูลจาก International Water Management Institute และ Food and Agriculture Organization of United Nations
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Zone) และบริ เ วณทุ่ ง หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ (Pastoralist Zone) รวมถึ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก
ต่างชาติโดยนโยบายการยกเว้นภาษีของการลงทุนในด้านชลประทาน
ภาพที่ 1-4 แผนที่เอธิโอเปียแบ่งตามความสามารถในการเข้าถึงน้า

ที่มา: Ethiopia irrigation market brief, Food and Agriculture Organization of United Nations (2015)

1.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
จากลักษณะทางธรณีวิทยาที่หลากหลาย ทาให้ประเทศเอธิโอเปียสามารถปลูกพืชได้
หลายประเภท โดยพืชที่เป็นที่นิยมและเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญได้แก่ กาแฟ ชา เครื่องเทศ ผัก
ผลไม้ รวมถึงพืชที่สามารถนาไปทาเป็นเส้นใยเสื้อผ้า เช่น ฝ้าย เป็นต้น
นอกจากลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยาที่ ห ลากหลาย เอธิ โ อเปี ย ยั ง มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ
หลายชนิด อาทิ ทองคา อัญมณี แก๊สธรรมชาติ และน้ามันปิโตรเลียม
บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย เป็นที่ตั้งของทะเลสาบทานา (Lake Tana) ซึ่ง
เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอธิโอเปีย รวมถึงยังเป็นต้นสายของแม่น้า Blue Nile ทะเลสาบทานานี้
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เปรียบเสมือ นหั ว ใจของอุต สาหกรรมการประมงของเอธิ โอเปีย โดยปลาที่พบมากได้แก่ ปลา
ตะเพียน ปลานิล และปลาดุก
1.2.3 เขตการปกครองและเมืองที่สาคัญ
1.2.3.1 เขตการปกครอง
เอธิโอเปียมีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 รัฐตาม
ชนเผ่าในพื้นที่ (Kililoch) และมีเขตปกครองพิเศษ (Municipal Councils) อีก 2 แห่ง ได้แก่
 เขตการปกครองพิเศษ Addis Ababa เป็นเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย ตั้งอยู่
ตอนกลางของประเทศโดยมีรัฐ Oromia ล้อมรอบ
 เขตการปกครองพิเศษ Dire Dawa เป็นเมืองอุตสาหกรรมตั้งอยู่ท างทิศตะวันออก
ของประเทศ บริเวณรอยต่อของรัฐ Oromia กับรัฐ Somali
 รัฐ Afar เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ
72,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาและทะเลทราย มีประชากรประมาณ
1.81 ล้านคน4 มีเมืองหลวงของรัฐคือเมือง Semera
 รั ฐ Amhara เป็ น รั ฐ ที่ ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของประเทศ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 155,000
ตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบสูง และมีทะเลสาบขนาดใหญ่คือ
Lake Tana เป็ น รั ฐ ที่ ค่ อ นข้ า งมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เ หมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก มี
ประชากรประมาณ 21.13 ล้านคน มีเมืองหลวงของรัฐคือเมือง Bahir Dar
 รั ฐ Benishangul-Gumuz เป็ น รั ฐ ที่ ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของประเทศ มี พื้ น ที่
ประมาณ 51,000 ตารางกิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ยั งเป็น ชนบทห่ า งไกล และยั ง
ไม่ค่อยได้รับการพัฒนามากนัก มีประชากรประมาณ 1.07 ล้านคน มีเมืองหลวงของ
รัฐคือเมือง Asosa
 รัฐ Gambela เป็นรัฐขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ
30,000 ตารางกิ โ ลเมตร มี ภู มิ ป ระเทศเป็ น ป่ า เขตร้ อ นและเป็ น ที่ ตั้ ง ของอุ ท ยาน
Gambela National Park มีประชากรประมาณ 436,000 คน มีเมืองหลวงของรัฐคือ
เมือง Gambela

4
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 รัฐ Harari เป็นรัฐขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศใกล้กับเมือง Dire
Dawa โดยมีรัฐ Oromia ล้อมรอบ มีพื้นที่ประมาณ 330 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 246,000 คน มีเมืองหลวงของรัฐคือเมือง Harar
 รัฐ Oromia เป็นรัฐขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ
285,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 35.47 ล้านคน ถือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศทั้ ง ในแง่ ข องพื้ น ที่ แ ละประชากร และมี กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่
หลากหลาย มีเมืองหลวงของรัฐคือกรุง Addis Ababa
 รัฐ Somali เป็นรัฐขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีพื้นที่
ประมาณ 279,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย มีประชากรประมาณ
5.75 ล้านคน มีเมืองหลวงของรัฐคือเมือง Jijiga
 รั ฐ Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR) เ ป็ น รั ฐ ที่
ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องประเทศ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 106,000 ตาราง
กิโลเมตร มีภมู ิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขา และมีป่าเขตร้อนปกคลุมเป็นส่วนใหญ่
มีกิ จกรรมทางการเกษตรทั้งการเพาะปลู กและการเลี้ ยงปศุสั ต ว์ค่ อ นข้ างมาก มี
ประชากรประมาณ 19.17 ล้านคน มีเมืองหลวงของรัฐคือเมือง Awasa
 รัฐ Tigray เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 41,000 ตาราง
กิโลเมตร มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มี
ประชากรประมาณ 5.25 ล้านคน มีเมืองหลวงของรัฐคือเมือง Mekelle
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ภาพที่ 1-5 แผนที่ประเทศเอธิโอเปียแบ่งตามเขตการปกครอง

ที่มา: http://hornaffairs.com/en/wp-content/uploads/sites/9/2016/02/Map-Ethiopia-regional-map.jpg

1.2.3.2 เมืองสาคัญ
Addis Ababa
กรุ ง Addis Ababa ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต อนกลางของประเทศ ล้ อ มรอบโดยรั ฐ Oromia มี
สถานะเป็นเขตการปกครองพิเศษและเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 527 ตาราง
กิโลเมตร กรุง Addis Ababa เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศเอธิโอเปีย คือ ประมาณ
3.43 ล้านคน5 มีรายได้ต่อหัวประชากรประมาณ 9,048 Birr ในปี 2554
กรุง Addis Ababa เป็นศูนย์กลางด้านการค้ า การลงทุน การติดต่อ ราชการ และการ
ต่างประเทศของเอธิโอเปีย โดยเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง
5
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เ ช่ น African Union6, Organization of African Unity (OAE)7 แ ล ะ United Nations Economic
Commission for Africa8 (UNECA) เป็นต้น นอกจากนี้ กรุง Addis Ababa ยังได้รับการระบุว่าเป็น
เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคดีสุดในประเทศ รวมถึงมีอัตราการก่ออาชญากรรมต่าที่สุดในประเทศ9
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในกรุง Addis Ababa ค่อนข้างมีความหลากหลาย โดยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมบริการต่างๆ เช่น การค้าส่งและค้าปลีก การ
ก่ อ สร้ า ง การขนส่ ง การท่ อ งเที่ ย ว บริ ก ารสุ ข ภาพและการศึ ก ษา รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงานภาครัฐ ส่วนพื้นที่ชานเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม Bole
Lemi ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ สาคัญของประเทศ ทั้งนี้ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเอธิโอเปียเป็นที่สังเกตเห็นได้จากการเกิดขึ้นของโครงการก่อ สร้ าง
จานวนมากในหลายพื้นที่ของกรุง Addis Ababa
ในด้านการคมนาคมขนส่ง กรุง Addis Ababa เป็นชุมทางสาคัญของประเทศ โดยเป็น
จุดเริ่มต้นของทางหลวงสาคัญ (สาย 1 สาย 2 สาย 3 สาย 4 และสาย 5) ซึ่งเชื่อมต่อกับภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ รวมถึงเป็นที่ตั้งของสนามบิน Addis Ababa Bole International Airport ซึ่ง
เป็นสนามบินหลักของประเทศ ส่วนการคมนาคมภายในเมือ งมีทั้งระบบรถโดยสารประจ าทาง
รถแท็กซี่ และระบบรถไฟฟ้ ารางเบา (Light Rail System) ซึ่งครอบคลุมระยะทางประมาณ 30
กิโลเมตร
Dire Dawa
Dire Dawa เป็ น เขตการปกครองพิ เ ศษของเอธิ โ อเปี ย ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของ
ประเทศ ในบริเวณใกล้กับพรมแดนระหว่างรัฐ Oromia กับรัฐ Somali มีถนนสายรองเชื่อมต่อไป
ยังประเทศจิบูตีเป็นระยะทางประมาณ 380 กิโลเมตร รวมถึงมีสนามบินนานาชาติของตนเองและมี
ทางรถไฟสาย Addis Ababa – Djibouti ตัดผ่าน เขตปกครองพิเศษ Dire Dawa มีพื้นที่ประมาณ

6

สหภาพแอฟริกา (African Union: AU) เป็นองค์การระหว่างประเทศในทวีปแอฟริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการหลอมรวม
ภายในทวีปแอฟริกา ให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาททั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ
7 องค์การเอกภาพแอฟริกา (OAU) จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ ยุติลัทธิจักรวรรดินิยมในแอฟริกา และปกป้องอธิปไตยของ
ประเทศภาคีสมาชิก ปัจจุบัน OAU มีสมาชิก53 ประเทศ และมีประชาการรวมกันกว่า 90 % ของประชากรแอฟริกา
8 สหประชาชาติคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสาหรับแอฟริกา (UNECA) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการขจัดความยากจนและส่งเสริมให้
ประเทศในภูมิภาคแอฟริกามีการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างพลังอานาจของสตรี
9 ข้อมูลจาก Crime Index 2017 โดย Addis Ababa เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 20 จากเมืองทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
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1,200 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 466,000 คน10 และมีรายได้ต่อหัวประชากรในปี 2554
ประมาณ 6,375 Birr
เมือ ง Dire Dawa ถื อ เป็นศูนย์กลางด้ านอุต สาหกรรมของเอธิ โอเปี ย โดย Ethiopian
Investment Commission (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเริมการลงทุนของเอธิโอเปีย มีแผนจัดตั้งเขต
อุตสาหกรรม Dire Dawa Industrial Park เช่นในเมือง Dire Dawa โดยอุตสาหกรรมสาคัญในพื้นที่
ดังกล่าวได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร ไฟฟ้า และ เคมีภัณฑ์
Bahir Dar
เป็นเมืองหลวงของรัฐ Amhara ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ
เอธิโอเปีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย เป็นที่ตั้งของทะเลสาบทานา (Lake Tana)
ซึ่งเป็นต้นสายของแม่ น้ าไนล์ สี น้ าเงิ น นอกจากบริเ วณทะเลสาบทานาจะมี ปลาชุก ชุ ม ยั ง เป็ น
จุดหมายส าคั ญ ของนัก ท่อ งเที่ยว ดังนั้นอุต สาหกรรมหลั กภายในเมือ งคื อ การประมงและการ
ท่องเที่ยว
1.2.4 สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
1.2.4.1 สภาพเศรษฐกิจ
 สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
จากข้ อ มู ล ของ International Monetary Fund (IMF) พบว่ า ขนาดเศรษฐกิ จ หรื อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเอธิโอเปียมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2550
จาก 19,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 61,629 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 และเป็นที่คาดการณ์ว่า
ขนาดของเศรษฐกิจของเอธิโอเปียจะเติบโตเป็น 108,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 ดังปรากฏ
ในภาพที่ 1-6
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ภาพที่ 1-6 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเอธิโอเปีย ปี 2550 - 2564

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Monetary Fund (IMF)

ในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเอธิโอเปียส่ว นใหญ่
มาจากภาคบริการ (ร้อยละ 46.8) ตามมาด้วยภาคเกษตร (ร้อยละ 36.2) และภาคอุตสาหกรรม
(ร้อยละ 17.0) ตามลาดับ ดังปรากฏในภาพที่ 1-7
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ภาพที่ 1-7 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเอธิโอเปีย ปี 2559

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก CIA Factbook

เมื่อพิจารณาถึงรายได้ต่อหัว (GDP per Capita) จะพบว่ารายได้ต่อหัวของเอธิโอเปียอยู่
ที่ระดับ 619.17 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 12.37 จากระดับ
243.63 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2550 และจากการคาดการณ์ของ IMF ในปี 2564 รายได้ต่อหัวของ
เอธิโอเปียจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,096.64 ดอลลาร์สหรัฐ ดังปรากฏในภาพที่ 1-8
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1-13

ภาพที่ 1-8 ระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ของประเทศเอธิโอเปีย ปี 2550 - 2564

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Monetary Fund (IMF)

สาหรับดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญอื่นๆ แสดงอยู่ในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 ข้อมูลดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศเอธิโอเปีย
ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
หน่วย
ตัวเลขทางเศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
พันล้าน
(Gross Domestic Product: GDP)
ดอลลาร์สหรัฐ

ปี

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

2558

61.63

International Monetary Fund
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
International Monetary Fund
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
National Bank of Ethiopia
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง
(Real GDP growth)

ร้อยละ

2558

10.20

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

ร้อยละ

2559

10.10
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ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

หน่วย
ร้อยละ

ปี
2557

ข้อมูล
5.20

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(Policy Rate/Discount Rate)

ร้อยละ

2560

5.00

หนีส้ าธารณะ (Public Debt)

ร้อยละของ
GDP

2559

51.57

Birr ต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ

2559

22.59

Birr ต่อบาท

2559

0.66

ข้อมูลและดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)

อันดับ

2559

109

Network Readiness Index (NRI)

อันดับ

2559

120

Doing Business Index

อันดับ

2559

159

Economic Freedom Index

อันดับ

2559

142

Human Development Index (HDI)

อันดับ

2558

174

Human Capital Index

อันดับ

2559

119

Corruption Perceptions Index (CPI)

อันดับ

2559

108

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เฉลี่ยรายปี)

แหล่งข้อมูล
World Bank (เข้าถึงข้อมูล ณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
National Bank of Ethiopia
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
International Monetary Fund
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
National Bank of Ethiopia
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
National Bank of Ethiopia และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (เข้าถึง
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
World Economic Forum (เข้าถึง
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
World Economic Forum
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
World Bank (เข้าถึงข้อมูล ณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
The Heritage Foundation
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
United Nations Development
Programme (เข้าถึงข้อมูล ณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
World Economic Forum
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
Transparency International
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)
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ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
Travel and Tourism Competitiveness
Index

หน่วย
อันดับ

ปี
2558

1-15

ข้อมูล
118

แหล่งข้อมูล
World Economic Forum
(เข้าถึงข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์
2560)

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก World Bank Economic Forum (WEF),
International Monetary Fund (IMF), Transparency International, The Heritage Foundation และอื่นๆ

 ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
ค่าเงิน Ethiopia Birr อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการลดค่าเงิน (Devalue) ในปี
2552 และปี 2553 ปัจจุบันเอธิโอเปียกาลังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุนสารองระหว่าง
ประเทศ รวมถึงมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิ (Net Foreign Asset) ติดลบมาตั้งแต่ ปี 2557 ทาให้
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเอธิ โ อเปี ย ประสบปั ญ หาในการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศจากการ
ขาดแคลนอุปทานเงินตราต่างประเทศ ความขาดแคลนดังกล่าวทาให้การแลกเปลี่ ยนเงิ นสกุล
Ethiopia Birr เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ อาจต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือน11
นอกจากนี้ ธุรกิจในเอธิโอเปียยังอาจพบปัญหาด้านการขาดการเข้าถึงเงินทุน เนื่องจาก
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศเอธิโอเปีย (National Bank of Ethiopia) ได้ออก
ข้อบังคับให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อพันธบัตรระยะเวลาไถ่ถอน 5 ปีของธนาคารแห่งประเทศเอธิโอเปีย
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเอธิโอเปียอยู่ที่เพียงประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตรา
เงินเฟ้อ12 ด้วยเหตุนี้ธนาคารพาณิชย์จึงสูญเสียสภาพคล่องและจาเป็นต้องจากัดการปล่อยสินเชื่อ
ให้ภาคเอกชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย
1.2.4.2 สภาพทางสังคม
 ประชากร
เอธิโอเปียมีประชากรทั้งหมดประมาณ 102.37 ล้านคน โดยประชากรร้อยละ 34.4 เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ Oromo ร้อยละ 27.0 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ Amhara ร้อยละ 6.2 เป็นกลุ่มชาติพั นธุ์
Somali ร้อยละ 6.1 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ Tigray ร้อยละ 4.0 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ Sidama และร้อยละ
22.3 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
11
12

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.export.gov/article?id=Ethiopia-Market-Challenges
อัตราเงินเฟ้อของเอธิโอเปียคือร้อยละ 8.07 ร้อยละ 7.40 ร้อยละ 10.12 และร้อยละ 7.71 ในปี 2556-2559 ตามลาดับ
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หากพิจารณาโครงสร้างประชากรในปี 2559 จะพบว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของประชากร
ในประเทศมีอ ายุน้อ ยกว่า 25 ปี ส่ ว นคนในวัยทางาน (ช่ว งอายุระหว่าง 20 – 60 ปี) มีสั ดส่ ว น
ประมาณร้อยละ 41 ของประชากรทั้งหมดดังปรากฏในภาพที่ 1-9
ภาพที่ 1-9 โครงสร้างประชากรของประเทศเอธิโอเปีย ปี 2559

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก US Census

อัตราการเติบโตของประชากรของเอธิโอเปียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.9 ต่อปี โดยมีอัตรา
การเกิดอยู่ที่ 37 คนต่อประชากร 1000 คน และจากการคาดการณ์ของ U.S. Census เอธิโอเปีย
จะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 134,700,000 คนในปี 2569
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ตารางที่ 1-2 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของเอธิโอเปีย
ตัวเลขดัชนีที่สาคัญ
จานวนประชากร (ล้านคน)
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
อัตราการเกิดใหม่ (ต่อผู้หญิง 1 คน)
จานวนเด็กที่เกิดใหม่ (ต่อประชากร 1000 คน)
อัตราการตาย (ต่อประชากร 1000 คน)
อายุขัยเฉลี่ย (ปี)

2539
57.4
2.9
6.5
45
16
49

2549
76.5
2.9
5.9
42
12
54

2559
102.4
2.9
5.1
37
8
62

2569
134.7
2.6
4.3
33
6
66

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก US Census

 การศึกษา
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอธิโอเปีย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับ
ประถมศึกษา (Primary Education) ใช้เวลาการศึกษา 8 ปี (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower
Secondary Level Education) ใช้ เ วลาการศึ ก ษา 2 ปี และ (3) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
( Upper Advanced Level Education) ใช้ เ วลาการศึ ก ษา 2 ปี ก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาระดับประถมศึก ษาเป็นการศึกษา
ภาคบังคับและมีการยกเว้นค่าเล่าเรียน โดยหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจะ
มีการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน และจะมีการสอบวัดระดับความรู้อีกหลังจากจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากนั้นสาหรับผู้ทจี่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต้องการเรียน
ต่ อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งผ่ า นการสอบ The Ethiopian Higher Education Entrance
Examination (EHEEE) และมีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2537 การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
สามารถใช้ภาษาถิ่นได้ ต่างจากเดิมที่บังคับให้ใช้ภาษา Amharic เท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต าม ภาษา
Amharic ยังคงเป็นวิชาบังคั บในการศึกษา ส่ ว นการศึกษาในระดับมัธ ยมศึกษาขึ้นไปจะเป็ น
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสถิติการรู้หนังสือ (Literacy Rate) ที่รวบรวมโดยองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) จะพบว่า ประชากรเอธิโอเปียที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ร้อยละ
49.03 สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
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1.2.4.3 สภาพทางการเมือง
ประเทศเอธิ โ อเปี ย มีก ารปกครองด้ว ยระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี ป ระธานาธิ บ ดี เ ป็ น
ประมุข โดยประธานาธิบดีจะดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ วาระละ 6 ปี ประธานาธิบดีและผู้นา
รัฐบาลคนปัจจุบันคือ Dr.Mulatu Teshome ซึ่งดารงตาแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556
ภาพที่ 1-10 ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเอธิโอเปีย

ที่มา: http://www.ethiogrio.com/keywords/mulatu-teshome/index.2.html

1.2.4.4 วัฒนธรรมและศาสนา
 วัฒนธรรม
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของ
เอธิโอเปียได้แก่ วรรณกรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งมีเอกลัก ษณ์คือการแปล
วรรณกรรมมาจากภาษากรีกโบราณและภาษาฮีบรู มาเป็นภาษา Amharic
 ศาสนา
ประชากรชาวเอธิโอเปียมากกว่าร้อยละ 60 นับถือศาสนาคริสต์ โดยนิกายที่มีคนนับถือ
มากที่ สุ ด คื อ นิ ก ายเอธิ โ อเปี ย นออร์ ท อดอกซ์ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 43.5 ตามมาด้ ว ยนิ ก าย
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โปรเตสแตนต์ และนิกายคาทอลิก ตามลาดับ ในขณะที่มีประชาชนประมาณร้อยละ 33.9 นับถือ
ศาสนาอิสลาม และอีกประมาณร้อยละ 3 นับถือความเชื่อท้องถิ่น และมีบางส่วนที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาใดๆ
 ภาษา
ภาษาที่เป็นภาษาประจาชาติและภาษาราชการของเอธิโอเปียคือภาษา Amharic ในขณะ
ทีบ่ างพื้นทีม่ ีการใช้ภาษาท้องถิ่นในการทางานและติดต่อสื่อสาร ดังนี้





รัฐ Oromiya ใช้ภาษา Oromo
รัฐ Sumale ใช้ภาษา Somali
รัฐ Tigray ใช้ภาษา Tigrigna
รัฐ Afar ใช้ภาษา Afar

ส่วนภาษาอังกฤษเป็นวิชาภาคบังคับที่เยาวชนต้องเรียน รวมถึงเป็นภาษาที่ใช้ใ นการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
1.3.1 โครงสร้างด้านการคมนาคม
1.3.1.1 การคมนาคมทางถนน
โครงข่ายถนนในประเทศเอธิโอเปีย มีความยาวรวมกันทั้งหมด 110,414 กิโลเมตร แต่มี
เพียง 14,354 กิโลเมตร (ร้อยละ 13.00) เท่านั้นที่เป็นถนนลาดยาง โดยมีถนนสายหลักดังนี้
 ทางหลวงหมายเลข 1: บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากกรุง Addis Ababa จรด
ขอบชายแดนของประเทศเอริเทรีย มีระยะทาง 853 กิโลเมตร
 ทางหลวงหมายเลข 2: เส้ น ทางตอนเหนื อ ของกรุ ง Addis Ababa ตั ด ผ่ า นเมื อ ง
Dessie เมือง Mek'ele และเมือง Adigrat จรดเมือง Axum
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 ทางหลวงหมายเลข 3: เส้ นทางตอนเหนือ ของกรุง Addis Ababa ข้ามแม่น้ าไนล์
สีน้าเงิน (Blue Nile) บริเวณเมือง Dejen และเมือง Bahir Dar สิ้นสุดที่เมือง Gondar
เป็นระยะทาง 737 กิโลเมตร ทางหลวงสายนี้บางส่ ว นถือเป็น ทางหลวงแอฟริ กา
(African Highway) หมายเลข 4 Cairo-Cape Town13
 ทางหลวงหมายเลข 4: เส้นทางจากทิศตะวันตกของกรุง Addis Ababa มีปลายทาง
ทีเ่ มือง Gimbi มีระยะทาง 445 กิโลเมตร
 ทางหลวงหมายเลข 5: เส้นทางจากทิศตะวันตกของกรุง Addis Ababa มีปลายทาง
ทีเ่ มือง Metu มีระยะทาง 510 กิโลเมตร
 ทางหลวงหมายเลข 6: เส้ น ทางจากทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องเมื อ ง Jimma มี
ปลายทางที่เมือง Mizan Teferi มีระยะทาง 216 กิโลเมตร
 ทางหลวงหมายเลข 7: เส้นทางจากทางใต้ของเมือง Mojo มุ่งสู่เมือง Shashamane
มี ร ะยะทาง 432 กิ โ ลเมตร ทางหลวงสายนี้ บ างส่ ว นถื อ เป็ น ทางหลวงแอฟริ ก า
(African Highway) หมายเลข 4 Cairo-Cape Town
 ทางหลวงหมายเลข 8: เส้ น ทางจากทางใต้ ข องเมื อ ง Shashamane มุ่ ง สู่ เ มื อ ง
Hagere Maryam ทางหลวงสายนี้ บ างส่ ว นถื อ เป็ น ทางหลวงแอฟริ ก า (African
Highway) หมายเลข 4 Cairo-Cape Town
 ทางหลวงหมายเลข 9: เส้นทางจากทางใต้ของเมือง Adama มุ่งสู่เมือง Asella
 ทางหลวงหมายเลข 10: เส้ น ทางจากทางตะวัน ออกของเมื อ ง Awash มุ่ ง สู่ เ มือ ง
Degeharbur
ตั้งแต่ปี 2557 เอธิโอเปียได้มีการเปิดใช้ทางพิเศษที่ต้องชาระค่าผ่านทาง โดยมีเส้นทาง
จากกรุง Addis Ababa มุ่งสู่เมือง Adama และในเดือนธันวาคม ปี 2558 ได้มีการสร้างทางพิเศษ

13

Cairo-Cape Town Highway (Trans-African Highway 4) มีร ะยะทาง 10,228 กิโ ลเมตร เป็น เส้ น ทางหลวงที่ ตัดผ่ านประเทศ
อียิปต์ ซูดาน เอธิโอเปีย เคนยา แทนซาเนีย แซมเบีย ซิมบับเว บอตสวานา และแอฟริกาใต้
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เส้ น ทางจากเมื อ ง Awasa มุ่ ง สู่ เ มื อ ง Mojo ซึ่ ง เป็ น จุ ด ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ทางพิ เ ศษ Addis
Ababa – Adama ได้
1.3.1.2 การคมนาคมทางรถไฟ
โครงข่ายรถไฟในเอธิโอเปียมีความยาว 681 กิโลเมตร ถือเป็นอันดับที่ 102 ของโลก
โดยมีเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สาคัญดังนี้
 เส้นทางรถไฟ Addis Ababa-Djibouti: เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างประเทศแห่งแรก
ของเอธิเปีย โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมือง Addis Ababa มุ่งสู่ท่าเรือจิบูตี (Port of Djibouti)
บริเวณอ่าวเอเดน (Gulf of Aden)
 เส้นทางรถไฟ Ethio-Djibouti: เป็นเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมี จุดเริ่มต้นที่กรุง
Addis Ababa มุ่งสู่ท่าเรือจิบูตี (Port of Djibouti) บริเวณเมืองจิบูตี (Djibouti City)
 โครงข่ายรถไฟรางมาตรฐาน: มีโครงการเส้นทางในประเทศและนอกประเทศดังนี้
 เส้ นทางจากเมือ ง Mek'ele มุ่งสู่ เ มือ ง Awash โดยสามารถเชื่อ มต่ อ กั บ
เส้ น ทางรถไฟ Addis Ababa-Djibouti ได้ ที่ เ มื อ ง Awash โดยเริ่ ม การ
ก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558
 เส้นทางจากกรุง Addis Ababa มุ่งสู่เมือง Bedele โดยเริ่มการก่อสร้างใน
เดือนพฤษภาคม ปี 2558
 เส้ น ทางจากเมื อ ง Weldiya ประเทศเอธิ โ อเปี ย มุ่ ง สู่ เ มื อ ง Tadjoura
ประเทศจิบูตี และสามารถเชี่อมต่อกับเส้นทางรถไฟ Mek'ele-Awash ได้
ที่เมือง Weldiya


14

เป็ น รถไฟฟ้ า รางเบา 14วิ่ ง ในตั ว เมื อ ง Addis Ababa
ระยะทางรวม 31.6 กิโลเมตร มีเส้นทางจากใจกลางเมือ ง Addis Ababa ไปสู่เขต
อุตสาหกรรมทางตอนใต้ของเมือง และ เส้นทางจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก
Addis Ababa Light Rail:

ระบบขนส่งมวลชนความจุต่า (Light Capacity Rail) วัดจากความจุไม่เกิน 20,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง
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ภาพที่ 1-11 เส้นทางรางรถไฟในประเทศเอธิโอเปีย

ที่มา: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=134725131

1.3.1.3 การคมนาคมทางอากาศ
ในเอธิโอเปียมีสนามบินทั้งหมด 47 แห่ง โดยเป็นสนามบินที่ทางขึ้น-ลงเป็นถนนลาดยาง
(Paved runway) จานวน 17 แห่งและมีสนามบินระหว่างประเทศทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่
 Addis Ababa Bole International Airport ในเมื อ ง Addis Ababa ภู มิ ภ าค Addis
Ababa
 Aba Tenna Dejazmach Yilma International Airport ในเมือ ง Dire Dawa ภูมิภาค
Dire Dawa
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1.3.1.4 การคมนาคมทางเรือ
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ ไม่มีอาณาเขตติดทะเล ดังนั้น การขนส่งทางเรือ จึงต้องพึ่งพา
ท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้าน โดยท่าเรือสาคัญที่ใช้ในการขนส่งของเอธิโอเปีย ได้แก่
 ท่าเรือจิบูตี (Port of Djibouti) ของประเทศจิบูตี
 ท่าเรือ Berbera ของประเทศโซมาเลีย
1.3.2 โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก
1.3.2.1 ระบบไฟฟ้า
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ในเอธิ โ อเปี ย คื อ Ethiopian
Electric Power ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงาน การชลประทาน และน้า (Ministry of
Water, Irrigation, and Electricity) การผลิตไฟฟ้าในเอธิโอเปียส่วนใหญ่เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลั ง งานน้ า (ร้ อ ยละ 86) และมี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานความร้ อ นใต้ พิ ภ พ
(Geothermal) และพลังงานทางเลือกอื่นๆ บ้างเล็กน้อย
ปัจจุบัน เอธิโอเปียมีกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น เพียงประมาณ 4,000 เมกะวัตต์
ซึ่งยังคงต่ากว่าศักยภาพของประเทศมาก เนื่องจากเอธิโอเปียมีทรัพยากรน้าและแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง กว่า 50,000 เมกะวัตต์ และปัจจุบันกาลัง
การผลิตไฟฟ้าของเอธิโอเปียยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศที่เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น รัฐบาลเอธิโอเปียจึงได้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้าขนาดใหญ่ขึ้นอีกสอง
แห่ง โดยภายใต้แผน Growth and Transformation Plan II (GTP II) รัฐบาลเอธิโอเปียตั้งใจจะเพิ่ม
ก าลั ง การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เป็ น 17,000 เมกะวั ต ต์ ภ ายในปี 2563 และคาดว่ า จะส่ ง ออก
กระแสไฟฟ้าไปจาหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านได้ในอนาคต
1.3.2.2 ระบบน้าประปา
เอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญ หาเรื่องการเข้าถึงน้าสะอาด รัฐบาลและองค์ กร
ระหว่างประเทศต่างมีนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพน้าประปาและเพิ่มการเข้าถึงน้าประปา จาก
ข้อมูลของ World Health Organization (WHO) พบว่า ในปี 2558 ประชากรของเอธิโอเปียร้อยละ
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57 สามารถเข้าถึงระบบน้าประปาได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงน้าประปาส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใน
เมืองโดยร้อยละ 93 ของประชากรที่อาศัยในเมืองสามารถเข้าถึงน้าประปาได้ ส่วนในชนบทมีการ
เข้าถึงน้าประปาในระดับต่ากว่า คือเพียงร้อยละ 49 เท่านั้น
1.3.2.3 ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ในประเทศเอธิ โ อเปี ย การให้ บ ริ ก ารด้ า นโทรคมนาคมถู ก ผู ก ขาดโดยบริ ษั ท Ethio
Telecom โดยจากข้ อ มู ล ของ World Bank พบว่ า มี ก ารลงทะเบี ย นเลขหมายโทรศั พ ท์ มือ ถื อ 43
หมายเลขต่ อ ประชากร 100 คน ในขณะที่ ใ นด้ า นของอิ น เทอร์ เ น็ ต ถื อ ว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารใช้ อ ย่ า ง
แพร่หลายนัก โดยจากข้อมูลของ World Bank พบว่าในปี 2558 มีเพียงร้อยละ 11.6 ของประชากร
เท่านั้นทีเ่ ป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
1.3.2.4 ระบบการเงินและการธนาคาร
ภายใต้ ก ารดู แ ลของธนาคารแห่ ง ประเทศเอธิ โ อเปี ย (National Bank of Ethiopia)
เอธิ โ อเปี ย มี ส ถาบั น การเงิ น ทั้ ง หมด 28 แห่ ง แบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ ธนาคารพาณิ ช ย์
(Commercial Bank) และสถาบันการเงินชุมชน (Microfinance Institution)
ตารางที่ 1-3 รายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินที่ประกอบการในประเทศเอธิโอเปีย
ลาดับ

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

1

Awash International Bank

2

Commercial Bank of Ethiopia

3

Development Bank of Ethiopia

ประเภท

ช่องทางการติดต่อ
www.awashbank.com
+251-116-627828
www.combanketh.com
+251-115-515004

4

Construction and Business Bank

5

Dashen Bank

6

Wegagen Bank

www.dbe.com.et
+251-115-511188
www.cbb.com
+251-115-512300
www.dashenbanksc.com
+251-114-661380
www.wegagenbank.com.et
+251-115-523800

7

Bank of Abyssinia

www.bankofabyssinia.et

Commercial
Bank
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ลาดับ

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

ประเภท
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ช่องทางการติดต่อ
+251-115-514130

8

United Bank

www.hibretbank.com
+251-114-655222

9

Nib International Bank

www.nibbanksc.com
+251-115-503288

10

Cooperative Bank of Oromia

www.coopbankoromia.com.et
+251-115-542352

11

Lion International Bank

www.anbesabank.com
+251-116-626000

12

Zemen Bank

www.zemenbank.com
+251-115-539363

13

Oromia International Bank

oib@ethionet.et
+251-111-561731

14

Bunna International Bank

www.bunnabanksc.com
+251- 111- 580825

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Berhan International Bank
Abay Bank S.C
Addis International Bank S.C
Debub Global Bank S.C
Enat Bank S.C
Amhara
Dedebit
Oromia
Omo
Specialized Financial Promotional
Gasha
Wisdom
Sidama
AVFS

+251-116-554724
+251-118-302030
+251-116-6627671/91
+251-118-501207
+251-116-614531/34
+251-582-201652
+251-344-403695
+251-115-524653/44
+251-462-202053
+251-116-622780
+251-116-558830/34
+251-116-463569
+251-462-204704
+251-114-391134

Microfinance
institution

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก National Bank of Ethiopia
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บทที่ 2
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศของ
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
นโยบายทางเศรษฐกิจ
หน่วยงานหลักที่กาหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงแผนแม่บท
การพัฒนาเศรษฐกิจของเอธิโอเปียคือ National Planning Commission และมีกระทรวงการคลัง
และความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ (Ministry of Finance and Economic Cooperation) เป็ น
หน่วยงานผู้ออกนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ในขณะที่หน่วยงานหลักที่
ดูแลเกี่ยวกับการออกนโยบายการค้าของเอธิโอเปียคือกระทรวงการค้า (Ministry of Trade)
ระบบเศรษฐกิ จ ของเอธิ โ อเปี ย ในปั จ จุ บั น ก าลั ง อยู่ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นจากการ เป็ น
เศรษฐกิ จ ที่ พึ่ ง พารายได้ จ ากภาคการเกษตรค่ อ นข้ า งมาก (ราวร้ อ ยละ 40 ของ GDP) ไปสู่
เศรษฐกิจที่มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาภาคการ
ผลิตในอุตสาหกรรมเบาเป็นหลัก โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
แปรรูป เครื่องหนัง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์ยา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะนาพาประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในปี 2568 และในขณะเดียวกัน เอธิโอเปียก็ต้องการสร้าง
รายได้จากการส่งออกให้มากขึ้น เพื่อชดเชยการขาดดุลการค้าอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
และรักษาเสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของตน
เพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเติบโตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของตน
รัฐบาลเอธิโอเปียได้มีการผลักดันมาตรการต่างๆ ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตั้ง Ethiopian Investment Commission (EIC) ขึ้นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
การลงทุน การจัดตั้ง Industrial Park Development Corporation (IPDC) ขึ้นมาทาหน้าที่พัฒนา
เขตอุตสาหกรรมต่างๆ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการคมนาคม การอุดหนุน
ราคาค่าไฟฟ้า การพัฒนาทักษะแรงงาน และการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรการ
ในการคัดกรองผู้ลงทุนที่มีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน

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

2-2

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

2.1.1 แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจของเอธิโอเปียมีเป้าหมายอยู่ภายใต้กรอบของ Millennium
Development Goals (MDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations :UN) ซึ่งมีเป้าหมาย 8
ประการ ดังนี้
 ขจัดความยากจนและความหิวโหย (Eradicate Extreme Poverty and Hunger)
 ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (Achieve Universal Primary
Education)
 ส่ ง เสริ ม บทบาทสตรี แ ละความเท่ า เที ย มกัน ทางเพศ (Promote Gender Equality
and Empower Women)
 ลดอัตราการตายของเด็ก (Reduce Child Mortality)
 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ (Improve Maternal Health)
 ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสาคัญอื่นๆ (Combat HIV/AIDS, Malaria and Other
Diseases)
 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Ensure Environmental Sustainability)
 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก (Develop a Global Partnership
for Development)
แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฉบั บ ล่ า สุ ด ของเอธิ โ อเปี ย มี ชื่ อ ว่ า Growth and
Transformation Plan II 2015/16-2019/20 (GTP II) มีจุดประสงค์ หลั ก คื อการเปลี่ ยนเอธิโอเปีย
จากประเทศรายได้น้อยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างภายในปี 2568 โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาที่สาคัญได้แก่
 มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจริงที่ร้อยละ 11 ต่อปีภายใต้เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
รวมถึงลดช่องว่างของการออมและการลงทุน และลดการขาดดุลการค้า
 พัฒนาด้านวิศวกรรมและการผลิตภายในประเทศให้มีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคเกษตร
 พัฒนาการทางานของภาครัฐและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม
 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง
การดาเนินการเผื่อเป้าหมายดังกล่าว เป็นไปภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาดังนี้
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 รักษาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ กล่าวคือ เพิ่มรายได้
ต่อหัวและลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
 พัฒนาความสามารถในการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง
เพิ่มการเข้าถึงผลผลิตของพื้นที่ชายแดน กล่าวคือ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
การผลิตให้เต็มศักยภาพของปัจจัยนั้นๆ เพื่อให้การผลิตอยู่บนขอบเขตความสามารถ
สูงสุดในการผลิต
 พัฒนาให้ภาคเอกชนเป็นแหล่งพัฒนาความสามารถของประเทศ กล่าวคือ มี
วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงให้การช่วยเหลือเมื่อภาคเอกชนประสบปัญหา โดยจะให้
ความสนใจด้านการเกษตร การผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ
 พั ฒ นาความสามารถของอุ ตสาหกรรมก่ อสร้ างเพื่ อ เสริ มสร้ างการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน กล่าวคือ ภาครัฐจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาการ
ก่อสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
 บริหารจัดการและเพิ่มการเติบโตของมหานคร เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
กล่าวคือ พิจารณาระดับการพัฒนาไปสู่สังคมเมือง (Urbanization) ของเมืองต่างๆ
ตามศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนา
ตามความเหมาะสม รวมถึงเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งการค้าและการลงทุน
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ มีนโยบายยกเว้นค่า ธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาซึ่งเป็นระดับการศึกษาภาคบังคับ พัฒนาการศึกษาในทุกระดับ รวมถึง
สายอาชีพทั้งในด้านคุณภาพ และการสามารถเข้ าถึงของประชาชน รวมถึงเพิ่มการ
เข้ า ถึ ง และให้ ข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ
ขั้นพื้นฐาน
 สร้างระบบการปกครองที่ดีผ่านการทางานของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กล่าวคือ ลดปัญหาการทุจริตและพฤติกรรมการหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
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(Rent Seeking) พัฒนาการดาเนินงานของภาครัฐโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และเน้นพัฒนาการจัดการภาษีและที่ดิน
 ส่ ง เสริ ม บทบาทสตรี แ ละเยาวชนให้ ไ ด้ รั บ ความเท่ า เที ย มและมี ส่ ว นใน
กระบวนการพัฒนา กล่าวคือ ให้สตรีและเยาวชนได้รับสิทธิ ทางสังคมอย่างเท่า
เทียม รวมถึงมีการจัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน
 สร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ กล่าวคือ ป้องกันการขาดแคลนอาหารและการถดถอยของเศรษฐกิจใน
อนาคตที่ มี ก ารพยากรณ์ ว่ า อุ ณ หภู มิ ข องเอธิ โ อเปี ย จะเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 2 องศา
เซลเซียส
2.1.2 แผน / นโยบายทางเศรษฐกิจอื่นๆ
เพื่ อ เป็นการบรรลุ เ ป้าหมายตามแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจ ของเอธิ โอเปีย การ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเปลี่ยนเอธิโอเปียเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางระดับล่างภายในปี 2568 ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) จึง
ได้ อ อกแผนพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ เ รี ย กว่ า Ethiopian Industrial Development Strategic Plan
2013-2025 ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือ สร้างภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการผลิตมากที่สุด
ในทวีปแอฟริกา โดยการผลิตจะมีความหลากหลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ในระดั บ สากล รวมถึ ง สามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรเอธิ โ อเปี ย
Ethiopian Industrial Development Strategic Plan มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ ดังนี้
 เพิ่มสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมเป็นร้อยละ 27 ของ GDP ภายในปี 2568
 เพิม่ สัดส่วนของภาคการผลิตเป็นร้อยละ 17 ของ GDP ภายในปี 25681
การดาเนินการเผื่อเป้าหมายดังกล่าว เป็นไปภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาดังนี้

1

ภายใต้การจัดทาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของเอธิโอเปีย ได้มีการแบ่งองค์ประกอบของ GDP ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1)
ภาคการเกษตร (Agriculture) (2) ภาคอุ ต สาหกรรม (Industry) และ (3) ภาคการบริ ก าร (Services) ซึ่ ง ภายใต้ ส่ ว นของ
ภาคอุตสาหกรรม ได้มีการแบ่งส่วนย่อยออกเป็นส่วนของภาคการผลิต (Manufacturing) และส่วนที่ไม่ใช่ภาคการผลิต (NonManufacturing) อันประกอบไปด้วยกิจกรรมการก่อสร้าง ไฟฟ้า และเมืองแร่
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 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม กล่าวคือ รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ มีการจัดการอบรมระยะสั้นสาหรับอาชีพที่กาลัง
เป็นที่ต้องการในตลาด รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจในการทางาน
 เพิ่มมูลค่าของปัจจัยการผลิต กล่าวคือ พัฒนาคุณภาพของปัจจัยการผลิ ต จาก
ท้ อ งถิ่ น และเพิ่ ม การลงทุ น จากภาคเอกชน รวมถึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
 พัฒนาและสร้างความหลากหลายของตลาด กล่าวคือ เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ ระดับสากล รวมถึง
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่อุตสาหกรรมแต่ละประเภท
 ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยี กล่าวคือ ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ
(Foreign Direct Investment: FDI) เพื่อให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในเอธิโอเปีย
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในประเทศได้
 พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม กล่าวคือ สร้างความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในด้ านการวิ จั ยและ
พัฒนา

นโยบายการค้า
2.2.1 ภาพรวมนโยบายการค้า
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลนโยบายการค้ า ของเอธิ โ อเปี ย คื อ กระทรวงการค้ า
(Ministry of Trade) การดาเนินนโยบายด้านการค้าของเอธิโอเปียในปัจจุบันมีเป้าประสงค์หลักคือ
ลดการขาดดุลทางการค้า ดังนั้นการเปิดการค้าเสรี (Liberalization) จึงยังทาได้ไม่มากนักเนื่องจาก
เอธิโอเปียยังคงต้องการใช้มาตรการด้านภาษีศุลกากรในการจากัดการนาเข้า รวมถึงต้องการ
ปกป้องอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการผลิตที่มีความอ่อนไหว จึงก่อให้เกิดความติดขัดในการ
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เจรจาด้านกาแพงภาษีศุลกากรกับประเทศคู่ค้า และมีการใช้ทั้งมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่
ภาษีเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินนโยบายทางการค้า อย่างไรก็ตาม เอธิโอเปีย มีนโยบายการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้ามากขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มการส่งออกและส่วนแบ่ง
ตลาดของสินค้าเอธิโอเปียในตลาดโลก
2.2.2 การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
เมื่อพิจารณาทิศทางการจัดทาความตกลงการค้าเสรีของเอธิโอเปียที่ผ่านมาจะพบว่า
เอธิ โ อเปี ย มี น โยบายขยายการค้ า ผ่ า นความตกลงการค้ า เสรี กั บ ประเทศที่ มี ร ะดั บ การพั ฒ นา
ใกล้เคียงกัน อาทิ ประเทศสมาชิก Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)2
ตลอดจนประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น ซูดาน เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การค้าส่วนใหญ่ของเอธิโอเปียไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นคู่ภาคีในความ
ตกลงการค้าเสรีข้างต้นมากเท่าไรนัก โดยเอธิโอเปียมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศใน
ทวีปแอฟริกาในสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และกว่าครึ่งหนึ่ง
ของการส่ ง ออกนั้ น เป็ น การส่ ง ออกไปยั ง โซมาเลี ย ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ภาคี ใ นความตกลงการค้ า กั บ
เอธิโอเปียแต่อย่างใด ในขณะที่การนาเข้าสินค้าจากประเทศในทวีปแอฟริกาของเอธิโอเปียก็มี
สัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 2-3 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการ
ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีของเอธิโอเปียยังคงมีอยู่อย่างจากัดมาก
ในทางกลับกัน สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่เอธิโอเปียมีการใช้ประโยชน์เป็นหลักคือระบบ
Generalized System of Preferences (GSP) ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ ป ระเทศผู้ ใ ห้ (GSP Donor)3 เปิ ด
โอกาสให้ประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ สามารถส่งออกสินค้าบางชนิดเข้ามายังประเทศของตนได้โดย
เสียอากรนาเข้าในอัตราที่ต่าเป็นพิเศษหรือได้รับการยกเว้นอากรนาเข้า ซึ่งเอธิโอเปียถูกจัดให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country) จึงเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
อากรนาเข้าในอัตราที่พิเศษกว่าประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ทั่วไป โดยรวมไปถึงสิทธิประโยชน์
ภายใต้โครงการ โครงการ African Growth and Opportunities Act (AGOA) และ Everything But
Arms (EBA) Initiative ของสหรัฐอเมริก าและสหภาพยุโรปด้วย ทาให้เอธิโอเปียสามารถส่ งออก
2

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) หรือ ตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกา
ตอนใต้ มีส มาชิกได้แก่ แองโกลา บุรุน ดี คอโมโรส เอริเทรีย เคนยา ลิ เบีย มาดากัส การ์ มาลาวี มอริเชีย ส รวัน ดา ซูดาน
สวาซิแลนด์ ยูกันดา แซมเบีย ซิมบับเว และเอธิโอเปีย
3 ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลารุส แคนาดา สหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์
ตุรกี และสหรัฐอเมริกา
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สินค้าไปยังประเทศเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียอากรนาเข้าหรือเสียอากรนาเข้าในอัตราที่ต่ามาก ซึ่งที่
ผ่านมา เอธิโอเปียมีการส่งออกไปยังประเทศผู้ให้ (GSP Donor) เหล่านี้เป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน
3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในแต่ละปี
ตารางที่ 2-1 ความตกลงการค้าเสรีของเอธิโอเปียและประเทศคู่ภาคี
ความตกลงการค้าเสรี

COMESA-EAC-SADC
Tripartite Free Trade
Area

ประเทศคู่ภาคี
ประเทศสมาชิก COMESA ประเทศสมาชิก SADC
(แองโกลา บอตสวานา เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก
สวาซิแลนด์ แซมเบีย ซิมบับเว นามิเบีย
แอฟริกาใต้ มอริเชียส คองโก และเซเชลส์) และ
ประเทศสมาชิก EAC (เคนยา ยูกันดา รวันดา
ซูดานใต้ และแทนซาเนีย)

สถานะเจรจา

ลงนาม ณ วันที่
15 มิถุนายน 2558
แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้

Ethiopia-Sudan Trade
ซูดาน
Cooperation Agreement

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
24 พฤศจิกายน 2558

Common Market for
Eastern and Southern
Africa (COMESA)

แองโกลา บุรุนดี คอโมโรส เอริเทรีย เคนยา ลิเบีย
มาดากัสการ์ มาลาวี มอริเชียส รวันดา ซูดาน
สวาซิแลนด์ ยูกันดา แซมเบีย ซิมบับเว

เป็นประเทศสมาชิกแต่
อยู่ระหว่างการเจรจา
เรื่องกาแพงภาษี

Continental Free Trade
Area (CFTA)

ทุกประเทศในทวีปแอฟริกา

อยู่ระหว่างการเจรจา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WTO Trade Policy Review, Ministry of Industry,
Trade and Investment และ United Nation Economic Commission of Africa

2.2.3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า
โครงสร้างภาษีนาเข้าของเอธิโอเปีย แสดงไว้ในตารางที่ 2-2 และ 2-3 ดังจะเห็นได้ว่า
อั ต ราภาษี น าเข้ า ที่ ใ ช้ จ ริ ง (MFN Applied Rate) ของเอธิ โ อเปี ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 17.4 โดยที่ สิ น ค้ า
เกษตรจะมีอัตราภาษีสูงกว่าในกลุ่มสินค้าที่มิใช่เกษตร และเมื่อพิจารณาแยกตามรายประเภท
สินค้า สินค้าที่มีอัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศ จะอยู่ในกลุ่มสินค้า เครื่องนุ่งห่ม
(Clothing) โดยมีอัตราภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 35.0 ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีหลักนาเข้า ที่ใ ช้ จ ริง
เฉลี่ยสูงรองลงมา ได้แก่ สินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มและยาสูบ (Beverages & tobacco) และสินค้าใน
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กลุ่มชาและกาแฟ (Coffee and Tea) โดยอัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริงของสินค้าทั้งสองกลุ่มอยู่
ที่ร้อยละ 32.1 และ 28.8 ตามลาดับ
ทั้งนี้ ปัจจุบันเอธิโอเปียกาลังอยู่ระหว่างการเจรจาเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World
Trade Organization: WTO)4 ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลอัตราภาษีผูกพัน (Bound Rate) ของ WTO
ตารางที่ 2-2 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของเอธิโอเปีย
สินค้า

อัตราภาษี (ร้อยละ)

ทั้งหมด

สินค้าเกษตร

สินค้ามิใช่เกษตร

อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน
(Simple average final bound)

N/A

N/A

N/A

อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง
(Simple average MFN applied)

17.4

22.1

16.6

อัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักการค้า
(Trade weighted average)

10.6

13.7

10.3

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก World Tariff Profile 2016

ตารางที่ 2-3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของเอธิโอเปีย จาแนกตามประเภทสินค้า
กลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม
พืชผักและผลไม้
ชาและกาแฟ
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
เครื่องดื่มและยาสูบ
ฝ้าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
4ข้อมูล

อัตราภาษี
เฉลี่ยผูกพัน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

อัตราภาษีเฉลี่ย MFN
ที่ใช้จริง (ร้อยละ)
22.1
27.5
28.0
28.8
19.4
16.2
8.5
32.1
10.0
15.2

สัดส่วนการนาเข้า
0.1
0.1
0.3
0.0
4.5
3.1
1.3
0.3
0.0
0.2

ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
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อัตราภาษี
เฉลี่ยผูกพัน

กลุ่มสินค้า
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
น้ามัน
เคมีภัณฑ์
ไม้และของทาด้วยไม้
สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องหนังและรองเท้า
เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

อัตราภาษีเฉลี่ย MFN
ที่ใช้จริง (ร้อยละ)
21.3
13.5
6.4
10.9
11.9
28.0
35.0
18.6
8.0
17.4
11.4
21.7

2-9

สัดส่วนการนาเข้า
0.0
19.3
15.7
9.0
2.0
2.1
2.0
2.4
14.4
11.6
9.1
2.6

หมายเหตุ: *สัดส่วนการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆ ต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา : รวบรวมข้อมูลจาก World Tariff Profile 2016

นโยบายการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) ของเอธิโอเปียเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมา เอธิโอเปียได้ทาการสานสัมพันธ์กับ
ประเทศอื่นๆ และองค์กรระหว่างประเทศ โดยนอกจากจุดประสงค์ด้านการทูตแล้ว เอธิโอเปียยังมี
จุดประสงค์ ในการสร้างความสั มพั นธ์กับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้ าและการลงทุนระหว่ าง
ประเทศ การท่องเที่ยว และรวมถึงการเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศในระดับนานาชาติ5
ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) ของเอธิโอเปียได้แต่งตั้ง
ให้มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทั้งหมด 40 แห่งทั่วโลก โดยสาหรับประเทศไทย รัฐบาล
เอธิโอเปียได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตเอธิโอเปียประจาสาธารณรัฐอินเดีย มีเขตอานาจ

5

http://www.mfa.gov.et/web/guest/policy-issue
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ครอบคลุมประเทศไทย ส่วนไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศ
เคนยา มีเขตอานาจครอบคลุมประเทศเอธิโอเปีย6
ที่ผ่านมา ไทยและเอธิโอเปียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันมาโดยตลอด โดยใน
ระหว่างวันที่ 12 ถึง 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ (ตาแหน่งในขณะนั้น) ได้เดินทางไปเยือนเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการ
ระหว่ า งการเข้า ร่ ว มการประชุ ม 3rd International Conference on Financing for Development
(FFD) ณ กรุงแอดดิสอาบาบา และได้หารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
เอธิโอเปียในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการส่งเสริม
กิจกรรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอื่นๆ

6

ก่อนหน้านี้เอธิโอเปียเคยอยู่ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบีเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2559
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บทที่ 3
ภาพรวมการค้า และการลงทุนของ
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
3.1 ภาพรวมการค้าสินค้า
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีมูลค่าการขาดดุลการค้าค่อนข้างสูงในแต่ละปี เนื่องจากการ
ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ของเอธิโอเปียเป็นการส่งออกสินค้าเกษตรขั้นต้นที่มีมูลค่าไม่สูงนัก ในขณะ
ที่เ อธิ โอเปียยังคงต้อ งพึ่ งพาการนาเข้าสินค้ าอุปโภคบริโภค วัต ถุ ดิบในทางอุตสาหกรรม และ
เครือ่ งจักรต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าสูงจากต่างประเทศค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่รวดเร็ว ในช่ว งหลายปี ที่ผ่ านมา ทาให้ค วามต้อ งการสิ นค้ า นาเข้ าของเอธิ โอเปี ย มีอัต ราการ
ขยายตัวที่รวดเร็วมาก และเป็นการขยายตัวในอัตราที่มากกว่าอัตราการขยายตัวของมูลค่ าการ
ส่ งออก ทาให้ ส ถานการณ์ ก ารขาดดุล การค้ าของเอธิ โอเปียมีแนวโน้มที่จะขยายตัว มากขึ้นใน
ช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา
3.1.1 การส่งออกสินค้า
การส่งออกสินค้าของเอธิโอเปียในช่วงปี 2554 – 2558 ในภาพรวมมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR1) ตั้งแต่
ปี 2554 ถึ ง 2558 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 17.75 ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของเอธิ โ อเปี ย อยู่ ที่
1

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปี
แรกและปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

V(t0)
V(tn)
(tn - t0)

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 เท่ากับ 11,217.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 เท่ากับ
35,735.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้าในปี 2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือ
ร้อยละ 12.28 เป็นต้น
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2,615 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 และได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องขึ้นไปเป็น 5,667 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2557 ก่อนที่จะหดตัวลงเหลือ 5,028 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558
ภาพที่ 3-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
มูลค่าการส่งออกสินค้าของเอธิโอเปีย ปี พ
6,000.00

2554-2558
CAGR Growth 2554-2558 = 17.75%

5,666.89
5,027.55

5,000.00

1,642.11

หน่วย: ล้าน อลลาร์สหรัฐ

4,076.94

1,578.22

4,000.00

3,000.00

2,891.35

1,432.69

2,614.89

2,000.00

997.24

1,000.00

168.95
238.06
363.78

1,127.49

260.49
527.06

0.04
165.64
247.81

558.83

459.24

527.11

846.87

891.12

770.77

2554

2555

255

HS2710: Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals (excluding crude)

1,078.38

693.19
610.43
567.56
744.54

Others

662.43

HS0603: Cut flowers and flower buds of a kind suitable for
bouquets or for ornamental purposes
HS0709: Other vegetables, fresh or chilled

568.41
506.73

HS1207: Other oil seeds and oleaginous fruits
HS0901: Coffee, whether or not roasted or decaffeinated

1,023.87

1,018.56

255

2558

-

ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre

กาแฟเป็นสินค้าที่เอธิโอเปียส่งออกมากที่สุดในช่วงปี 2554-2558 โดยมีมูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 910 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.44 ของ
มูลค่าการส่งออกทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าว ส่วนสินค้าที่ มีการส่งออกรองลงมา ได้แก่ พืชน้ามัน
พืชผักสดหรือแช่เย็น 2 ดอกไม้ น้ามันปิโตรเลียม พืชผักตระกูลถั่ว สัตว์มีชีวิต จาพวกโคกระบือ
ทองคา เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ และสัตว์มีชีวิตอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 3-1

2

ข้อมูลพิกัดศุลกากรของสินค้าดังกล่าว (HS07099900) ระบุแต่เพียงว่าเป็นผักสดหรือแช่เย็นประเภทอืน่ ๆ แต่จากการตรวจสอบ
ข้อมูลเปรียบเทียบกันในหลายๆ แหล่งข้อมูล คณะผู้วิจัยคาดว่าสินค้าในพิกดั ศุลกากรดังกล่าวคือต้นคัต (Khat หรือ Chat) ซึ่ง
เป็นพืชพื้นเมืองที่พบได้มากในเยเมน เอธิโอเปีย และโซมาเลีย ชาวพื้นเมืองนิยมนามาเคี้ยวเนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและ
ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ถือเป็นพืชที่ถูกกฎหมายในเอธิโอเปียและประเทศข้างเคียง แต่ถูกจัดเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายในหลาย
ประเทศ
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ตารางที่ 3-1 สินค้าส่งออกหลัก 10 อัน ับแรกของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
อัน ับ

รหัสพิกั
ุลกากร

1

HS0901

2

HS1207

3

HS0709

4

HS0603

5

HS2710

6

HS0713

7

HS0102

8

HS7108

9

HS0204

10

HS0106

รายการสินค้า
รายการสินค้าทั้งหม
กาแฟ จะคั่ ว หรื อ แยกกาเฟอี น ออกแล้ ว
หรื อ ไม่ ก็ ตาม เปลื อ กและเยื่อ ของกาแฟ
รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสม
อยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม
เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ามัน จะทา
ให้แตกหรือไม่ก็ตาม
พืชผักอื่นๆ (นอกจากพืชผักที่ระบุไว้ตาม
ป ระ เภ ท ที่ 07.01 ถึ ง 07.08) สดห รื อ
แช่เย็น
ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสาหรับจัดทาเป็นช่อ
ดอกไม้ ห รื อ เพื่ อ การประดั บ สด แห้ ง
ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือจัดทาโดยวิธีอื่น
น้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย มและน้ ามั น ที่ ไ ด้ จ าก
แร่ บิ ทู มิ นั ส นอกจากที่ เ ป็ น น้ ามั น ดิ บ
รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ระบุหรือรวมไว้ใน
ที่อื่น ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ได้
จากแร่ บิ ทู มิ นั ส ตั้ ง แต่ 70% ขึ้ น ไปโดย
น้าหนัก ซึ่งน้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
หลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น
พืชผักตระกูลถั่ว แห้งและเอาเปลือกออก
จะลอกเยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่
ก็ตาม
สัตว์จาพวกโคกระบือ มีชีวิต
ทองคา (รวมถึงทองคาชุบด้วยแพลทินัม)
ยั ง ไม่ ไ ด้ ขึ้ น รู ป หรื อ อยู่ ใ นลั ก ษณะกึ่ ง
สาเร็จรูปหรือเป็นผง
เนื้ อ แกะหรื อ เนื้ อ แพะ สด แช่ เ ย็ น หรื อ
แช่แข็ง
สัตว์มีชีวิตอื่นๆ นอกจากสัตว์มีชีวิตที่ระบุ
ไว้ ต ามประเภทที่ 01.01. ถึ ง 01.05 (ม้ า

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ย ปี 2554 2558 (ล้าน
อลลาร์สหรัฐ)
4,055.52

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การส่งออก
ปี 2554 - 2558
17.75%

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการ
ส่งออก
ปี 2554 - 2558
100.00%

910.24

4.72%

22.44%

520.28

8.64%

12.83%

436.14

24.31%

10.75%

426.90

40.72%

10.53%

406.42

1,522.60%

10.02%

221.13

14.66%

5.45%

167.96

6.14%

4.14%

154.21

6.11%

3.80%

79.11

11.27%

1.95%

61.83

18.50%

1.52%
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อัน ับ

รหัสพิกั
ุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ย ปี 2554 2558 (ล้าน
อลลาร์สหรัฐ)

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การส่งออก
ปี 2554 - 2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการ
ส่งออก
ปี 2554 - 2558

ลา และล่ อ สั ต ว์ จ าพวกโคกระบื อ สุ ก ร
แกะและแพะ สั ต ว์ ปี ก เลี้ ย ง (ไก่ ช นิ ด
แกลลัสโดเมสติกัส เป็ด ห่าน ไก่งวง และ
ไก่ต๊อก))
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

สาหรับตลาดส่งออกสาคัญ 5 อันดับแรกของเอธิโอเปีย ได้แก่ โซมาเลีย (ร้อยละ 12.49)
เนเธอร์ แ ลนด์ (ร้ อ ยละ 9.30) จี น (ร้ อ ยละ 9.10) ซาอุ ดี อ าระเบี ย (ร้ อ ยละ 8.30) และคู เ วต
(ร้อยละ 7.61) ตามลาดับ
ตารางที่ 3-2 ตลา ส่งออกหลัก 5 อัน ับแรกของเอธิโอเปียปี 2554-2558
อัน ับ

ประเท

1
2
3
4
5

โลก
โซมาเลีย
เนเธอร์แลนด์
จีน
ซาอุดีอาระเบีย
คูเวต
ประเทศอื่นๆ

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย ปี 2554 - 2558
(ล้าน อลลาร์สหรัฐ)
4,055.52
506.64
377.30
369.02
336.67
308.60
2,157.29

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การส่งออก ปี
2554 - 2558
17.75%
28.90%
31.08%
7.50%
20.86%
279.13%
8.90%

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการ
ส่งออก ปี
2554 - 2558
100.00%
12.49%
9.30%
9.10%
8.30%
7.61%
53.19%

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

หากพิจารณาตลาดส่งออกสาคัญของเอธิโอเปีย จะพบว่า ในช่วงปี 2554 – 2558 คูเวต
เป็นตลาดส่งออกที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ที่สุด และมีสัดส่วนของการส่งออกมากเป็นอันดับที่ 5
ส่วนโซมาเลียเป็นตลาดส่งออกที่มีสั ดส่ว นของการส่ งออกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
ส่งออกสาคัญอื่นๆ ดังนั้นคูเวตและโซมาเลียจึงถือเป็นตลาดศักยภาพที่สาคัญของเอธิโอเปีย ส่วน
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ตลาดส่งออกสาคัญอื่นที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ และซาอุดิอาระเบีย ดังแสดง
ในภาพที่ 3-2
ทั้ ง นี้ ไทยเป็ น ตลาดส่ ง ออกอั น ดั บ 37 ของเอธิ โ อเปี ย โดยมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดอยู่ ที่
ร้อยละ 0.2 และมีอัตราการเติบโตของการส่งออกของเอธิโอเปียมายังไทยลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8.22
ภาพที่ 3-2 ตลา ส่งออกหลักของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
16.00%
16.00%
16.00%

ตลา ทีส่่สงาคั
ออกสิของเอธิ
นค้าที่สาคั ของเอธิ
โอเปีย ปี 2554-2558
ตลาส่งออกสิ
ส่งออกสิ
ย ปี 2554-2558
ตลา
นค้านทีค้่สาาคั
ของเอธิโอเปียโอเปี
ปี 2554-2558

14.00%
14.00%
14.00%
SomaliaSomalia

10.00%
10.00%
10.00%
สั ส่วน ปี 2554-2558

สัสั ส่ส่ววนนปีปี2554-2558
2554-2558

12.00%
12.00%
12.00%

8.00%
8.00%
8.00%

China
China

Germany
Germany
6.00%
6.00%
6.00%

Sudan(Sudan
(Sudanand
and
Sudan
4.00%
SouthSudan)
Sudan) 4.00%
4.00%
South

2.00%
2.00%
2.00%

Saudi Saudi
ArabiaArabia

0.00%
0.00%
0.00%
-5.00%
-5.00%
200.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%

Kuwait

of America
UnitedUnited
States States
of America

Switzerland
Switzerland
United
Emirates
United
ArabArab
Emirates

Thailand
Thailand
-15.00%
-15.00%

Netherlands
Netherlands

5.00% 220.00%15.00%
15.00%
5.00%
210.00%
230.00%

Djibouti Djibouti
Tanzania,Tanzania,
United United
India India South Africa Republic of
South Africa Republic of

35.00%270.00%
45.00% 290.00%
25.00%25.00%
45.00%280.00%
240.00%
250.00% 35.00%
260.00%

300.00%

-4.00%
-4.00%
-4.00%

หมายเหตุ
:ค่ขนาดของ
Bubbleอคืนอาเข้
มูลค่า าปีการส่
งออก หรือนาเข้า ปี 2558
หมายเหตุ: :ขนาดของ
ขนาดของBubble
Bubble
าการส่
2558
หมายเหตุ
คือคืมูอลมูค่าลการส่
งออกงออก
หรือนหรืาเข้
า ปี 2558
ที่มา: โบลลิ
เกอร์ แอนด์ ประมวลจาก
คอมพานี (ประเทศไทย)
ประมวลจากCentre
International Trade Centre
ที
ม
่
า:
โบลลิ
เ
กอร์
แอนด์
คอมพานี
(ประเทศไทย)
International
ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Trade
Centre

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554-2558

3.1.2 การนาเข้าสินค้า
การน าเข้ า สิ น ค้ า ของเอธิ โ อเปี ย โดยรวมมี ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ้ น โดยมู ล ค่ า การน าเข้ า ของ
เอธิโอเปียเพิ่มจาก 8,896 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2554 เป็น 25,815 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558
คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยูท่ รี่ ้อยละ 30.52 ดังแสดงในภาพที่ 3-3
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ภาพที่ 3-3 การนาเข้าสินค้าของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
มูลค่าการนาเข้าสินค้าของเอธิโอเปีย ปี พ

2554-2558

30,000.00

CAGR Growth 2554-2558 = 30.52%
25,815.26

25,000.00
21,914.37

Others

หน่วย: ล้าน อลลาร์สหรัฐ

20,000.00
HS8517: Telephone sets

14,899.15

15,000.00
11,912.93

10,000.00

8,896.29
8,148.89

5,000.00

-

19,928.77
16,162.46

HS1001: Wheat and meslin
HS1511: Palm oil and its fractions, whether or not refined
(excluding chemically modified)

11,473.88

HS8704: Motor vehicles for the transport of goods

6,213.91

571.19
339.07
452.07
750.13

106.96
402.63
330.88
357.57
1,484.34

166.58
332.97
372.91
530.13
2,361.46

73.17
527.65
375.01
762.32
1,687.12

3,639.44

2554

2555

255

255

1,058.91
433.06
1,018.25
1,059.81
2,316.46

HS2710: Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals (excluding crude)

2558

ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre

สิ นค้ าที่ เ อธิ โอเปี ย น าเข้ า มากที่ สุ ด ในช่ว งปี 2554-2558 คื อ น้ามันปิโตรเลี ย ม โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการนาเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,298 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 13.77 ของการนาเข้าทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าว ส่วนสินค้าที่ มีการนาเข้ารองลงมา
ได้แก่ ยานยนต์สาหรับขนส่งของ น้ามันปาล์ม ข้าวสาลีและข้าวเมสลิน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องจักร
สาหรับก่อสร้าง รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ยารักษาหรือป้องกันโรค ปุ๋ยเคมี และสิ่งก่อสร้าง ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 สินค้านาเข้าหลัก 10 อัน ับแรกของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
อัน ับ

รหัสพิกั
ุลกากร

1

HS2710

2
3

HS8704
HS1511

4
5

HS1001
HS8517

6

HS8429

7

HS8703

รายการสินค้า
รายการสินค้าทั้งหม
น้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย มและน้ ามั น ที่ ไ ด้ จ าก
แร่ บิ ทู มิ นั ส นอกจากที่ เ ป็ น น้ ามั น ดิ บ
รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ระบุหรือรวมไว้ในที่
อื่น ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ได้
จากแร่ บิ ทู มิ นั ส ตั้ ง แต่ 70% ขึ้ น ไปโดย
น้าหนัก ซึ่งน้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
หลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น
ยานยนต์สาหรับขนส่งของ
น้ามันปาล์ม และเศษของน้ามันปาล์ม จะ
ท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ ก็ ต าม แต่ ต้ อ งไม่
ดัดแปลงทางเคมี
ข้าวสาลีและข้าวเมสลิน
เครื่ อ งโทรศั พ ท์ รวมถึ ง เครื่ อ งโทรศั พ ท์
ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยเซลลู ล าร์ ห รื อ ส าหรั บ
เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับ
การสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือ
ไร้ สาย (เช่ น เครื อ ข่ า ยเฉพาะกลุ่ ม หรื อ
เครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่ง
หรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25
85.27 หรือ 85.28
บลูโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด
เครื่ อ งเกลี่ ย เครื่ อ งขู ด เครื่ อ งตั ก เชิ ง กล
เครื่ อ งขุ ด เครื่ อ งตั ก ย้ า ย เครื่ อ งกระทุ้ ง
และเครื่ อ งบดถนน ชนิ ด ขั บ เคลื่ อ นได้
ในตัว
รถยนต์ แ ละยานยนต์ อื่ น ๆ ที่ อ อกแบบ
สาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของ
ตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์ สาหรั บ

มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ย ปี 2554 2558 (ล้าน
อลลาร์สหรัฐ)
16,687.60
2,297.76

อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งของ
เฉลี่ยของมูลค่า
มูลค่าการ
การนาเข้า ปี
นาเข้า ปี 2554
2554 - 2558
- 2558
30.52%
100.00%
11.77%
13.77%

691.99
509.82

31.21%
32.45%

4.15%
3.06%

407.08
395.36

1.84%
77.38%

2.44%
2.37%

358.76

16.16%

2.15%

311.53

21.08%

1.87%
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อัน ับ

8

รหัสพิกั
ุลกากร

HS3004

9

HS3105

10

HS7308

รายการสินค้า
ขนส่ ง บุ ค คลตั้ ง แต่ สิบ คนขึ้ น ไป (รวมถึ ง
คนขับ)) รวมทั้งสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง
ยารักษาหรือป้ องกันโรค (ไม่รวมถึงของ
ตามประเภทที่ 30.02 30.05 หรือ 30.06)
ที่ ป ระ กอบด้ ว ยผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ สมหรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ผ สม ส าหรั บ ใช้ รั ก ษาหรื อ
ป้องกันโรค ที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่
กาหนด (รวมถึงของที่จัดทาขึ้นในลักษณะ
เพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะ
หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก
ปุ๋ ย ที่ ไ ด้ จ ากแร่ ห รื อ ปุ๋ ย เคมี ที่ มี ธ าตุ ปุ๋ ย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั สและโพแทสเซียม
สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุ๋ยอื่นๆ รวมทั้ง
ของในตอนที่ 31 (ปุ๋ย) ที่ทาเป็นเม็ดหรือ
ลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่ง
มีน้าหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม
สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสาเร็จรูปตาม
ประเภทที่ 94.06) และส่วนประกอบของ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง (เช่ น สะพานและส่ ว นของ
สะพาน ประตู น้ า หอคอย เสาที่ มี โ ครง
ประสานกั น หลั ง คา โครงหลั งคา ประตู
หน้ า ต่ า ง กรอบของประตู ห น้ า ต่ า ง และ
ธรณี ป ระตู บานเลื่ อ น ลู ก กรง เสาแบบ
พิลลาร์และคอลัมน์

มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ย ปี 2554 2558 (ล้าน
อลลาร์สหรัฐ)

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การนาเข้า ปี
2554 - 2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการ
นาเข้า ปี 2554
- 2558

294.26

47.47%

1.76%

289.02

2.86%

1.73%

265.83

67.64%

1.59%

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

ส าหรั บ แหล่ ง น าเข้ า ส าคั ญ 5 อั น ดั บ แรกของเอธิ โ อเปี ย ได้ แ ก่ จี น (ร้ อ ยละ 24.58)
ซาอุดีอ าระเบีย (ร้อ ยละ 7.16) อินเดีย (ร้อ ยละ 6.73) คู เ วต (ร้อ ยละ 5.83) และสหรัฐ อเมริกา
(ร้อยละ 3.99) ตามลาดับ ทั้งนี้ ไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 1.08 เป็นอันดับที่ 16
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ตารางที่ 3-4 แหล่งนาเข้าหลัก 5 อัน ับแรกของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
อัน ับ

ประเท

1
2
3
4
5

โลก
จีน
ซาอุดีอาระเบีย
อินเดีย
คูเวต
สหรัฐฯ
ประเท อื่นๆ

มูลค่าการนาเข้าเฉลีย่ ปี
2554 - 2558 (ล้าน
อลลาร์สหรัฐ)
16,687.60
4,102.10
1,194.01
1,122.55
973.64
665.56
8,629.74

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ส่วนแบ่งของ
ของมูลค่าการนาเข้า ปี มูลค่าการนาเข้า
2554 - 2558
ปี 2554 - 2558
30.52%
100.00%
42.91%
24.58%
-9.91%
7.16%
16.04%
6.73%
60.50%
5.83%
21.36%
3.99%
30.92%
51.71%

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

หากพิจารณาตาแหน่งแหล่งนาเข้าสาคัญของเอธิโอเปีย จะพบว่า ในช่วงปี 2554-2558 จีน
เป็นแหล่งนาเข้าที่มีส่วนแบ่งมูลค่าการนาเข้ามากที่สุดและมีอัตราการเติบโตมูลค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ
ที่ 2 รองจากประเทศคูเวต ส่วนแหล่งนาเข้าที่มีอัตราการเติบโตเป็นลบ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย
ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3-4 แหล่งนาเข้าหลักของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
แหล่งนาเข้าหลักของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
30.00%
25.00%

China

สั ส่วน ปี 2554-2558

20.00%
15.00%
10.00%
Saudi Arabia
5.00%
United Arab Emirates
0.00%

-15.00%

India

United States of America

Kuwait

Italy

Japan
Thailand Turkey
Indonesia
South Africa
5.00%
25.00%

45.00%

Tanzania,
United Republic
of

65.00%

85.00%

-5.00%
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรือนาเข้า ปี 2558
ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554-2558

3.2 ภาพรวมการค้าบริการ
3.2.1 การส่งออกบริการ
การส่งออกบริการของเอธิโอเปียโดยรวมมีทิศทางเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดย
เพิ่ มขึ้นจาก 2,785 ล้ านดอลลาร์ส หรั ฐ ในปี 2554 เป็น 2,98 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ในปี 2558
คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 1.76 ดังแสดงในภาพที่ 3-5
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ภาพที่ 3-5 มูลค่าการส่งออกบริการของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
มูลค่าการส่งออกบริการของเอธิโอเปีย ปี พ

CAGR Growth 2554-2558 = 1.76%

3,500.00
3,132.99

หน่วย: ล้าน อลลาร์สหรัฐ

3,000.00
2,500.00

2554-2558

2,785.83

2,735.93

236.89

199.38

2,548.94

2,536.56

266.37

2,978.49

2,986.86

244.34

135.56

2,734.15

2,851.30

2,000.00
1,500.00

2,866.62

1,000.00
500.00
-

2554

2555
255
Government goods and services n.i.e.

255
Commercial services

2558

ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre

การส่งออกบริการของเอธิโอเปียในช่วงปี 2554-2558 เกือบทั้งหมดนั้น เป็นบริการเชิง
พาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 92.60 และที่เหลืออีกร้อยละ 7.40 เป็นบริการภาครัฐ ทั้งนี้
บริการเชิงพาณิชย์ทเี่ อธิโอเปียส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านการคมนาคม ซึ่งมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 75.58 ของการส่งออกบริการทั้งหมดของประเทศ บริการด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 21.26 และบริการด้านโทรคมนาคม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2.26 อันจะเห็นได้จาก
ตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 สั ส่วนการส่งออกภาคบริการของเอธิโอเปียปี 2554-2558
ประเภทบริการ
บริการภาครัฐ
บริการเชิงพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การขนส่ง
- บริการทางธุรกิจอื่น

มูลค่าเฉลีย่
ปี 2554-2558
(ล้าน อลลาร์สหรัฐ)
216.5
2,707.51
550.42
1,956.68
10.22

สั ส่วนเฉลีย่
ปี 2554-2558
7.40%
92.60%
21.26%
75.58%
0.39%
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ประเภทบริการ
- บริการทางการเงิน
- บริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
- บริการประกันภัยและเงินบานาญ
- บริการส่วนบุคคล วัฒนธรรม และสันทนาการ
- ค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
- การก่อสร้าง

มูลค่าเฉลีย่
ปี 2554-2558
(ล้าน อลลาร์สหรัฐ)
0.04
58.52
0.74
0
0
12.21

สั ส่วนเฉลีย่
ปี 2554-2558
0.00%
2.26%
0.03%
0.00%
0.00%
0.47%

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

3.2.2 การนาเข้าบริการ
การนาเข้าบริการของเอธิโอเปียโดยรวมมีทิศทางเพิ่มขึ้นจาก 3,322 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2554 เป็น 4,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่
ร้อยละ 8.55 แม้จะมีการหดคัวลงเล็กน้อยในปี 255 ดังแสดงในภาพที่ 3-6
ภาพที่ 3-6 มูลค่าการนาเข้าบริการของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
มูลค่าการนาเข้าบริการของเอธิโอเปีย ปี พ

CAGR Growth 2554-2558 = 8.55%

5,000.00
4,500.00

4,233.72
3.56

หน่วย: ล้าน อลลาร์สหรัฐ

4,000.00
3,500.00

2554-2558

3,321.80
13.32

3,582.65
1.63

4,611.83
-

3,371.88
8.95

3,000.00
2,500.00
4,230.16

2,000.00
1,500.00

3,308.48

3,581.02

4,611.83

3,362.93

1,000.00
500.00
-

2554

2555
255
Government goods and services n.i.e.

255
Commercial services

ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
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การนาเข้าบริการของเอธิโอเปียในช่วงปี 2554-2558 เกือบทั้งหมดนั้น เป็นบริการเชิง
พาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 99.86 และที่เหลืออีกร้อยละ 0.14 เป็นบริการภาครัฐ ทั้งนี้
บริการเชิงพาณิชย์ทเี่ อธิโอเปียส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านการคมนาคม ซึ่งมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 80.65 ของการส่งออกบริการทั้งหมดของประเทศ บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 7.25 และบริการด้านก่อสร้าง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.04 อันจะเห็นได้จากตารางที่ 3-6
ตารางที่ 3-6 สั ส่วนการนาเข้าภาคบริการของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
ประเภทบริการ
บริการภาครัฐ

มูลค่าเฉลีย่
ปี 2554-2558
(ล้าน อลลาร์สหรัฐ)

สั ส่วนเฉลีย่
ปี 2554-2558

5.49

0.14%

3,818.88

99.86%

241.20

7.25%

2,684.16

80.65%

- บริการทางธุรกิจอื่น

126.80

3.81%

- บริการทางการเงิน

0.07

0.00%

- บริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

55.30

1.66%

- บริการประกันภัยและเงินบานาญ

51.88

1.56%

0

0.00%

1.07

0.03%

167.63

5.04%

บริการเชิงพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การขนส่ง

- บริการส่วนบุคคล วัฒนธรรม และสันทนาการ
- ค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
- การก่อสร้าง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)

3.3 ภาพรวมการลงทุน
จากภาพที่ 3-7 จะเห็นได้ว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) ของเอธิโอเปียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2556-2558 โดยเพิ่มขึ้นจาก
ระดับที่ต่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี 2549-2555 ขึ้นมาเป็น 1,281 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2556 และเพิ่ มขึ้นเป็น 2,132 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ และ 2,168 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ในปี
2557 และ 2558 ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ร้อยละ 16.57 ต่อปี
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ภาพที่ 3-7 มูลค่าการลงทุนโ ยครงจากต่างประเท มายังเอธิโอเปียในช่วงปี 2549-2558

ส าหรั บ ข้ อ มู ล มู ล ค่ า การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศในเอธิ โ อเปี ย จ าแนกราย
อุตสาหกรรม จากงานศึกษาของ Woldekidan (2015) พบว่า ณ ปี 2558 กิจกรรมที่มีเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้า (FDI Inflow) มากที่สุดในปีดังกล่าวคือภาคการผลิต (ร้อยละ 45)
ตามมาด้วยภาคการบริการ (ร้อยละ 42) ภาคการเกษตร (ร้อยละ 12) และเหมืองแร่ (ร้อยละ 1)
ตามลาดับ อย่างไรก็ดี งานศึกษาดังกล่าวไม่ได้แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดว่าในแต่ละ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้างต้น มีการลงทุนในอุ ตสาหกรรมใดในสัดส่วนเท่าใด ข้อมูลการลงทุน
โดยตรงในเอธิโอเปียที่มีการจาแนกรายละเอียดตามอุตสาหกรรมล่าสุดที่มีการเผยแพร่ คือข้อมูล
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม (FDI Stock) ณ ปี 2554 ของ International Trade
Centre ดั ง แสดงในภาพที่ 3-8 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า กิ จ กรรมการผลิ ต ที่ มี ก ารลงทุ น มากที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ ตามมาด้วยสารเคมีและเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม และ
สิ่งทอ ส่วนกิจกรรมบริการที่ มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมทางธุรกิจ 3 การก่อสร้าง และ
โรงแรมและร้านอาหาร

3

ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

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

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

3-15

ภาพที่ 3-8 มูลค่าการลงทุนโ ยตรงจากต่างประเท สะสม (FDI Stock) ในเอธิโอเปีย
ณ ปี 2554 จาแนกรายอุตสาหกรรม

ในส่วนของข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเอธิโอเปียจาแนกรายประเทศ
จากงานศึก ษาของ Woldekidan (2015) พบว่า ณ ปี 2558 จีนเป็นประเทศที่มีสั ดส่ ว นจานวน
โครงการลงทุนในเอธิโอเปียมากที่สุด (ร้อยละ 19) ตามมาด้วยโครงการลงทุนจากประเทศในทวีป
แอฟริกา (ร้อยละ 14) และยุโรป (ร้อยละ 13) ตามลาดับ4 ดังแสดงในภาพที่ 3-9 ในขณะที่ในแง่
ของมูลค่าการลงทุน จีนยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในปีดังกล่าวมากที่สุด ด้วยมูลค่าการ
ลงทุนที่สูงถึง 906.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยซาอุดีอาระเบีย ด้วยมูลค่า การลงทุน 878.2
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4

งานศึกษาดังกล่าวระบุแต่เพียงสัดส่วนดังกล่าว โดยที่มิได้ระบุจานวนโครงการโดยรวมแต่อย่างใด แต่จากข้อมูลของ National
Bank of Ethiopia จานวนโครงการลงทุนในปีดังกล่าวทั้งหมด (ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ) อยู่ที่ประมาณ 400
โครงการ
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ภาพที่ 3-9 จานวนโครงการลงทุนโ ยตรงจากต่างประเท ในเอธิโอเปียในปี 2558
จาแนกตามประเท /ภูมิภาคต้นทาง
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บทที่ 4
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ภายใต้ความมุ่งประสงค์ของการขยายการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาค
การส่งออกของประเทศ รัฐบาลเอธิโอเปียได้มีการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้าน
การลงทุนในหลายๆ ด้าน เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในเอธิโอเปีย โดยที่
ผ่านมารัฐบาลเอธิโอเปี ยได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน Ethiopia Investment Commission (EIC) ขึ้น
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และจานวนลดขั้นตอนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ
หลายๆ แห่งลง รวมถึงได้มีการออกกฎหมายด้านการลงทุนที่สาคัญต่างๆ เช่น Proclamation on
Investment (Proclamation No. 7 6 9 / 2 0 1 2 ) แ ล ะ Proclamation on the Industrial Parks
(Proclamation No. 886/2015) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รับการร่างขึ้นภายใต้คาแนะนาขององค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่าง World Bank ทาให้เนื้อหาในกฎหมายดังกล่ าวค่อนข้ างมี
ความทันสมัยและเป็นมิตรต่อนักลงทุน
ในการศึกษาบทนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย โดยเนื้อหาที่จะนาเสนอแบ่งออกเป็น 3
ส่วน ได้แก่
 (4.1) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการลงทุน
 (4.2) นโยบายด้ า นการลงทุ น ประกอบด้ ว ย นโยบายด้ า นการลงทุ น ที่ ส าคั ญ
อุตสาหกรรมที่ไ ด้รับการส่ งเสริม เขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขต
ส่งเสริมการส่งออก/เขตส่งเสริมการค้าเสรี
 (4.3) กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านการลงทุน
แรงงาน ที่ดิน กฎหมายการเงินและการธนาคาร และการควบคุมเงินตราระหว่าง
ประเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา
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4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
4.1.1 หน่วยงานภาครัฐ
 Ethiopia Investment Commission (EIC) เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
การส่งเสริมการลงทุน การให้บริการนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ดาเนินงานภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลของ Ethiopian Investment Board (EIB) ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น
ประธาน หน้าที่หลักของ EIC คือ สร้างโอกาส กาหนดเงื่อนไข และการพิจารณา
อนุญาตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ ทั้งนี้ EIC ถือเป็น
หน่วยงานแรกที่นักลงทุนต่างชาติควรเข้าไปติดต่อเพื่อรับบริการด้านการลงทุนใน
เอธิโอเปีย
 Industrial Park Development Corporation (IPDC) เป็นหน่วยงานที่ รับผิ ด ชอบ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตอุ ต สาหกรรม (Industrial Park) โดย IPDC จะ
ทางานร่ว มกั บ EIC และหน่ว ยงานอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการลงทุน เพื่อ ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งนี้ หน้าที่หลักของ IPDC คือ การพัฒนาและบริหารพื้นที่เขต
อุตสาหกรรม กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ในการส่งเสริมการลงทุน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกแก่นักลงทุน และประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการลงทุน
ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน
 กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่
ดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีหน้าที่ส่งเสริม
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน ตลอดจนการวาง
ระบบส่ ง เสริ ม การลงทุ น ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศด้ ว ยการเชื่ อ งโยงกั บ ภาค
เกษตรกรรมและการก่อสร้าง พร้อมจัดทาระบบข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
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4.1.2 หน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
 Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Association (ECCSA) เ ป็ น
องค์กรอิสระระดับชาติที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย Charter No. 90/471 ทาหน้าที่เป็น
องค์กรกลางของหอการค้าในระดับภูมิภาคและสมาคมภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้
ECCSA ได้ ผ่ า นการปรั บ โครงสร้ า งการด าเนิ น การหลายครั้ ง จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น
ภายใต้ ก ารก ากั บ ของ Proclamation No. 341/2003 2 มี บ ทบาทหลั ก คื อ เป็ น
กระบอกเสียงให้ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการค้ า และการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พร้ อ มทั้ ง อ านวยความสะดวกและรักษา
ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก ในการประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนเป็ น ตั ว กลางในการ
เชื่อมโยงภาคเอกชนกับภาครัฐ
 Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Association (AACCSA)
เป็นองค์ ก รอิส ระระดับรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ส่ งเสริมการค้ าและการลงทุน ของธุ รกิจ
ภาคเอกชนในเมืองแอดดิสอาบาบา โดยหน้าที่หลักของ AACCSA คือ สนับสนุนให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการค้าและการลงทุน ผ่าน 4 กลไกสาคัญ ได้แก่ 1)
Business Support Service Department (BSSD) ช่วยสนับสนุนข้อมูลและให้บริการ
ปรึกษาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินธุรกิจรายใหม่ ขั้นตอนในการดาเนินธุรกิจ
พร้อมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) Arbitration Institute ให้บริการอนุญาโตตุลาการหรือ
การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution: ADR) แก่สมาชิก 3)
Addis Chamber Training Institute ให้บริการฝึกอบรมแก่สมาชิกธุรกิจท้องถิ่น เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการด าเนิ น ธุ รกิจ และ 4) Trade and
Investment Promotion Department ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Addis Chamber
International Trade Fairs
 Ethiopian Horticulture Producers & Exporters Association (EHPEA) เ ป็ น
องค์กรไม่แสวงหากาไรที่ส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การเกษตรประเภทพืชกรรมสวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานการ
รับรองการผลิตขององค์กร คือ EHPEA Code of Practice ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่
รับรองเกษตรกรว่ามี วิธีการผลิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีระบบสวัสดิการ
แรงงานที่ดี ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรที่เป็นสมาชิกและได้รับมาตรฐานรับรองทั้งสิ้น
1
2

เป็นกฎหมายฉบับเก่าว่าด้วยการจัดตั้ง ECCSA ปัจจุบันได้ถูกแทนที่ด้วย Proclamation No. 341/2003 แล้ว
เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของหอการค้าและสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของเอธิโอเปีย ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
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96 กลุ่ม เน้นการผลิตไม้ดอก ผลไม้ ผัก และสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยัง ประเทศ
คู่ค้าสาคัญ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐรัสเซีย
Ethiopian Textile and Garment Manufacturer’s Association (ETGAMA) เป็น
องค์ ก รอิ ส ระที่ ก่ อ ตั้ ง ตาม Proclamation no. 314/2003 ด้ ว ยความมุ่ ง หวั ง ให้
เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตสิ่งทอของแอฟริกาและเป็นประเทศผลิตสิ่งทอชั้นนาของ
โลก มีหน้าที่หลักคือการส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาของภาคการผลิต สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการ
กาหนดนโยบายสิ่งทอ
Ethiopian Coffee Exporters Association (ECEA) เป็ น สมาคมของผู้ ส่ ง ออก
กาแฟในเอธิโอเปีย ทาหน้าที่ใ นการเป็นตัวแทนของผู้ส่ งออกกาแฟในการเจรจา
ต่อรองด้านนโยบายและการผ่อนคลายกฎระเบียบในการส่งออก ส่งเสริมกิจกรรม
การค้าในต่างประเทศและสร้างเครือข่ายกับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กากับดูแลและ
เผยแพร่ข้อมูลด้านราคากาแฟในตลาดโลก และเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ผู้ส่งออกกาแฟ ปัจจุบัน ECEA มีสมาชิกอยู่ประมาณ 200 ราย
Ethiopian Meat Producer-Exporter Association เป็ น องค์ ก รอิ ส ระที่ ส่ ง เสริ ม
สมาชิกให้เป็นผู้ผ ลิตสิ นค้ าเนื้อ เพื่อส่งออกโดยเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล 3 และ
HAACP4 มีบทบาทหน้าที่หลัก คือ การพัฒนาและขยายตลาดการส่งออกด้ว ยการ
ควบคุมคุณภาพให้เกินกว่ามาตรฐานสากล สร้างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ การ
ลงทุน การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์กรกับภาครัฐและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสมาชิกในภาคการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งสิ้น 10 ราย
Ethiopian Pulses, Oilseed and Spices Processors – Exporters Association
(EPOSPEA) เป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมสมาชิกผู้ผลิตถั่ว พืชน้ามัน และเครื่ องเทศ
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก หน้าที่หลักคือ
จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน พร้อมแนวโน้ม ทิศทางตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ กาหนดนโยบายและแผนเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ดาเนินธุรกิจของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 130 ราย

3

ฮาลาล (Halal) เป็นมาตรฐานในการผลิตและจัดเตรียมอาหารหรือสินค้าและบริการต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
4 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นมาตรฐานรับประกันความปลอดภัยของอาหารประเภทหนึ่ง ซึ่งเน้น
การควบคุมกระบวนการผลิตในจุดหรือขั้นตอนที่สาคัญที่สามารถประยุกต์วิธีการควบคุมเข้าไปใช้ได้ โดยพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบ
กระบวนการผลิต การขนส่ง จนถึงผู้บริโภค
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4.2 นโยบายด้านการลงทุน
4.2.1 นโยบายด้านการลงทุนที่สาคัญ
ผลของการดาเนินการตาม Growth and Transformation Plan I ของเอธิ โอเปียทาให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน และมี GDP ที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) ในปี 2557 อีกทั้ง
มีการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิ จซึ่งเป็นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจระดับมหภาคของ
ประเทศ
หลังจากความสาเร็จดังกล่าว รัฐบาลเอธิโอเปียจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ในระดับชาติเพื่อให้
เอธิโอเปียพ้นจากการเป็นประเทศยากจนไปสู่ประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางภายในปี 2568
ด้วยการพัฒนา 3 ส่วนสาคัญ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าวผ่าน Growth and Transformation Plan II (GTP II) ปี 2558-2563 ด้วยการปรับ
นโยบายที่ใช้ระดับชาติและระดับภาคการผลิตจากแผน GTP I ให้เป็นปัจจุบัน GTP II แผนที่เน้น
การเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
พัฒนาคุณภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น จากวิสัยทัศน์ระดับชาติข้างต้น
รัฐบาลเอธิโอเปียจึงได้กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการสร้างภาค
เกษตรกรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิผลด้วยการนาเทคโนโลยีไปใช้ และการใช้ภาคอุตสาหกรรม
เป็นตัวนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนให้ก้าวเข้าสู่ระดับรายได้ปานกลาง
ในส่วนของนโยบายการลงทุน GTP II ได้ตั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายการลงทุนชัดเจน
โดยเอธิโอเปียมีแผนพัฒนาการลงทุนให้มีสัดส่วนใน GDP จากร้อยละ 36.3 ในปี 2558 เพิ่มขึ้น
เป็ น ร้ อ ยละ 41.3 ในปี 2563 และมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 23.6 ต่ อ ปี โดย Ethiopian
Investment Board (EIB) เป็นหน่วยงานจัดทานโยบายการลงทุนของประเทศ รวมถึงการลงทุนใน
เขตอุตสาหกรรมซึ่งกากับโดย Proclamation on Investment (Proclamation No. 769/2012) และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (Regulation No. 849/2014) และ Regulation on Investment (Regulation
No. 270/2012) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (Regulation No. 312/2014) ทั้งนี้ ข้อแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่ า งกฎหมายการลงทุ น เดิ ม กั บ Proclamation No. 769/2012 คื อ การจั ด ตั้ ง Industrial
Development Zone ที่อนุญาตให้รัฐและเอกชนดาเนินการได้ด้วยแรงจูงใจทางการลงทุน ภาษี
การอนุญาตให้ลงทุน การถ่ายโอนเทคโนโลยี การคุ้มครองการลงทุน และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
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ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นการกาหนดโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลการลงทุน ประกอบด้วย Investment
Board, EIC และ Ministry of Industry
นอกจาก EIC ที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ
ชาติแล้ว ยังมี Ministry of Industry ที่ได้รับการมอบหมายให้กากับดูแลเขตอุต สาหกรรมต่ างๆ
ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง Industrial Park Development Corporation (IPDC) ตาม Proclamation on The
Industrial Parks (Proclamation No. 886/2015) ซึ่งได้มี การจัดตั้ง Bole Lemi I Industrial Park
ในปีแรกของ GTP II ทาให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 11,000 ราย มีมูลค่าสินค้าส่งออกประมาณ 20
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในเขตอุตสาหกรรมแต่แห่ง จะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออานวยต่อ
การประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จูงใจนักลงทุน ต่อมา IPDC ได้มีการ
จัดตั้ง Hawassa Industrial Park เป็นแห่งที่ 2 ทาให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 60,000 ราย ซึ่งถือ
ได้ว่าเขตอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของชาติ
จากแผนระดับชาติและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของเอธิโอเปียดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าเอธิโอเปียมีแผนการดาเนินนโยบายการลงทุนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้ออานวยและ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ เกิดการจ้าง
งานที่ยกระดับรายได้ให้ประชาชนพ้นความยากจนและไปสู่ประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง และ
บรรลุวิสัยทัศน์ของชาติในปี 2563
4.2.2 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
รัฐบาลเอธิโอเปียได้มีการระบุรายชื่อของอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่นัก
ลงทุนต่างต่างไว้ใน Appendix 2 ของ The Council of Ministers Regulations No.270/2012 โดย
มีอุตสาหกรรม/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และจานวนปีที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลาดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.

กิจกรรม

กรุงแอดดิสอาบาบา
และเขตปกครองพิเศษ
ของรัฐโอโรเมีย
รอบกรุงแอดดิสอาบาบา

อุตสาหกรรม (Manufacturing)
อุตสาหกรรมอาหาร
1-5 ปี
อุตสาหกรรมเครื่องดืม่
1-3 ปี
อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
2-5 ปี
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
1-5 ปี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
2 ปี
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
1-5 ปี
อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์
2-5 ปี
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
4-5 ปี
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
1-4 ปี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
1-4 ปี
อุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน
3-5 ปี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
1-3 ปี
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
2-4 ปี
ผลิตภัณฑ์ทางทัศนศาสตร์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
2-4 ปี
อุตสาหกรรมเครื่องกลและอุปกรณ์
5 ปี
อุตสาหกรรมยานยนต์
2-5 ปี
โรงงานผลิตอุปกรณ์สานักงานและเครื่องตกแต่งบ้าน
1 ปี
โรงงานผลิตอุปกรณ์อื่นๆ
1 ปี
โรงงานครบวงจรสาหรับการเกษตร
4 ปี
เกษตรกรรม (Agriculture)
การเพาะปลูกพืช
0-3 ปี
ปศุสัตว์
0-3 ปี
ฟาร์มผสมผสาน (เพาะปลูกและปศุสัตว์)
3 ปี
การป่าไม้
8 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication
4 ปี
Technology: ICT)
โรงไฟฟ้า และการจ่ายกระแสไฟฟ้า
4 ปี
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

เขตอื่นๆ

2-6 ปี
2-4 ปี
3-6 ปี
3-6 ปี
3 ปี
2-6 ปี
3-6 ปี
5-6 ปี
2-5 ปี
2-5 ปี
1-6 ปี
2-4 ปี
3-5 ปี
4-5 ปี
6 ปี
3-6 ปี
2 ปี
2 ปี
5 ปี
3-6 ปี
3-4 ปี
4 ปี
9 ปี
5 ปี
5 ปี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
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ลาดับ

กิจกรรม

6.

การรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการเจาะบ่อบาดาลและ
การสารวจเหมืองแร่
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การศึกษาและการฝึกอบรม
การให้บริการทางการแพทย์
งานทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การพิมพ์
การนาเข้า
การส่งออก
การค้าส่ง

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

กรุงแอดดิสอาบาบา
และเขตปกครองพิเศษ
เขตอื่นๆ
ของรัฐโอโรเมีย
รอบกรุงแอดดิสอาบาบา
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ที่มา: Appendix 2 ของ Council of Ministers Regulations No.270/2012 โดยรวบรวมข้อมูลจาก EIC
(http://www.investethiopia.gov.et/images/pdf/Investment_Regulations_No270-2012_of_Ethiopia.pdf) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
29 เมษายน 2560)

ทั้งนี้ ตามแผน GTP II และ Ethiopian Industrial Development Strategic Plan (20132025) ของ Ministry of industry ได้มีการกาหนดอุตสาหกรรมที่ให้ความสาคัญสูง (Priority Areas)
สาหรับการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม ดังนี้








อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากหนัง
อุตสาหกรรมน้าตาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
อุตสาหกรรมโลหะและวิศวกรรม
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4.2.3 เขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตส่งเสริมการส่งออก/
เขตส่งเสริมการค้าเสรี
ปัจจุบัน รัฐบาลเอธิ โอเปียได้ จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมที่ดาเนินการเต็มรูปแบบแล้ว เป็น
จานวน 2 แห่ง5 นับตั้งแต่ปี 2557 และมีแผนงานที่จะพัฒนาที่ดิน 100,000 เฮกตาร์ให้เป็นเขต
อุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ล้านตารางเมตร โดยเฉลี่ยปีละ 1 ล้านตารางเมตร ใน
ระหว่างปี 2559-2568 ทั้งนี้ รายชื่อเขตอุตสาหกรรมและที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมโดยสั งเขป
เป็นไปดังที่ปรากฏในภาพที่ 4-1 และตารางที่ 4-2
ภาพที่ 4-1 แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมในเอธิโอเปีย

ที่มา: A Medium Corporation. “Industrial Parks Development in Ethiopia”. (https://medium.com/@EthiopiaEU/industrialparks-development-in-ethiopia-f09eb704d741) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2560)

5

นอกจากนี้ยังมีเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคเอกชน เช่น Eastern Industry Zone ที่ได้รับการพัฒนาโดย
บริษัท บริษัท Jiangsu Yongyuan Investment Co. Ltd. จากจีน ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปีย
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ตารางที่ 4-2 เขตอุตสาหกรรมในเอธิโอเปีย
ลาดับ
เขตอุตสาหกรรม
พื้นที่และที่ตั้ง
เขตอุตสาหกรรมที่เปิดดาเนินการแล้ว
1.
Bole Lemi Phase I
พื้นที่ 178 เฮกตาร์ตั้งอยูใ่ น
บริเวณกรุงแอดดิสอาบาบา
2.
Hawassa Phase I
พื้นที่ 130 เฮกตาร์ตั้งอยูท่ าง
ใต้ของกรุงแอดดิสอาบาบา
ห่างออกไป 275 กิโลเมตร
เขตอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
1.
Dire Dawa
พื้นที่ 4,000 เฮกตาร์ตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกของกรุง
แอดดิสอาบาบา ห่างออกไป
473 กิโลเมตร
2.
Kombolcha
พื้นที่ 700 เฮกตาร์ตั้งอยูท่ าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุง
แอดดิสอาบาบา ห่างออกไป
380 กิโลเมตร
3.
Mekelle
พื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ตั้งอยู่ทาง
เหนือของกรุงแอดดิสอาบาบา
ห่างออกไป 760 กิโลเมตร
4.
Adama
พื้นที่ 2,000 เฮกตาร์ตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของกรุง
แอดดิสอาบาบา ห่างออกไป
74 กิโลเมตร
5.
Bole Lemi Phase II พื้นที่ 171 เฮกตาร์ตั้งอยูใ่ น
บริเวณกรุงแอดดิสอาบาบา
6.

Kilinto

7.

Bahir Dar

8.

Jimma

ประเภทอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

IPDC

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

IPDC

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เกษตรแปรรูป และการ
ประกอบชิ้นส่วน

IPDC

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เกษตรแปรรูป

IPDC

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เกษตรแปรรูป และการ
ประกอบชิ้นส่วน
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เกษตรแปรรูป

IPDC

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

IPDC ร่วมกับ
World Bank
Group
IPDC

พื้นที่ 279 เฮกตาร์ตั้งอยูใ่ น
บริเวณกรุงแอดดิสอาบาบา

เกษตรแปรรูป เวชภัณฑ์
เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
พื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ตั้งอยู่ทาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง
เกษตรแปรรูป
แอดดิสอาบาบา ห่างออกไป
578 กิโลเมตร
พื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ตั้งอยู่ทาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง
เกษตรแปรรูป
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ลาดับ

9.

เขตอุตสาหกรรม

Air Lines Logistic
Park

พื้นที่และที่ตั้ง
แอดดิสอาบาบา ห่างออกไป
346 กิโลเมตร
พื้นที่ 200 เฮกตาร์ตั้งอยูใ่ น
บริเวณกรุงแอดดิสอาบาบา
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ประเภทอุตสาหกรรม

บริการขนส่ง

ผู้พัฒนา

IPDC

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก IPDC.
(http://www.ipdc.gov.et/index.php/en/industrial-parks) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2560) และ EIC, “Investment
Opportunities and Policies in Ethiopia”

4.3 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
4.3.1 กฎหมายด้านการลงทุน
ภาพรวมของกฎหมายด้านการลงทุน
กฎหมายด้านการลงทุนที่สาคัญของเอธิโอเปีย ประกอบด้วยกฎหมาย 3 ฉบับหลัก ได้แก่
 Proclamation on Investment (Proclamation No. 769/2012) ซึ่งถูกประกาศใช้
ในเดือ นกั นยายน พ.ศ. 2555 เพื่อ ใช้แทนกฎหมายการลงทุน ฉบับเดิม โดยเป็น
กฎหมายที่ ร ะบุ ถึ ง เงื่ อ นไขและขั้ น ตอนในการขออนุ มั ติ ก ารอนุ มั ติ ก ารลงทุ น
ข้อกาหนดในการถ่ายทอดเทคโนโลยี สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองการลงทุน การ
จัดตั้งหน่วยงานส่ งเสริมการลงทุน รวมถึงจุ ดให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One-Stop Shop Service) และการจัดตั้งและบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม
 Council of Ministers Regulation on Investment Incentive and Investment
Area Reserved for Domestic Investors (Council of Ministers Regulation
No. 270/2012) ซึ่งประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นระเบียบที่ออก
ภายใต้ Proclamation No. 769/2012 โดยระบุประเภทการลงทุนที่นักลงทุนต่างชาติ
สามารถเข้าลงทุนได้ ประเภทการลงทุนที่สงวนไว้สาหรับ ชาวเอธิโอเปีย และการ
ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีศุลกากรตามกิจกรรมการลงทุนที่รัฐส่งเสริม
 Proclamation on the Industrial Parks (Proclamation No. 886/2015) ซึ่ ง ถู ก
ประกาศใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยข้อกาหนดในสิทธิและหน้าที่
ของผู้ พั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรม สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องบริ ษั ท และผู้ ล งทุ น ในเขต
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อุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตทางานและการพานักในเขตอุตสาหกรรม การใช้
ที่ดิน การคุ้มครองการลงทุน และโครงสร้างหน่วยงานที่กากับดูแล
นอกจากกฎหมายและระเบียบการลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กั บการลงทุนของเอธิ โอเปียที่นัก ลงทุนควรทราบ ได้แก่ กฎหมายแรงงาน (Proclamation on
Labour: Proclamation No. 337/2003) กฎหมายภาษีและศุลกากร (Proclamation on Customs:
Proclamation No. 859/2014) กฎหมายพาณิ ช ย์ (Commercial Code) กฎหมายที่ ดิ น (Lease
Holding of Urban Lands Proclamation No. 2 7 2 / 2 0 0 2 ) ก ฎ ห ม า ย ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญา
(Proclamation No. 123/1995, 410/2004 และ 501/2006) ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ประเภทของธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้
นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในเอธิโอเปียได้ ใน 2 ลักษณะ คือ การเลือกลงทุนในธุรกิจ
ทั่วไป และการเลือกลงทุนในเขตอุตสาหกรรม โดยสามารถเลือกประกอบธุรกิจ ได้ใน 2 รูปแบบ
คือ
 รูปแบบธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทเอกชนจากัด (Private Limited
Company: PLC) ซึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นจานวน 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน มีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่า 15,000 Birr ตาม Commercial Code
 รูปแบบธุรกิจที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถเลือกประกอบธุรกิจในประเภท
ต่างๆ ได้แก่
- กิ จ การเจ้ า ของรายเดี ย ว (Sole Proprietorship) ซึ่ ง นั ก ลงทุ น รายเดี ย ว
สามารถถือหุ้นร้อยละ 100
- สานักสาขา (Branch Office) โดยสานักงานใหญ่ต้องแต่งตั้ งผู้อานวยการ
ประจาสาขาอย่างน้อย 1 คน ทาหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมาย
- ส านั ก งานผู้ แ ทน (Representative Office) ส านั ก งานใหญ่ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
ผู้อานวยการประจาสาขาอย่างน้อย 1 คน ทาหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ภายใต้มาตรา 11 ของ Proclamation on Investment No. 769/2012 การลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติในเอธิโอเปียจะต้องมีเงินทุนขึ้นต่าเป็นมูลค่าดังต่อไปนี้
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 หากเป็นการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด จะต้องมีเงินทุน
ขั้นต่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (100,000 ดอลลาร์สหรัฐสาหรับการลงทุนในกิจกรรม
ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือบริการให้คาปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
 หากเป็นการลงทุนโดยชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับนักลงทุนชาวเอธิโอเปีย จะต้องมี
เงินทุนขั้นต่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ (50,000 ดอลลาร์สหรัฐสาหรับการลงทุนใน
กิ จ กรรมด้ า นสถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรม หรื อ บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทางเทคนิ ค ที่
เกี่ยวข้อง)
กิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
Regulation No. 270/2012 ได้ระบุการลงทุนที่ส งวนไว้ส าหรับรัฐบาลและผู้ มี สั ญชาติ
เอธิโอเปีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 กิจกรรมที่สงวนไว้สาหรับรัฐบาลเอธิโอเปียเท่านั้น
 การไปรษณีย์ ยกเว้นการขนส่งพัสดุ
 การจ่ า ยและการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ผ่ า นระบบสายไฟฟ้ า แห่ ง ชาติ ( Integrated
National Grid System)
 การให้ บริก ารขนส่ งผู้ โดยสารทางอากาศโดยใช้อ ากาศยานบรรทุก ผู้ โดยสารได้
มากกว่า 50 คน
 กิจกรรมที่สงวนไว้สาหรับการร่วมลงทุนกับรัฐบาลเอธิโอเปีย
 การผลิตอาวุธและเครื่องกระสุนปืน
 การให้บริการโทรคมนาคม
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 กิจกรรมที่สงวนไว้สาหรับนักลงทุนจากในประเทศ
การค้า
 การส่งออกกาแฟดิบ ต้นคัต พืชน้ามัน ถั่ว แร่ธาตุมีค่า ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติจากป่า
หนังสัตว์ที่ซื้อมาจากตลาด และสัตว์ที่มีชีวิต เช่น แกะ แพะ อูฐ ม้า และวัวควาย ที่
ไม่ได้เลี้ยงด้วยตนเอง
 การนาเข้าสินค้า ยกเว้นแก๊สแอลพีจีและยางมะตอย
 การค้าส่ง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยกเว้นการค้า
ส่งสินค้าที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นโดยนักลงทุนผู้ทาการค้าส่งนั้น
อื่นๆ
 การผลิตไอศกรีมและเค้ก
 เส้นใย เส้นด้าย เส้นด้ายพุ่งและยืน เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทองอื่นๆ ที่
ฟอกขาว ย้อมสี ทาให้ย่น ผ่านกระบวนการหดตัว ใส่ด่าง หรือตัดเย็บ
 การฟอกหนังสัตว์ ในขั้นตอนก่อนการแต่งสี
 การผลิตปูนซีเมนต์
 การผลิตผลิตภัณฑ์ดินเหนียวและซีเมนต์
 บริษัทนาเที่ยวระดับต่ากว่าเกรด 1
 การก่อสร้าง บริษัทสารวจแหล่งน้าและขุดเจาะเหมืองแร่ระดับต่ากว่าเกรด 16
 โรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างอาคารของตนเอง
 ศูนย์บริการทางการแพทย์ที่สร้างอาคารของตนเอง
 คลินิกที่สร้างอาคารของตนเอง
 การให้เช่าสินค้าทุน แต่ไม่รวมการให้เช่ายานยนต์
 โรงพิมพ์
 การผลิตถุงพลาสติก
 การผลิตหลังคาเหล็กแบบลอนและตะปู
 การธนาคาร ประกันภัย สินเชื่อรายย่อยและบริการเงินฝาก
 การแพร่ภาพกระจายเสียงและการสื่อสารมวลชน
6

การจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเอธิโอเปียมีการแบ่งเกรดตามมูลค่าต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทเกรด 1 หมายถึงบริษัท
ที่มีมูลค่าต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่า 20 ล้าน Birr ส่วนเกรดอื่นๆ จะมีมูลค่าลดหลั่นกันไปจนถึงเกรด 10 คือไม่เกิน 100,000 Birr
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การให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายและทนายความ
ยาปรุงแผนโบราณ
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการแปล
การให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศโดยใช้อากาศยานบรรทุกผู้โดยสารได้ ไม่
เกิน 50 คน
 การให้บริการบรรจุหีบห่อและเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังปรากฏในตารางที่ 4-1 จะได้รับสิทธิประโยชน์
ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
 สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร7
 การยกเว้นภาษีศุลกากรร้อยละ 100 ในการนาเข้าสินค้าทุน เช่น โรงงาน เครื่องจักร
อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง
 การยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับอะไหล่ ที่มีมูลค่ าไม่เกินร้อ ยละ 15 ของมูลค่าการ
นาเข้าสินค้าทุนทั้งหมด
 การยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับการนาเข้าสินค้าทุน จะมีระยะเวลาไม่จากัดสาหรับ
การลงทุนในสาขาเกษตรกรรมและการผลิต และมีระยะเวลา 5 ปี สาหรับการลงทุน
ในสาขาอื่นๆ
 สินค้าทุนที่ถูกนาเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรจะสามารถถูกโอนย้ายไป
ให้ นั ก ลงทุ น รายอื่ น ได้ หากนั ก ลงทุ น รายนั้ น ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี ศุล กากรด้ว ย
เช่นเดียวกัน
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางที่ 4-1
7

การลงทุนในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การตีพิมพ์ การส่งออก และการค้าส่ง จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
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 หากโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการส่งออกหรือการผลิตสินค้าให้บริษัทที่เป็นผู้ส่งออก
เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ตนผลิต จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี
 หากโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการส่งออกหรือเป็น การผลิตสินค้าให้บริษัทที่เ ป็นผู้
ส่งออก เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ตนผลิต และมี
การประกอบธุรกิจอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรม จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี (หรือ 4 ปีหากไม่ได้มีที่ตั้งโรงงานอยู่ในกรุงแอดดิสอาบาบา
หรือเขตปกครองพิเศษของรัฐโอโรเมีย (Oromia) รอบกรุงแอดดิสอาบาบา)
 หากมีการจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าในพื้นที่ที่กาหนด จะได้รับการลดภาษีเงินได้นิติ
บุคคลลงในอัตราร้อยละ 30 เป็นเวลา 3 ปีหลังจากที่ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลข้างต้นสิ้นสุดลง โดยพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่
a) รัฐ Gambella
b) รัฐ Benishangul/ Gamuz
c) รัฐ Afar (ยกเว้นภายในระยะ 15 กิโลเมตรจากทั้งสองฝั่งของแม่น้า Awash)
d) รัฐ Somali
e) รัฐ Oromia ในพื้นที่ Guji และ Borena
f) รัฐ Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region ในพื้นที่ South Omo
พื้นที่ Segen (Derashe, Amaro, Konso และ Burji) พืน้ ที่ Bench-Maji พื้นที่
Sheka พื้นที่ Dawro พื้นที่ Keffa หรือพื้นที่ Konta and Basketo Special
Woredes
 หากเป็นการขยายหรือการปรับปรุงการลงทุนที่มีอยู่เดิมให้มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกาลังการผลิตเดิม หรือเป็นการลงทุนในสินค้าหรือบริการ
ใหม่ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของโครงการที่มีอยู่เดิม การลงทุนดังกล่าวจะ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามตารางที่ 4-1 ด้วยเช่นเดียวกัน
 หากการลงทุนดังกล่าวเกิดการขาดทุนขึ้นในระหว่างระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
ข้างต้น นักลงทุนสามารถยกยอดขาดทุนนั้น (Loss Carry Forward) ไปใช้ในการ
คานวณภาษีต่อไปได้อีกเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการยกเว้นภาษีที่ได้รับ ทั้งนี้
ให้ ถื อ ว่ า หนึ่ ง ช่ ว งเวลาภาษี คื อ เวลาเที ย บเท่ า กั บ ครึ่ ง ปี และการยกยอดขาดทุ น
ดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้มากกว่า 5 ช่วงเวลาภาษี
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สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสาหรับผู้ส่งออก
 การคืนขออากร (Duty Drawback Scheme): นักลงทุนสามารถขอยกเว้นจากการ
ชาระภาษีศุลกากรและภาษีนาเข้าอื่นๆ และการซื้อวัตถุดิบเพื่อมาใช้สาหรับการผลิต
เพื่อส่งออก ซึ่งนักลงทุนสามารถขอคืนอากรได้ร้อยละ 100 เมื่อดาเนินการส่งออก
สินค้าแล้วเสร็จ
 การออกใบสาคัญการจ่าย (Voucher Scheme): เป็นการออกเอกสารที่มีมูลค่ าเป็น
ตัวเงินให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อใช้ชาระแทนการเสียภาษีในการนาเข้าวัตถุดิบ
 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse Scheme): เป็นรูปแบบของสิทธิประโยชน์
สาหรับผู้ส่งออกที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับใบสาคัญการจ่าย แต่มีใบอนุญาตที่จะตั้ง
โรงงานหรือคลังสินค้าในบริเวณควบคุมซึ่งสามารถนาเข้าวัตถุดิบโดยปลอดอากรได้
 สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
สิทธิประโยชน์สาหรับผู้ส่งออก
 นั ก ลงทุ น ที่ ล งทุ น ในโครงการการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก จะได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการน า เข้ า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้โครงการสินเชื่อสาหรับผู้ผลิต
 ผู้ส่งออกจะได้รับอนุญาตให้ฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้
จากเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ใ นอนาคตส าหรับการดาเนินธุ รกิจ และได้รับการ
ยกเว้นจากมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่ส่งออก (Export Price Control) ของ National
Bank of Ethiopia
 การอนุญาตให้ มีการนาเข้าสินค้าโดยไม่มีการชาระเงินตราต่างประเทศจากระบบ
ธนาคารในประเทศ (Franco Valuta) สาหรับบริษัททีท่ าการผลิตเพื่อการส่งออก
 ผู้ส่งออกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการประกันสินเชื่อสาหรับผู้ ส่งออก (Export
Credit Guarantee Scheme )เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ส่งออกว่าจะได้ รับ
ชาระเงินจากการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศในกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญา ซึ่งเป็นการลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ส่งออก
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สิทธิประโยชน์ในการส่งเงินกลับประเทศ
นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิในการส่งเงินทุนในประเภทต่อไปนี้ออกนอกเอธิโอเปียได้







ผลกาไรและเงินปันผล
เงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินกู้ต่างประเทศ
การชาระเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการถ่ายโอนเทคโนโลยี
รายได้จากการขายหรือการชาระบัญชีของกิจการ
ค่าชดเชยที่จ่ายให้แก่นักลงทุน
รายได้จากการขายหรือการโอนหุ้นหรือส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของกิจการให้นัก
ลงทุนในประเทศ

การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาท
ในด้านการคุ้ มครองการลงทุ น Proclamation No. 769/2012 และ Proclamation No.
886/2015 ได้กล่าวถึงการคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในลักษณะที่ปฏิบัติกับนักลงทุน
เช่ น เดี ย วกั บ นั ก ลงทุ น คนชาติ เ อธิ โ อเปี ย ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก ปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ ( National
Treatment: NT) แต่ก็ยังมีการเปิดช่องให้รัฐบาลเอธิโอเปียเวนคืนกิจการจากนักลงทุนต่างชาติได้
หากเป็นดาเนินการเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ โดยรัฐบาลจะชดเชยอย่างเหมาะสม และเป็นไป
ตามราคาตลาด ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
สาหรับการระงับข้อพิพาททางการลงทุน นักลงทุนสามารถเลือกใช้กระบวนการระงับข้อ
พิพาทผ่านทางช่องทางต่อไปนี้
 การระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยศาล โดยใช้ ก ารด าเนิ น การพิ จ ารณาเพื่ อ ระงับ ข้ อ พิ พาท
อย่างน้อย 530 วัน
 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นทางเลือกที่นักลงทุนใช้ในการระงับข้อ
พิ พ าทการลงทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น สื บ เนื่ อ งจากระบบการพิ จ ารณาของศาลอาจใช้ เ วลา
ยาวนานเกินไป การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาตโตตุลาการจะใช้เวลาสั้นกว่า ซึ่งที่
Addis Ababa Chamber of Commerce มีการให้บริการ Arbitration Center
 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International
Arbitration) กรณีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน โดยเอธิโอเปียเป็นสมาชิกของ
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International Centre for Settlement of Disputes (ICSID Convention) ซึ่งเป็นอนุสัญญา
ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น สาหรับ
นั ก ลงทุ น ที่ ไ ม่ ต้ อ งการขึ้ น ศาลภายในประเทศของเอธิ โ อเปี ย ทั้ ง นี้ ข้ อ พิ พ าทที่
นักลงทุนสามารถร้องให้มีการระงับข้อพิพาทได้ เช่น การเลือกปฏิบัติต่อการลงทุน
การเวนคืน เป็นต้น
4.3.2 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานฉบับหลักของเอธิโอเปียคือ Proclamation on Labour (Proclamation
No. 337/2003) ซึ่งเป็นกฎหมายสาคัญที่บังคับใช้กับการจ้างแรงงานที่อยู่ในสัญญาจ้างงานระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง การจัดตั้งสหภาพแรงงาน การระงับข้อพิพาทด้านแรงงาน และอานาจหน้าที่
ของหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล อั น ได้ แ ก่ Ministry of Labour and Social Affairs และ Bureau of
Regional Labour and Social Affairs
นอกจากกฎหมายแรงงานฉบับดังกล่าว ยังมีกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กั บ แรงงานในเอธิ โ อเปี ย ที่ น่ า สนใจ เช่ น Employment Exchange Services Proclamation No.
632/2009, Work Permit and Private Employment Agency License Fees Council of Ministers
Regulation No. 2 8 2 / 2 0 1 3 , Private Organization Employees Pension Proclamation No.
715/2011 และ Social Health Insurance Proclamation No.690/2010 เป็นต้น
การจัดจ้าง การทาสัญญา และการบอกเลิกจ้าง
 การจัดจ้างแรงงาน
 เอธิโอเปียไม่ได้มีการกาหนดสัดส่วนการจ้ างแรงงานในประเทศและแรงงานต่างชาติ
ไม่ว่าจะการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมหรือนอกเขตอุตสาหกรรม
 การจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี สามารถกระทาได้ ยกเว้นการทางาน
ด้านขนส่ง การทางานที่เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า และการทางานใต้ดิน เช่น
เหมืองแร่ ทั้งนี้ การจ้างแรงงานเด็กต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึง
ห้ามให้เด็กทางานในวันหยุด นักขัตฤกษ์ วันหยุดประจาสั ปดาห์ ทางานเกินเวลา
หรือทางานช่วงกลางคืนระหว่าง 22.00-06.00 น.
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 การจ้างแรงงานต่างชาติ ต้องจ้างเฉพาะภาคการผลิตที่ได้ระบุไว้ว่าให้อนุญาตเท่านั้น
โดยใบอนุญาตทางานดังกล่าว จะมีอายุเพียง 3 ปีและต้องต่ออายุทุกปี โดยอยู่ใน
อานาจการพิจารณาของ Ministry of Labour and Social Affairs
 การทาสัญญา
 การทาสัญญาจ้างเป็นการตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อทางานในหน่วยธุรกิจ โดยลูกจ้างได้รับการตอบแทนในรูปแบบค่าจ้าง ทั้งนี้ ใน
สัญญาจ้างต้องระบุประเภทการจ้าง สถานที่ทางาน ค่าจ้าง วิธีการคานวณค่าตอบแทน
และระยะเวลาการจ้าง
 สัญญาจ้างอาจต้องอยู่ในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร แม้ว่าในการตกลง
จ้างจะตกลงด้วยวาจา แต่ลูกจ้างและนายจ้างต้องลงนามในสัญญาจ้างภายใน 15 วัน
 สัญญาจ้างอาจระบุหรือไม่ระบุระยะเวลาจ้างก็ได้
 ระยะทดลองงานในสัญญาจ้างจะต้องไม่เกิน 45 วันติดต่อกัน ยกเว้นลูกจ้างที่เคย
ทางานประเภทเดียวกันมาแล้ว ไม่ต้องมีระยะทดลองงาน
 การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย
การเลิกจ้างอาจแบ่งออกได้เป็น การเลิกจ้างด้วยกฎหมายหรือข้อตกลง และการเลิกจ้าง
โดยการร้องขอโดยคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การเลิ ก จ้ า งด้ ว ยกฎหมายหรื อ ข้ อ ตกลง เป็ น ไปตามมาตรา 24 และ 25 ของ
Proclamation No. 337/2003 เช่น การเกษียณอายุ การเสี ยชีวิต บริษัทนายจ้ า ง
ล้มละลาย การครบกาหนดเวลาการจ้างงาน เป็นต้น
 การเลิกจ้างโดยการร้องขอโดยคู่สัญญา เป็นไปตามมาตรา 26-29 ของ Proclamation
No. 337/2003 สื บ เนื่ อ งจากนายจ้ า งไม่ ส ามารถรั บ ภาระในการด าเนิ น การตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานได้ ซึ่งต้องออกหนังสือแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
 กรณีที่ลูกจ้างสมัครใจออกเอง เมื่อลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การเลิก
จ้างจะมีผลทันที
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ในการจ่ า ยเงิ น ค่ า ชดเชย จะเป็ น ไปตามหมวด 3 ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น ชดเชยเมื่ อ ยุติ
การจ้างและค่าชดเชย และหมวด 4 ว่าด้วยผลกระทบของการยุติสัญญาจ้างงานที่ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมาย ของ Proclamation No. 337/2003 ดังนี้
 ในกรณีที่นายจ้างยุติการจ้างงาน อันเป็นผลมาจาก กิจการของนายจ้างล้มละลาย
นายจ้างกระทาการขัดต่อกฎหมายแรงงาน นายจ้างกระทาการกระทบต่อศักดิ์ศรีและ
ศี ล ธรรมของลู ก จ้ า ง นายจ้ า งลดเงื่ อ นไขการจ้ า งงานที่ ค วรจะจ้ า งตามกฎหมาย
แรงงาน นายจ้างกระทาการที่เป็นอันตราย กระทบต่อความปลอดภัยและสุ ขภาพ
ของลูกจ้าง หรือความทุพพลภาพบางส่วนหรือทั้งหมดของลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง
จากแพทย์ ลูกจ้างสามารถรับเงินชดเชยเมื่อยุติการจ้าง ซึ่งถ้าหากลูกจ้างเสียชีวิต
เงินจะต้องถูกจ่ายให้คู่สมรสของลูกจ้างแทน
 จานวนเงินชดเชยเมื่อยุติการจ้าง แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) กรณี ที่ทางานมากกว่า 1 ปี จานวนเงินที่จะได้รับจะเท่ากับ 30 เท่าของ
ค่าแรงเฉลี่ยรายวันของสัปดาห์สุดท้าย แต่หากทางานน้อยกว่า 1 ปี จะต้อง
คานวณจากสัดส่วนของช่วงเวลาที่ได้ให้บริการ
2) กรณีที่ทางานมากกว่า 1 ปี เพิ่มเติมจากข้อ 1) ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชย
เพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ของข้อ 1) แต่จะต้องไม่เกินผลรวมของค่าจ้าง 12 เดือน
3) กรณีที่นายจ้างยุติการจ้างเนื่องมาจากการล้มละลาย หรือจากการลดลูกจ้าง
ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยทั้งหมดเท่ากับ 60 เท่าของค่าแรงเฉลี่ยรายวัน
ของสัปดาห์สุดท้าย
 นอกเหนือจากกรณีการยุติการจ้างที่กล่าวข้างต้น จานวนเงินที่จะได้รับจะเท่ากับ 30
เท่าของค่าแรงเฉลี่ยรายวันของสัปดาห์สุดท้าย
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทที่จัดตั้งเพื่อดาเนินธุรกิจในเอธิโอเปีย จะต้องมีข้อปฏิบัติต่อแรงงานด้านค่าจ้าง
ช่วงเวลาทางาน วันหยุดและวันลา และสวัสดิการอื่นๆ ที่ต้องจัดสรรให้ ดังต่อไปนี้
 อัตราค่าจ้างขั้นต่า และอัตราค่าจ้างล่วงเวลา
ตาม Proclamation No. 337/2003 ค่ า จ้ า งจะจ่ า ยเมื่ อ ลู ก จ้ า งท างานแล้ ว เสร็ จ และ
กฎหมายแรงงานดังกล่าวไม่มีการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าไว้ อย่างไรก็ดี สถาบันหรือหน่วยธุรกิจ
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แต่ละประเภทจะเป็นผู้กาหนดค่าจ้างขั้นต่า โดยลูกจ้างในภาครัฐ (Public Sector) อัตราค่าจ้างขั้น
ต่าจะอยู่ที่ 420 Birr ต่อเดือน สาหรับลูกจ้างในภาคสถาบันการเงินและการประกันภัย อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าจะอยู่ที่ 336 Birr ต่อเดือน
สาหรับอัตราค่าจ้างล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 กรณีทางานล่วงเวลา ระหว่าง 06.00-22.00 น. ค่าจ้างจะต้องจ่ายชั่วโมงละ 1¼ เท่า
ของชั่วโมงปกติ
 กรณีทางานล่วงเวลา ระหว่าง 22.00-06.00 น. ค่าจ้างจะต้องจ่ายชั่วโมงละ 1½ เท่า
ของชั่วโมงปกติ
 กรณีทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ต้องจ่ายชั่วโมงละ 2 เท่าของชั่วโมงปกติ
 กรณีทางานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องจ่ายชั่วโมงละ 2½ เท่าของชั่วโมงปกติ
 ช่วงเวลาการทางาน
 ช่วงเวลาการทางานปกติต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง
 การทางานล่วงเวลา ต้องเป็นผลมาจากงานเร่งด่วน การทางานแทนลู กจ้างคนอื่นที่
ไม่สามารถทางานได้ หรือเหตุสุดวิสัย โดยการทางานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ต่อวัน 20 ชั่วโมงต่อเดือนและ 100 ชั่วโมงต่อปี
 วันหยุดและวันลา
 ลูกจ้างจะต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงติดต่อกัน ในแต่ละสัปดาห์
 สาหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเป็นไปตามที่รัฐบาลกาหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งนายจ้าง
จะต้องไม่หักค่าจ้างของวันที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์8
 สาหรับวันลาพักร้อน ลูกจ้างสามารถลาพักร้อนได้ 14 วันต่อปี ตามปีปฏิทิน
 การสะสมวันลา สามารถกระทาได้หากลูกจ้างสามารถตกลงกับนายจ้างได้
 การลากิจ สามารถลาได้ 3 วันทาการ เนื่องในโอกาสแต่งงาน งานศพของคู่สมรส
หรือญาติ ทั้งนี้ หากเป็นการลาติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน จะไม่ได้รับค่าจ้าง
8

วันหยุดนักขัตฤกษ์ในแต่ละปีของเอธิโอเปียจะเกิดขึ้นในวันที่ที่ไม่แน่นอน เนื่องจากระบบปฏิทินของเอธิโอเปียเป็นระบบปฏิทิน
ประจาชาติที่แตกต่างจากปฏิทินสากล รวมถึงมีวั นหยุดหลายวันที่อ้างอิงตามปฏิทินของศาสนาอิสลามซึ่งแตกต่างจากปฏิทิน
สากลเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในแต่ละปีเอธิโอเปียจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งสิ้น 12 วัน
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 ในการลาป่วย หากลาเป็นเวลาเกินกว่า 2 เดือน จะไม่ได้รับค่าจ้าง
 สวัสดิการด้านอื่นๆ
 นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย รวมถึงเสื้อผ้าและวัสดุ อื่นๆ ที่ป้องกัน
ภัยระหว่างการทางาน
 กรณี ที่ไ ด้รับบาดเจ็ บจากการทางาน แม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติห น้ าที่ นอกสถานที่
ทางาน แต่เป็นไปตามคาสั่งนายจ้าง ลูกจ้างจะต้องได้สิทธิ ดังนี้
1) กรณีเกิดการบาดเจ็บที่รักษาหายได้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจานวนเป็น
ระยะเวลา 3 เดื อ น หลั ง จากนั้ น จ่ า ยค่ า จ้ า งร้ อ ยละ 75 ของค่ า จ้ า ง เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายค่าจ้างอีกร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นเวลา 6
เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บ
2) กรณีทุพพลภาพ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินก้อน จานวน 5 เท่าของ
เงินค่าจ้างใน 1 ปี
3) กรณีเสียชีวิต นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้คู่สมรส ตามข้อ 1) และ 2) พร้อม
ทั้งช่วยเหลืองานศพด้วยเงินไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างรายเดือน
 นายจ้างต้องสมัครประกันสังคมให้ลูกจ้างทุกคน ซึ่งเป็นไปตามบังคับของกฎหมาย
Social Health Insurance Proclamation No.690/2010
4.3.3 กฎหมายที่ดิน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งสหพั นธ์ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยเอธิ โอเปี ย ระบุไว้ว่าที่ ดิ น ใน
เอธิโอเปียถือเป็นของประชาชนที่บริหารโดยรัฐ เอกชนไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ แต่มีสิทธิใน
การใช้ที่ดินด้วยการเช่า ซึ่งกฎหมายที่ดินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คือ Re-Enactment of Urban Land
Lease Holding Proclamation No. 272/2002 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การเช่าที่ดินในเขตเมืองจะสามารถเช่าได้ ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตภายใต้ผังเมืองหรือ
กฎหมายอื่นใดของรัฐบาลระดับเมืองหรือภูมิภาค และอาจกระทาได้ผ่านการประมูล
การเจรจาต่อรอง หรือการจัดสรรโดยรัฐบาลของเมืองหรือภูมิภาค
 สัญญาเช่าที่ดินในเมืองใดๆ จะมีระยะเวลาการเช่าภายใต้เพดานต่อไปนี้
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1) ไม่เกิน 99 ปี สาหรับจุดประสงค์เพื่อการพักอาศัย (ทั้งส่วนบุคคลและการให้
เช่า) การวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรัฐบาล องค์ กรไม่แสวงหากาไร องค์กร
การกุศล และสถาบันศาสนา
2) ไม่เกิน 15 ปี สาหรับการเกษตรกรรมในเมือง
3) ระยะเวลาตามที่ จ ะตกลงกั น ส าหรั บ หน่ ว ยงานด้ า นการทู ต หรื อ องค์ ก ร
ระหว่างประเทศ
ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ในกรุ ง แอดดิ ส อาบาบาหรื อ เมื อ งในระดั บ เดี ย วกั น จะมี
ระยะเวลาการเช่าภายใต้เพดานต่อไปนี้
1) ไม่เกิน 90 ปี สาหรับการเช่าเพื่อการศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม และกีฬา
2) ไม่เกิน 60 ปี สาหรับภาคอุตสาหกรรม
3) ไม่เกิน 50 ปี สาหรับการพาณิชย์ และกิจกรรมอื่นๆ
สาหรับสัญญาเช่าที่ดินในเมืองที่ไม่ ได้อยู่ในระดับเดียวกับกรุงแอดดิสอาบาบา จะมี
ระยะเวลาการเช่าภายใต้เพดานต่อไปนี้
1) ไม่เกิน 99 ปี สาหรับการเช่าเพื่อการศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม และกีฬา
2) ไม่เกิน 80 ปี สาหรับภาคอุตสาหกรรม
3) ไม่เกิน 70 ปี สาหรับการพาณิชย์ และกิจกรรมอื่นๆ
การต่ออายุการเช่าที่ดิน อาจกระทาได้ หากผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถตกลงกันได้
เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ โดยการต่ออายุสัญญาเช่าจะต้องทา
เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องถูกยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 2-10 ก่อนที่
สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง
อัตราค่าเช่าที่ดินจะเป็นไปตามที่รัฐบาลในระดับเมืองหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกาหนด

4.3.4 กฎหมายการเงินและการธนาคาร และการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่กากับการควบคุมธุรกรรมทางการเงินของเอธิโอเปีย คือ National Bank of
Ethiopian โดยดาเนินงานภายใต้กฎหมาย Proclamation to Amend the National Bank of Ethiopia
Establishment (Proclamation No. 591/2008) และ Directive on Establishment and Operation
of Foreign Currency Account for Non-Resident Ethiopians and Non-Resident Ethiopian
Origin (Directive No. FXD/31/2006) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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การใช้เงินตราต่างประเทศ
มาตรา 20 ของ Proclamation No. 591/2008 ได้ ก าหนดระเบี ย บในการใช้ เ งิ น ตรา
ต่างประเทศ ดังนี้
 การซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศต้ อ งด าเนิ น การผ่ า นธนาคารหรื อ ส านั ก งาน
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย National Bank of Ethiopia จะเป็นผู้กาหนด
เงื่อนไขในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
 เงื่อนไขในการโอนเงินตราต่างประเทศมายังหรือออกจากเอธิ โอเปีย รวมถึงการ
น าเข้ า หรื อ ส่ ง ออกที่ ต้ อ งมี ก ารช าระเงิ น ตราต่ า งประเทศ จะต้ อ งเป็ น ไปตามที่
National Bank of Ethiopia กาหนด
ในการจัดสรรเงินตราต่างประเทศ Transparency in Foreign Currency Allocation and
Foreign Exchange Management (Directives No.FXD/45/2016) ได้ ร ะบุ ใ ห้ ธ นาคารจ าหน่ า ย
เงินตราต่างประเทศให้แก่ลูกค้าของตนตามลาดับก่อนหลังของการใช้บริการ (First Come First
Served Basis) อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าธนาคารควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับ
การจัดสรรเงินตราต่างประเทศเพื่อการนาเข้าสินค้าจาเป็น การชาระค่าบริการขนส่งสินค้า การ
ชาระเงินที่ National Bank of Ethiopia ให้การอนุมัติ และการโอนเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
การโอนเงินกลับประเทศ และส่งกาไรกลับประเทศ (Remittance)
 ภายใต้ Proclamation No. 769/2012 มาตรา 26 นักลงทุนมีสิทธิในการการส่งรายได้
และผลกาไรจากการลงทุนของตนกลับประเทศได้ นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่ทางาน
ในบริษัทในเอธิโอเปียยังสามารถส่งเงินเดือนหรือรายได้อื่นที่เกิดจากการทางานของ
ตนกลับประเทศได้เช่นเดียวกัน
 เอกสารที่ใช้ประกอบการส่งกลับเงินทุนหรือกาไร ประกอบด้วย สาเนามติที่ประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการประกาศผลกาไร ส าเนางบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
ตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี ส าเนาหนั ง สื อ แจ้ ง ว่า เป็ น การลงทุ น ต่ า งประเทศของ
National Bank of Ethiopia (NBE) ส าเนาใบเสร็ จ ช าระภาษี และเอกสารอื่ น ๆ ที่
NBE อาจเรียกใช้ประกอบ
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 ในทางปฏิ บั ติ การส่ ง กลั บ ก าไรอาจมี ค วามล่ า ช้ า เกิด ขึ้ น ได้ เนื่ อ งจากทุ น ส ารอง
ระหว่างประเทศของเอธิโอเปีย มีอยู่ค่อ นข้างจากัด นักลงทุนจะต้องขอใช้เงิ นตรา
ต่างประเทศสาหรับการนาเข้าอย่างน้อยที่สุด 6 ถึง 9 เดือน
 การให้ บ ริ ก ารโอนเงิ น กลั บ ประเทศ (Remittance Service) ของ NBE เป็ น การ
ให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและลดต้นทุนในการโอนเงินกลับ
ประเทศ ด้วยการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนทั่วโลก โดยการ
ให้บริการจากผู้ให้บริการส่งเงินกับ (Remittance Service Providers: RSPs) ดังนี้
1) ผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ อาทิ Western Union, Money Gram,
Maniflo และ Adam Funds เป็นต้น
2) ธนาคารพาณิชย์
3) องค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น การเงิ น อั น ได้ แ ก่ Ethiopian Airlines (EAL) และ
Ethiopian Shipping Lines (ESL)
4.3.5 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ได้กล่าวถึงการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนัก เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญในการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ต่อมารัฐบาลได้มีการออกกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 4 ฉบับที่สาคัญ คือ
1 ) Inventions, Minor Inventions and Industrial Designs, Proclamation No. 1 2 3 / 1 9 9 5 2 )
Copyright and Neighboring Rights Protection Proclamation No. 410/2004 3) Trademark
Registration and Protection Proclamation No. 501/ 2006 แ ล ะ 4) Ethiopian Intellectual
Property Office Establishment Proclamation No. 320/2003 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 Inventions, Minor Inventions and Industrial Designs, Proclamation No. 123/1995
ว่าด้วย สิทธิบัตรและการออกแบบอุตสาหกรรม
 Proclamation No. 123/1995 เป็นการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
จากสิทธิบัตร โดยให้ความหมายของสิทธิบัตรไว้ว่าต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ใช้การประดิษฐ์
เพื่อนาไปใช้อุตสาหกรรม
 สิทธิบัตรถูกโอนสิทธิด้วยการขาย หรือเป็นมรดกได้
 อายุของสิทธิบัตร หลังจากที่ยื่นขอรั บการคุ้มครอง จะมีอายุ 15 ปี และสามารถต่อ
อายุได้อีก 5 ปี
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 ผู้ประดิษฐ์ชาวต่างชาติมีสิทธิจดสิทธิบัตรได้ในเอธิโอเปีย โดยยื่นเอกสารให้ Ethiopian
Science and Technology Commission เป็นผู้พิจาณา
 การคุ้มครองงานออกแบบทางอุตสาหกรรม (Industrial Design) จะมีอายุ 5 ปี และ
สามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี หลังจากยื่นขอรับการคุ้มครอง โดยการต่ออายุจะต้อ ง
ดาเนินการก่อนวันสิ้นอายุ 90 วัน
 Copyright and Neighboring Rights Protection Proclamation No. 410/2004 ว่าด้วย
ลิขสิทธิ์
 งานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามมาตรา 30 ของ Proclamation No. 410/2004
ได้แก่ งานด้านศิลปกรรม วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ นาฏกรรม ดนตรีกรรม งาน
โสตทัศนวัสดุ ภาพถ่าย และแพร่เสียงแพร่ภาพ
 ขอบเขตในการคุ้มครองงานของผู้ทรงสิทธิ์ สาหรับผู้ ประพันธ์ และงานโสตทัศนวัสดุ
ต้องเป็นผู้มชี าติเอธิโอเปียหรือมีถิ่นพานักในเอธิโอเปีย
 ผู้ทรงสิทธิ์มีสิทธิใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตซ้า
แปลและแก้ไขงาน จัดจาหน่าย ตีพิมพ์ แสดง เผยแพร่ การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้
และรับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
 ลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้ มครองเป็นเวลา 50 ปี หลังจากผู้ทรงสิทธิ์เ สียชีวิต สาหรับ
ผู้ทรงสิทธิ์ในการบันเสียงและการแสดงจะได้รับการคุ้มครอง 50 ปี ส่วนการแพร่ภาพ
และกระจายเสียงจะได้รับการคุ้มครอง 20 ปี
 Trademark Registration and Protection Proclamation No. 501/2006 ว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า
 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้แยกแยะสินค้า
หรือบริการของผู้ยื่นคาขอออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
การจดทะเบียนอาจทาในแบบขาว-ดาหรือแบบสีก็ได้ โดยการจดทะเบียนแบบขาว-ดา
จะให้ความคุ้มครองในทุกสี ในขณะที่การจดทะเบียนแบบสีจะให้ความคุ้มครองเฉพาะ
ในสีที่ทาการจดทะเบียนนั้น
 เครื่ องหมายการค้ าหนึ่ งไม่ อาจจดทะเบี ยนได้ หากเครื่ องหมายการค้ าดั งกล่ าวมี
ลั กษณะต้ องห้ าม เช่ น ขั ดต่ อศี ลธรรมหรื อกฎหมายของประเทศ จงใจเลี ยนแบบ
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เครื่องหมายอื่นที่ได้รับการคุ้มครองแล้ว จงใจให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยงานรัฐ
หรือการใช้ชื่อเต็มของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้ขอความยินยอม เป็นต้น
 การยื่ น จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า สามารถยื่ น ได้ ที่ Ethiopian Intellectual
Property Office (EIPO) เมื่อ ยื่นเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเหมือน
คล้ าย แล้ ว จึงประกาศโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศ น์ หรือ เว็บไซต์ หลั งจากนั้นจะมี
หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ขอมาช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มพร้ อ มรั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้
เครื่องหมายการค้า โดยหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะมีอายุ 7 ปี และต้องยื่นต่ออายุ
ก่อนวันสิ้นอายุ 3 เดือน หากวันสิ้นอายุแล้ วยังไม่มาดาเนินการต่ออายุภายใน 6
เดือน การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะยุติ
 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต มีสิทธิในการใช้ ให้ผู้อื่นใช้ด้วย หรือโอน
ไปสิทธิยังผู้อื่นทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งการโอนต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ EIPO
 Ethiopian Intellectual Property Office Establishment Proclamation No. 320/2003
ว่าด้วยหน่วยงานที่กากับดูแลการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 การจัดตั้ง Intellectual Property Office ภายใต้ Ethiopian Science and Technology
Commission มีวัต ถุ ประสงค์ เพื่อกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาของเอธิโอเปีย โดยมีหน่วยงานสาขาตั้งอยู่ในกรุงแอดดิสอาบาบา และเมือง
ดิเรดาวา (Dire Dewa) หรือหน่วยงานในรัฐอื่นตามความจาเป็น
 หน้าที่ห ลั ก ของ Intellectual Property Office คื อ การรับจดทะเบีย นทรัพ ย์สิ น ทาง
ปั ญ ญาไม่ ว่ า จะเป็ น สิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า พร้ อ มให้
คาแนะนาในการขอรับความคุ้มครองทีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
 สาหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property
Office ได้กาหนดไว้ในอัตราที่แตกต่างกันออกไป จาแนกเป็นบุคคลธรรมดา และ
บริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.eipo.gov หัวข้อ Fee and
Payments
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บทที่ 5
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุน
ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ในการศึกษาบทนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยเอธิ โอเปีย เอธิ โอเปีย โดยหน่วยงานที่ดูแลการจดทะเบียนธุ รกิจ คือ
Ministry of Trade (MOT) และหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศคือ Ethiopian
Investment Commission (EIC) เนื้อหาที่จะนาเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่





ภาพรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุน
ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจและขออนุมัติการลงทุน (Pre-Establishment Process)
ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process)
ขั้นตอนการออกจากธุรกิจ (Exit Process)

5.1 ภาพรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุน
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจในเอธิโอเปีย สาหรับนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ ประกอบด้วย
3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการขออนุมัติการลงทุน ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ
และขั้นตอนการออกจากธุรกิจ ดังปรากฏรายละเอียดในภาพที่ 5-1 ในส่วนขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
และขออนุมัติการลงทุน นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจ ต้องพิจารณาเลือก
ประเภทธุ ร กิ จ ที่ จ ะด าเนิ น การ ระหว่ า ง การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมายเอธิ โ อเปี ย (Locally
Incorporate) ได้แก่ บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company) และกิจการเจ้าของรายเดียว
(Sole Proprietorship) กับการจัดตั้งธุรกิจภายใต้กฎหมายต่างชาติ (Incorporating Under Foreign
Law) ซึ่งมีสานักงานใหญ่หรือบริษัทแม่ ตั้งอยู่ต่างประเทศ ได้แก่ สานักงานสาขา และสานักงาน
ผู้แทน เมื่อพิจารณาเลือกประเภทธุรกิจได้แล้ว จึงยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจต่อกลุ่มงาน Central Commercial Register Administration Bureau ของ Ministry of
Trade ที่ใ ห้ บริก ารในการจดทะเบี ยนส่ ว นกลาง ส าหรับระดับ การจดทะเบี ยนในระดับ รัฐ จะมี
สานักงานส่วนภูมิภาค (Regional Bureau) ให้บริการ ยกเว้น สานักงานสาขา ที่ต้องยื่นขออนุญาต
จั ด ตั้ ง ธุ รกิ จ จาก Ethiopian Investment Commission (EIC) ทั้ ง นี้ นอ กจากการ ยื่ น ค าขอ
จดทะเบีย นจั ดตั้ง ธุ รกิ จแล้ ว ยังมีขั้นตอนการขออนุ ญ าตหรื อ ด าเนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นในส่ ว นที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ เช่น การขอใช้น้า การขอใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะนาเสนอรายละเอียดใน
หัวข้อที่ 5.2 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจและขออนุมัติการลงทุน (Pre-Establishment Process)
สาหรับขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ ประกอบด้วย (1) การขอสิทธิพิเศษทางภาษี ในส่วน
ของการลงทุนของนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติที่จะได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว จะต้องเป็นกิจกรรมที่
รัฐบาลกาหนด เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์
เป็นต้น และมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่า สาหรับการลงทุนที่ร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น 150,000
ดอลลาร์สหรัฐ และสาหรับการลงทุนในกิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด 200,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (2) การขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียน สาหรับบริษัทเอกชนจากัด สามารถยื่นแก้ไข
ทุนจดทะเบีย นโดยต้อ งได้ รับความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หุ้ น และ (3) การควบรวมกิจการ มีก าร
กาหนดให้สินทรัพย์และรายได้รวม (Turnover) ในการควบรวม จะต้องไม่ต่ากว่า 30,000,000 Birr
ด้วยการขอมติจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย สามารถอุทธรณ์ให้ศาลพิจารณาได้
โดยจะน าเสนอรายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ ที่ 5.3 ขั้ น ตอนหลั ง การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ (Post-Establishment
Process)
ในส่วนสุดท้าย ขั้นตอนการออกจากธุรกิจ นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติสามารถออกจาก
ธุรกิจได้ 2 ลักษณะ คือ การลดทุน ด้วยการประชุมเพื่อ ขอมติจากผู้ถือ หุ้น แจ้งเจ้าหนี้ รวมถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบต่อการลดทุน แล้วจึงยื่นคาขอแก้ไขทุนจดทะเบียน และ
การเลิก/ปิดกิจการ กรณีบริษัทเอกชนจากัด กิจการเจ้าของรายเดียว และสานักงานผู้แทน สามารถ
แจ้งเลิกต่อกลุ่มงาน Commercial Register Administration หรือสานักงานส่วนภูมิภาค (Regional
Bureau) ส าหรั บ ส านั ก งานสาขา สามารถแจ้ ง เลิ ก ต่ อ ส านั ก งาน Ethiopian Investment
Commission (EIC) ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการออกจากธุรกิจ จะอยู่ในหัวข้อที่ 5.4 ขั้นตอนการ
ออกจากธุรกิจ (Exit Process)
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ภาพที่ 5-1 ภาพรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนของเอธิโอเปีย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Ministry of Trade, Ethiopian Investment
Commission (EIC) และ The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia) (เข้าถึงข้อมูล ณ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560)

5.2 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ (Pre-Establishment Process)
5.2.1 การเลือกดาเนินธุรกิจ
การจดทะเบียนดาเนินธุ รกิ จ ในเอธิ โอเปีย ของนักลงทุนหรือ บริษัทต่างชาติ สามารถ
ดาเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบธุรกิจภายใต้กฎหมายเอธิโอเปีย ได้แก่ บริษัทเอกชนจากัด
(Private Limited Company: PLC) กิ จการเจ้าของรายเดียว (Sole Proprietorship) และรูปแบบ
ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมายต่ า งชาติ ได้ แ ก่ ส านั ก สาขา (Branch Office) และส านั ก งานผู้ แ ทน
(Representative Office)
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 บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company: PLC)
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบบริษัทเอกชนจากัด เป็นไปตามกฎหมาย Commercial
Code โดยมีผู้ถือหุ้นจานวน 2 รายขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ราย และต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่าจานวน
15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รูปแบบธุรกิจนี้ ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งและแจ้งเลิก
นานกว่าเมื่อเทียบกับกิจการเจ้าของรายเดียว ทั้งนี้ บริษัทเอกชนจากัด มีหน้าที่จะต้องชาระภาษี
เงินได้นติ ิบุคคลร้อยละ 30 และภาษีเงินปันผลร้อยละ 10
 กิจการเจ้าของรายเดียว (Sole Proprietorship)
การดาเนินธุรกิจแบบกิจการเจ้าของรายเดียว อนุญาตให้นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ
หรือชาวเอธิโอเปียที่มีถิ่นพานักถาวรนอกประเทศและต้องการเข้ามาลงทุนในเอธิโอเปีย สามารถ
ลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งมีความคล่องตัวในการเปิดหรือปิดกิจการ โดยรูปแบบธุรกิจนี้อ ยู่
เป็นไปตาม Proclamation on Investment No. 769/2012 และจะต้องชาภาษีเงินได้ประจาปี ใน
อัตราร้อยละ 10 - 35 ขึ้นอยู่ขนาดทุนของกิจการ ในส่วนของสาขาการผลิตหรือบริการที่อนุญาตให้
นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้ จะกล่าวถึงในหัวข้อการขอสิทธิพิเศษทาง
ภาษีต่อไป
 สานักงานสาขา (Branch Office)
บริ ษั ท ต่ า งชาติ ที่ มี ส านั ก งานใหญ่ ห รื อ บริ ษั ท แม่ ตั้ ง อยู่ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
กฎหมายต่างชาติตามที่ตั้งสานักงานใหญ่นั้น สามารถจัดตั้งสานักงานสาขาในเอธิโอเปียได้ โดย
ต้องขออนุญาตจาก Ethiopian Investment Commission (EIC) ทั้งนี้ สานักงานสาขาที่จะจัดตั้งใน
เอธิโอเปีย บริษัทต่างชาติ ต้อ งแต่งตั้ง ผู้อ านวยการประจาสาขาอย่างน้อ ย 1 คน ทาหน้าที่ เ ป็ น
ผู้แทนตามกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทต่างชาติที่ตั้งสานักงานสาขาในเอธิโอเปีย
โดยเป็นไปตามกฎหมาย Commercial Code
 สานักงานผู้แทน (Representative Office)
บริษัทต่างชาติที่ต้องการจัดตั้งสานักงานผู้แทน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสานักงานใหญ่
ในต่างประเทศ ก่อนจะดาเนินธุรกิจจะต้องขออนุญาตจาก Ministry of Trade โดยตามเกณฑ์การ
จัดตั้งสานักงานผู้แทน จะต้องมีเงินหมุนเวียนเป็นบัญชีธนาคารในเอธิโอเปีย จานวนไม่น้อยกว่า
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100,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึ่ ง วงเงิ น ดั ง กล่ า วต้ อ งรวมเงิ น เดื อ นพนั ก งาน และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการของสาขาภายใน 1 ปี โดยสานักงานใหญ่ในต่างประเทศ จะต้องแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้แทนทางกฎหมายของสานักงานผู้แทน ทั้งนี้ กิจกรรมที่สานักงานผู้ แทน
สามารถดาเนินการได้ ได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และกิจกรรม
ทางการตลาด
5.2.2 การจดทะเบียนธุรกิจ
รูปแบบธุรกิจดังข้อมูลที่เสนอในหัวข้อข้างต้น ถือเป็นการดาเนินการแรกเริ่มในการเข้าสู่
การจัดตั้งธุรกิจ โดยนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติสามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ 4 รูปแบบ ได้แก่
1)
2)
3)
4)

บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company: PLC)
กิจการเจ้าของรายเดียว (Sole Proprietorship)
สานักสาขา (Branch Office)
สานักงานผู้แทน (Representative Office)

เมื่อนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ เลือกรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจแล้ว นักลงทุนดังกล่าว
จะต้องดาเนินกิจกรรมก่อนจัดตั้งธุรกิจอื่ นๆ ประกอบด้วย การจองชื่อ การยื่นจดทะเบียนธุ รกิจ
การยื่นจดทะเบียนชาระภาษี การยื่นขอใช้ไฟฟ้า การยื่นขอใช้ น้าประปา การขออนุญาตก่อสร้าง
และการยื่นจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปขั้นตอนกิจกรรมก่อนการจัดตั้งธุรกิจได้ดัง
ภาพที่ 5-2
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ภาพที่ 5-2 ขั้นตอนกิจกรรมก่อนการจัดตั้งธุรกิจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Ministry of Trade, Ethiopian Investment
Commission (EIC) และ The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia) (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

บริษัทเอกชนจำกัด และกิจกำรเจ้ำของรำยเดียว
ในการดาเนินการจัดตั้งธุรกิจ หน่วยงานหลักที่กากับดูแล คือ Ministry of Trade ซึ่งมี
ฝ่ า ยจดทะเบี ย นส่ ว นกลางคื อ Central Commercial Register Administration Bureau มี ห น้ า ที่
ให้บริการในการจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง การเพิ่มหรือลดทุน ตลอดจนการปิดกิจการ
สาหรับระดับรัฐจะมีสานักงานส่วนภูมิภาค (Regional Bureau/ Registering Office) เป็นหน่วยงานรับ
จดทะเบียนจัดตั้ง การเพิ่มหรือลดทุน หรือยกเลิกการจัดตั้งธุรกิจ ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้
จัดทาระบบออนไลน์ www.eservices.gov.et เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับทางราชการต่างๆ แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระยะการทดลองใช้งาน เว็บไซต์ดังกล่าวจึง
อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์และใช้บริการได้ง่ายขึ้น ดังนั้น

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

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

5-7

การดาเนิ นการจัดตั้ งธุ รกิ จ จึ ง ควรดาเนิ น การด้ว ยตนเอง ณ ฝ่ ายจดทะเบี ย นส่ ว นกลาง หรือ
สานักงานส่วนภูมิภาค
 การจองชื่อ
รูปแบบธุรกิจที่ต้องจองชื่อ ได้แก่ บริษัทเอกชนจากัด และกิจการเจ้าของรายเดียว นัก
ลงทุ น หรื อ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ส ามารถขอแบบฟอร์ ม จองชื่ อ ได้ ที่ ฝ่ า ยจดทะเบี ย นส่ ว นกลาง หรื อ
สานักงานส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบชื่อซ้าในระบบคอมพิวเตอร์ให้ ใช้เวลา
ในการตรวจสอบไม่เกิน 1 วัน พร้อมชาระค่าธรรมเนียม 40 Birr ทั้งนี้ ชื่อที่จดทะเบียนจะต้อ ง
เป็ น ไปตาม Commercial Registration and Business Licensing Proclamation No. 686/2010
โดยมีข้อห้ามในการจองชื่อ ดังนี้







ชื่อที่จงใจเหมือนหรือให้เกิดความเข้าใจผิดกับชื่อธุรกิจอื่นที่จัดตั้งไปแล้ว
ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะ
ชื่อพรรคการเมืองหรือสหภาพแรงงาน
ชื่อประเทศ
ชื่อที่อ่านออกเสียงแล้วซ้ากับชื่อธุรกิจอื่นที่จัดตั้งไปแล้ว
ชื่อที่ขัดกับศีลธรรม

 การยื่นจดทะเบียน
เมื่อนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติทาการจองชื่อเรียบร้อยแล้ว เฉพาะบริษัทเอกชนจากัด
จะต้องจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association: MoA) พร้อมยื่นขอหมายเลข
ประจาตัวผู้เสียภาษี เปิดบัญชีธนาคารภายในประเทศ ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเฉพาะ
(Certificate of Competence) แล้ ว จึ ง น าเอกสารข้ า งต้ น ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การทั้ ง หมด แนบพร้ อ ม
แบบฟอร์ม ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งธุ รกิจ เมื่อ เจ้าหน้าที่พิจารณาเรียบร้อ ยแล้ ว จะแจ้งให้ ชาระ
ค่าธรรมเนียม ดังทีส่ ามารถสรุปได้ดังภาพที่ 5-3
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ภาพที่ 5-3 ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Ministry of Trade, Ethiopian Investment
Commission (EIC) และ The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia) (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบบริษัทเอกชนจากัด และกิจการเจ้าของรายเดียว มีขั้นตอนในการ
ดาเนินการยื่นจดทะเบียนลักษณะเดียวกัน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5-1 แสดงถึงขั้นตอนและ
ค่ าธรรมเนี ย มที่ใ ช้ใ นการยื่ น จดทะเบี ยนจั ดตั้ งธุ รกิ จ โดยมี เ อกสารและข้อ มูล ประกอบการจด
ทะเบียนที่แตกต่างกันออกไป ตามรายละเอียดในตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-1 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ลาดับ
ขั้นตอน
1. การจองชื่อที่จะใช้ในธุรกิจ
2. การตรวจสอบและยืนยันเอกสารและสัญญาเช่า (Lease
Agreement) ณ Documents Authentication and Registration
Office (DARA)
3. การขอมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number:
TIN)

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
1 วัน
40 - 60 Birr
2 วัน
390 Birr

1 วัน

ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
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ลาดับ
ขั้นตอน
4. การรับรองเอกสารพร้อมนาหนังสือจากฝ่ายจดทะเบียนส่วนกลาง
หรือสานักงานส่วนภูมิภาค เพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร
5. การเปิดบัญชีธนาคาร
6. การยื่นขออนุญาตหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
(Commercial Registration Certificate)
7. การจัดทาตราประทับบริษทั
8. การยื่นจดทะเบียนบริษัท/กิจการ และลูกจ้างกับ Private
Organization Employees' Pension Fund
9. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ กับ Ethiopian Revenue and
Customs Authority
10. การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (Certificate of
Competence)
11. การลงประกาศแจ้งชื่อที่จองในหนังสือพิมพ์
12. การรับชื่อทีจ่ องไว้ในกรณีที่ไม่มผี ู้ใดคัดค้านหลังจากประกาศ
13. การรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business license)
14. การติดตั้งเครื่องบันทึกเงินสด (Cash registration machine)
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ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
1 วัน
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
1 วัน
1 วัน

ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
100 Birr

1 วัน
1 วัน

100 Birr
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย

1 วัน

ไม่เสียค่าใช้จา่ ย

1 วัน

ไม่เสียค่าใช้จา่ ย

15 วัน
1 วัน
1 วัน
7 วัน

300 Birr
27 Birr
100 - 200 Birr
5,000 - 10,000 Birr

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia/starting-a-business) (เข้าถึง ณ วันที่
14 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-2 เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ลาดับ
รายการ
เจ้าของรายเดียว (Sole Proprietorship)
1. รูปถ่ายขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทางที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
2. สาเนาหนังสือเดินทางของทีย่ ังไม่หมดอายุของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
3. กรณีที่เป็นนักลงทุนต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตการลงทุน
4. กรณีที่นักลงทุนต่างชาติที่ได้รบั การพิจารณาเสมือนเป็นนักลงทุนในประเทศ ต้องมีเอกสารรับรองจาก
Ethiopian Investment Agency ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นว่าได้พานักอยูใ่ นประเทศมาแล้ว
18 ปี
6. ที่อยู่สานักงานใหญ่ หรือสาขาทีส่ ามารถติดต่อได้ (ถ้ามี)
7. หากสานักงานที่แจ้งตั้งอยู่ที่ดินที่ผู้ประสงค์ประกอบกิจการเป็นเจ้าของ หรือมีสัญญาเช่า ต้องได้รับ
การตรวจสอบจากสานักงานเขต
8. สาเนาหนังสือมอบฉันทะ กรณีทสี่ ่งผู้แทนมาดาเนินการจดทะเบียน
บริษัทเอกชนจากัด (Private Limited Company)
1. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) พร้อมข้อบังคับบริษทั (Articles of
Association)
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ลาดับ
รายการ
2. รูปถ่ายขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทางที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้จัดการบริษทั
3. สาเนาหนังสือมอบฉันทะ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนชาติเอธิโอเปีย หรือเอกสารหลักฐานใดๆ
ที่แสดงตัว กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างชาติ เช่น หนังสือเดินทาง เป็นต้น
ที่มา: Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Association, Company Registration in Ethiopia

ส าหรั บ ประเภทธุ ร กิ จ บางประเภท นั ก ลงทุ น จะต้ อ งขออนุ ญ าตเป็ น การเฉพาะจาก
หน่วยงานราชการที่กากับดูแล ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5-3 ที่แสดงถึงธุรกิจที่ต้องได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิ จเฉพาะจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง และเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว เสร็ จ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Licensing) ของแต่ละบริษัท จะมีการระบุประเภท
ธุรกิจหลักตามความประสงค์ของผู้จดทะเบียนไว้ ดังนี้













เกษตรกรรม ล่าสัตว์ ป่าไม้ และประมง
เหมืองแร่ และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ก๊าซ และน้าประปา
ก่อสร้าง
ค้าปลีกและค้าส่ง
โรงแรมและภัตตาคาร
นาเข้าและส่งออก
ขนส่ง
การเงิน บริการทางธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย์
บริการชุมชน และสังคม
องค์กรไม่แสวงหากาไร สานักงานผู้แทนภาครัฐ
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ตารางที่ 5-3 ธุรกิจที่ต้องได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเฉพาะจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมทางธุรกิจ
โรงพยาบาล คลินิก เวชภัณฑ์
เกษตรกรรม พืชสวน
ก่อสร้าง
บริการให้คาปรึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวง/หน่วยงานทีอ่ อกใบอนุญาต
Ministry of Health
Ministry of Agriculture
Infrastructure and Construction Works Authority
Ethiopian Management Institute
Ethiopian ICT Authority

ที่มา: Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Association, Company Registration in Ethiopia

สำนักงำนสำขำ
หน่วยงานที่กากับดูแลการจดทะเบียนจัดตั้ง สานักงานสาขา คือ Ethiopian Investment
Commission (EIC) บริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งสานักงานสาขา สามารถยื่นขอ
อ นุ ญ าต ด้ ว ยเอ ง ได้ ที่ ส านั ก งาน ขอ ง EIC หรื อ ดาว น์ โ หล ดแบบฟอ ร์ ม จากเว็ บ ไ ซ ต์
www.investethiopia.gov.et/ โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมสแกนเอกสารประกอบคาขอในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ส่งให้คณะกรรมการ EIC พิจารณาทางอีเ มล ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารประกอบการ
ดาเนินการ ดังปรากฏในตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-4 ขั้นตอนและเอกสารในการจัดตั้งสานักงานสาขา
ลาดับ
ขั้นตอนและเอกสาร
1. รวบรวมข้อมูลจาก Information and Investment Promotion Directorate เกี่ยวกับข้อกาหนด
เงื่อนไข และสิทธิพิเศษการลงทุน
2. ขอใบสมัครจากสานักงาน EIC
3. ยื่นเอกสารความประสงค์จัดตั้งสานักงานสาขา ดังต่อไปนี้
- แบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
- เอกสารรับรองจากสานักงานใหญ่ / บริษัทแม่
- สาเนาหนังสือเดินทางและหนังสือตรวจลงตรา (Visa) ของผู้จัดการทั่วไปประจา
สานักงานสาขา
- หนังสือรับรองรายงานการประชุมที่มมี ติอนุญาตให้เปิดสาขาในเอธิโอเปีย และ
หนังสืออนุญาตลงทุน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทแม่ / สานักงานใหญ่ (Certificate of
Incorporation of the Business Organization)
- สาเนาหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผแู้ ทนของบริษัทในเอธิโอเปีย และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูแ้ ทนดังกล่าว
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ลาดับ
4.
5.
6.
7.

ขั้นตอนและเอกสาร
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทแม่/สานักงานใหญ่
รับหนังสือแจ้งจาก Licensing and Registration Department ของสานักงาน EIC ไปยัง
National Bank of Ethiopia เพื่อเปิดบัญชีธนาคารในเอธิโอเปีย
เมื่อเปิดบัญชีธนาคารในเอธิโอเปียเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินทุนเข้าในบัญชีธนาคารใน
เอธิโอเปีย
รับหนังสือยืนยันจากธนาคารว่าได้ดาเนินการเปิดบัญชีและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
รับหนังสืออนุญาตการลงทุน (Investment Permit Certificate) จาก Licensing and
Registration Department ของสานักงาน EIC

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC). A Preferred Location of Foreign Direct Investment in Africa.

สำนักงำนผู้แทน
สานักงานผู้แทน จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของสานักงาน
ใหญ่ที่ตั้งยู่ต่างประเทศ บริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะจัดตั้งสานักงานผู้แทน ต้องยื่นแบบฟอร์มขอ
อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ส านั ก งานผู้ แ ทนจาก Ministry of Trade พร้ อ มเอกสารประกอบค าขอดั ง ตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 5-5 เอกสารและข้อมูลในการจัดตั้งสานักงานผู้แทน
ลาดับ
เอกสารและข้อมูล
1. เอกสารการตรวจรับรองเอกสารโดยฝ่ายจดทะเบียนส่วนกลาง หรือสานักงานส่วนภูมิภาค
- ตรวจสอบว่ากิจการหรือนิติบุคคลของบริษัทแม่ / สานักงานใหญ่ ของสานักงานผู้แทน
ยังดาเนินการอยู่จริง
- ตรวจสอบสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษทั แม่ / สานักงานใหญ่
2. เอกสารการยืนยันจากธนาคารในประเทศเอธิโอเปียว่าได้มีเงินในบัญชีของสานักงานผู้แทนทีจ่ ะ
จัดตั้งอยูไ่ ม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการบริหารสานักงาน และจ่ายเงินเดือน
พนักงานเป็นเวลา 1 ปี
3. เอกสารรับรองการแต่งตัง้ ผู้แทนโดยบริษทั แม่ / สานักงานสาขา โดยผูม้ อบฉันทะให้ผู้แทน
ดังกล่าวเป็นผู้แทนทางธุรกิจของตน (Commercial Representative) และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้แทนทีแ่ ต่งตั้ง
4. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทแม่/สานักงานใหญ่
ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC). A Preferred Location of Foreign Direct Investment in Africa.

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

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

5-13

5.2.3 การขอใบอนุญาตอื่นๆ
 การยื่นจดทะเบียนการชาระภาษี
บุ ค คลหรื อ นิ ติบุ ค คลที่มี ร ายได้ จะต้ อ งมี ห มายเลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี (Taxpayer's
Identification No.: TIN) โดยบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลสามารถยื่ น ขอได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากร
(Ethiopian Revenue and Customs Authority: ERCA) ซึ่งมีสาขาอยู่ในเอธิโอเปียทั้งสิ้น 32 สาขา
หรือกรอกแบบฟอร์มคาขอมีหมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี พร้อมแนบเอกสารประกอบคาขอใน
รู ป แบบไฟล์ PDF ส่ ง ข้ อ มู ล ทางออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.erca.gov.et/index.php/tinregistration โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้
 แบบฟอร์มคาขอมีหมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของนักลงทุนหรือผู้แทนที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
 รูปถ่ายของนักลงทุนหรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทาง
จานวน 2 รูป
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
 ในกรณีของห้างหุ้นส่วน ให้แนบสัญญาการเป็นหุ้นส่วน (Partnership Agreement)
 สาเนาหนังสือมอบฉันทะสาหรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจ จานวน 2 ฉบับ
 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเฉพาะ (Trade Licenses)
 หนังสือแสดงการจองชื่อ (Trade Name Registration) (ถ้ามี)
 หนังสืออนุญาตการลงทุน (Investment Permit)
 ในกรณีที่เป็นหุ้นส่วนต่างชาติ ให้แนบหนังสืออนุญาตให้พานัก (Residence Permit)
 การยื่นขอใช้ไฟฟ้า
การยื่นขอใช้ไ ฟฟ้ าในเอธิ โอเปีย ผู้ ประสงค์ จะใช้ไฟฟ้าจะต้อ งยื่น ค าขอต่อ Ethiopian
Electric Utility (EEU) หรือสานักงานของ EEU ในพื้นที่ ใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า
จนถึงได้รับการเชื่อมต่อไฟฟ้าประมาณ 95 วันทาการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอใช้ไฟฟ้า
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 5-6 และมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต ตามตารางที่ 5-7
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ตารางที่ 5-6 ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า
หน่วย: เบอร์ (Birr)

ลาดับ
ขั้นตอน
1. การยื่นขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้ Ethiopian
Electric Utility (EEU) หรือสานักงานท้องถิ่นของ EEU พิจารณา
2. การรับการตรวจสอบสถานที่จากวิศวกรไฟฟ้าของ EEU และรอการ
ประเมินราคาการติดตัง้
3. การรับแจ้งประเมินราคาติดตั้ง ชาระเงิน และการตรวจการเดินวงจร
สายไฟภายใน (Internal Wiring Inspection)
4. การเชื่อมต่อไฟภายนอก การติดตั้งมิเตอร์ และการจ่าย
กระแสไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่ EEU

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย

14 วันทาการ

225

7 วันทาการ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

14 วันทาการ

152,000

60 วันทาการ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia/getting-electricity) (เข้าถึงข้อมูล ณ
วันที่ 14 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-7 เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการขอใช้ไฟฟ้า
ลาดับ
รายการเอกสารและข้อมูล
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรูปถ่าย 1 รูป
2. เอกสารรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับสิทธิเช่า เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่า
3. ในกรณีเป็นผู้เช่า ต้องใช้ใบเสร็จชาระเงินค่าเช่าล่าสุด พร้อมหนังสือรับรองการไม่คัดค้าน (No
Objection Certificate) จากเจ้าของสถานที่ผใู้ ห้เช่า
4. หนังสืออนุญาต/หนังสือยินยอม จากสานักงานเขต/สานักงานเทศบาล
5. สาเนาแผนที่ที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง
6. กรณีที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างไม่มีแผนที่ต้องขอให้สานักงานเขต/สานักงานเทศบาลรับรองให้
7. ในกรณีที่เป็นบริษัทจากัด ต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองการจด
ทะเบียน และรายการที่อยูข่ องคณะกรรมการบริษัท
8. หนังสือรับรองและตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก EEU
ที่มา: Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations.
(http://mau.addischamber.com/sites/default/files/Ethiopian%20Electric%20Utility%20Service%20Procedures%20and%20R
equirements.pdf) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

 การยื่นขอใช้น้าประปา
หน่ว ยงานระดับประเทศที่ก ากับดูแลด้านน้าประปา คื อ Minister of Water, Irrigation
and Electricity ส่วนในระดับรัฐ จะมีสานักงานประปา (Water Supply Authority) ให้บริการในการ
ติดตั้งมิเตอร์น้าและเชื่อมต่อท่อประปาไปยังบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
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ติดตั้งประมาณ 8,000 Birr และมีระยะเวลาในการขอใช้น้าประปาใกล้เคียงกับการขอใช้ไฟฟ้า คือ
ประมาณ 95 วันทาการ โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบคาขอใช้น้าประปา ดังนี้
 กรณีที่เป็นอาคารสานักงาน สาเนาแบบแปลนตึก
 กรณีท่เี ป็นโรงงานอุตสาหกรรม สาเนาแบบแปลนโรงงาน
 หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน (No Objection Certificate: NOC) จากเจ้าของตึกหรือ
ที่ดินที่ให้เช่า
 แผนที่ตั้งตามที่อยู่ที่ยื่นขอใช้น้าประปา
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ตาม Ethiopian Building Proclamation 624/2009 และ Building Directive ที่กากับดูแล
โดย Ministry of Urban Development Housing & Construction (MoUDHC) ก าหนดให้ ผู้ ที่ มี
ความประสงค์จะสร้างสิ่งปลูกสร้าง ยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับสานักงานเทศบาลในพื้นที่ โดยมี
ขั้นตอนและค่ าใช้จ่าย รายละเอียดตามตารางที่ 5-8 พร้อ มเอกสารและข้อ มูล ประกอบการขอ
อนุญาต ตามตารางที่ 5-9
ตารางที่ 5-8 ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตก่อสร้าง
หน่วย: เบอร์ (Birr)

ลาดับ
ขั้นตอน
1. การขออนุญาตแบบแปลนการการก่อสร้าง
2. การขอความยินยอมจากเพื่อนบ้าน พร้อมยื่นต่อสานักงานเทศบาล
ในพื้นที่
3. การพิจารณาอนุญาตแบบแปลนการก่อสร้าง
4. การจ้างบริษทั ภายนอกเพื่อกากับการตรวจสอบทางเทคนิคและ
ควบคุมงานระหว่างการก่อสร้าง
5. แจ้งระยะเวลาในการดาเนินการก่อสร้างกับสานักงานเทศบาลใน
พื้นที่
6. เมื่อโครงสร้างรากฐานในการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้ง
และรับการตรวจสอบ
7. ก่อนดาเนินการเทคอนกรีตสาหรับคานคอดิน (Grade Beam) ต้อง
แจ้งและรับการตรวจสอบ
8. ก่อนดาเนินการเทพื้นคอนกรีต ต้องแจ้งและรับการตรวจสอบ

ระยะเวลา
30 วัน

ค่าใช้จ่าย
600

3 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

11 วัน

70

1 วัน

105,000 ขึ้นไป

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

2 วัน

400

2 วัน

400

2 วัน

400
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ลาดับ
ขั้นตอน
9. ก่อนดาเนินงานคอนกรีตขั้นสุดท้าย ต้องแจ้งและรับการตรวจสอบ
10. การยื่นขออนุญาตติดตั้งน้าประปาและท่อสิ่งปฏิกูลจาก Water
Supply and Sewage Authority (WSSA)
11. รับการตรวจสอบการติดตั้งน้าประปาและท่อสิ่งปฏิกูล
12 การรับบริการเชื่อมต่อน้าประปาและท่อสิ่งปฏิกูลจาก WSSA

ระยะเวลา
2 วัน

ค่าใช้จ่าย
400

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน
75 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
8,000

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก The World Bank.
(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia#dealing-with-construction-permits) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 14
เมษายน 2560) และ Ethiopian Investment Commission (IEC). (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf)
(เข้าถึง ณ วันที่ 14 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-9 เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการเอกสารและข้อมูล
โฉนดที่ดิน
แบบแปลนที่อธิบายความสูง และประเภทการขออนุญาต
แบบฟอร์มขออนุญาตที่กรอกข้อมูลและที่อยูข่ อผู้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว
หนังสืออนุญาตการให้บริการก่อสร้าง
ที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้าง
ตารางที่แสดงรายการชั้นและพืน้ ที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือที่ดิน (Planning Consent)
การออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล วงจรไฟฟ้า ผลการตรวจสอบดิน และรายงาน
วิเคราะห์โครงสร้าง สาหรับสิ่งปลูกสร้าง Category “B1”,
แผนการระงับอัคคีภยั และคาอธิบาย และเอกสารตาม Category “B” สาหรับสิ่งปลูกสร้าง Category “C”
การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า และผลการวิเคราะห์อาคารโดยใช้ลิฟต์และระบบระบายอากาศเทียม
จานวนชั้นของสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง ขั้นบน และชั้นล่าง และระยะห่างจากแนวเขตแดน
ชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อ และสาเนาหนังสือใบประกอบวิชาชีพเฉพาะสาหรับบริษัทหรือบุคคลทีจ่ ะดาเนินการ
ก่อสร้างให้
หนังสือรับรองการไม่คัดค้านจากบุคคลที่พักอาศัยใกล้เคียง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก The World Bank.
(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia#dealing-with-construction-permits) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 14
เมษายน 2560) และ Ethiopian Investment Commission (IEC). (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf)
(เข้าถึง ณ วันที่ 14 เมษายน 2560)
1

Ethiopian Building Proclamation 624/2009 และ Building Directive ของ Ministry of Urban Development Housing &
Construction (MoUDHC) ได้แบ่งหมวดสิ่งปลูกสร้างเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) Category 'A' เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวที่มีระยะห่าง
ระหว่างคอนกรีตเสริมแรง โครงเหล็กกล้า หรือกรอบโครงสร้างอื่น ไม่เกิน 7 เมตร (2) Category 'B' เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีระยะห่าง
ระหว่างคอนกรีตเสริมแรง โครงเหล็กกล้า หรือกรอบโครงสร้างอื่น มากกว่า 7 เมตร หรือสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปที่ไม่ได้อยู่
ใน Category C และ (3) Category 'C'เป็นสิ่งอาคารสาธารณะ โรงงาน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร
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 การยื่นจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ในการยื่นจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ต้องดาเนินการขอเอกสารประกอบการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพ ย์ต่อ หลายหน่ว ยงาน ไม่ว่าจะเป็นส านักงานเทศบาล (Sub-City Office) ซึ่งเป็น
หน่วยตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของเดิม สานักงานสรรพากรพื้นที่ (Tax Authority) รับชาระ
ภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital Gain Tax) สานักงานไฟฟ้าและประปาในพื้นที่ ที่ให้การ
ตรวจสอบค่าบริการค้างชาระ และสานักงานที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่นักลงทุนหรือบริษัท
ต่างชาติรับคาขอจดทะเบียนอสังหาริมทร้พย์ โดยมีขั้นตอนการยื่นจดทะเบียน ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5-10 พร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบการยื่นจดทะเบียนตามตารางที่ 5-11
ตารางที่ 5-10 ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
หน่วย: เบอร์ (Birr)

ลาดับ
ขั้นตอน
1. การตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สินและแบบแปลน ณ
สานักงานเทศบาลในพื้นที่
2. การประเมินราคาขายโดยสานักงานเทศบาลในพื้นที่
3. ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทาการชาระภาษีที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ณ สานักงานสรรพากรในพื้นที่
4. การชาระค่าน้าประปาคงค้างกับสานักงานประปาในพื้นที่
5. การชาระค่าไฟฟ้าคงค้างกับสานักงานไฟฟ้าสาขาในพื้นที่
6. การชาระภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สินกับสานักงานสรรพากร
ในพื้นที่
7. การลงนามในสัญญาการขาย ณ Office of Documents
Authentication and Registration

8.

การชาระค่าอากรแสตมป์ที่สานักงานที่ดิน (Land Administration
Office)

9.

การยื่นแบบฟอร์มจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และเปลี่ยนชื่อ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโฉนด

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย

2 วัน

200

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

2 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน
1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 15 สาหรับสิ่ง
ปลูกสร้าง
10 Birr สาหรับ
ค่าธรรมเนียมการ
บริการ +
55 Birr สาหรับ
หนังสือมอบฉันทะ
ร้อยละ 2 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ
ขาย

1 วัน
1 วัน

1 วัน

30 วัน

100

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia/registering-property) (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 15 เมษายน 2560) และ Economy Profile 2015 Ethiopia.
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ตารางที่ 5-11 เอกสารและข้อมูลที่ใช้ยื่นจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ลาดับ
รายการเอกสารและข้อมูล
1. โฉนดอสังหาริมทรัพย์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของตัวแทนผู้ซื้อและผูข้ าย
3. หนังสือมอบฉันทะจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ประสงค์จะซื้อ เพื่อเป็นการรับรองว่าการซื้อขาย
โดยตัวแทนได้รบั อานาจการซื้อ/ขายมาจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ประสงค์จะซื้อ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business License)
ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia/registering-property) (เข้าถึงข้อมูล
ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

5.3 ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process)
5.3.1 การขอสิทธิพิเศษทางภาษี
นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ สามารถขอสิทธิพิเศษทางภาษีจาก EIC โดยมีเกณฑ์มูลค่า
การลงทุนขั้นต่าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีคือ ในกรณีที่เป็นการลงทุนโดยที่นักลงทุนหรือบริษัท
ต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดจะต้องมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนในการร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นท้องถิ่นจะต้องมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ สิทธิพิเศษที่นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติจะได้รับ มีดังนี้
 การยกเว้นภาษีศุลกากร (Custom Duty Exemption)
รัฐบาลเอธิโอเปียให้การยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับสินค้าที่นาเข้ามาในประเทศที่เ ป็น
สินค้าทุนและวัสดุก่อสร้างในอัตราร้อยละ 100 ส่วนสินค้าที่เป็นอะไหล่ จะยกเว้นภาษีให้ร้อยละ 15
จากมูลค่าทั้งหมดของสินค้าทุนที่นาเข้า โดยภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้นักลงทุนหรือบริษัท
ต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร ได้แก่
 อุตสาหกรรม (Manufacturing)
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
- อุตสาหกรรมเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
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- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
- อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
- อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์
- อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
- อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
- อุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
- อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ทางทัศนศาสตร์
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- โรงงานผลิตอุปกรณ์อื่นๆ
- อุตสาหกรรมเครื่องกลและอุปกรณ์
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- โรงงานผลิตอุปกรณ์สานักงานและเครื่องตกแต่งบ้าน
- โรงงานครบวงจรสาหรับการเกษตร
เกษตรกรรม (Agriculture)
- การเพาะปลูกพืช
- ปศุสัตว์
- ฟาร์มผสมผสาน (เพาะปลูกและปศุสัตว์)
- การป่าไม้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT)
โรงไฟฟ้า และการจ่ายกระแสไฟฟ้า
โรงแรมและการท่องเที่ยว
- โรงแรม รีสอร์ท และภัตตาคาร
- บริษัทนาเที่ยว
สัญญาก่อสร้าง รวมถึงการเจาะบ่อบาดาลและการสารวจเหมืองแร่
การศึกษาและฝึกอบรม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เจ้าของสถานศึกษาสร้างตึกเป็นของตนเอง
- การฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมกีฬา
การให้บริการทางการแพทย์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
การนาเข้าก๊าซแอลพีจี (LPG)
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 การยกเว้นภาษีเงินได้
นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเอธิโอเปีย จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล โดยมีระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมและสถานที่ ที่ลงทุน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5-12 ที่แสดงถึงกิจกรรมที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และจะได้รับสิทธิในการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 มีมูลค่าการส่งออกหรือเป็นผู้ผลิตสินค้าให้บริษัท ที่เป็นผู้ส่งออก สัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 60 ของมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทั้ ง หมดที่ ต นผลิ ต จะได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี
 มีมูลค่าการส่งออกหรือเป็นผู้ผลิตสินค้าให้บริษัทที่เป็นผู้ส่งออก สัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทั้ งหมดที่ ต นผลิ ต และประกอบธุ ร กิ จ อยู่ ภ ายในเขต
อุตสาหกรรม จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี (หรือ 4 ปีหาก
ไม่ได้มีที่ตั้งโรงงานอยู่ในกรุงแอดดิสอาบาบาหรือเขตปกครองพิเศษของรัฐโอโรเมีย
(Oromia) รอบกรุงแอดดิสอาบาบา)
 มีการจัดตั้งบริษัทผลิตสินค้าในพื้นที่ที่กาหนด จะได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลงในอัต ราร้อ ยละ 30 เป็นเวลา 3 ปี หลั งจากที่ระยะเวลาการยกเว้น ภาษีเ งิ น ได้
นิติบุคคลข้างต้นสิ้นสุดลง โดยพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่
- รัฐ Gambella
- รัฐ Benishangul/ Gumuz
- รัฐ Afar (ยกเว้นภายในระยะ 15 กิโลเมตรจากทั้งสองฝั่งของแม่น้า Awash)
- รัฐ Somali
- รัฐ Oromia ในพื้นที่ Guji และ Borena
- รั ฐ Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region ในพื้ น ที่ South Omo
พื้นที่ Segen (Derashe, Amaro, Konso และ Burji) พื้นที่ Bench-Maji พื้นที่ Sheka
พื้นที่ Dawro พื้นที่ Keffa หรือพื้นที่ Konta and Basketo Special Woredes
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ตารางที่ 5-12 กิจกรรมที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ลาดับ

กิจกรรม

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

อุตสาหกรรม (Manufacturing)
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดืม่
อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลิตภัณฑ์ทางทัศนศาสตร์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องกลและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมยานยนต์
โรงงานผลิตอุปกรณ์สานักงานและเครื่องตกแต่งบ้าน
โรงงานผลิตอุปกรณ์อื่นๆ
โรงงานครบวงจรสาหรับการเกษตร
เกษตรกรรม (Agriculture)
การเพาะปลูกพืช
ปศุสัตว์
ฟาร์มผสมผสาน (เพาะปลูกและปศุสัตว์)
การป่าไม้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Communication Technology: ICT)
โรงไฟฟ้า และการจ่ายกระแสไฟฟ้า

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.

กรุงแอดดิสอาบาบา
และเขตปกครองพิเศษ
ของรัฐโอโรเมียรอบกรุง
แอดดิสอาบาบา

เขตอื่นๆ

1-5 ปี
1-3 ปี
2-5 ปี
1-5 ปี
2 ปี
1-5 ปี
2-5 ปี
4-5 ปี
1-4 ปี
1-4 ปี
3-5 ปี
1-3 ปี

2-6 ปี
2-4 ปี
3-6 ปี
3-6 ปี
3 ปี
2-6 ปี
3-6 ปี
5-6 ปี
2-5 ปี
2-5 ปี
1-6 ปี
2-4 ปี

2-4 ปี

3-5 ปี

2-4 ปี
5 ปี
2-5 ปี
1 ปี
1 ปี
4 ปี

4-5 ปี
6 ปี
3-6 ปี
2 ปี
2 ปี
5 ปี

0-3 ปี
0-3 ปี
3 ปี
8 ปี

3-6 ปี
3-4 ปี
4 ปี
9 ปี

4 ปี

5 ปี

4 ปี

5 ปี

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC), A Preferred Location of Foreign Direct Investment in Africa
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ส าหรั บ การยื่ น ขอสิ ท ธิ พิ เ ศษ สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ค าขอได้ จ ากเว็ บ ไซต์
http://www.investethiopia.gov.et เมื่อกรอกแบบฟอร์ม คาขอเรียบร้อยแล้ว ให้นาส่งที่ สานักงาน
EIC เพื่อพิจารณาเอกสาร แล้วรอการอนุมัติ จากคณะกรรมการ EIC ทั้งนี้ เอกสารและข้อมูล ที่
ประกอบการอนุญาต มีรายละเอียดตามตารางที่ 5-13
ตารางที่ 5-13 เอกสารและข้อมูลที่ใช้ยื่นขอสิทธิพิเศษทางภาษี
ลาดับ
รายการเอกสารและข้อมูล
1. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษทั (ฉบับร่าง)
2. เอกสารแสดงการชาระเงินในการจองชื่อบริษัทใหม่ทจี่ ะจดทะเบียนจัดตั้ง
3. สาเนาการรับรองสถานะเป็นนักลงทุนภายในประเทศ (กรณีนักลงทุนต่างชาติทพี่ านักถาวรใน
ประเทศ)
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. สาเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชนของนักลงทุนหรือผู้จัดการทัว่ ไปของผู้ถือหุน้ แต่
ละคน
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
7. การรับรองมติที่ประชุมในการอนุญาตให้จัดตั้งสานักงานสาขาในเอธิโอเปียโดยสานักงานใหญ่หรือ
บริษัทแม่
8. สาเนาหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้แทนตามกฎหมาย (Legal representative)
9. สาเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนตามกฎหมาย
10. รูปถ่ายของนักลงทุนหรือผูจ้ ัดการทั่วไป ขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทาง จานวน 3 รูป
11. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทีใ่ ห้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การดาเนินธุรกิจที่ผ่านมาของผู้ยื่นขอสิทธิ
พิเศษทางภาษี
ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC). A Preferred Location of Foreign Direct Investment in Africa.

5.3.2 การขยายธุรกิจ
ในการขยายธุรกิจ ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเอกชนจากัด สามารถยื่นขอ
แก้ ไ ขทุนจดทะเบี ย นได้ที่ ฝ่ า ยจดทะเบี ย นส่ ว นกลาง หรือ ส านักงานส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่งก่อ นที่ จ ะ
ด าเนิ น การยื่ น แก้ ไ ขทุ น จดทะเบี ย นได้ ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หุ้ น โดยขั้ น ตอนการ
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน มีดังนี้
 ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
 จั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จั ด เตรี ย มการแก้ ไ ขข้ อ มู ล หุ้ น ในหนั งสื อ
บริคณห์สนธิ
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 ขอแบบฟอร์มการเพิ่มทุนด้วยตนเองที่ฝ่ายจดทะเบียนส่วนกลาง หรือสานักงานส่วน
ภูมิภาค โดยต้องยื่นแบบฟอร์มแก้ไขทุนจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอแก้ไข
5.3.3 การควบรวมธุรกิจ
เอธิโอเปียไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบรวมธุรกิจเป็นการเฉพาะ แต่ภายใต้กฎหมาย
Commercial Code และ Ethiopian Trade Competition and Consumer Protection Proclamation
No.813/2014 ได้กล่าวถึงการควบรวมกิจการไว้ 3 ลักษณะ คือ
1) การรวมกิจการ (Amalgamation) เกิดขึ้นเมื่อบริษัท 2 แห่งขึ้นไป เดิมเป็นอิสระต่อ
กัน ได้รวมกิจการเป็นกิจการใหม่ หรือบริษัทหนึ่งซื้อกิจการของอีกบริษัทหนึ่ง และ
เมื่อรวมกันแล้ว สินทรัพย์หรือรายได้รวม (Turnover) จะต้องไม่ต่ากว่า 30,000,000
Birr
2) การร่ ว มทุ น (Joint venture) เมื่ อ บริ ษั ท 2 แห่ ง ขึ้ น ไป ร่ ว มกั น บริ ห ารทรั พ ยากร
ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
3) การเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) เป็นการเข้าซื้อหุ้น หนี้สิน หรือสินทรัพย์ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ผลของการเข้าซื้อกิจการ คือ บริษัทที่เข้าซื้อกิจการจะมีอานาจบริหาร
และควบคุมให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้ บริษัทที่ถูกซื้อต้องมีสินทรัพย์
หรือรายได้รวมมากกว่า 30,000,000 Birr
ทั้งนี้ ตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุลักษณะหรือรูปแบบการควบรวมกิจการไว้ กล่าวถึง
เพียงขึ้นตอนของการรวมกิจการ (Amalgamation) ให้ถือปฏิบัติอย่างคร่าวๆ คือ
 ในการควบรวม หรือซื้อกิจการ บริษัทจะต้องจัดการประชุมเพื่อออกเสียงและมีมติให้
ควบรวมหรือซื้อกิจการ
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ สามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้
 บริษัทที่ควบรวมหรือเข้าซื้อต้องมีหนังสือประกาศแจ้งการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ
 บริษัทที่ถูกควบรวมหรือเข้าซื้อต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
 หลังจากผ่านไปแล้ว 3 เดือนนับที่ออกหนังสือประกาศแจ้งการควบรวมหรือเข้าซื้อ
กิจการ หากไม่มีการคัดค้าน สามารถแจ้งสานักงาน Document Authentication and
Registration Authority (DARA) เพื่ อ จั ด เตรี ย มเอกสารเสนอ ฝ่ า ยจดทะเบี ย น
ส่วนกลาง หรือสานักงานส่วนภูมิภาค เพื่อทาการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการต่อไป
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5.3.4 การส่งเงินกลับประเทศ
การส่ ง เงิ น กลั บ ประเทศจากเอธิ โ อเปี ย สารมารถท าได้ ผ่ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ง เงิ น กลั บ
(Remittance Service Provider: RSP) ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากธนาคารกลางของเอธิ โ อเปี ย
(National Bank of Ethiopia: NBE) โดยสถาบันที่ได้รับใบอนุญาตให้ให้บริการส่งเงินกลับที่สาคัญ
ในเอธิโอเปียแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) บริษัทผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
เช่น Western Union, Money Gram, Maniflo, Adam Funds ฯลฯ (2) ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ใน
เอธิโอเปีย เช่น Commercial Bank of Ethiopia, Bank of Abyssinia, Dashen Bank ฯลฯ และ (3)
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการส่งเงินกลับ ได้แก่ Ethiopian Airlines
(EAL)2 และ Ethiopian Shipping Lines (ESL)3 ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว มั ก จะท าการโอนผ่ า นระบบ
Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication (SWIFT)4 ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ด
ของขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการทาธุรกรรมการส่งเงินดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกัน
ไปตามข้อกาหนดของสถาบันผู้ให้บริการแต่ละแห่ง แต่โดยทั่วไปแล้วผู้โอนมักจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่
เลขที่บัญชี และสาขาของธนาคารของผู้ส่งและผู้รับ จานวนเงินที่กาการโอน ฯลฯ และต้องแสดง
หลักฐานแสดงตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ

5.4 ขั้นตอนการออกจากธุรกิจ (Exit Process)
5.4.1 การถอนการลงทุน หรือการลดการลงทุน
สาหรับบริษัทเอกชนจากัด การลดมูลค่าหุ้นให้ต่าลงหรือลดจานวนหุ้นให้น้อยลง ถือเป็น
การลดทุน ซึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ที่ได้รับผลกระทบจากการลดทุน โดยมีแนวปฏิบัติในการลดทุน ดังนี้
 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออาศัยมติพิเศษในการลดทุน
 เมื่อบริษัทจากัดมีมติพิเศษให้ลดทุนแล้ว บริษัทจะต้องโฆษณาความประสงค์ในการ
ลดทุนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องมีหนังสือ แจ้งไปยังเจ้าหนี้
ของบริษัท เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลดทุน
2

สายการบินแห่งชาติของเอธิโอเปีย
บริษัทผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งชาติของเอธิโอเปีย
4 SWIFT เป็นระบบโทรคมนาคมทางเงินที่สถาบันการเงินในหลายประเทศทั่วโลกใช้ในการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน
3
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 เมื่อไม่มีการคัดค้านประการใด บริษัทจากัดจึงสามารถทาการลดทุนได้ โดยการคืน
เงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามจานวนหุ้นที่ถือแต่ละคน
 เมื่อคืนทุนแล้ว บริษัทต้องยื่นแบบฟอร์มขอลดทุน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ฝ่าย
จดทะเบียนส่วนกลาง หรือสานักงานส่วนภูมิภาค
5.4.2 การเลิกหรือปิดกิจการ
บริษัทเอกชนจำกัด และ กิจกำรเจ้ำของรำยเดียว
การเลิ ก กิ จการรูปแบบบริษัทเอกชนจากัด และกิจการเจ้าของรายเดียว เป็นไปตาม
กฎหมาย Commercial Code เมื่อไม่มีทุนจดทะเบียนเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ไตรมาส บริษัทสามารถ
แจ้ ง เลิ ก กิ จ การกั บ ส านั ก งาน Document Authentication and Registration Authority (DARO)
เพื่อจัดเตรียมเอกสาร เสนอต่อฝ่ายจดทะเบียนส่วนกลางหรือ สานักงานส่วนภูมิภาคต่อไป โดยมี
แนวปฏิบัติในการเลิกกิจการ ดังนี้
 จัดประชุมบริษัท เพื่อขอมติในการเลิกกิจการ พร้อมแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
 แจ้งหนังสือประกาศเลิกกิจการ (Notice of Cancellation) ให้แก่เจ้าหนี้ และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวลงในหนังสือพิมพ์ ซึ่งผลของการเลิกกิจการเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่
ออกหนังสือประกาศ
 แจ้ ง ส านั ก งาน Document Authentication and Registration Authority (DARO)
เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 แจ้งยกเลิกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเฉพาะ (Trade License) จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 ปิดบัญชีธนาคารภายในประเทศ
 รวบรวมเอกสารประกอบการแจ้งเลิกกิจการ เสนอให้ ฝ่ายจดทะเบียนส่วนกลาง หรือ
สานักงานส่วนภูมิภาค
สำนักงำนสำขำ และสำนักงำนผู้แทน
การเลิกกิจการของสานักงานสาขาและสานักงานผู้แทน ต้องมีหนังสือแจ้งยกเลิกที่ออก
โดยสานักงานใหญ่หรือบริษัทแม่ในต่างประเทศ กรณีที่เป็นสานักงานสาขา สามารถแจ้งเลิกได้ที่
สานักงาน Ethiopian Investment Commission (EIC) ส่วนสานักงานผู้แทน สามารถแจ้งยกเลิกที่
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ฝ่ายจดทะเบียนส่วนกลางหรือสานักงานส่วนภูมิภาคของ Ministry of trade โดยมีขั้นตอนการเลิก
สานักงาน ดังนี้





ยื่นหนังสือแจ้งยกเลิกสานักงานที่สานักงานใหญ่หรือบริษัทแม่ออกให้
แจ้งยกเลิกวีซ่าแก่พนักงานประจาสานักงานสาขา/ผู้แทน
ขอการรับรองจากผู้ทาบัญชีในรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
รวบรวมเอกสารประกอบคาขอที่เกี่ยวข้อง พร้อมยื่นแบบฟอร์มการเลิกสานักงานแก่
หน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อให้พิจารณาอนุญาตให้เลิกสานักงาน
 ปิดบัญชีธนาคารภายในประเทศ
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บทที่ 6
ต้นทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business)
ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ต้นทุนทั่วไป
ต้ น ทุ น ทั่ ว ไปในการประกอบธุ ร กิ จ ในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยเอธิ โ อเปี ย
ประกอบด้วย 4 ส่วนสาคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนที่ดิน/สานักงาน และ
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1.1 ต้นทุนค่าขนส่ง
 อัตราค่าขนส่งทางเครื่องบิน
ตารางที่ 6-1 อัตราค่าขนส่งทางอากาศจากกรุงแอดดิสอาบาบาไปยังสนามบิน
ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
น้าหนัก
ประเภทสินค้า
(กิโลกรัม) สตอกโฮล์ม
+100
2.05
อาหาร
+250
1.45
+300
1.45
+500
1.35
+1,000
1.25
+45
4.96
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
+100
1.45
+300
1.35
+1,000
1.15
+3,000
1.15
+45
2.00
+100
2.00
1

ราคา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)1
ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต โรม ลอนดอน วอชิงตัน
1.75
2.08
1.65
2.35
2.30
1.75
1.88
1.65
2.35
2.30
1.75
1.76
1.65
2.15
1.55
1.62
1.62
1.45
2.15
1.40
1.62
1.62
1.30
2.15
1.30
3.62
3.97
3.20
2.60
4.10
1.50
1.50
1.35
2.00
1.90
1.50
1.30
1.35
1.90
1.40
1.20
1.30
0.75
1.05
1.20
1.20
1.30
0.75
1.05
1.10
2.00
2.00
3.20
2.00
2.10
1.60
2.00
1.30
1.95
2.00

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อยู่ที่ประมาณ 23.22 Birr ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
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ประเภทสินค้า
หนังสัตว์และ
เครื่องหนัง

งานหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์
พืนเมือง
กาแฟ

น้าหนัก
(กิโลกรัม) สตอกโฮล์ม
+300
1.35
+500
1.30
+1,000
1.30
+3,000
1.30
+100
2.15
+200
2.15
+500
2.15
+1,000
2.05
+100
1.35
+200
1.35
+500
1.25
+1,000
1.25

ราคา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)1
ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต โรม ลอนดอน วอชิงตัน
1.60
1.40
1.30
1.80
1.90
1.45
1.35
0.65
1.50
1.40
1.25
1.25
0.60
1.10
1.40
1.25
1.25
0.60
1.10
1.15
1.50
1.60
1.60
2.35
1.65
1.50
1.60
1.60
2.35
1.65
1.50
1.50
1.45
2.15
1.65
1.40
1.45
1.35
2.15
1.55
1.45
1.60
1.45
1.55
2.20
1.45
1.60
1.45
1.55
1.60
1.35
1.40
1.30
1.50
1.55
1.25
1.20
1.10
1.35
1.25

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

ตารางที่ 6-2 อัตราค่าขนส่งทางอากาศจากกรุงแอดดิสอาบาบาไปยังสนามบิน
ในตะวันออกกลางและเอเชียใต้
ประเภทสินค้า
เนือสัตว์

ดอกไม้

น้าหนัก
(กิโลกรัม)
+1,000
+2,000
+3,000
+45
+100
+250
+500
+1,000
+1,500
+2,000
+2,500
+3,000
+5,000
+100

ดูไบ
0.13
0.13
0.12
0.90
0.70
0.65
0.55
0.55
0.55
0.45
0.45
0.35
0.75

ราคา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)
เจดดาห์
มุมไบ
0.26
0.26
0.26
1.20
0.90
0.25
0.70
0.25
0.55
0.25
0.42
0.25
0.42
0.25
0.35
0.25
0.35
0.25
0.35
0.25
0.35
0.25
1.30
0.20
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1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
-

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

ประเภทสินค้า
อาหาร

ผักและผลไม้

สินค้าทั่วไป

น้าหนัก
(กิโลกรัม)
+300
+1,000
+2,000
+45
+100
+250
+500
+1,000
+1,500
+2,000
+2,500
+3,000
+5,000
+45
+100
+200
+300
+500

ดูไบ
0.75
0.60
0.60
0.90
0.70
0.65
0.55
0.55
0.55
0.30
0.30
0.20
2.96
1.45
1.45
1.40
1.30

ราคา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)
เจดดาห์
มุมไบ
1.30
0.20
0.60
0.20
0.40
0.20
1.35
1.15
0.40
0.95
0.40
0.63
0.35
0.43
0.30
0.43
0.30
0.38
0.30
0.38
0.30
0.38
0.30
0.38
0.30
0.20
1.60
0.20
1.60
0.20
1.60
0.20
1.50
0.20

6-3

เบรุต
1.70
1.10
1.10
3.59
2.69
2.69
1.70
1.10

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

ตารางที่ 6-3 อัตราค่าขนส่งทางอากาศจากกรุงแอดดิสอาบาบา
ไปยังสนามบินในทวีปแอฟริกา
ประเภทสินค้า
สินค้าทั่วไป

เนือสัตว์

น้าหนัก
(กิโลกรัม) คาร์ทูม บราซซาวิล
+45
+100
+300
+500
+1,000
+1000
+100

1.58
0.77
0.57
0.47
0.47
0.82

2.47
1.79
1.79
1.79
1.79
1.06
0.70

ราคา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)
โจฮันเนส
ดาร์-เอสกินชาซา ไนโรบี
ลูอันดา
เบิร์ก
ซาลาม
2.50
2.41
1.40
1.97
4.34
2.00
1.12
0.50
1.55
2.40
2.00
1.12
0.50
1.55
2.40
1.80
0.79
0.50
1.10
2.30
1.75
0.79
0.45
0.90
2.30
1.60
0.35
1.60
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น้าหนัก
(กิโลกรัม) คาร์ทูม บราซซาวิล

ประเภทสินค้า
ผักและผลไม้
งานหัตถกรรม

+200
+100
+500
+1,000
+45
+100
+200
+500
+1,000
+500
+1,000
+45
+100
+500
+1,000

ดอกไม้

กาแฟ
ผลิตภัณฑ์ยา

0.82
0.77
0.47
0.47
0.82
0.82
0.52
0.52
0.47
0.47
0.72
0.52
0.52

0.70
1.79
1.79
1.79
0.70
0.70
0.65
0.60
1.79
1.79
-

ราคา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม)
โจฮันเนส
ดาร์-เอสกินชาซา ไนโรบี
ลูอันดา
เบิร์ก
ซาลาม
1.00
0.35
1.60
1.30
1.12
0.50
1.55
2.40
1.20
1.12
0.50
1.10
2.30
1.10
0.79
0.50
0.90
2.30
1.34
1.75
1.35
1.24
0.35
1.20
1.60
0.95
1.24
0.35
1.20
1.60
0.95
1.10
0.35
1.00
1.55
0.95
0.84
0.35
0.90
1.55
1.25
0.79
0.50
1.10
2.30
1.10
0.79
0.45
0.90
2.30
1.10
1.27
1.27
0.85
1.33
1.95
1.03
1.10
0.75
1.13
1.85
0.93
1.00
0.75
1.03
1.85

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

 อัตราค่าขนส่งทางเรือ
ตารางที่ 6-4 อัตราค่าขนส่งทางเรือโดยเฉลี่ยจากท่าเรือ Djibouti
ไปยังประเทศปลายทาง
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ล้าดับ

ประเทศปลายทาง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สหภาพยุโรปตอนเหนือ
เมดิเตอเรเนียน
ตุรกี
แอฟริกา
อินเดีย
ดูไบ
ปากีสถาน
คูเวต

ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20 ฟุต
1,170 - 2,985
1,265 - 2,985
1,265 - 1,650
1,060 - 1,990
1,235 - 1,975
900 - 1,200
1,125 - 1,510
985 - 1,420

ตู้คอนเทนเนอร์ หีบห่อ (Break
ขนาด 40 ฟุต
Bulk)/ลบ.ม.
1,890 - 3,850
130
2,200 - 3,850
135
2,320 - 2,595
130
1,715 - 3,030
130
1,955 - 3,710
60
1,650 - 1,895
55
1,880 - 2,620
55
1,610 - 2,510
55

Roll-on and
Roll-off)/ลบ.ม.
100 - 115
100 - 115
100 - 115
100 - 115
60
60
60
60
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ล้าดับ

ประเทศปลายทาง

9.
10
11.
12.

จอร์แดน
จีน
เอเชียตะวันออกไกล
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20 ฟุต
715 - 880
1,315 - 2,355
1,530 - 2,095
1,355 - 1,855

6-5

ตู้คอนเทนเนอร์ หีบห่อ (Break
ขนาด 40 ฟุต
Bulk)/ลบ.ม.
1,175 - 1,445
55
2,300 - 4,195
75 - 90
2,545 - 3,810
75 - 180
2,180 - 2,915
75 - 180

Roll-on and
Roll-off)/ลบ.ม.
60
85 - 100
85 - 225
85 - 225

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

 อัตราค่าขนส่งทางบก
ต้นทุนค่าขนส่งทางบกในเอธิโอเปียจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาล (ฤดูฝนจะมีต้นทุน
สูงกว่าในฤดูแล้ง) ระยะทางการขนส่ง และเงื่อนไขการเจรจา ซึ่งจากการประเมินภายใต้โครงการ
จัดทาดัชนี Logistics Performance Index ของ World Bank ระหว่างปี 2553-2557 พบว่า ต้นทุน
ในการขนส่ งตู้ค อนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต ในระยะทาง 750 กิโลเมตร (เทียบเท่ากับระยะทาง
ระหว่างกรุงแอดดิสอาบาบากับท่าเรือ Djibouti) จะอยู่ระหว่างประมาณ 1,000 ถึง 2,500 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเที่ยว
6.1.2 ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ตารางที่ 6-5 ราคาวัสดุและบริการการก่อสร้างโดยสังเขป2
รายการ
การปรับหน้าดินลึก 20 เซนติเมตร
การขุดเจาะพื้นดิน
การขุดเจาะหินชนิดอ่อน
การขุดเจาะหินชนิดแข็ง
การอุดหลุมที่ขุดเจาะ
การขนย้ายวัสดุจากการขุดเจาะ
งานก่ออิฐสาหัรบกาแพงหนา 50 เซนติเมตร
งานคอนกรีต
เหล็กเสริมคอนกรีต
2

หน่วย
ตารางเมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัม

ต้นทุนต่อหน่วย (Birr)
11.67
79.08 - 189.90
140.05 - 340.60
282.10 - 425.75
139.97
41.34 - 55.03
849.14 - 915.65
1,543.86 - 2,290.26
30.50 - 31.90

Ethiopian Investment Commission (EIC) มีการจัดทาจข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุและบริการการก่อสร้างโดยละเอียดเผยแพร่อยู่บน
เว็บไซต์ http://www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf โดยมีการระบุถึงรายละเอียดของราคาเฉลี่ยของวัสดุ
ในแต่ละประเภทและแต่ละขนาด แต่เพื่อความกระชับของการนาเสนอ คณะผู้วิจัยจะขอคัดข้อมูลเฉพาะตัวบางส่วนมานาเสนอใน
ที่นี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของต้นทุนในการก่อสร้าง
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รายการ
งานวางเสาเข็มและเสาโครงสร้างอาคาร
งานก่อผนังสังกะสีลูกฟูก
งานก่อผนังอิฐ
งานก่อผนังไม้
งานก่อหลังคาเหล็ก
งานปูกระเบื้องหลังคา
งานก่อหลังคาพลาสติกใส
งานก่อหลังคาอะลูมิเนียม
งานเพดานไม้
งานเพดานอะลูมิเนียม
งานประตูไม้
งานตู้ไม้
งานประตูโลหะ
งานหน้าต่างโลหะ
งานโบกปูนผนังและเพดาน
งานพื้นปูน
งานพื้นหินขัด
งานพื้นหินอ่อน
งานทาสี
งานติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้า
ราคาขายปลีกซีเมนต์
ราคาขายปลีกแผ่นเหล็กชุบ
ราคาขายปลีกท่อเหล็กชุบ
ราคาขายปลีกตะปู

หน่วย
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ชิ้น
100 กิโลกรัม
ชิ้น
ชิ้น
กิโลกรัม

ต้นทุนต่อหน่วย (Birr)
89.01 - 134.24
147.16 - 193.04
168.76 - 376.36
89.78 - 330.66
153.19 - 239.65
328.82
350.00
2,860.00 - 3,055.00
63.30 - 186.39
394.52 - 975.00
678.93 - 2,627.05
1,786.39 - 3,521.30
559.38 - 2,275.40
850.00 - 1,762.63
13.52 - 42.68
75.54 - 146.13
240.04
281.95 - 1,215.14
21.33 - 29.62
952.79 - 4,714.43
207.00 - 300.01
125.00 - 240.02
210.00 - 1,400.00
24.40 - 30.00

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Ethiopian Investment Commission (EIC)
(www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14 เมษายน 2560)
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6.1.3 ต้นทุนที่ดิน/ส้านักงาน
6.1.3.1 ต้นทุนที่ดิน
ตารางที่ 6-6 ราคาค่าเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในรัฐที่ส้าคัญ3
หน่วย Birr/ตารางเมตร/ปี

รัฐ
Tigray

ประเภทกิจกรรม
พืนที่
อุตสาหกรรมทัว่ ไป
เขตอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
เขตเมือง
อุตสาหกรรมการเกษตร
เขตเมือง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
เขตเมือง
อุตสาหกรรมทัว่ ไป
เขตเมือง
อุตสาหกรรมทัว่ ไป
เขตอุตสาหกรรม

Oromia
Amhara
Benishangul
Gumuz
SNNPR

เมืองระดับ 1
6.50 - 6.53
5.95 - 7.00
6.40 - 7.50
8.57 - 60.00
0.75

เมืองระดับ 2
0.50 - 0.75
4.70 - 6.53
5.10 - 5.95
5.45 - 6.40
7.77 - 54.45
0.50

เมืองระดับ 3
4.00 - 4.70
4.30 - 5.10
4.60 - 5.45
6.83 - 47.86
0.30

อุตสาหกรรมทัว่ ไป

เขตเมือง

71.00 - 133.00 56.00 - 121.00 48.00 - 106.00

อุตสาหกรรมทัว่ ไป

เขตชนบท

0.10

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

ตารางที่ 6-7 ราคาค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตชนบทในรัฐที่ส้าคัญ
หน่วย Birr/เฮกตาร์/ปี

รัฐ
Oromia
Amhara
SNNPR

ประเภทที่ดิน
ห่างจากถนนใหญ่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร
ห่างจากถนนใหญ่เกินกว่า 10 กิโลเมตร
ที่ดินเพื่อการเกษตรแบบอาศัยน้าฝน
ที่ดินเพื่อการเกษตรแบบมีระบบชลประทาน
ที่ดินระดับ 1
ที่ดินระดับ 2

ค่าเช่า
82.91 - 135.00
70.40 - 129.60
111.00 - 281.00
158.00 - 498.00
49.00 - 117.00
30.00 - 64.00

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

3

ราคาที่น าเสนอในตารางนี้เป็น ราคาเริ่มต้น สาหรับการประมูลเพื่อ เช่าที่ดิน ซึ่ งจะถูกแบ่งตามระดับของเมือง (Town Grade)
ประเภทของพื้นที่ (เขตเมือง/เขตอุตสาหกรรม) และระดับของที่ดิน (Plot Grade) ในเมืองนั้นๆ โดยเมือง/ที่ดินระดับ 1 คือเมือง/
ที่ดินที่ดีกว่าระดับอื่นๆ ทั้งนี้ ราคาค่าเช่าจริงอาจสูงกว่าราคาขั้นต่าที่แสดงในที่นี้ ขึ้นอยู่กับระดับของการแข่งขันในการประมู ล
แต่ละครั้ง นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf
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6.1.3.2 ต้นทุนค่าเช่าส้านักงาน
ตารางที่ 6-8 อัตราค่าเช่าและราคาขายส้านักงานในกรุงแอดดิสอาบาบา
เขต/เมือง
Addis Ababa
Sub City: Bole
Sub City: Gerji
Sub City: Sarbet
Sub City: Lancha
Sub City: Wuhalimat
Sub City: Olompia

ค่าเช่า
(Birr/ตารางเมตร/เดือน)
110 - 520
150 - 520
120 - 180
130 - 285
120 - 160
110 - 270
130 - 230

ราคาขาย
(Birr/ตารางเมตร)
15,000 - 110,000
55,000 - 110,000
21,000 - 54,000
25,000 - 95,000
20,000 - 32,000
15,000 - 60,000
24,000 - 60,000

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Juma House Ethiopia. (http://house.jumia.com.et/
addis-ababa/addis-ababa-1/commercial/rent/) (เข้าถึง ณ วันที่ 14 เมษายน 2560), Ethiopian Properties.
(http://www.ethiopianproperties.com/property-search/?location=addis-ababa&status=for-rent&type=office) (เข้าถึง ณ วันที่
14 เมษายน 2560) และ RealEhio. (https://www.realethio.com/find-properties-in-ethiopia/search/results.html) (เข้าถึง ณ วันที่
14 เมษายน 2560)

6.1.4 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
 อัตราค่าไฟฟ้า
ตารางที่ 6-9 อัตราค่าไฟฟ้า
ประเภทผูใ้ ช้
โรงงานอุตสาหกรรม - แรงดันไฟฟ้าต่า
โรงงานอุตสาหกรรม - แรงดันไฟฟ้าสูง (15KV)
โรงงานอุตสาหกรรม - แรงดันไฟฟ้าสูง (132KV)

ค่าบริการ
(Birr/เดือน)
53.57
54.09
54.09

การพาณิชย์ - เฟสเดียว

14.49

การพาณิชย์ - สามเฟส

22.56

ค่ากระแสไฟฟ้า
(Birr/kwh)
0.58
0.41
0.38
0.61 สาหรับ 50 kwh แรก
0.69 สาหรับส่วนที่เหลือ
0.61 สาหรับ 50 kwh แรก
0.69 สาหรับส่วนที่เหลือ

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)
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 อัตราค่าน้าประปา
ตารางที่ 6-10 อัตราค่าน้าประปา
อัตราค่าน้าประปารายเดือนส้าหรับธุรกิจ
การใช้นา้ (ลูกบาศ์กเมตร)
ค่าธรรมเนียม (Birr/ลูกบาศก์เมตร)
0-7
1.75
8 - 20
3.80
21 - 40
4.75
41 - 100
5.95
101 - 300
7.45
301 - 501
9.30
มากกว่า 501
11.60
อัตราค่าการใช้น้า (Water Counter) ต่อเดือน
ขนาดของมิเตอร์น้า (นิว)
ค่าเช่า (Birr/เดือน)
½
1.35
¾
1.50
1
2.25
1¼
2.85
1½
4.05
2
6.25
2½
7.65
3
9.05
4
10.75
5
12.45
6
14.05
หมายเหตุ: ในการคานวณค่าน้าประปาสาหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม อัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้จะเป็นอัตราคงที่สาหรับทุก
หน่วยที่ใช้ (Flat Rate) มิใช่แบบขั้นบันได เช่น หากมีการใช้น้า 100 ลูกบาศก์เมตร จะต้องเสียค่าน้าประปา 100 * 5.95 = 595 Birr
ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)
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 อัตราค่าโทรศัพท์
ตารางที่ 6-11 อัตราค่าบริการโทรศัพท์
หน่วย: Birr

ประเภทของบริการ

ค่าบริการ

โทรศัพท์มือถือ
ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ
ค่าโทรศัพท์ไปยังประเทศในภูมภิ าคเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และ
อเมริกาเหนือ
ค่าโทรศัพท์ไปยังประเทศในภูมภิ าคแอฟริกา โอเชียเนีย และอเมริกาใต้
ค่าโทรศัพท์ไปยังพื้นที่พิเศษ (เช่น เกาหลีเหนือ เกาะต่างๆ ในมหาสมุทร
แปซิฟิก ขัว้ โลกใต้ ฯลฯ)
ค่าใช้ Mobile Data แบบ 2G
ค่าใช้ Mobile Data แบบ WCDMA หรือ 3G
โทรศัพท์บ้าน
ค่าสมัครใช้บริการ
ค่าเช่าสายสาหรับที่อยู่อาศัย
ค่าเช่าสายสาหรับภาคธุรกิจ
ค่าโทรศัพท์ภายในเมืองเดียวกัน
ค่าโทรศัพท์ต่างเมืองในเขตพื้นที่บริการเดียวกัน
ค่าโทรศัพท์ต่างเมืองในต่างพื้นที่บริการกัน

0.35/นาที ช่วง Off Peak
0.83/นาที ช่วง Peak
8.63/นาที
10.30/นาที
23.00/นาที
30.00/เดือน
60.00/เดือน
280.00
9.20/เดือน
19.00/เดือน
0.20/นาที
0.25/นาที ช่วง Off Peak
0.40/นาที ช่วง Peak
0.30/นาที ช่วง Off Peak
0.72/นาที ช่วง Peak

ที่มา: Ethio Telecom. (http://www.ethiotelecom.et/?q=businessmobilewithoutcug) (เข้าถึง ณ วันที่ 14 เมษายน 2560)

ต้นทุนค่าจ้าง
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ไม่มีการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นการ
ทั่วไปภายใต้ Labour Proclamation No. 42/1993 ทั้งนี้ สถาบันหรือหน่วยธุรกิจแต่ละประเภทจะ
เป็นผู้กาหนดค่าจ้างขั้นต่า โดยลูกจ้างในภาครัฐ (Public Sector) อัตราค่าจ้างขั้นต่าจะอยู่ที่ 420
Birr ต่อเดือน สาหรับลูกจ้างในภาคสถาบันการเงินและการประกันภัย อัตราค่าจ้างขั้นต่าจะอยู่ที่
336 Birr ต่อเดือน ในส่วนค่าตอบแทนของแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้ นมา จะมีอัตราค่าจ้างที่แตกต่าง
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กันตามสาขาอาชีพและประสบการณ์ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6-12 ตารางที่ 6-13 และ
ตารางที่ 6-14
ตารางที่ 6-12 อัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร
หน่วย: Birr ต่อเดือน

ต้าแหน่ง
ผู้อานวยการ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการกรรมการ
วิศวกรไฟฟ้าทางเทคนิค
ผู้จัดการบริษทั น้ามันและก๊าซ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

อัตราค่าตอบแทน
5,500 - 19,000
4,500 - 15,000
5,300 - 18,000
3,450 - 12,000
3,200 - 12,000
5,000 - 19,000
3,400 - 12,000
4,000 - 18,000
4,300 - 16,000

ที่มา: Wage Indicator Foundation. http://www.mywage.org/ethiopia/home/career/ethiopia-work-pay/ethiopia-deep-seafishery-workers/home/salary/salary-check?job-id=6223010000000#/

ตารางที่ 6-13 อัตราค่าตอบแทนของลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
หน่วย: Birr ต่อเดือน

ต้าแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
เสมียน
ผู้ค้า
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพระดับกลาง
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุก รถตู้
คนงานโรงไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานทาความสะอาด
เลขานุการ

อัตราค่าตอบแทน
420 - 1,172
470 - 3,499
500 - 2,600
525 - 3,985
1,114 - 5,135
420 - 2,600
470 - 2,700
470 - 2,700
500 - 2,200
420 - 2,000
500 - 2,800

ที่มา: Wage Indicator Foundation. http://www.mywage.org/ethiopia/home/career/ethiopia-work-pay/ethiopia-deep-seafishery-workers/home/salary/salary-check?job-id=6223010000000#/
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ตารางที่ 6-14 อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยรายสาขาการผลิตและบริการ
หน่วย: Birr ต่อเดือน

สาขาการผลิตและบริการ
การเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง
เหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้า ก๊าซ พลังงานไอน้าและลม
การน้าประปา การกาจัดสิ่งปฏิกลู และขยะมูลฝอย
การก่อสร้าง
การค้าปลีก ค้าส่ง การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและการเก็บรักษา
ที่พัก และการให้บริการอาหาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคนิควิชาชีพ
การบริหารและบริการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันประเทศ
การศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ บันเทิง และสันทนาการ
บริการอื่นๆ

อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลีย่
1,277.50
2,164.50
1,389.40
2,303.50
1,698.70
1,893.80
1,353.20
1,962.70
838.20
2,230.20
2,582.50
2,384.50
2,967.30
2,002.90
1,932.60
1,921.60
1,950.20
1,895.10
1,254.60

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

ต้นทุนทางภาษี
6.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของเอธิโอเปียอยู่ที่ร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ
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6.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 6-15 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ล้าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เงินได้ (Birr ต่อต่อเดือน)
150 Birr แรก
151 - 650
651 - 1,400
1,401 - 2,350
2,351 - 3,550
3,551 - 5,000
เกินกว่า 5,000

อัตราภาษี (ร้อยละ)
ยกเว้น
10
15
20
25
30
35

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

6.3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เอธิ โ อเปี ย มี ก ารเก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละ 15 ส าหรั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ภายในประเทศและนาเข้ามาในประเทศ โดยมีสินค้า และบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังต่อไปนี้







การขายหรือการเช่าที่พักอาศัยที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี
การจัดให้มีบริการทางการเงิน
การจัดหาหรือนาเข้าเงินตราต่างประเทศหรือเงินตราของชาติ
การนาเข้าทองคาที่จะถ่ายโอนไปยัง National Bank of Ethiopia
การจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือโบสถ์โดยองค์กรศาสนา
การนาเข้ายาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ (Prescription Drugs) ที่ระบุไว้เฉพาะในค าสั่ง
ของกระทรวงสาธารณสุขและการจัดให้มีบริการทางการแพทย์
 การจัดให้มีบริการทางการศึกษาโดยสถาบันการศึกษา และการนาเข้าสินค้าที่ถ่าย
โอนมาจากตัวแทนรัฐและองค์กรสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ฟื้นฟูหลังการเกิดภัยทาง
ธรรมชาติ การประสบภัยจากอุตสาหกรรม และภัยพิบัติ
 การจัดให้มีกระแสไฟฟ้า น้ามันก๊าด และน้าประปา
 สินค้าที่ได้รับการนาเข้าโดยรัฐบาลหรือองค์ กร สถาบันหรือ โครงการที่ได้รับ การ
ยกเว้นจากภาษีศุลกากรและภาษีนาเข้าอื่นๆ
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 การให้ บ ริ ก ารโดยส านั ก งานไปรษณี ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตภายใต้ Ethiopian Postal
Service Proclamation ยกเว้นการให้บริการจากตัวแทนที่ต้องมีค่าธรรมเนียม
 การจัดให้มีการขนส่ง
 การยื่นขอหนังสือยินยอมและใบอนุญาต
 การจัดให้มีสินค้าหรือบริการโดยโรงงานที่ร้อยละ 60 ของคนงานในโรงงานนั้นเป็น
บุคคลทุพพลภาพ
 การนาเข้าหรือจัดให้มีหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่กฎหมายกาหนด
6.3.4 ภาษีการขาย / ภาษีสรรพสามิต
เอธิโอเปียจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 10-100 ขึ้นอยู่กับประเภท
ของสินค้า โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 6-16 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6-16 อัตราภาษีสรรพสามิตจ้าแนกตามประเภทสินค้า
ล้าดับ

รายการ

1.
2.

น้าตาลในรูปแบบผลึกทุกประเภท ยกเว้นกากน้าตาล
เครื่องดื่ม
2.1 เครื่องดื่มทุกชนิดที่ไม่มแี อลกอฮอล์ผสม ยกเว้นน้าผลไม้
2.2 เครื่องดื่มที่ไม่มแี อลกอฮอล์
2.3 น้าขวดหรือกระป๋อง
2.4 เครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ทุกประเภท
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4.1 ใบยาสูบ
4.2 บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่มวนเหล็ก ยาเส้น ยานัตถุ์ และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ
เกลือ
น้ามันเชื้อเพลิงเบนซินพิเศษ เบนซินธรรมดา เบนซิน น้ามันเชื้อเพลิง และน้ามัน
รถยนต์อื่นๆ
น้าหอมและน้ามันหอม
สิ่งทอ
เครื่องล้างจานบางประเภทสาหรับใช้ในประเทศ
เครื่องซักล้างบางประเภทสาหรับใช้ในประเทศ
เครื่องเล่นวีดีโอ โทรทัศน์หรือกล้องวิดีโอ

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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(ร้อยละ)
33
40
40
40
50 - 100
75
20
75
30
30
100
10
80
30
40
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อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ล้าดับ

รายการ

12.

เครื่องรับสัญญาณการแพร่ภาพ ไม่ว่าจะรวมกับจานเสียง (Gramophone) วิทยุ
หรือเครื่องรับสัญญาณเสียงและเครื่องฉาย (Reproducers)
รถยนต์สาหรับโดยสาร รถโดยสาร รถอเนกประสงค์ และรถอื่นทีค่ ล้ายกัน (รวมถึง
ยานพาหนะที่เป็นที่อยู่อาศัย) ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบกับอุปกรณ์สารอง
พรม
แร่ใยหินและผลิตภัณฑ์จากแร่ใยหิน
นาฬิกาแขวนและนาฬิกาข้อมือ
ตุ๊กตาและของเล่น

13.
14.
15.
16.
17

10
30 - 100
30
20
20
20

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)

6.3.5 อากรน้าเข้า
สถานะของเอธิโอเปียในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ในปัจจุบัน
ยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้รอเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่าจะมีการตั้งคณะทางานเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก
WTO นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 ก็ตาม ดังนั้นในปัจจุบันเอธิโอเปียจึงยังไม่มีการกาหนด
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน โดยมีเพียงข้อมูลอัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง และสัดส่วนการนาเข้า ดัง
ปรากฏตามตารางที่ 6-17 ดังนี้
ตารางที่ 6-17 อัตราภาษีน้าเข้าของเอธิโอเปีย จ้าแนกตามประเภทสินค้า
(หน่วย: ร้อยละ)

กลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากนม
พืชผักและผลไม้
ชาและกาแฟ
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
เครื่องดื่มและยาสูบ
ฝ้าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ

อัตราภาษี
เฉลี่ยผูกพัน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

อัตราภาษีเฉลี่ย
MFN ที่ใช้จริง
22.1
27.5
28.0
28.8
19.4
16.2
8.5
32.1
10.0
15.2

สัดส่วนการ
น้าเข้า*
0.1
0.1
0.3
0.0
4.5
3.1
1.3
0.3
0.0
0.2
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กลุ่มสินค้า
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
น้ามัน
เคมีภัณฑ์
ไม้และของทาด้วยไม้
สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องหนัง
เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
พาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ

อัตราภาษี
เฉลี่ยผูกพัน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

อัตราภาษีเฉลี่ย
MFN ที่ใช้จริง
21.3
13.5
6.4
10.9
11.9
28.0
35.0
18.6
8.0
17.4
11.4
21.7

สัดส่วนการ
น้าเข้า*
0.0
19.3
15.7
9.0
2.0
2.1
2.0
2.4
14.4
11.6
9.1
2.6

หมายเหตุ: * สัดส่วนมูลค่าการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆ ต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2016

6.3.6 ภาษีอื่นๆ
 ภาษีเงินได้ส้านักงานหรือบริษัทที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ตารางที่ 6-18 อัตราภาษีเงินได้ส้านักงานหรือบริษัทที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ล้าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เงินได้ (Birr ต่อปี)
น้อยกว่า 1,800
1,801-7,800
7,801-16,800
16,801-28,200
28,201-42,600
42,601-60,000
เกินกว่า 60,000

อัตราภาษี (ร้อยละ)
ยกเว้น
10
15
20
25
30
35

ที่มา: Ethiopian Investment Commission (EIC) (www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf) (เข้าถึง ณ วันที่ 14
เมษายน 2560)
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 ภาษีอื่นๆ
ตารางที่ 6-19 อัตราภาษีอื่นๆ
ล้าดับ
รายการ
1. ภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สิน
2.
3.
4.

5.

อัตราภาษี (ร้อยละ)
15 (สาหรับการโอนสิ่งปลูกสร้าง)
30 (สาหรับการโอนหุ้น)
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
10 (สาหรับเงินปันผล)
10 (สาหรับดอกเบี้ยหรือเงินฝาก)
ค่าลิขสิทธิ์สาหรับสิทธิในการใช้’งานศิลปะ
5
ค่าสิทธิ์ทจี่ ่ายโดยเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ (Holders of Large-Scale)
แร่ที่มีค่า (Precious Minerals)
8
แร่กึ่งมีค่า (Semiprecious Minerals)
6
แร่โลหะ
5
แร่อุตสาหกรรม
4
แร่ก่อสร้าง
3
เกลือ
4
ความร้อนใต้พิภพ
2
เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน (คิดจากเงินได้สุทธิของปี)
15

ที่มา: Worldwide Corporate Tax Guide 2016.
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บทที่ 7
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

สาระสาคัญ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของเอธิ โ อเปี ย โดยรั ฐ บาลเอธิ โ อเปี ย มี ก ารลงทุ น ใน
โครงสร้างพื้ นฐานและจัดหาสิ ทธิ ป ระโยชน์จ านวนมากเพื่อ ดึงดู ดนักลงทุ น
ต่างชาติ นอกจากนี้ ต้นทุนค่าจ้างแรงงานและค่ากระแสไฟฟ้าที่ต่ากว่าประเทศ
ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่อื่นๆ ของโลก รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีศุล กากรในการส่ งออกสิ นค้ า ยังเป็นปัจจัยส าคั ญ ที่ดึงดู ดการลงทุ น ใน
เอธิโอเปีย
นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบหลักที่ปลูกได้ในประเทศอย่าง
ฝ้ายในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า ไม่ว่าจะเป็นการ
ปั่นฝ้าย การถักหรือการทอ การย้อมผ้า ไปจนถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป
โดยมีตลาดเป้าหมายหลักอยู่ที่การส่งออกสินค้าขั้นปลายไปยังประเทศที่ให้
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การลงทุนในเอธิโอเปียก็มีความท้าทายอยู่บ้าง โดยเฉพาะใน
ด้านของการคมนาคมขนส่ง การจัดหาปัจจัยการผลิต และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
หากรัฐบาลเอธิโอเปียสามารถดาเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน
ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ ปัญหาในหลายๆ ด้านอาจจะบรรเทาเบาบางลง
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7.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่ ห่มในเอธิโอเปีย
7.1.1 สถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความน่าดึงดูดต่อการ
ลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านต้นทุน เนื่องจากต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปีย โดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อวันเท่านั้น ซึ่งต่ากว่าเวียดนาม กัมพูชา และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เช่นเดียวกับต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ที่เพียงประมาณ 0.03 ดอลลาร์
สหรัฐต่อหน่วย ซึ่งต่ากว่าเกือบทุกประเทศในโลก นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งออกจากเอธิโอเปียยัง
ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้ระบบ Generalized System of Preference (GSP) จากหลาย
ประเทศ อั น รวมไปถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากโครงการ African Growth and Opportunities Act
(AGOA) และ Everything But Arms (EBA) ของสหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุ โ รป ซึ่ ง ต่ า งก็ เ ป็ น
ตลาดส่งออกที่สาคัญของเอธิโอเปีย
จุดเด่นสาคัญที่ทาให้เอธิโอเปียมีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีป
แอฟริกาคือ การที่เอธิโอเปียประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริการองจากไนจีเรีย และมี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กาลัง
การบริโภคสินค้าในประเทศของเอธิโอเปียมีความโดดเด่นมาก และในขณะเดียวกัน เอธิโอเปียยังมี
สถานการณ์ด้านการเมืองและความปลอดภัยที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ในทวีป
แอฟริกา อย่างไรก็ตาม เอธิโอเปีย ก็มีข้อเสียเปรียบประเทศอื่นๆ ในแง่ของการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล เนื่องจากเอธิโอเปียไม่มีพรมแดนติดทะเล และต้องอาศัยการขนส่งสินค้าทางบกไปยังท่าเรือ
Djibouti เพื่อทาการส่งออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อ งนุ่งห่มยังถือ เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักที่รั ฐบาล
เอธิโอเปียต้องการส่ งเสริมการลงทุน โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ใ นรูปแบบต่างๆ จานวนมาก
รวมถึ งยังได้มีก ารลงทุนพั ฒ นาเขตอุต สาหกรรมและโครงสร้ างพื้น ฐานต่ างๆ เพื่อ รองรั บ การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะนาพาเอธิโอเปียไปสู่การเป็น
ประเทศผู้ น าด้ า นอุ ต สาหกรรมเบาในภู มิ ภ าค และสร้ า งรายได้ เ ข้ า ประเทศจากการส่ ง ออก
เครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเอธิโอเปียกาลังอยู่ใ นช่วงของ
การเติบโต โดยเริ่มมีนักลงทุนจากจีน อินเดีย ตุรกี และประเทศอื่นๆ เข้าไปลงทุนบ้างแล้วบางส่วน
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แต่ยังคงไม่มากนัก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปียก่อนที่จะมี
คู่แข่งจากประเทศอื่นเข้าไปจับจองพื้นที่มากไปกว่านี้
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปียคือฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบที่
ปลูกได้เองในประเทศ โดยปัจจุบันเอธิโอเปียมีกาลังการผลิตฝ้ายอยู่ที่ประมาณ 150,000 ตันต่อปี
ซึ่งถื อ ว่าใกล้ เ คี ยงหรือ ต่ากว่าปริมาณความต้อ งการภายในประเทศเล็ กน้อ ย แต่แนวโน้มขอ ง
ปริมาณการผลิตฝ้ายในเอธิโอเปียก็มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ ยังคง
ต้องพึ่งพาการนาเข้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ขนาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปียในปี
2555/25561 อยู่ที่ประมาณ 9,100 ล้าน Birr และมีการจ้างงานทั้งสิ้น 19,233 ตาแหน่ง2 ปัจจุบัน
เอธิโอเปียมีจานวนโรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งสิ้นประมาณ 130 แห่ง ดัง
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 7-1
ตารางที่ 7-1 จานวนโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปีย จาแนกรายกิจกรรม
ประเภทของกิจกรรมหลัก
การแยกเมล็ดฝ้าย
การปั่นใยฝ้าย
การถักหรือการทอ
การทอผ้าด้วยมือ
การย้อมและการพิมพ์
การผลิตผ้าผืน
การผลิตเครื่องนุ่งห่ม
โรงงานสิ่งทอแบบครบวงจร
รวม

จานวนโรงงาน
18
5
12
6
3
6
60
20
130

ที่มา: Ethiopian Ministry of Industry

1

ข้อมูลสถิติที่ถูกนาเสนอโดยหน่วยงานของเอธิโอเปีย มักจะถูกอ้างอิงตามปีปฏิทินของเอธิโอเปีย ซึ่งมักจะเริ่มต้นปีในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม และมีการนับปีที่ช้ากว่าปี ค.ศ. โดยทั่วไปประมาณ 7-8 ปี เช่น ปี 2009 ในปฏิทินเอธิโอเปียจะเทียบได้กับ ช่วง
ปลายของ ค.ศ. 2016 (2559) ต่อไปถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2017 (2560) ซึ่งการนาเสนอในบทนี้ คณะผูว้ ิจัยจะเขียนถึงปีดังกล่าว
ว่าปี 2559/2560
2 อ้างอิงจาก Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Association, An Overview of Ethiopian Manufacturing
Sector (2014)
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7.1.2 ภาคธุรกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
ภาคธุรกิจ ที่มีค วามน่าสนใจส าหรับการลงทุนในเอธิ โอเปียอาจกล่ าวได้ว่าครอบคลุ ม
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม กล่าวคือ เป็นได้ตั้งแต่การปั่นด้าย การถัก หรือการทอ
เพื่อผลิตสิ่งทอป้อนให้กับโรงงานตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศ โดยควรเน้นการจาหน่าย
ให้แก่โรงงานตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มที่เป็นผู้ส่งออก เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในฐานะของ
ผู้ผลิตวัตถุดิบให้แก่ผู้ส่งออก
ในขณะเดียวกัน การตั้งโรงงานตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มเพื่อผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็น
เสื้ อ ยืด เสื้ อ เชิ้ต เสื้ อ สู ท ชุดนอน กางเกง กระโปรง ฯลฯ ก็เ ป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ
เช่นเดียวกัน โดยควรเน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะในตลาดที่เอธิโอเปียได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีศุลกากร อย่างเช่นสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
7.1.3 ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของผู้ประกอบการชาวไทย
ความได้เปรียบสาคัญของผู้ประกอบการชาวไทยในการเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปี ยคื อ
ผู้ประกอบการชาวไทยมีประสบการณ์ องค์ความรู้ (Know-How) และเทคโนโลยี ที่จาเป็นต่อการ
ลงทุนและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอยู่
ภายในเอธิโอเปีย ดังนั้นการเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการไทยจึงน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ท รั พ ยากรด้ า นวั ต ถุ ดิ บ และแรงงานที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศได้ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการไทยยังมีความเข้มแข็งในธุ รกิจการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มจากผ้าฝ้ ายบางชนิดเป็ น
พิเศษ เช่น ชุดชั้นใน เสื้อเชิ้ต เป็นต้น
ในทางกลับกัน ในเอธิโอเปียมีนักลงทุนจากประเทศที่มีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ เข้าไปลงทุนอยู่แล้วจานวนหนึ่ง เช่น จีน อินเดีย ตุรกี ฯลฯ จึงอาจมี
ความท้าทายอยู่บ้างในการแข่งขันกับนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้ ซึ่งเงินลงทุน ประสบการณ์ และ
ความชานาญในการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย รวมไปถึงในธุรกิจการผลิตสิ่งทอต้นน้า นอกจากนี้
ผู้ประกอบการไทยอาจยังไม่มีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศในทวีปในแอฟริกามากนัก จึง
อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลและทาความคุ้นเคยกับการเข้าไปลงทุนและใช้ชีวิตในเอธิโอเปีย
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7.2 สถิติด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่ งนุ่งห่มใน
เอธิโอเปีย
7.2.1 สถิตกิ ารค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เอธิโอเปียเป็นประเทศผู้นาเข้าสุทธิสินค้าในกลุ่ม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยในขณะที่
เอธิโอเปียเป็นประเทศส่งออกเครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่ทาจากฝ้าย แต่เอธิโอเปียยังคงต้องพึ่งพา
การน าเข้ า เส้ น ใยชนิ ด อื่ น ๆ รวมไปถึ ง เสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป ชนิ ด ที่ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต เองได้ เ พี ย งพอ
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม หากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเอธิโอเปียมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต การขาดดุลการค้าในส่วนนี้ของเอธิโอเปียอาจจะลดน้อยลงจากใน
ปัจจุบัน
 สถิติการส่งออก
ในปี 2558 เอธิโอเปียส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 114.79
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2554-2558 อยู่ที่ร้อยละ 11.71
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ภาพที่ 7-1 มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเอธิโอเปีย
ในช่วงปี 2554-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

สินค้าในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่เอธิโอเปียส่งออกมากที่สุดในช่วงปี 2554-2558
ได้แก่ ด้ายฝ้าย เสื้อยืด ชุดนอนสาหรับผู้ชาย ชุดนอนสาหรับผู้หญิง และผ้าปูเตียง โดยเอธิโอเปียมี
การส่งออกด้ายฝ้าย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 16.22 ของการส่งออกทั้งหมดใน
อุตสาหกรรม
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ตารางที่ 7-2 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรกในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
อันดับ

1

รหัสพิกัด
ศุลกากร

HS5205

2

HS6109

3

HS6107

4

5

6

HS6208

HS6302

HS6206

7

HS6304

8

HS6115

9

HS6207

รายการสินค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมด
ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อย
ละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการ
ขายปลีก
ทีเชิ้ต เสื้อชัน้ ในชนิดซิงเกลต และเสือ้ ชั้นใน
อย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต
พิจามา เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว และ
ของที่คล้ายกัน ของบุรษุ หรือเด็กชาย ถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต์ (ยกเว้นเสือ้ ชัน้ ในและเสื้อ
ชั้นในชนิดซิงเกลต)
เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอืน่ ๆ ชุดชั้นใน
ชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ
กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุม
ชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว
และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง
(ยกเว้นที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ เครื่อง
ยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครือ่ งรัดทรง
และของที่คล้ายกัน)
ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
(ยกเว้นผ้าเช็ดพืน้ ผ้าเช็ดถ้วยชาม และผ้าปัด
ฝุ่น)
เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรีหรือ
เด็กหญิง (ยกเว้นที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
และเสื้อชั้นใน)
ของอื่นๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตาม
ประเภท 94.04
ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง
ถุงเท้าชนิดต่างๆ รวมถึงถุงน่องชนิด
แกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสาหรับ
ช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้น
เสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (ยกเว้นของ
เด็กเล็ก)
เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอืน่ ๆ กางเกง
ชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิต้ พิจามา
เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่

มูลค่าการส่งออก
อัตราการเติบโตของ
ส่วนแบ่งของ
เฉลี่ยของเอธิโอเปีย
มูลค่าการส่งออก
มูลค่าการส่งออก
ปี 2554-2558
ของเอธิโอเปีย
ของเอธิโอเปีย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี 2554-2558
ปี 2554-2558
89,199
11.71%
100.00%
14,469

21.94%

16.22%

8,075

13.43%

9.05%

4,597

38.10%

5.15%

4,513

84.59%

5.06%

4,213

-28.67%

4.72%

3,962

3.90%

4.44%

3,546

43.47%

3.97%

3,087

25.19%

3.46%

2,592

20.84%

2.91%
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อันดับ

10

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออก
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการส่งออก
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย (ยกเว้นที่ถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต์)
HS6204
สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์
เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจาก
ชุดว่ายน้า) ของสตรีหรือเด็กหญิง (ยกเว้นที่ถัก
2,529
-5.05%
แบบนิตหรือแบบโครเชต์ แจ็กเก็ตกันลมและ
ของที่คล้ายกัน ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรง
ชั้นใน และกางเกงชั้นใน ชุดวอร์ม ชุดสกี และ
ชุดว่ายน้า)
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

2.84%

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ตลาดส่ งออกสิ่ งทอและเครื่อ งนุ่งห่ม ที่ส าคั ญ ของเอธิ โอเปี ย ได้แก่ เยอรมนี (ร้อ ยละ
45.51) ตุรกี (ร้อยละ 22.01) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 6.47) อิตาลี (ร้อยละ 6.31) และจีน (ร้อยละ
6.08) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกของเอธิโอเปียที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.49 หรือคิดเป็นอันดับ
ที่ 12 ของตลาดส่งออกทั้งหมดของเอธิโอเปีย โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2558 ประมาณ 18,000
ดอลลาร์ ส หรั ฐ และมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี (CAGR) ร้ อ ยละ -8.78 ในระหว่ า งปี
2554-2558
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ภาพที่ 7-2 ตลาดส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สาคัญ
ของเอธิโอเปียในปี 2554-2558

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble สะท้อนมูลค่าการส่งออกในปี 2558
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

 สถิติการนาเข้า
ในปี 2558 เอธิโอเปียนาเข้าสินค้าในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,151
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนาเข้าของเอธิโอเปียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี
2554-2558 อยู่ที่ร้อยละ 33.37
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ภาพที่ 7-3 มูลค่าการนาเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเอธิโอเปีย
ระหว่างปี 2554-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

สินค้าในกลุ่มสิ่ งทอและเครื่อ งนุ่งห่ม ที่เ อธิโอเปีย นาเข้า มากที่สุ ดในช่ว งปี 2554-2558
ได้แก่ ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ เสื้อคลุมและกางเกงของผู้ชาย เสื้อยืด เสื้อคลุมและกางเกงของ
ผู้หญิง และด้ายจากใยสังเคราะห์ โดยเอธิโอเปียมีการนาเข้าผ้าทอจากใยสังเคราะห์ คิดเป็นส่วน
แบ่งตลาดมากที่สุดทีร่ ้อยละ 14.81 ของการนาเข้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
ตารางที่ 7-3 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
อันดับ

1

รหัสพิกัด
ศุลกากร

HS5407

รายการสินค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมด
ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้า
ทอที่ได้จากวัตถุตามประเภท 54.04

มูลค่าการนาเข้า
อัตราการเติบโตของ
เฉลี่ยของเอธิโอเปีย มูลค่าการนาเข้าของ
ปี 2554-2558
เอธิโอเปีย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี 2554-2558
696,492
33.37%
103,153

12.14%
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ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558
100.00%
14.81%
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อันดับ
2

3
4

5
6

7
8
9

10

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ยของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
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อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจาก
ชุดว่ายน้า) ของบุรษุ และเด็กชาย (ยกเว้นที่ถัก
59,043
34.55%
แบบนิตหรือแบบโครเชต์ แจ็กเก็ตกันลมและ
ของที่คล้ายกัน และกางเกงชั้นใน ชุดวอร์ม
ชุดสกี และชุดว่ายน้า)
HS6109
ทีเชิ้ต เสื้อชัน้ ในชนิดซิงเกลต และเสือ้ ชั้นใน
36,271
20.41%
อย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
HS6204
สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์
เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น ของสตรี
34,109
23.90%
หรือเด็กหญิง (ยกเว้นที่ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์ แจ็กเก็ตกันลมและของที่คล้ายกัน
ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชัน้ ใน และกางเกง
ชั้นใน ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้า)
HS5509
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้น
31,007
20.07%
สังเคราะห์ ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
HS5402
ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้
จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยว
28,277
40.05%
สังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์
HS6304
ของอื่นๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตาม
26,530
49.54%
ประเภท 94.04
HS6211
ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้า รวมทั้งเสื้อผ้า
18,792
61.23%
อื่นๆ (ยกเว้นที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์)
HS5608
ตาข่ายแบบผูกปมทาด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิด
คอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลา
14,812
210.34%
และตาข่ายอืน่ ๆ ที่จัดทาแล้ว ทาด้วยวัตถุทอ
HS6205
เชิ้ตของบุรษุ หรือเด็กชาย (ยกเว้นที่ถกั แบบนิต
หรือแบบโครเชต์ ไนท์เชิ้ต เสื้อชั้นในชนิด
14,758
47.40%
ซิงเกลต และเสื้อชั้นในอย่างอื่น)
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

HS6203

8.48%

5.21%

4.90%

4.45%
4.06%
3.81%
2.70%
2.13%

2.12%
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แหล่งนาเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่สาคัญของเอธิโอเปีย ได้แก่ จีน (ร้อยละ 56.32)
อินเดีย (ร้อยละ 7.70) เวียดนาม (ร้อยละ 2.56) ไทย (ร้อยละ 2.06) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 1.76)
ตามลาดับ ทั้งนี้ มูลค่าการนาเข้าจากไทยในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 11.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ -8.74 ในระหว่างปี 2554-2558
ภาพที่ 7-4 แหล่งนาเข้าสินค้าในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สาคัญ
ของเอธิโอเปียในปี 2554-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

7.2.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มูลค่าการลงทุนและจานวนโครงการการลงทุนในเอธิโอเปียมีทิศทางการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในช่วงปี 2556-2559 ดังแสดงในภาพที่ 7-5 โดยมีภาคส่วนสาคัญคืออสังหาริมทรัพย์และ
บริการทางธุรกิจ การผลิต และการก่อสร้าง อย่างไรก็ดี National Bank of Ethiopia ไม่ได้มีการ
แจกแจงข้อมูลการลงทุนในภาคการผลิตเป็นรายอุตสาหกรรมไว้ ข้อมูลเฉพาะในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจึงมิได้รับการเปิดเผย และยังไม่สามารถแสดงรายละเอียดในที่นี้ได้
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ภาพที่ 7-5 มูลค่าการลงทุนและจานวนโครงการการลงทุนในเอธิโอเปีย
ระหว่างปี 2549-2559

ที่มา: National Bank of Ethiopia

ทั้งนี้ ข้อมูลการลงทุนในรายอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเผยแพร่โดยละเอียดคือข้อมูล
มู ล ค่ า การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศสะสม (FDI Stock) ในปี 2554 ที่ เ ผยแพร่ โ ดย
International Trade Centre ดังแสดงในภาพที่ 7-6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงทุนในเอธิโอเปี ยส่ ว น
ใหญ่อยู่ในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ และกิจกรรมการเกษตรและการล่าสัตว์ ในขณะที่
การลงทุนในสาขาสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และหนังสัตว์ ยังคงมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 3.86
ของมูลค่าการลงทุนสะสมทั้งหมด คือประมาณ 875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ภายใต้ความ
พยายามของรัฐบาลเอธิโอเปียที่จะผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมไปถึงการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจานวนมาก จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า
สัดส่วนดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น
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ภาพที่ 7-6 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมในเอธิโอเปีย ณ ปี 2554
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม (FDI Stock) ในเอธิโอเปีย ณ ปี 255
การป่าไม้และการประมง
566
2.5

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
33
1.5

โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
66
โรงแรมและร้านอาหาร
2.9
87
3.9

อื่นๆ
1,592
7.0
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ
5,877
25.9

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
875
3.9
อาหาร เครื่อง และยาสูบ
1,271
5.6
สารเคมีและเคมีภัณฑ์
1,281
5.7
การก่อสร้าง
1,830
8.1

กิจกรรมทางธุรกิจ
2,009
8.9

การเกษตร
5, 88
2 .2

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

4

7.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่ งนุ่งห่มใน
เอธิโอเปีย
ภาพที่ 7-7 แสดงโครงสร้ า งห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ของ
เอธิโอเปีย ตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นคือการผลิตและแปรรูปฝ้าย ไปจนถึงกิจกรรมในขั้นสุดท้ายคือการ
ส่งออกและการจัดจาหน่าย รวมถึงแสดงผู้เล่นรายสาคัญในแต่ละส่วนของห่วงโซ่มูลค่า
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ภาพที่ 7-7 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของเอธิโอเปีย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

7.3.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
7.3.1.1 ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระดั บ ต้ น น้ า: การผลิ ต และแปรรู ป ฝ้ า ย (Cotton Production and
Processing)
วัตถุดิบที่ใช้เป็นหลักในการผลิตสิ่งทอในเอธิโอเปียคือฝ้าย ซึ่งมีการเพาะปลูกโดยทั้ง
เกษตรกรรายย่ อ ยและบริ ษั ท ขนาดใหญ่ ซึ่ ง ฝ้ า ยที่ ป ลู ก โดยเกษตรกรรายย่ อ ยมั ก จะมี ก ารใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ด้อยกว่าและมีคุณภาพต่ากว่าเมื่อเทียบกับฝ้ายที่ถูกปลูกในเชิงพาณิชย์โดย
บริษัทขนาดใหญ่ ฝ้ ายที่เ ก็ บเกี่ ยวได้จะถู กส่ งไปเข้าโรงงานแยกเมล็ ดฝ้ า ย (Ginnery) ในพื้นที่
จากนั้นใยฝ้ายที่ถูกแยกออกมาจะถูกส่งต่อไปยังโรงงานปั่นฝ้าย (Spinning Factory) เพื่อแปรรูป
เป็นเส้นใน (Yarn) สาหรับการถักหรือทอผ้าต่อไป โดยการซื้อขายใยฝ้ายดังกล่าว อาจเป็นการทา
สัญญาโดยตรงระหว่างโรงงานแยกเมล็ดฝ้ายกับโรงงานปั่นฝ้าย (Contracting) หรืออาจเป็นการซื้อ
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ผ่านผู้ค้า (Trader) ที่ทาหน้าที่รวบรวมใยฝ้ายอีกทีหนึ่ง หากโรงงานแยกเมล็ดฝ้ายที่ทาสัญญาไว้
จัดหาวัตถุดิบได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โรงงานปั่นฝ้ายหลายแห่งในเอธิโอเปียยังมีการใช้กาลังการผลิต
ได้ไ ม่เ ต็มที่ เนื่อ งจากเครื่อ งจัก รมีอ ายุ มาก การบริหารงานขาดประสิ ทธิ ภ าพ และขาดแคลน
วัตถุดิบทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ
ผู้เล่นในห่วงโซ่มูลค่าระดับต้นน้า มีทั้งบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะกิจกรรมในส่วนต้นของ
ห่วงโซ่มูลค่า และบริษัทที่ ดาเนินกิจกรรมในช่วงต้นของห่วงโซ่ควบคู่ไปกับกิจกรรมในส่วนอื่นๆ
ด้วย โดยมีผู้เล่นรายสาคัญ เช่น
 Arba Minch Farm/Ginnery เป็นบริษัทเอธิโอเปียที่ ประกอบธุรกิจไร่ฝ้ายและ
โรงงานแยกเมล็ดฝ้าย
 Adama Spinning Factory เป็นบริษัทเอธิ โอเปียที่ ประกอบธุ รกิจ โรงงานปั่น
ฝ้าย โดยมีไร่ฝ้ายเป็นของตัวเอง
 Kombolcha Textile Share Company เป็นบริษัทเอธิโอเปียที่ประกอบธุ รกิจ
การปั่นฝ้าย การทอผ้า และการผลิตผ้าปูที่นอน ผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
 Bahir Dar Textile Share Company เป็นบริษัทเอธิโอเปียที่ประกอบธุรกิจการ
ปั่นฝ้าย การทอผ้า และการผลิตผ้าปูที่นอน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ฯลฯ
 Almeda Textile เป็นบริษัทเอธิโอเปียที่ประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
แบบครบวงจร ตั้งแต่การปั่นป้าย การถัก การทอ การย้อมสี ไปจนถึงการตัดเย็บ
เสื้อผ้า
 Ayka Addis Textile & Investment Group เป็ น บริ ษั ท จากตุ ร กี ที่ ป ระกอบ
ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแบบครบวงจร ตั้งแต่การปั่นฝ้าย การถัก การย้อมสี
ไปจนถึงการตัดเย็บเสื้อผ้า
7.3.1.2 ห่วงโซ่มูลค่าระดับปลายน้า: การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Apparels
Production)
เส้ นใยฝ้ ายที่ผ ลิ ต ได้ใ นประเทศข้ างต้ น จะถู กนามาถั ก (Knit) หรือ ทอ (Weave) เป็น
ผ้าผืน ซึ่งจะถูกนามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ต่อไป โดยการจาหน่าย
เส้นใยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นผ่านการทาสัญญาระหว่างโรงปั่นฝ้ายกับบริษัทผลิตสิ่งทอ ในขณะที่มี
เส้นใยบางส่วนที่ถูกจาหน่ายผ่านทางผู้ค้าส่ง และมีเส้นใยบางส่ วนที่ที่มีคุณภาพสูงที่ถูกส่งออกไป
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ยั ง ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ในการผลิ ต สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ในเอธิ โ อเปี ย วั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นใหญ่
นอกเหนือจากฝ้าย เช่น เส้นใยสังเคราะห์ สีย้อมผ้า ฯลฯ ยังคงต้องพึ่งพาการนาเข้าเป็นหลัก
เอธิโอเปียมีจานวนผู้เล่นในห่วงโซ่มูลค่า ระดับปลายน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในการ
ตัดเย็บเสื้อผ้า โดยมีผู้เล่นทั้งกลุ่มที่ประกอบกิจกรรมในส่วนต้นน้าด้วยดังที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อน
หน้า และผู้เล่นในส่วนที่ประกอบกิจกรรมเฉพาะส่วนของการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นหลักอย่างเดียว
เช่น
 Ambassador Garment & Trade PLC เป็นบริษัทเอธิโอเปียที่ประกอบธุ ร กิจ
การตัดเย็บเสื้อสูท
 Nazareth Garment Share Company เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ Bagir Group จาก
อิสราเอล ประกอบธุรกิจการตัดเย็บกางเกง เสื้อสูท และชุดทางาน
 Shints ETP Garment PLC เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ Shin Textile Solutions จาก
เกาหลีใต้ ประกอบธุรกิจการตัดเย็บเสื้อกันหนาวและเครื่องแบบต่างๆ
 New Wide Group เป็นบริษัทจากไต้หวัน ประกอบธุ รกิจการผลิ ต สิ่ งทอและ
ตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นและชุดกีฬาต่างๆ
 Arvind Lifestyle Apparel Manufacturing PLC เ ป็ น บ ริ ษั ท จ า ก อิ น เ ดี ย
ประกอบธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นให้กับแบรนด์ต่างๆ
 Hirdaramani Garment PLC เป็นบริษัทจากศรีลังกา ประกอบธุรกิจการตัดเย็บ
เสื้อผ้าแฟชั่นให้กับแบรนด์ต่างๆ
7.3.1.3 ห่วงโซ่มูลค่าระดับหลังกระบวนการผลิต : การส่งออกและการจัดจาหน่ายสินค้า
(Exporting and Distribution)
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตได้ในเอธิโอเปียมีทั้งส่วนที่ถูกจาหน่ายในประเทศและส่วนที่
ถู ก ส่ ง ออก โดยสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ จ ะมี ต ลาดเป้ า หมายหลั ก อยู่ ใ นสหภาพยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่เอธิโอเปียได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากร การส่งออก
สิ น ค้ า จากเอธิ โ อเปี ย ทางทะเลจะต้ อ งท าผ่ า นทางท่ า เรื อ Djibouti โดยใช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท
Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise (ELS) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของรัฐบาลเอธิโอเปีย ส่วนการขนส่งสินค้าในประเทศมักจะใช้รถบรรทุกขนส่งทาง
ถนนเป็นหลัก ทั้งนี้ ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทผู้ค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่เข้ามารับซื้อเครื่องนุ่งห่มจาก
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เอธิโอเปียเพื่อนาไปจาหน่ายต่อภายใต้แบรนด์ของตนบ้างแล้ว เช่น H&M จากสวีเดน และ Tesco
จากสหราชอาณาจักร เป็นต้น
7.3.2 ผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
จากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คณะผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการ
ไทยที่ เ ข้ า ไปลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ในเอธิ โ อเปี ย ส่ ว นผู้ ป ระกอบการ
ต่างประเทศที่สาคัญเป็นดังต่อไปนี้
7.3.2.1 ผู้ประกอบการในประเทศรายสาคัญ
 Adama Spinning Factory
Adama Spinning Factory เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ Adama Development PLC ประกอบ
ธุรกิจปั่นด้ายโดยใช้ฝ้ ายที่ปลูก เองโดยบริษัทในเครือ ของตน สินค้าที่ผลิตได้คือ ด้ายที่ปั่ น แบบ
ปลายเปิด (Open-End Spun Yarn Carded) มีกาลังการผลิตประมาณ 7,000 กิโลกรัมต่อวัน และ
ด้ า ยที่ ปั่ น แบบวงแหวน (Ring Frame Spun Yarn Carded) มี ก าลั ง การผลิ ต ประมาณ 5,500
กิโลกรัมต่อวัน มีโรงงานตั้งอยู่ในเมืองอาดามา (Adama) รัฐโอโรเมีย (Oromia)
 Arba Minch Farm/Ginnery
Arba Minch Farm/Ginery เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ Amibara Group ประกอบธุ ร กิ จ การ
เพาะปลู ก ฝ้ ายอยู่ใ นรัฐ เซาเทิร์นเนชัน เนชันแนลลิ ตี แอนด์พีเ พิล ส์รีเ จียน (Southern Nations,
Nationalities, and Peoples' Region: SNNPR) เป็นพื้นที่ 821 เฮกตาร์ และมีโรงงานแยกเมล็ ด
ฝ้ายอยู่ติดกับไร่ฝ้าย ซึ่งสามารถแยกเมล็ดฝ้ายได้ประมาณ 7,350 ตันต่อปี
 Ambassador Garment and Trade PLC
Ambassador Garment and Trade PLC เป็นบริษัทผู้ ตัดเย็บเสื้ อ สู ท ชุดพิธี การต่า งๆ
กางเกงสูง เสื้อเชิ้ต เนคไท และเครื่องแต่งกายแบบทางการอื่นๆ มีการจ้างแรงงานประมาณ 500600 คน และสามารถผลิตเสื้อสูทได้ประมาณ 600 ชุดต่อวัน มีที่ตั้งอยู่ในกรุงแอดดิสอาบาบา
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 Kombolcha Textile Share Company
Kombolcha Textile Share Company (KTSC) เป็นรัฐวิสาหกิจของเอธิโอเปีย ประกอบ
ธุรกิจสิ่งทอแบบครบวงจร สามารถปั่นด้ายได้ประมาณ 6,000 ตันต่อปี ทอผ้าได้ประมาณ 22 ล้าน
ตารางเมตรต่อปี และตัดเย็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ได้ประมาณ 30 ล้านตาราง
เมตรต่อปี มีการจ้างงานทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน และมีที่ตั้งอยู่ในเมืองกอมโบลชา (Kombolcha)
รัฐอัมฮารา (Amhara)
 Bahir Dar Textile Share Company
Bahir Dar Textile Share Company เป็นรัฐวิสาหกิจของเอธิโอเปีย ประกอบธุรกิจสิ่งทอ
แบบครบวงจร สามารถปั่นด้ายได้ประมาณ 15 ตันต่อวัน ทอผ้าได้ประมาณ 50,000 ตารางเมตร
ต่อวัน และตัดเย็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ได้ประมาณ 10,000 ชุดต่อวัน มีการจ้า งงาน
ทั้งสิ้นประมาณ 1,400 คน และมีที่ตั้งอยู่ในเมืองบาฮีร์ดาร์ (Bahir Dar) รัฐอัมฮารา
 Almeda Textile PLC
Almeda Textile PLC เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ EFFORT Group ประกอบธุ ร กิ จ สิ่ ง ทอแบบ
ครบวงจร สามารถปั่นด้ายได้ประมาณ 7,020 ตันต่อปี ทอผ้าผืนได้ประมาณ 16.75 ล้านตันต่อปี
ย้อมผ้าได้ประมาณ 15.39 ล้านตันต่อปี และตัดเย็บเสื้อผ้าได้ในปริมาณเทียบเท่ากับเสื้อ ประมาณ
1 ล้านตัวต่อปี มีการจ้างงานประมาณ 2,800 คน มีโรงงานตั้งอยู่ในรัฐทิเกรย์ (Tigray)
7.3.2.2 ผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคัญ
 Shints ETP Garment PLC
Shints ETP Garment PLC เป็นบริษัทในเครือ Shin Textile Solutions จากเกาหลีใต้ ที่
เข้ า ไปตั้ ง โรงงานตั ด เย็ บ เสื้ อ กั น หนาวและเครื่ อ งแบบต่ า งๆ ในเขตอุ ต สาหกรรม Bole Lemi
Industrial Zone ชานกรุงแอดดิสอาบาบา มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 7.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
พื้นที่ 38,500 ตารางเมตร มีการจ้างงานประมาณ 4,800 ตาแหน่ง และมีสายการผลิต (Production
Line) ประมาณ 70 สาย
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 Nazareth Garment Share Company
Nazareth Garment Share Company แต่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจของเอธิโอเปีย ต่อมาได้ถูก
แปรรูปเป็นบริษัทเอกชน และมีบริษัท Bagir Group Ltd. จากอิสราเอลเข้ามาซื้อหุ้นครึ่งหนึ่งในปี
2557 ก่ อ นที่ จ ะเสนอซื้ อ หุ้ น ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดในช่ ว งต้ น ปี 25603 Nazareth Garment Share
Company มีการจ้างงานประมาณ 500 ตาแหน่ง ประกอบธุรกิจการตัดเย็บชุดทางานและชุดสู ท
มี ก าลั ง การผลิ ต ประมาณ 2,000 ชุ ด ต่ อ วั น สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ ร าวร้ อ ยละ 85 จะถู ก ส่ ง ออกไปยั ง
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี
 New Wide Garment Ethiopia
New Wide Garment Ethiopia เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ New Wide Group จากไต้ ห วั น
ประกอบธุรกิจสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นและเสื้อผ้ากีฬาต่างๆ มีการเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานตัด
เย็บเสื้อผ้าในเขตอุตสาหกรรม Bole Lemi Industrial Park ในปี 2557 มีมูลค่าการลงทุนประมาณ
1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร และมีการว่าจ้างแรงงานประมาณ 340 ตาแหน่ง
 Arvind Lifestyle Apparel Manufacturing PLC
Arvind Lifestyle Apparel Manufacturing PLC เป็นบริษัทในเครือ Arvind Lifestyle จาก
อินเดีย ประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปให้แก่แบรนด์เสื้อผ้าหลายแบรนด์ มีการเข้าไปลงทุน
จัดตั้งโรงงานตัดเย็ บเสื้ อ ผ้ าในเขตอุต สาหกรรม Bole Lemi Industrial Park มีมูล ค่ าการลงทุ น
ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร และมีการว่าจ้างแรงงานประมาณ 586
ตาแหน่ง
 Hirdaramani Garment PLC
Hirdaramani Garment PLC เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ Hirdaramani จากศรี ลั ง กา ประกอบ
ธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปให้แก่แบรนด์ต่างๆ มีการเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใน
เขตอุ ต สาหกรรม Hawassa Industrial Park ในเมื อ งฮาวาสซา รั ฐ SNNPR บนพื้ น ที่ 33,000
ตารางเมตร
3

https://markets.ft.com/data/announce/full?dockey=1323-13117789-5K88JBLTH40HDE1RIKIJG0G1P5
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 Ayka Addis Textile & Investment
Ayka Addis Textile & Investment เป็นบริษัทในเครือ Ayka Textile จากตุรกี ประกอบ
ธุรกิจสิ่งทอแบบครบวงจร สามารถปั่นด้ายได้ประมาณ 15-20 ตันต่อวัน ถักผ้าได้ประมาณ 15-20
ตันต่อวัน ย้อมสีผ้าได้ประมาณ 20 ตันต่อวัน และตัดเย็บเสื้อผ้าได้ประมาณ 30,000-40,000 ชิ้นต่อ
วัน มีการจ้างแรงงานประมาณ 6,000 ตาแหน่ง และมีโรงงานตั้งอยู่ในรัฐโอโรเมีย
 H&M Group
H&M Group เป็นบริษัทผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าข้ามชาติจากสวีเดน มีการรับซื้อเสื้อผ้ าที่ถูกผลิต
ขึ้นในหลายประเทศทั่ว โลก รวมถึ งจากเอธิ โอเปีย โดยมีโรงงานทั้ งสิ้ น 7 แห่งในเอธิ โอเปี ย ที่
จาหน่ายเสื้อผ้าให้แก่ H&M ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม Bole Lemi Industrial Park
 Tesco
Tesco เป็นบริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่จากสหราชอาณาจักร สวีเดน มีการรับซื้อเสื้ อผ้าที่
ถูกผลิตขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงจากเอธิโอเปีย รวมถึงมีการใช้ความสนับสนุนทางด้าน
ทักษะและความรู้ด้านการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดแก่คนงาน
ดังที่เคยเกิดขึ้นในโรงงานในบังกลาเทศ
7.3.3 บริษัทกรณีศึกษา
 Youngone Corporation
Youngone Corporation เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
เกาหลีใต้ ก่อตั้งในปี 2517 โดยเน้นผลิตและส่งออกชุดกีฬา กระเป๋า และรองเท้า ที่ผ่านมาบริษัท
ได้ มีก ารขยายการผลิ ต โดยเข้าไปลงทุนตั้ง โรงงานผลิ ต สิ นค้ า แบบ OEM (Original Equipment
Manufacturers) ในประเทศก าลั งพั ฒนาหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บังกลาเทศ จีน เวียดนาม
รวมถึงเอธิโอเปีย และมีการว่าจ้างแรงงานรวมกันแล้วมากกว่า 70,000 ราย ทั้งนี้ สินค้าที่ถูกผลิต
ได้จะถูกจาหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยประเทศที่มียอดขายมากที่สุดในปี
2559 ได้แก่ เกาหลีใต้ บังกลาเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เวียดนาม ตามลาดับ
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สาหรับการลงทุนในเอธิโอเปีย บริษัท Youngone Corporation ได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิต
เครื่องนุ่งห่มในเขตอุตสาหกรรม Bole Lemi Industrial Zone ชานกรุงแอดดิสอาบาบา และมีแผน
จะสร้างโรงงานสิ่งทอเพิ่มในเขตอุตสาหกรรม Adama Industrial Parks ในรัฐโอโรเมีย (Oromia)
โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ทั้งในเอธิโอเปียและในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป สาเหตุหนึ่งที่บริษัท Youngone ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปียเนื่องจากบริษัท
เล็ งเห็ นถึ งถึ ง สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ภายใต้โครงการ AGOA EBA ในการส่ งออกสิ นค้ าไปยั ง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
แนวทางหนึ่งในการสร้างความสาเร็จในการลงทุนของบริษัท Youngone ในเอธิโอเปียคือ
บริษัทวางแผนจะใช้การลงทุนในโรงงานผลิตสิ่งทอในเขตอุตสาหกรรม Adama เพื่อขยายการผลิต
และสร้ า งห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอในเอธิ โ อเปี ย ท าให้ ไ ม่ ต้ อ งน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ และ
ส่วนประกอบจากเกาหลีใต้ อันจะช่วยให้กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น และสามารถป้อน
สินค้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทที่มองว่า ความเร็ว
ในการเข้ า สู่ ต ลาดและความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ด้ า นราคา เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะให้
บริษัทผู้ผลิตและส่งออกเติบโตได้
 New Wide Garment Ethiopia
New Wide Garment Ethiopia เป็นบริษัทในเครือ New Wide Group จากไต้หวัน ซึ่ง
ก่อตั้งเมื่อปี 2518 ประกอบธุรกิจสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นและเสื้อผ้ากีฬา บริษัทได้มีการตั้ง
โรงงานในต่างประเทศหลายๆ ประเทศ เช่น จีน เลโซโท เคนยา กัมพูชา รวมถึงเอธิโอเปีย โดย
เป็นทั้งฐานการผลิตและเป็นที่ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท
ในปี 2557 บริษัทได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตอุตสาหกรรม Bole Lemi
Industrial Park ของเอธิโอเปีย เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นประโยชน์จากการเข้าถึงแรงงานจานวน
มากในต้นทุนที่ต่า เนื่องจากเอธิโอเปียมีจานวนประชากรมากเป็นอันดับสองในแอฟริการองจาก
ไนจีเรีย ประกอบกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งราคาค่าไฟฟ้าที่ถูก และระบบการจ่ายไฟฟ้าที่
ค่อนข้างเสถียรในเขตอุตสาหกรรม รวมถึงเอธิโอเปียยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ งที่
ดีขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในพื้นที่
11,000 ตารางเมตร และบริษัทมีแผนที่จะจ้างแรงงานมากที่สุดถึง 5,000 คน เพื่อผลิตสินค้าออก
ไปจาหน่ายในตลาดที่สาคัญ อันได้แก่ประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
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ในด้านของปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของบริษัท บริษัท New Wide Garment ได้มุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากการรวมตัวของกิจการในแนวดิ่ง (Vertical Integration) อย่างครบวงจร อัน
รวมไปถึงการให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบสินค้า ทาให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดรวมถึงแฟชั่นต่างๆ
ที่เ ปลี่ ยนไปตลอดเวลา บริษัทจึงประสบความส าเร็ จ จากการลงทุ นในอุต สาหก รรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปียและประเทศอื่นๆ

7.4 พื้นที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน
เอธิโอเปีย
จากการพิจารณาข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ประกอบกับการเดินทางไปเก็บข้อมูลเชิงลึกใน
เอธิโอเปีย คณะผู้วิจัยเห็นว่าการลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจ
ส าหรั บ การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของเขตอุตสาหกรรมหลายๆ แห่ง ทาให้ผู้ลงทุนใน
เขตอุตสาหกรรมจะได้รับการอานวยความสะดวกค่อนข้างมากจากรัฐบาลเอธิโอเปีย ไม่ว่าจะเป็น
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Shop) การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้เ พิ่มเติมส าหรั บ
ผู้ส่งออกที่มีสัดส่วนการส่งออกเกินร้อยละ 80 ของรายได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
เขตอุต สาหกรรมต่างๆ คณะผู้ วิจัยพบว่าเขตอุต สาหกรรม Bole Lemi I และเขตอุต สาหกรรม
Hawassa ซึ่งเปิดใช้งานแล้วถูกจับจองพื้นที่ไปจนหมดแล้ว ดังนั้นนักลงทุนจึงอาจต้องพิจารณา
ลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ที่เน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่าเขตอุตสาหกรรมที่น่าสนใจได้แก่ เขตอุตสาหกรรม
Mekelle และเขตอุตสาหกรรม Kombolcha โดยที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวปรากฏดัง ภาพ
ที่ 7-8
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ภาพที่ 7-8 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมที่น่าสนใจโดยสังเขป

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ใช้ภาพแผนที่จาก Google

7.4.1 เขตอุตสาหกรรม Mekelle
เขตอุ ต สาหกรรม Mekelle ตั้ ง อยู่ ใ นรั ฐ ทิ เ กรย์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างเหนื อ ของประเทศ พื้ น ที่
โดยรอบเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1 ล้านคน และรายได้ต่อหัวของ
ประชากรในรัฐทิเกรย์อยู่ที่ประมาณ 5,514 Birr ต่อปีในปี 2554 การคมนาคมจากเขตอุตสาหกรรม
Mekelle สามารถเดินทางไปยังกรุงแอดดิสอาบาบาได้ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 2 เป็นระยะทาง
ประมาณ 760 กิโลเมตร และมีเส้นทางรถไฟสาย Awash-Mekelle เชื่อมต่อกับกรุงแอดดิสอาบาบา
ที่กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนการเดินทางไปยังท่าเรือ Djibouti จะมีระยะทางประมาณ 750
กิโลเมตร ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 2 และหมายเลข 1 พื้นที่ในโครงการระยะที่ 1 ของเขต
อุตสาหกรรม Mekelle มีทั้งสิ้นประมาณ 75 เฮกตาร์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560
จุดเด่นที่ทาให้เขตอุตสาหกรรม Mekelle น่าสนใจคือต้นทุนค่าเช่าที่ดินในรัฐทิเกรย์ที่ต่า
กว่าเมื่อเทียบกับเขตอุตสาหกรรมในบริเวณรอบกรุงแอดดิสอาบาบาอย่างเขตอุตสาหกรรม Bole
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Lemi และในขณะเดียวกัน พื้นที่ดังกล่าวยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่เดิม
ค่อนข้างมากอยู่แล้ว รวมถึงยังมีแผนที่จะมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสาย Awash-Mekelle เพื่อ
เชื่อมต่อกับทางรถไฟสาย Addis-Djibouti ในอนาคต ทาให้ต้นทุนการขนส่งในอนาคตมีแนวโน้มที่
จะลดต่าลง
7.4.2 เขตอุตสาหกรรม Kombolcha
เขตอุ ต สาหกรรม Kombolcha ตั้ ง อยู่ ใ นรั ฐ อั ม ฮาราซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างเหนื อ ของกรุ ง
แอดดิสอาบาบา พื้นที่โดยรอบเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1 ล้านคน
และรายได้ ต่ อ หั ว ของประชากรในรั ฐ อั ม ฮาราอยู่ ที่ ป ระมาณ 4,590 Birr ต่ อ ปี ใ นปี 2554 การ
คมนาคมจากเขตอุต สาหกรรม Kimbolcha สามารถเดินทางไปยังกรุงแอดดิส อาบาบาได้ ผ่ า น
เส้นทางหลวงหมายเลข 2 เป็นระยะทางประมาณ 380 กิโลเมตร และอยู่บนเส้นทางรถไฟสาย
Awash-Mekelle ที่กาลังก่อสร้างเช่นเดียวกัน ส่วนการเดิน ทางไปยังท่าเรือ Djibouti จะมีระยะทาง
ประมาณ 480 กิโลเมตร ผ่านทางเส้นทางหลวงหมายเลข 1 พื้นที่ในโครงการระยะที่ 1 ของเขต
อุตสาหกรรม Kombolcha มีทั้งสิ้นประมาณ 75 เฮกตาร์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560
จุ ด เด่ น ที่ ท าให้ เ ขตอุ ต สาหกรรม Kombolcha มี ค วามน่ า สนใจคื อ เขตอุ ต สาหกรรม
ดังกล่าวตั้งอยู่บนจุดตัดของเส้นทางคมนาคมที่สาคัญหลายสาย ทาให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้าทั้ง
ในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าออกไปจาหน่าย รวมถึงยังมีระยะทางการเดินทาง
ไปยังท่าเรือ Djibouti ที่ใ กล้ ก ว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับเขตอุต สาหกรรมอื่นๆ ที่เ น้นการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จึงช่วยให้การส่งออกสินค้าทาได้ง่ายขึ้น

7.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปีย
7.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุนภายในประเทศ
ในด้านนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รัฐบาลเอธิโอเปียได้มีการ
จั ด ท าแผนแม่ บ ทในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่ เ รี ย กว่ า Growth and
Transformation Plan II (GTP II) (2015/16-2019/20) ซึ่งมีเ ป้าหมายหลั กอย่ างหนึ่งคื อ การเพิ่ ม
บทบาทของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
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เครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักของประเทศ ทั้งนี้ แผน GTP II ได้มีการระบุ
เป้าหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไว้ดังตารางที่ 7-4 ต่อไปนี้
ตารางที่ 7-4 เป้าหมายการพัฒนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในแผน GTP II
ตัวชี้วัด
อัตราการเติบโตที่แท้จริงของ GDP
อัตราการเติบโตของภาคการผลิต
สัดส่วนรายได้จากการส่งออกสินค้าในภาคการผลิต
ต่อ GDP
จานวนแรงงานในภาคการผลิต
ผลิตภาพของแรงงานในภาคการผลิต
สัดส่วนของภาคการผลิตต่อ GDP
สัดส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ต่อ GDP
มูลค่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุง่ ห่ม
รายได้จากการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อัตราการใช้กาลังการผลิต (Capacity Utilization)
การจ้างงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ร้อยละ
ร้อยละ

สถานะ ณ ปี
2557/58
10.2
21.4

เป้าหมาย ณ
ปี 2562/63
11.0
21.9

ร้อยละ

0.6

3.0

380,000
68,158
.8

757,600
91,869
8.0

3.8

5.9

หน่วย

คน
มูลค่าเพิ่ม/คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
ร้อยละ
ตาแหน่ง

N/A 2,180,000,000
98,900,000 779,000,000
N/A
80
N/A
174,000

หมายเหตุ: N/A หมายถึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ ณ ขณะนั้น
ที่มา: Ethiopian National Planning Commission, Growth and Transformation Plan II (2015/16-2019/20)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มข้างต้น รัฐบาล
เอธิโอเปียได้มีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและดึงดูดการลงทุน จาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานจานวนมาก การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน โดยการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลดังรายละเอียดในตารางที่ 7-5 ต่อไปนี4้

4

ทั้งนี้ นักลงทุนยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 4.1.3.4
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ตารางที่ 7-5 ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุนในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
กิจกรรม
การจัดเตรียมและการปั่นด้าย ขนแกะ ไหม และ
เส้นใยสิ่งทอที่คล้ายคลึงกัน
การทอ การตกแต่ง และการพิมพ์สิ่งทอ
การตกแต่งผ้า เส้นใย ด้าย เครื่องนุ่งห่ม และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นใด โดยการฟอก การย้อม การ
หด การแช่น้าให้หด การใส่ด่าง หรือการเติมแต่ง
การตกแต่งสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ
การผลิตผ้าจากการถักและการถักแบบโครเชต์
การผลิตสิ่งทอที่ได้รับการจัดทาแล้ว ยกเว้น
เครื่องนุ่งห่ม
การผลิตพรม
การผลิตเครื่องนุ่งห่ม (รวมถึงชุดกีฬา)
การผลิตเครื่องประดับจากสิ่งทอ

กรุงแอดดิสอาบาบา
และเขตปกครองพิเศษ
ของรัฐโอโรเมียรอบกรุง
แอดดิสอาบาบา

การลงทุนในพื้นที่อื่นๆ

4 ปี

5 ปี

5 ปี

6 ปี

3 ปี

4 ปี

2 ปี
4 ปี

3 ปี
5 ปี

4 ปี

5 ปี

4 ปี
5 ปี
5 ปี

5 ปี
6 ปี
6 ปี

ที่มา: Regulation on Investment Incentives and Investment Area Reserved for Domestic Investors (Regulation No.
270/2017)

ในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ นอกเหนือไปจากกฎหมายและกฎระเบียบด้า นการ
ลงทุนโดยทั่ว ไปดังที่ไ ด้ก ล่ าวถึ งในบทที่ 4 แล้ ว เอธิ โอเปียยังมีกฎหมายและกฎระเบีย บอื่ น ๆ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่น่าสนใจ เช่น
 Proclamation on Quality and Standards Authority of Ethiopia
Establishment (Proclamation No. 102/1998) 5 เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย ที่ จั ด ตั้ ง
Ethiopian Standards Agency (ESA) ซึ่งเป็นหน่วยงานว่าด้วยมาตรฐานต่างๆ
ของเอธิโอเปี ยขึ้น โดย ESA มีการจัดทาระบบมาตรฐานที่เ รียกว่า Ethiopian

5

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.asu.edu.et/negarit/Gazeta-1990/Proclamation%20no.%20102-1998.pdf
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Standard ขึ้ น มา ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยทั้ ง มาตรฐานที่ ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ ง
ปฏิบัติตาม และมาตรฐานที่เป็นทางเลือกสาหรับผู้ประกอบการ6
 Proclamation on Establishment of Environmentak Protection Organs
(Proclamation No. 295/2002)7 เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย ที่ จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย ง า น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของเอธิโอเปีย คือ Environmental Protection Authority ทาหน้าที่
ควบคุมดูแลและกาหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเอธิโอเปีย
 Proclamationon Environmental Pollution Control (Proclamation No.
300/2002)8 เป็นกฎหมายที่ให้อานาจแก่ Environmental Protection Authority
ในการควบคุ ม การปล่ อ ยมลพิ ษ ก าหนดมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม และแต่ ง ตั้ ง
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
7.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
ปัจจุบันเอธิโอเปียอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก World
Trade Organization (WTO) และอยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาความตกลงการค้ า กั บ ประเทศในทวี ป
แอฟริ ก าอี ก หลายประเทศ 9 ส่ ว นความตกลงการค้ า เสรี ข องเอธิ โ อเปี ย ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แล้ ว คื อ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างเอธิโอเปียกับซูดาน ทาให้เอธิโอเปียสามารถส่งออกสินค้าไปยัง
ซูดานได้โดยได้รับการยกเว้นอากรสาหรับสินค้าทุกชนิด 10 นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ
African Growth and Opportunities Act (AGOA) แ ล ะ Everything But Arms (EBA) Initiative
รวมไปถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ศุ ล กากรภายใต้ ร ะบบ Generalized System of Preference
(GSP) จากประเทศต่อไปนี้

6

สามารถตรวจสอบรายชือ่ มาตรฐานที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัติตามได้ที่ http://www.ethiostandards.org/other%20files/
Binder9.pdf และสามารถตรวจสอบรายชื่อมาตรฐานทั้งหมดได้ที่ http://www.ethiostandards.org/other%20files/
2015 20catalogue.pdf
7 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.asu.edu.et/negarit/Gazeta-1995/proclamation%20no.295-2002.pdf
8 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth 282.pdf
9 ดูรายละเอียดได้ในบทที่ 2
10 ซูดานมีอัตราภาษี MFN สาหรับสิ่งทอและเครือ
่ งนุ่งห่มระหว่างร้อยละ 0-40 (เฉลี่ยประมาณร้อยละ 31) โดยสินค้าในกลุ่ม
เครื่องนุ่งห่ม (หมวด 61 และ 62) มีอตั ราภาษี MFN ร้อยละ 40 ทั้งหมด
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 ออสเตรเลีย ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสิ นค้ าทุกชนิด (อัต ราภาษี
MFN11 สาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5)
 แคนาดา ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด
(อัตราภาษี MFN สาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ระหว่างร้อยละ 0-18)
 รัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน 12 ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้า สิ่งทอ
เพี ย งบางชนิ ด เช่ น เส้ ย ใยที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าจากฝ้ า ยหรื อ ขนสั ต ว์ ผ้ า แวดดิ้ ง ผ้ า
สักหลาด เชือกชนิดต่างๆ พรมที่ทาด้วยวิธีผูกปม ผ้าที่ถักหรือปักสาหรับตกแต่ง
(อั ต ราภาษี MFN ส าหรั บ สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ของรั ส เซี ย เบลารุ ส และ
คาซัค สถานมีทั้งที่เ ป็นภาษีตามมูล ค่า (Ad Valorem Tariff) และภาษีใ นอัตรา
จ าเพาะ (Specific Tariff) ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บเป็ น อั ต ราภาษี ต ามมู ล ค่ า แล้ ว จะอยู่
ระหว่างร้อยละ 0-18)
 สหภาพยุ โ รป ได้ รั บ การยกเว้ น อากรในการน าเข้ า สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
ทุกชนิด (อัตราภาษี MFN สาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ระหว่างร้อยละ 0-12
โดยเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่มีอัตราภาษี MFN ร้อยละ 12)
 ไอซ์แลนด์ ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด
(อัตราภาษี MFN สาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ระหว่างร้อยละ 0-10)
 ญี่ปุ่น ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเกือบทุกชนิด
ยกเว้นสิ่งทอจากฝ้ายบางประเภท โดยมีอัตราที่เรียกเก็บต่ากว่าร้อยละ 3 (อัตรา
ภาษี MFN สาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของญี่ปุ่นมีทั้งที่เป็นภาษีตามมูลค่าและ
ภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าแล้วจะอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0-17)
 นิวซีแลนด์ ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้าทุกชนิด (อัตราภาษี MFN
สาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ระหว่างร้อยละ 0-10 โดยเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่
มีอัตราภาษี MFN ร้อยละ 10)
 นอร์เวย์ ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้าทุกชนิด (อัตราภาษี MFN
สาหรับสิ่งทออยู่ที่ร้อยละ 0 ส่วนอัตราภาษี MFN สาหรับเครื่องนุ่งห่มอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0-10.7 ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 10.7)

11

Most-Favored Nation เป็นอัตราภาษีศุลกากรปกติที่สมาชิก WTO เรียกเก็บระหว่างกัน หากว่าไม่มีความตกลงการค้าอื่นๆ ที่ให้
สิทธิประโยชน์มากกว่า
12 3 ประเทศข้างต้นเป็นสมาชิกของสหภาพศุลกากรที่เรียกว่า Eurasian Customs Union จึงมีการเก็บภาษีศุลกากรจากประเทศ
ภายนอกในอัตราเดียวกัน
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 สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทุก
ชนิด (อัตราภาษี MFN สาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสวิตเซอร์แลนด์เ ป็น
ภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าแล้วจะอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0-85)
 ตุรกี ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด (อัตรา
ภาษี MFN ส าหรั บ สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม อยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 0-12 โดย
เครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่มีอัตราภาษี MFN ร้อยละ 12)
 สหรัฐอเมริกา ได้รับการยกเว้นอากรเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม หมวด
61 และ 62 (อัตราภาษี MFN สาหรับเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกามีทั้งที่เ ป็น
ภาษีตามมูลค่าและภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษีตามมูลค่า
แล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 0-32)

7.6 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปีย
7.6.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล ทาให้การขนส่งสินค้าทั้งในการนาเข้า
และการส่งออกต้องทาผ่านทางอากาศหรือผ่านท่าเรือ Djibouti ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมทั้งในส่ว นของทางหลวงและทางรถไฟเพื่อเชื่อ มต่อพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ของ
เอธิโอเปียก็ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา ทาให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าของเอธิโอเปียในปัจจุบัน
ค่ อ นข้างสู ง นอกจากนี้ เอธิ โอเปียยังคงอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อ เพิ่มกาลั งการผลิ ต และ
ปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยที่ในปัจจุบันเอธิโอเปียยังคงประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับอยู่
บ่อ ยครั้ง ทั้งนี้ หากโครงการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของรัฐบาลเอธิ โอเปียเสร็จสิ้ นลง
ปัญหาด้านต้นทุนการขนส่งและไฟฟ้าดับน่าจะลดน้อยลงไปจากในปัจจุบัน
7.6.2 ด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
ถึงแม้ว่าเอธิโอเปียจะมี บริเวณปลูกฝ้ายคิดเป็นพื้นที่มากพอสมควร แต่ผู้เพาะปลูกฝ้าย
จานวนมากยังคงไม่มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอย่างแพร่หลายนัก ทาให้ผลผลิตที่ได้มีความไม่
แน่นอนและยากต่อการควบคุมคุณภาพ ในขณะที่ วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิตอื่นๆ ก็ยังคง
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ต้องอาศัยการนาเข้าเป็นหลัก ซึ่งอาจต้องเผชิญกับความท้าท้ายในด้านการขนส่งและการจัดหา
เงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของปัจจัยด้านแรงงาน แรงงานชาวเอธิโอเปียแม้ว่าจะมี
ต้นทุนค่าจ้างที่ต่ามากและมีจานวนแรงงานมากเพียงพอ แต่แรงงานส่วนใหญ่อาจไม่มีความคุ้นเคย
ต่อการผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม และจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม
7.6.3 ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เอธิ โอเปียมีก ารขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญ ชีเดินสะพัดอย่างค่อนข้างรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เงิน Birr มีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แม้ ว่ า รั ฐ บาลเอธิ โ อเปี ย จะมี ก ารลดค่ า เงิ น Birr ลงดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ อั ต รา
แลกเปลี่ยนในตลาดที่ไม่เป็นทางการยังคงต่าไปกว่านั้นอีก 13 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขาด
แคลนเงินตราต่างประเทศที่ค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของ
เอธิโอเปียก็ค่อนข้างสูง แม้ว่าจะเริ่มลดน้อยลงบ้างในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การจาหน่ายสินค้าเป็น
สกุลเงิน Birr มีต้นทุนทางการเงินสูงเมื่อเวลาผ่านไป 14 รวมถึงการจัดหาเงินตราต่างประเทศเพื่อ
ชาระค่าใช้จ่ายจากการนาเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าทุนอาจต้องใช้เวลานาน
7.6.4 ด้านการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
แม้ว่ารัฐบาลเอธิโอเปียจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปีย และพร้อมที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้ในหลายๆ
ด้าน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การติดต่อกับหน่วยงานราชการของเอธิโอเปียยังคงมีระเบียบปฏิบั ติ
และขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ทาให้กระบวนการติดต่อแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
โดยเฉพาะในการดาเนินธุรกิจภายนอกเขตอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้รับการอานวยความสะดวกจาก
One-Stop Shop

13

เช่นในช่วงปี 2557/2558 อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็น ทางการเฉลี่ ยแล้วอยู่ ที่ประมาณ 20.10 Birr ต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่อัตรา
แลกเปลี่ ย นในตลาดที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการอยู่ ที่ ป ระมาณ 22.29 Birr ต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ ตามการรายงานของ National Bank of
Ethiopia
14 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเอธิโอเปียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาที่อยู่ประมาณร้อยละ 7-10
ทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ในการฝากเงินในเอธิโอเปียมีค่าเป็นลบ

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

7-32

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

7.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปีย
7.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีโอกาส
ค่อนข้างมากสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในด้านของต้นทุนการผลิต
การเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยนักลงทุนไทยยังมีโอกาสที่จะเข้าไป
ลงทุนในทุกช่วงของห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกฝ้าย การปั่นฝ้าย การผลิตสิ่งทอ
หรือการตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป หรืออาจตั้งเป็นโรงงานสิ่งทอแบบครบวงจร (Integrated Textile
Mill) เพื่อดาเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้าด้วยตนเอง ซึ่งรูปแบบธุรกิจต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นต่างก็มีนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศเข้าไปดาเนินการอยู่บ้างแล้ว
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นต้ น น้ า นั ก ลงทุ น อาจเพาะปลู ก ฝ้ า ยเอง หรื อ ซื้ อ ฝ้ า ยจาก
เกษตรกรหรือหรือโรงแยกเมล็ดฝ้ายท้องถิ่น โดยอาจทาสัญญารับซื้อโดยตรงหรือติดต่อผ่านผู้ค้า
(Trader) ท้องถิ่นที่สามารถรวบรวมวัตถุดิบได้ เพื่อนามาใช้ผลิตเส้นใยและสิ่งทอเพื่อป้อนให้แก่
โรงงานตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศ โดยลูกค้าเป้าหมายควรเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องนุ่งห่ม
เพื่อการส่งออก เพื่อที่เส้นใยและสิ่งทอที่จาหน่ายให้แก่โรงงานดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน
ฐานะของการส่ ง ออกทางอ้อ ม (Indirect Export) กล่ า วคื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ จ าหน่ า ยให้ แ ก่โ รงงานใน
ประเทศเพื่อใช้สาหรับการผลิตสินค้าส่งออก จะถือได้ว่าเป็นการส่ งออกทางอ้อมและได้รับสิทธิ
ประโยชน์เช่นเดียวกับการส่งออกสินค้าโดยตรง
สาหรับการลงทุนในธุรกิจส่วนปลายน้า นักลงทุนสามารถใช้ผ้าฝ้ายที่ผลิตในประเทศ ไม่
ว่าจะด้วยวิธีการถักหรือทอ เพื่อนามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปประเภทต่างๆ เพื่อใช้สาหรับ
ส่งออกไปยังประเทศที่เ อธิโอเปียมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากร โดยเฉพาะในทวีปยุโรป
และสหรัฐอเมริกา โดยควรส่งออกสินค้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด เพื่อให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงการรับรายได้เป็ นเงินตราสกุล
ต่างประเทศยังมีต้นทุนในการถือครองต่ากว่าการถือครองเงินสกุล Birr อีกด้วย
ในการลงทุนในเอธิโอเปีย นักลงทุนไทยสามารถถือครองหุ้นในบริษัทเองได้ทั้งหมดโดย
ไม่จาเป็นต้องร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น โดยนักลงทุนไทยสามารถว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นในการ
ผลิตสินค้าได้ไม่ยากนัก แต่นักลงทุนไทยยังคงต้องเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการ
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ผลิตรวมถึงให้การฝึกอบรมแก่แรงงาน พื้นที่ที่เหมาะแก่การลงทุนอาจเป็นพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการเข้าถึงสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์
จากการอ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ผ่ า น One-Stop Shop ในเขต
อุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบธุรกิจสาหรับ นักลงทุนไทยทั้งธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อย
(SMEs) อาจสรุปได้ดังตารางที่ 7-6
ตารางที่ 7-6 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ห่วงโซ่การลงทุน
ที่เหมาะสม
รูปแบบการทาธุรกิจ
ที่เหมาะสม

ตลาดเป้าหมาย
ที่สาคัญ

ธุรกิจรายใหญ่
ห่วงโซ่การผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ (ตั้งแต่
การจัดทาเส้นใย ไปจนถึงการตัดเย็บ
เครื่องนุ่งห่ม)
ลงทุนตั้งโรงงานสิ่งทอแบบครบวงจร จัด
จ้างแรงงานและใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
อาศัยเทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือ/
เครื่องจักร รวมถึงองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยมาสนับสนุนการผลิต

ส่งออกเสื้อผ้าสาเร็จรูปไปยังสหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ที่
ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบ GSP
ประเด็นสาคัญในการ  แรงงานท้องถิ่นอาจขาดความคุน้ เคย
กับการผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม
เข้าไปทาธุรกิจ
และต้องการความช่วยเหลือทาง
เทคนิครวมถึงการถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ ากนักลงทุนต่างชาติ
 ผลผลิตฝ้ายในประเทศอาจมีความไม่
แน่นอน ผู้ประกอบการจึงอาจต้องหา
ช่องทางสารองในการจัดหาหรือ
นาเข้าวัตถุดิบหากมีการขาดแคลน

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
ส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ (การผลิตเส้น
ใย การผลิตสิ่งทอ หรือการตัดเย็บ
เครื่องนุ่งห่ม)
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตเส้นใยและสิ่งทอเพื่อ
ป้อนให้แก่โรงงานตัดเย็บในประเทศ หรือ
ตั้งโรงงานตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มเพื่อส่งออก
จัดจ้างแรงงานและใช้วัตถุดิบหลักจาก
ภายในประเทศ อาศัยเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องมือ/เครื่องจักร รวมถึงองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทยมาสนับสนุนการ
ผลิต
จาหน่ายด้ายหรือผ้าจากฝ้ายให้แก่
โรงงานในประเทศ หรือจาหน่ายเสื้อผ้า
สาเร็จรูปให้แก่แบรนด์ต่างชาติ
 แรงงานท้องถิ่นอาจขาดความคุน
้ เคย
กับการผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม
และต้องการความช่วยเหลือทาง
เทคนิครวมถึงการถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ ากนักลงทุนต่างชาติ
 ผลผลิตฝ้ายในประเทศอาจมีความไม่
แน่นอน ผู้ประกอบการจึงอาจต้องหา
ช่องทางสารองในการจัดหาหรือ
นาเข้าวัตถุดิบหากมีการขาดแคลน
 การติดต่อกับหน่วยงานราชการอาจมี
ความซับซ้อนและใช้เวลานาน นัก
ลงทุนควรต้องเผื่อเวลาในส่วนนีไ้ ว้
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ธุรกิจรายใหญ่

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
หรืออาจต้องหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

7.7.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับนักลงทุนไทย
ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจในเอธิโอเปียคืออัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูง
และค่าเงิน Birr ที่ค่อยๆ ลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้การเก็บรายได้เป็นเงินสกุล Birr มีต้นทุนทาง
การเงินที่ค่อนข้างสูงในแต่ละปี นักลงทุนจึงควรส่งผลกาไรออกนอกประเทศหรือเก็บเป็นเงินสกุล
หลักอื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยเก็บเงินสกุล Birr ไว้เฉพาะเท่าที่จาเป็นต่อการใช้จ่าย
ภายในประเทศเท่านั้น และในกรณีที่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ นักลงทุนอาจเลือกที่จะ
ตั้งบริษัท Trading ในประเทศอื่น (อาจเลือกประเทศที่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลต่า) เพื่อรับรายได้จาก
การจาหน่ายในประเทศนั้นๆ แทน โดยที่ไม่ต้องส่งรายได้ทั้งหมดกลับเข้ามายังเอธิโอเปีย
สาหรับการส่งออกสินค้าไปจาหน่ายในประเทศที่มีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสูงอย่าง
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศตะวันตกอื่นๆ ผู้บริโภคในประเทศเหล่านั้น
มักจะมีความตระหนักสูงถึงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน และมักจะเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านกระบวนการ
ผลิ ต ที่ มีค วามยั่งยืนและมีก ารปฏิ บัติที่เ ป็ นธรรมต่อ ลู กจ้ าง ดังนั้นนักลงทุนไทยจึงควรมี ค วาม
ระมัดระวังในประเด็นดังกล่าว โดยอาจจัดให้มีค่าจ้างและสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามสมควร ดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยในสถานที่ทางานอย่างเข้มงวด รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
กาหนด ตลอดจนอาจจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ตามสมควรเพื่อรักษา
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ การจัดหาสวัสดิการบางอย่างให้แก่พนักงาน เช่น การจัดหาอาหาร
กลางวันให้ แม้ว่าจะไม่ใช่มาตรการที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ แต่ก็เป็นสิ่งที่หลายโรงงานเลือกที่จะ
ทาเพื่อเพิ่มความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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บทที่ 8
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูปในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

สาระสาคัญ
อุ ต สาหกรรมการเกษตรและสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ในเอธิ โ อเปี ย เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจในการลงทุน โดยเฉพาะในกิจกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรซึ่งเป็นกิ จกรรมที่เอธิ โอเปียยังคงขาดแคลนและมีช่อ งว่างทาง
ธุรกิจสาหรับการลงทุนเหลืออยู่อีกมาก โดยนักลงทุนไทยสามารถเข้าไปลงทุน
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่า งๆ
เพื่อผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปจาหน่ายทดแทนการนาเข้าในประเทศหรือส่งออก
ไปยังต่างประเทศได้ ทั้งนี้ เอธิโอเปียมีสินค้าที่น่าสนใจ เช่น กาแฟ ฝ้าย ดอกไม้
พืชน้ามัน ธัญพืช ถั่วต่างๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การลงทุนในเอธิโอเปียก็มีความท้าทายอยู่บ้าง โดยเฉพาะใน
ด้านของการชลประทาน การขนส่ง การจัดหาปัจจัยการผลิต การใช้ประโยชน์
ในที่ดิน และอัตราแลกเปลี่ยน นักลงทุนจึงจาเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน และใช้ความระมัดระวังในการลงทุน รวมถึงเตรียมแผนการในการรับมือ
กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
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8.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปในเอธิโอเปีย
8.1.1 สถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
กิจกรรมภาคการเกษตรเป็นกลไกสาคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอธิโอเปียในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา โดยภาคการเกษตรของเอธิ โอเปียมีสัดส่ว นเป็นกว่าร้อ ยละ 40 ของรายได้ประชาชาติ
(GDP) มีการว่าจ้างแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกหลักร้อยละ 70-80
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ดี ผลผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่ของเอธิโอเปียมักจะถูก
จาหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกในลักษณะของสินค้าขั้นต้นที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปหรือ สร้ าง
มูลค่าเพิ่มใดๆ มากนัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของเอธิโอเปียยังคงอยู่
ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ อุ ตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หลักที่รัฐบาลเอธิโอเปียให้การส่งเสริมการลงทุนภายใต้แผนแม่บท Growth and Transformation
Plan II เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิจ ของประเทศไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดย
ภาคอุตสาหกรรมเบาแทนที่ภาคการเกษตร
สินค้าเกษตรหลั กที่ผลิตได้ใ นเอธิโอเปีย ได้แก่ ข้าวโพด พืชจาพวกรากหรือหัว อื่ นๆ
ธัญพืชอื่นๆ1 ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี อ้อย มันเทศ ข้าวบาร์เลย์ มันแกว และมันฝรั่ง ตามลาดับ ดังแสดง
ในภาพที่ 8-1 ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อการบริโภคในประเทศเป็นหลัก ส่วนสินค้า
เกษตรหลักที่เอธิโอเปียทาการส่งออกคือ เมล็ดกาแฟ ดอกกุหลาบ ผักสดหรือแช่เย็น2 และเมล็ดงา
ในขณะที่เ อธิ โอเปียเป็นประเทศผู้ นาเข้ าน้ ามั นปาล์ ม ข้าวสาลี และผลิ ต ภัณฑ์ และน้าตาล ซึ่ง
โครงสร้างการผลิต นาเข้า และส่งออกดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเอธิโอเปียยังคงเป็นประเทศผู้ผลิต
สินค้าเกษตรขั้นต้นเป็นหลักอยู่ และยังคงขาดแคลนอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิ ต ทาให้ต้อง
พึ่งพาการนาเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปจากต่างประเทศ (เห็นได้ชัดจากการส่งออกเมล็ดพืชน้ามันแต่
ต้องนาเข้าน้ามันปาล์ม)

1

ฐานข้อมูลของ Food and Agriculture Organization (FAO) ไม่ได้จาแนกประเภทธัญพืชดังกล่าวโดยละเอียดไว้ แต่คณะผู้วิจัย
คาดว่าธัญพืชดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นต้น Teff ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่ใช้ผลิตเป็นแป้งเพื่อทาอาหารที่เรียกว่า Injera โดย
Injera เป็นอาหารหลัก (Staple Food) ของชาวเอธิโอเปีย มีลักษณะเป็นแผ่นแป้งรูปวงกลม ใช้รับประทานกับแกงหรือกับอย่าง
อื่นแทนข้าว
2 ข้อมูลพิกัดศุลกากรของสินค้าดังกล่าว (HS07099900) ระบุแต่เพียงว่าเป็นผักสดหรือแช่เย็นประเภทอื่นๆ แต่จากการตรวจสอบ
ข้อมูลเปรียบเทียบกันในหลายๆ แหล่งข้อมูล คณะผู้วิจัยคาดว่าสินค้าในพิกัดศุลกากรดังกล่าวคือต้นคัต (Khat หรือ Chat) ซึ่ง
เป็นพืชพื้นเมืองที่พบได้มากในเยเมน เอธิโอเปีย และโซมาเลีย ชาวพื้นเมืองนิยมนามาเคี้ยวเนื่ องจากมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและ
ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ถือเป็นพืชที่ถูกกฎหมายในเอธิโอเปียและประเทศข้างเคียง แต่ถูกจัดเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายในหลาย
ประเทศ จึงอาจไม่ใช่พืชที่น่าสนใจเท่าไรนักสาหรับการศึกษาในที่นี้
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ภาพที่ 8-1 ผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้นของเอธิโอเปียในปี 2557

หน่วย: ตัน
ที่มา: Food and Agriculture Organization (FAO)

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันในพื้นที่ใกล้กัน คณะผู้วิจัยเห็นว่า
เอธิโอเปียมีจุดเด่นในแง่ของสภาพภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ ป่า
ไปจนถึงทะเลทราย ทาให้มีทางเลือกในการเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด รวมถึงยังเป็นประเทศผู้นา
ในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรหลายๆ ชนิ ด ของโลก เช่ น กาแฟ งา ดอกไม้ เป็ น ต้ น นอกจากนี้
เอธิโอเปียยังเป็นประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริการองจากไนจีเรีย และมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในขณะเดียวกัน
เอธิโอเปียยังมีสถานการณ์ด้านการเมืองและความปลอดภัยที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตาม เอธิโอเปียมีข้อเสียเปรียบประเทศอื่นๆ ในแง่ของการ
ขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องจากเอธิโอเปียไม่มีพรมแดนติดทะเล แต่ในทางกลับกัน เอธิโอเปียก็
เป็นประเทศที่มีสายการบินแห่งชาติที่เข้มแข็งที่สุดในทวีปแอฟริกา
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8.1.2 ภาคธุรกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
จากข้อมูลที่นาเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่าเอธิโอเปียยังคงมีช่องว่างทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปให้นักลงทุนไทยเข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ ไม่ ว่าจะเป็นการแปรรูป
พืชน้ามันข้าวสาลี หรือธัญพืชอื่นๆ 3 เพื่อจาหน่ายในประเทศทดแทนการนาเข้า การเพาะปลู ก
ดอกไม้เพื่อส่งออก หรือการแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อส่งออก นอกจากนี้ การผลิตพืชที่ให้เส้นใย เช่น
ฝ้าย หรือใยสับปะรด (Sisal) เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่กาลังเติบโต ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ นอกจากความน่าสนใจในแง่ของช่องว่างทางธุรกิจแล้ว เอธิโอเปียยังมีจุดเด่นใน
ด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของตลาดในประเทศที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน
และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจสูงถึงเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปีในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การ
ส่งออกสินค้าจากเอธิโอเปียไปยังสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปก็ยังได้รับการยกเว้นอากรภายใต้
โครงการ African Growth and Opportunities Act (AGOA) และ Everything But Arms (EBA)
Initiative ตามลาดับ นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังมีปัจจัยด้านทรัพยากรที่ค่อนข้างเอื้ออานวยต่อการ
ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของภูมิประเทศ พื้นที่ทาการเกษตรที่ยังคงรอการใช้ประโยชน์
(ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เพียงประมาณ 30 ล้านเฮกตาร์4จากพื้นที่ที่ทาการเกษตรได้ทั้งสิ้น 111
ล้านเฮกตาร์) และต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่าเพียงประมาณ 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
8.1.3 ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของผู้ประกอบการชาวไทย
ความได้เปรียบสาคัญของผู้ประกอบการชาวไทยในการเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปี ยคื อ
ผู้ประกอบการชาวไทยมีประสบการณ์ องค์ความรู้ (Know-How) และเทคโนโลยี ที่จาเป็นต่อการ
ลงทุนและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอยู่
อย่างมากภายในเอธิโอเปีย ดังนั้นการเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการไทยจึงน่าจะเป็นโอกาสอันดี
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรด้านวัตถุดิบและแรงงานที่มีอยู่ในประเทศได้ นอกจากนี้
สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารของไทยยังเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างดีในตลาดโลก ทาให้
สามารถสร้างความยอมรับจากผู้บริโภคได้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว

3

สาหรับอุตสาหกรรมน้าตาล การลงทุนอาจทาได้ยากกว่าผลิต ภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากกิจกรรมการแปรรูปส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐบาลผ่านทาง Ethiopian Sugar Corporation
4 พื้นที่ 1 เฮกตาร์ เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร หรือ 6.25 ไร่
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อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกพืชบางอย่างที่เติบโตได้ดีในภูมิอากาศแบบอบอุ่นอาจไม่อยู่
ในความคุ้นเคยของผู้ประกอบการไทยมากนักเมื่อเทียบกับนักลงทุนชาติอื่นๆ เช่น การเพาะปลูก
ดอกไม้ ซึ่งมีนักลงทุนจากยุโรปหรืออเมริกาใต้เข้ามาลงทุนอยู่จานวนหนึ่งแล้ว จึงอาจจะยากที่
ผู้ ประกอบการไทยจะแข่งขันกั บนัก ลงทุนเหล่ านั้ น นอกจากนี้ ผู้ ประกอบการไทยอาจยั ง ไม่ มี
ความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศในทวีปในแอฟริกามากนัก จึงอาจต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลและทาความคุ้นเคยกับการเข้าไปลงทุนและใช้ชีวิตในเอธิโอเปีย

8.2 สถิติด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปในเอธิโอเปีย
8.2.1 สถิตกิ ารค้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
โดยภาพรวมแล้ว เอธิโอเปียเป็นประเทศผู้ส่งออกสุทธิสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มี
รายได้หลักมาจากการส่งออกเมล็ดกาแฟ ดอกกุหลาบ ต้นคัต และเมล็ดงา ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร
ขั้นต้นที่เอธิโอเปียมีศักยภาพในการผลิตค่ อ นข้างสู ง แต่ยังคงต้องพึ่งพาการนาเข้าผลิ ต ภัณ ฑ์
แปรรูปอย่างน้ ามั นหรือ อาหารแปรรู ปอื่ นๆ รวมไปถึ งสิ นค้ าเกษตรที่เ อธิ โอเปี ยผลิ ต ได้เ องไม่
เพียงพอต่อการบริโภคอย่างข้าวสาลีและน้าตาล
 สถิติการส่งออก
ในปี 2558 เอธิโอเปียส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,279 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2554-2557 ก่อนที่จะหดตัวลงเล็กน้อย
ในปี 2558 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2554-2558 อยู่ที่ร้อยละ 14.29 ทั้งนี้
ดอกกุหลาบถือเป็นสินค้าที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นกว่าสินค้าชนิดอื่น โดยเอธิโอเปียได้ก้าว
ขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกดอกกุหลาบอันดับ 3 ของโลกในปี 2558 รองจากเนเธอร์แลนด์และ
เอกวาดอร์
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ภาพที่ 8-2 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของเอธิโอเปีย
ในช่วงปี 2554-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่เอธิโอเปียส่งออกมากที่สุดในช่วงปี 2554-2558 ได้แก่
เมล็ดกาแฟ เมล็ดงา ต้นคัต ดอกกุหลาบ และถั่วคิดนีย์บีน โดยเอธิโอเปียมีการส่งออกเมล็ดกาแฟ
คิ ดเป็นส่ ว นแบ่งตลาดมากที่สุด ถึ งร้อ ยละ 33.01 ของการส่ งออกทั้งหมดในอุต สาหกรรม ทั้งนี้
เอธิโอเปียเป็นประเทศผู้ส่งออกเมล็ดกาแฟ (HS 091111) มากเป็นอันดับ 5 ของโลกในปี 2558
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ตารางที่ 8-1 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรก
ในกลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูปของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออก
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
2,756,138
14.29%
ทั้งหมด
1
กาแฟที่ไม่ได้คั่ว และไม่ได้แยกเอา
HS090111
909,717
4.69%
กาเฟอีนออก
2
HS120740 เมล็ดงา
493,322
7.90%
3
HS070999 พืชผักอื่นๆ สดหรือแช่เย็น
436,011
24.30%
4
ดอกกุหลาบสดชนิดที่เหมาะสาหรับ
HS060311
389,591
40.37%
จัดทาเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ
5
คิดนีย์บีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟาซิโอลัส
HS071333
124,672
19.48%
วัลการิส)
6
HS060210 กิ่งชาที่ไม่มีราก และกิ่งตอน
50,300
35.19%
7
HS071320 ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโช)
37,562
-3.93%
8
ดอกไม้สดชนิดที่เหมาะสาหรับจัดทาเป็น
ช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ (ยกเว้น
HS060319
36,784
50.13%
กุหลาบ คาร์เนชั่น กล้วยไม้ เบญจมาศ
และลิลลี)่
9
บรอดบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์)
HS071350 และฮอร์สบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์อคี ิวนา
30,028
15.66%
และวิเซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)
10
HS070190 มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น (ยกเว้นเมล็ด)
25,357
39.16%
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการส่งออก
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558
100.00%
33.01%
17.90%
15.82%
14.14%
4.52%
1.83%
1.36%
1.33%

1.09%
0.92%

ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่สาคัญของเอธิ โอเปีย ได้แก่ โซมาเลี ย
(ร้อยละ 14.33) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 13.59) จีน (ร้อยละ 11.44) เยอรมนี (ร้อยละ 9.42) และ
ซาอุดีอาระเบีย (ร้อยละ 6.64) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกของเอธิโอเปียที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.02 หรือคิดเป็นอันดับ
ที่ 63 ของตลาดส่งออกทั้งหมดของเอธิโอเปีย โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2558 เพียงประมาณ
228,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ -41.19 ในระหว่าง
ปี 2554-2558
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ภาพที่ 8-3 ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สาคัญ
ของเอิโอเปียในปี 2554-2558

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble สะท้อนมูลค่าการส่งออกในปี 2558
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

 สถิติการนาเข้า
ในปี 2558 เอธิโอเปียนาเข้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,670 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าการนาเข้าของเอธิโอเปียมีการเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปในช่วงระหว่างปี
2554-2557 ก่อนที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในปี 2558 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วง
ปี 2554-2558 อยู่ที่ร้อยละ 19.84
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ภาพที่ 8-4 มูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของเอธิโอเปีย
ในช่วงปี 2554-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่เอธิโอเปียนาเข้ามากที่สุดในช่วงปี 2554-2558 ได้แก่
น้ามันปาล์ม ข้าวสาลี ข้าวสาลีดูรัม น้ามันปาล์มดิบ และน้าตาลดิบ โดยเอธิโอเปียมีการนาเข้า
น้ามันปาล์ม คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ 23.75 ของการนาเข้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 8-2 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ในกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของเอธิโอเปีย ปี 2554-2558
อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

1
HS151190
2
3
4
5

HS100199
HS100119
HS151110
HS170111

6
HS170199

7
8

HS100630
HS100790

9

HS190190

รายการสินค้า
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ทั้งหมด
น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามัน
ปาล์ม จะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่
ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี (ยกเว้น
น้ามันดิบ)
ข้าวสาลีและเมสลิน (ยกเว้นที่ใช้สาหรับ
การเพาะปลูก และข้าวสาลีดูรัม)
ข้าวสาลีดูรัม (ยกเว้นที่ใช้สาหรับการ
เพาะปลูก)
น้ามันปาล์มดิบ
น้าตาลดิบที่ได้จากอ้อย (ยกเว้นที่เติม
สารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี)
น้าตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และ
ซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะ
ของแข็ง (ยกเว้นน้าตาลทีไ่ ด้จากอ้อย
หรือหัวบีต ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือ
สารแต่งสี และน้าตาลดิบ)
ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัด
หรือไม่กต็ าม
ข้าวซอร์กัม (ยกเว้นที่ใช้สาหรับการ
เพาะปลูก)
สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุง
แต่งที่ทาจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ
จากสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มี
โกโก้หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดย
น้าหนักซึ่งคานวณโดยเอาไขมันออก
ทั้งหมดแล้วที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทาจากของ
ตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไม่มี
โกโก้หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย
น้าหนักซึ่งคานวณโดยเอาไขมันออก
ทั้งหมดแล้วที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อื่น (ยกเว้นที่ใช้เลี้ยงทารก จัดทาขึ้น
เพื่อการขายปลีก และของผสมและแป้ง

มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ยของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

1,737,227

19.84%

100.00%

412,599

13.09%

23.75%

222,715

12.50%

12.82%

184,336

-10.02%

10.61%

97,223

796.06%

5.60%

94,195

-17.58%

5.42%

85,419

91.35%

4.92%

72,068

52.86%

4.15%

60,709

68.83%

3.49%

32,369

37.90%

1.86%
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อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการนาเข้าของ
เอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558

ที่จัดทาไว้สาหรับทาขนมจาพวกเบเกอรี่
ตามประเภท 19.05)
10
ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) แห้งและเอา
HS071310 เปลือกออก จะลอกเยื่อหรือทาให้แยก
28,823
19.52%
จากกันหรือไม่ก็ตาม
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

1.66%

อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ยของเอธิโอเปีย
ปี 2554-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
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แหล่งนาเข้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สาคัญของเอธิโอเปีย ได้แก่ อินเดีย (ร้อยละ
14.70) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 14.48) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 11.78) มาเลเซีย (ร้อยละ 7.98) และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 4.00) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ไทยเป็นแหล่งนาเข้าอันดับที่ 9 ของเอธิโอเปีย ด้วยสัดส่วนร้อยละ 1.87 ของมูลค่า
การนาเข้าทั้งหมด โดยมีมูลค่าการนาเข้าในปี 2558 ประมาณ 3.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ -39.32 ในระหว่างปี 2554-2558
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ภาพที่ 8-5 แหล่งนาเข้าสินค้าและเกษตรแปรรูปที่สาคัญของเอธิโอเปียในปี 2554-2558

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble สะท้อนมูลค่าการนาเข้าในปี 2558
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

8.2.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าการลงทุนและจานวนโครงการการลงทุนในเอธิโอเปียมีทิศทางการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในช่วงปี 2556-25595 ดังแสดงในภาพที่ 8-6 โดยมีภาคส่วนสาคัญคืออสังหาริมทรัพย์และ
บริการทางธุรกิจ การผลิต และการก่อสร้าง อย่างไรก็ดี National Bank of Ethiopia ไม่ได้มีการ
แจกแจงข้อมูลการลงทุนในภาคการผลิตเป็นรายอุตสาหกรรมไว้ คณะผู้วิจัยจึงไม่สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลโดยละเอียดในส่วนนี้โดยจาแนกรายอุตสาหกรรมได้

5

ข้อมูลสถิติที่ถูกนาเสนอโดยหน่วยงานของเอธิโอเปีย มักจะถูกอ้างอิงตามปีปฏิทินของเอธิโอเปีย ซึ่งมักจะเริ่มต้นปีในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม และมีการนับปีที่ช้ากว่าปี ค.ศ. โดยทั่วไปประมาณ 7-8 ปี เช่น ปี 2009 ในปฏิทินเอธิโอเปียจะเทียบได้กับ ช่วง
ปลายของ ค.ศ. 2016 (2559) ต่อไปถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2017 (2560) ซึ่งการนาเสนอในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะเขียนถึงปีดังกล่าว
ว่าปี 2559/2560
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ภาพที่ 8-6 มูลค่าการลงทุนและจานวนโครงการการลงทุนในเอธิโอเปีย
ระหว่างปี 2549-2559

ที่มา: National Bank of Ethiopia

ทั้งนี้ ข้อมูลการลงทุนในรายอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเผยแพร่โดยละเอียดคือข้อมูล
มู ล ค่ า การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศสะสม (FDI Stock) ในปี 2554 ที่ เ ผยแพร่ โ ดย
International Trade Centre ดังแสดงในภาพที่ 8-7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงทุนในเอธิโอเปี ยส่ ว น
ใหญ่อยู่ในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ และกิจกรรมการเกษตรและการล่าสัตว์ ส่วนการ
ลงทุนในสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 5.61 ของมูลค่า
การลงทุนสะสมทั้งหมด คือประมาณ 1,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ภาพที่ 8-7 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมในเอธิโอเปีย ณ ปี 2554

ที่มา: International Trade Centre

8.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปใน
เอธิโอเปีย
ภาพที่ 8-8 แสดงโครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
ของเอธิโอเปีย ตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นคือการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงกิจกรรมในขั้น
สุดท้ายคือการค้าและการจัดจาหน่าย รวมถึงผู้เล่นรายสาคัญในแต่ละส่วนของห่วงโซ่มูลค่า
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ภาพที่ 8-8 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูปของเอธิโอเปีย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

8.3.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป
8.3.1.1 ห่วงโซ่มูลค่าระดับต้นน้า: การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ย ว (Crop Growing and
Harvesting)
กิจกรรมการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในเอธิโอเปีย กว่าร้อยละ
90 เป็นการดาเนินการโดยเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีที่ดินขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 เฮกตาร์) ไม่มีการใช้
เครื่องจักรกลหรือสารเคมีทางการเกษตรมากนัก และมักจะต้องพึ่งพาน้าฝนตามธรรมชาติมากกว่า
ระบบชลประทาน ทาให้ผลผลิตต่อพื้นที่ที่ได้ค่อนข้างต่า และมีความผันผวนตามสภาพอากาศ
ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
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การประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกบนพื้นที่ขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีสูง ส่วนใหญ่จะ
เป็นการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (มีการลงทุนโดยนักลงทุนชาวเอธิโอเปียอยู่บ้าง ส่วน
ใหญ่อยู่ในธุรกิจการปลูกฝ้าย เช่น Adama Development PCL หรือ Anibara Group เป็นต้น) มี
บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจการเพาะปลูกในเอธิโอเปียที่น่าสนใจ เช่น
 MIDROC Ethiopia PLC จากซาอุ ดี อ าระเบี ย ลงทุ น ในธุ ร กิ จ หลายประเภท
รวมถึง กาแฟ ชา ธัญพืช ถั่ว ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ
 Ruchi Agri PLC จากอินเดีย ลงทุนในธุรกิจถั่วเหลือง
 Sannati Agro Farm Enterprises จากอินเดีย ลงทุนในธุรกิจธัญพืช ถั่ว และ
พืชน้ามัน
 S&P Energy Solutions PLC จากอินเดีย ลงทุนในธุรกิจธัญพืช ถั่ว พืชน้ามัน
เครื่องเทศ รวมไปถึงการผลิตไบโอดีเซลจากต้นหยีน้า (Pongamia)
นอกเหนือไปจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทาไร่เพาะปลูกขนาดใหญ่ดังตัวอย่างที่
กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีบริษัทต่างชาติอื่นเข้าไปลงทุนในธุรกิจการเพาะปลูกดอกไม้ในเอธิโอเปีย
อี ก หลายแห่ ง เช่ น Abyssinia Flowers จากเนเธอร์ แ ลนด์ Bellaflor จากเอกวาดอร์ Hurburg
Roses จากเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น (ส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกระหว่าง 20-100 เฮกตาร์)
8.3.1.2 ห่วงโซ่มูลค่าระดับกลางน้า: การแปรรูปผลผลิต (Crop Processing)
สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ของเอธิโอเปียมักจะถูกจาหน่ายหรือส่งออกโดยไม่ผ่านการแปรรูป
หรือ ผ่ านการแปรรูปเพี ยงเล็ กน้อ ย เนื่อ งจากปัจจุบันเอธิ โอเปียยังคงขาดแคลนการลงทุนและ
เทคโนโลยีใ นการแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตรอยู่มาก สิ นค้ าเกษตรแปรรูปหลั กที่ผลิ ตได้ใน
เอธิโอเปียคือเบียร์และน้าตาล ในขณะที่การแปรรูปพืชน้ามันยังมีอยู่อย่างจากัด ทาให้เอธิโอเปีย
ยังคงต้องพึ่งพาการนาเข้าน้ามันพืชจากต่างประเทศอยู่
ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรนอกเหนือไปจากบริษัทซึ่งลงทุนในไร่เพาะ
ขนาดใหญ่ ต ามที่ไ ด้ก ล่าวถึ งในหั วข้อก่อนหน้า ซึ่งแปรรูปผลผลิตบางส่วนของตนเองแล้ว ยังมี
บริษัทผู้ผลิตเบียร์ข้ามชาติหลายรายที่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตเบียร์ในเอธิโอเปีย เช่น BGI
Ethiopia PLC จากฝรั่งเศส6 Heineken จากเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นในประเทศ
6

แรกเริ่มชื่อว่า St. George Brewery เป็นของนักลงทุนชาวเบลเยียม ก่อนที่จะถูกขายให้แก่นักลงุทนชาวเยอรมนี จากนั้นจึงถูก
รัฐบาลเอธิโอเปียยึดกิจการ แล้วจึงกลายมาเป็นบริษัทเอกชนที่เครือ BGI Castel ของฝรั่งเศสเป็นเจ้าของอยู่ในปัจจุบัน
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ที่น่าสนใจ เช่น Ethiopian Sugar Corporation ซึ่งมีรัฐบาลเอธิโอเปียเป็นเจ้าของ เป็นผู้เล่นหลักใน
ธุรกิจน้าตาลในเอธิโอเปีย หรือ Addis Modjo Edible Oil Complex SC ในเครือ Amibara เป็นผู้
เล่นหลักในธุรกิจการผลิตน้ามันพืช เป็นต้น
8.3.1.3 ห่วงโซ่มูลค่าระดับปลายน้า: การค้าและการจัดจาหน่าย (Trading and Distribution)
ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ของเอธิ โอเปียถูกใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือ นของ
เกษตรกรหรือใช้เพื่อจาหน่ายภายในประเทศ โดยมีผลผลิตบางประเภทที่ผลิตได้เพียงพอกับความ
ต้องการในประเทศ เช่น ข้าวโพด และข้าวฟ่าง ในขณะที่ผลผลิตบางประเภทแม้จะผลิตได้เอง แต่ก็
ยังคงต้องพึ่งพาการนาเข้า เช่น ข้าวสาลี ข้าว ข้าวบาร์เลย์ น้าตาล แต่ก็มีผลผลิตทางการเกษตร
บางอย่างที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เช่น กาแฟ งา ถั่ว Haricot7 ดอกไม้ เป็นต้น
การส่งออกสินค้าจากเอธิโอเปียอาจทาได้ผ่าน 2 ช่องทางหลักคือ การส่งออกสินค้าทาง
อากาศ สาหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือเน่าเสียง่าย เช่น ดอกไม้สด เป็นต้น โดยสามารถทาได้ผ่าน
สนามบิ น Addis Ababa Bole International Airport โดยใช้ บ ริ ก ารของสายการบิ น Ethiopian
Airline ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของเอธิโอเปีย และเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา
ส่วนสินค้าที่ไ ม่ต้อ งการความรวดเร็วในการขนส่ ง สามารถส่ งออกทางทะเลได้ผ่ านทางท่ าเรือ
Djibouti โดยใช้บริการของบริษัท Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise (ELS)
ซึ่งเป็นรัฐวิส าหกิ จด้านการขนส่ งและโลจิส ติกส์ ของรัฐบาลเอธิ โอเปีย ส่ ว นการขนส่ งสิ นค้ าใน
ประเทศมักจะใช้รถบรรทุกขนส่งทางถนนเป็นหลัก โดยมีบริษัทการเกษตรบางบริษัทประกอบ
กิจการด้านการขนส่งสินค้าเป็นของตนเอง เช่น Amibara Group เป็นต้น
8.3.2 ผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
จากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คณะผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการ
ไทยที่ เ ข้ า ไปลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมการเกษตรและสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ในเอธิ โ อเปี ย ส่ ว น
ผู้ประกอบการต่างประเทศที่สาคัญเป็นดังต่อไปนี้

7

ถั่วชนิดหนึ่ง มีสีขาว นิยมใช้ในการทาถั่วอบ (Baked Beans)
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8.3.2.1 ผู้ประกอบการในประเทศรายสาคัญ
 Ethiopian Sugar Corporation
Ethiopian Sugar Corporation จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2494 โดยการร่ ว มหุ้ น ระหว่ า งรั ฐ บาล
เอธิโอเปียกับบริษัท HVA จากเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยรวมกันมากกว่า 65,000
เฮกตาร์ มีโรงงานทั้งสิ้น 6 แห่ง สามารถผลิตน้าตาลได้ประมาณ 400,000 ตันต่อปี และสามารถ
ผลิตเอทานอลได้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 Adama Development PLC
Adama Development PLC มีการลงทุนเพาะปลูกฝ้ายเป็นพื้นที่ 18,516 เฮกตาร์ในรัฐ
เซาเทิ ร์ น เนชั น เนชั น แนลลิ ตี แอนด์ พี เ พิ ล ส์ รี เ จี ย น (Southern Nations, Nationalities, and
Peoples' Region: SNNPR) ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องประเทศ โดยเป็ น การผลิ ต ฝ้ า ยเพื่ อ
ป้อนเข้าสู่โรงปั่นด้าย Adama Spinning Factory ของตน
 Amibara Group
Amibara Group เป็นเครือ บริษัทธุ รกิ จการเกษตรรายใหญ่ ใ นเอธิ โอเปีย มีธุ รกิ จ การ
เพาะปลูกฝ้ายและพืชอื่นๆ ในรัฐอะฟาร์ (Afar) และรัฐ SNNPR รวมกันประมาณ 10,000 เฮกตาร์
รวมถึงประกอบธุรกิจการเกษตรด้านอื่นๆ เช่น การจาหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร การขนส่ง
สินค้าเกษตรทางถนนและทางอากาศ และการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยมีบริษัทลูกที่สาคัญคื อ
Addis Modjo Edible Oil Complex SC ซึ่งมีกาลังการผลิตน้ามันพืชชนิดต่างๆ รวม 13,250 ตัน
(ส่วนใหญ่เป็นน้ามันจากเมล็ดฝ้าย) เนยใส (Ghee) 5,800 ตัน และมาการีน 754 ตัน8

8

นอกจากการผลิตน้ามันพืชแล้ว Amibara Group ยังมีบริษัทลูกที่ทาธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรอีกแห่งหนึ่งคือ Awash Biscuit
& Flour Factor ที่เป็นผู้แปรรูปแป้งสาลีและผลิตขนมปังกรอบ แต่ปัจจุบันยังมีกาลังการผลิตไม่มากนัก
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8.3.2.2 ผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคัญ
 MIDROC Ethiopia PLC
MIDROC Ethiopia PLC เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ในเครื อ ของกลุ่ ม ทุ น Al Muwakaba for
Industrial Development & Overseas Commerce (MIDROC) จากซาอุดีอาระเบีย มีการลงทุนใน
ธุรกิจหลากหลายประเภทและมีบริษัทย่อยจานวนมากอยู่ในเอธิโอเปีย อันรวมไปถึงบริษัท Ethio
Agri-CEFT PLC บริษัท Horizon Plantation PLC บริษัท Saudi Star ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีเนื้อที่การ
เพาะปลูกรวมกันแล้วมากกว่า 50,000 เฮกตาร์ ใช้ประกอบธุรกิจการเพาะปลูก แปรรูป และส่งออก
กาแฟ ชา ดอกไม้ ธัญพืช ถั่ว ผัก และผลไม้หลายชนิด
 Ruchi Agri PLC
Ruchi Agri PLC เป็ น บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากถั่ ว เหลื อ งรายใหญ่ ใ นเครื อ Ruchi
Group จากอิ น เดี ย มี ก ารลงทุ น ท าไร่ เ พาะปลู ก ถั่ ว เหลื อ งในรั ฐ กั ม เบลา (Gambella) ทางภาค
ตะวันตกของประเทศเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 25,000 เฮกตาร์ และมีการตั้งโรงงานผลิตน้ามันถั่วเหลืองใน
พื้นที่ดังกล่าว
 Sannati Agro Farm Enterprises
Sannati Agro Farm Enterprise (SAFE) เป็นบริษัทจากอินเดีย มีการลงทุนเพาะปลู ก
ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ วเขียว ถั่วดา ถั่วชิคพี งา และเมล็ดทานตะวัน โดยมีเนื้อที่
เพาะปลูกทั้งสิ้น 10,000 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ในรัฐกัมเบลาทางภาคตะวันตกของประเทศ และมีโรงงาน
คัดแยก แปรรูป และบรรจุหีบห่อวัตถุดิบเป็นของตัวเอง โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะถูกส่งออก
 S&P Energy Solutions PLC
S&P Energy Solutions PLC (SPES) เป็นบริษัทในเครือ Shapoorji Pallonji จากอินเดีย
มีการลงทุนในพื้นที่ทั้งสิ้น 50,000 เฮกตาร์ในรัฐเบนิสฮันกุล-กุมุซ (Benishangul-Gumuz) ทางทิศ
ตะวันตกของประเทศ โดยประกอบธุรกิจการเพาะปลูกธัญพืช ถั่ว พืชน้ามัน และเครื่องเทศ รวมไป
ถึงมีการลงทุนในการผลิตน้ามันไบโอดีเซลจากต้นหยีน้า (Pongamia) อีกด้วย
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 BGI Ethiopia PLC
BGI Ethiopia PLC ปัจจุบันถือหุ้นโดยเครือ BGI Castel จากฝรั่งเศส เป็นบริษัทผู้ผลิต
เบียร์รายใหญ่ที่สุดในเอธิโอเปีย มีโรงงานผลิตเบียร์ทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ St. George Brewery ใน
กรุงแอดดิสอาบาบา Hawassa Brewery ในเมืองฮาวาสซา รัฐ SNNPR และ Kombolcha Brewery
ในเมืองกอมโบลชา รัฐอัมฮารา (Amhara) มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 360 ล้านลิตร
 Heineken
Heineken เป็นบริษัทผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่จากเนเธอร์แลนด์ และมีส่วนแบ่งตลาดเป็น
อันดับ 2 ในเอธิโอเปีย ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเบียร์ทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ Kilinto Brewery ชานกรุง
แอดดิสอาบาบา Bedele Brewery ในเมืองเบเดเล รัฐโอโรเมีย (Oromia) และ Harar Brewery ใน
เมืองฮาราร์ รัฐฮารารี (Harari) มีกาลังการผลิตรวมประมาณ 250 ล้านลิตร
8.3.3 บริษัทกรณีศึกษา
 Ruchi Agri PLC
Ruchi Agri PLC เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมการเกษตรของอินเดียในเครือ Ruchi Group
ซึ่งเป็นผู้ ผ ลิ ต น้ามันส าหรับบริโภคชั้นนาในอินเดีย บริษัทได้เ ข้ามาเพาะปลู กถั่ วเหลือ งและตั้ง
โรงงานผลิตน้ามันถั่วเหลืองในเอธิโอเปีย รวมถึงมีการผลิต น้ามันปาล์ม น้ามันจากเนื้อในเมล็ด
ปาล์ม และกากน้ามันปาล์ ม สาเหตุที่บริษัทตัดสิ นใจเข้าไปลงทุนในเอธิ โอเปีย เนื่อ งจากบริษั ท
เล็ ง เห็ น ถึ ง ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของประเทศด้ า นก าลั ง แรงงาน สถานที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสม และนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศของรัฐบาลเอธิโอเปีย
บริ ษั ท ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตการลงทุ น จาก Ethiopian Investment Agency (EIA) ในเดื อ น
ธันวาคม 2552 และในเดือนเมษายน 2553 บริษัท Ruchi Soya (บริษัทลูกของ Ruchi Group) ได้
ทาสัญญากับรัฐบาลเอธิโอเปียในการเช่าพื้นที่ 25,000 เฮกตาร์ในรัฐ กัมเบลา ทางภาคตะวันตก
ของประเทศ เป็นเวลา 25 ปี เพื่อเพาะปลูกถั่วเหลือง โดยมีมูลค่ากรลงทุนประมาณ 35.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทเริ่มต้นการผลิตในปี 2555 โดยเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองจากพื้นที่เพาะปลูก ของ
ตนเอง
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ต่อมาบริษัทได้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ามันถั่วเหลืองในแกมบาลา ซึ่งก่อให้เกิดการจ้าง
งานทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่คนในพื้นที่ ประมาณ 1,000-2,000 ตาแหน่ง อย่างไรก็ดี การเข้ามา
ของ Ruchi Agri PLC สร้างความไม่พอใจแก่เกษตรกรและผู้อาศัยในท้องถิ่น บางส่วนด้วยเช่นกัน
เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการนาพื้นที่ป่าไม้มาใช้ทาการเกษตร และแย่งงานคนในพื้นที่ไป ทั้งนี้ตาม
สัญญาเช่าพื้นที่ บริษัทได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลให้สามารถสร้างเขื่อน ระบบชลประทาน และ
ยังได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักรต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้
ค่อนข้างดี
 Herburg Roses
บริ ษั ท Herburg Roses ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยดอกกุ ห ลาบของประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ โดยเริ่ ม ด าเนิ น กิ จ การเมื่ อ ปี 2517 ในเมื อ ง Berkel en Rodenrijs ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และมีการลงทุนทางตรงไปยังต่างประเทศรวมถึงประเทศเอธิโอเปียด้วย
บริษัทขยายกิจการเข้ามาทาธุรกิจปลูกดอกกุหลาบที่ประเทศเอธิโอเปียเมื่อปี 2543 ที่
เมือง Ziway รัฐ Oromia ในโครงการ Sher9 เนื่องจากเอธิโอเปียมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ที่เ หมาะสมกั บการปลู ก ดอกกุ ห ลาบ ทั้ง ในด้านแสงแดดและสภาพอากาศที่อ บอุ่ นตลอดทั้ ง ปี
รวมถึงยังมีพื้นที่เพาะปลูกและกาลังแรงงานที่มีขนาดใหญ่ด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่เข้ามา
ตั้งกิจการ ธุรกิจการผลิตดอกไม้ในเอธิโอเปียยังอยู่ในขั้นต้นของการพัฒนา โดยเมื่อปี 2547 พื้นที่
ปลูกดอกกุหลาบในเอธิโอเปียมีเพียง 40 เฮกตาร์ แต่ ได้มีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น 250
เฮกตาร์ในปี 2549
สาหรับบริษัท Herburg Roses เริ่มจากการมีพื้นที่ปลูก 18 เฮกตาร์ และได้ขยายพื้นที่
การเพาะปลูกจนเท่ากับ 40 เฮกตาร์ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทสามารถผลิต ดอกกุหลาบได้ถึง 100 ล้าน
ดอกต่อปี Herburg Roses สามารถผลิตดอกกุหลาบได้ถึง 28 สายพันธุ์ และมีการขยายสายพันธุ์
และเพาะพันธุ์ใหม่อีกมากมาย ดอกกุหลาบของ Herburg Roses ล้วนเป็นดอกกุหลาบที่มีคุณภาพ
ท าให้ ส ามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศได้ ค่ อ นข้ า งมาก อี ก ทั้ ง Herburg Roses ยั ง มี ก ารใช้
แรงงานประมาณ 26 คนในการปลูกดอกกุหลาบต่อ พื้นที่ 1 เฮกตาร์ ดังนั้นการเข้ามาตั้งฐานปลูก
กุหลาบจึงเป็นการสร้างการจ้างงานให้กับคนในพื้นที่ได้อีกด้วย

9

Sher Project เป็นโครงการของบริษัท Sher Ethiopia PLC จากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ปลูกดอกไม้จานวนมากใน
เอธิโอเปีย บริษัท Sher ได้ให้บริษัทที่ทาธุรกิจปลูกดอกไม้ของเนเธอร์แลนด์เช่าพื้นที่ รวมถึง Herburg Roses ด้วย
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ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของบริษัทมากจากการใช้ประโยชน์จากสภาพที่เหมาะสมต่อ
การเพาะปลูก และการเป็นผู้เป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจเพาะปลูกดอกกุหลาบเป็นรายแรกๆ ในช่วงที่
ธุรกิจดังกล่าวยังเพิ่งเริ่มพัฒนา ประกอบกับการพยายามรักษาชื่อเสียงด้านคุณภาพ นอกจากนั้น
แล้ว บริษัทยังให้ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้รับรางวัล รับรองคุณภาพของกุหลาบและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก MPS10 ซึ่งช่วยทาให้ดอกกุหลาบของบริษัทเป็นที่นิยมและ
มีมูลค่ามากขึ้น และส่งผลให้กุหลาบของ Herburg Roses ที่ปลูกในเอธิโอเปีย เป็นสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมและชื่นชอบของชาวยุโรป โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นตลาด
หลักของ Herburg Roses

8.4 พื้นที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูปในเอธิโอเปีย
จากการพิจารณาข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ประกอบกับการเดินทางไปเก็บข้อมูลเชิงลึกใน
เอธิโอเปีย11 คณะผู้วิจัยเห็นว่าพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูปในเอธิโอเปีย ได้แก่ (1) พื้นที่ตอนกลางฝั่งตะวันออกของรัฐโอโรเมีย (2) พื้นที่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐอัมฮารา (3) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของรัฐ SNNPR และ (4) พื้นที่ฝั่งตะวันตก
ของรัฐทิเกรย์ (Tigray) ดังปรากฏในภาพที่ 8-9 ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีรายละเอียดทางกายภาพและ
สินค้าที่มีศักยภาพแตกต่างกันไป ดังที่จะนาเสนอต่อไปนี้

10

Milieu Programma Sierteelt หรือ Environmental Programme Floriculture เป็นองค์กรที่รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืนในการเพาะปลูกพืชสวนและดอกไม้
11 ตามคาแนะนาของผู้แทนจาก Ministry of Industry เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร
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ภาพที่ 8-9 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนในอุตสาหกรรม
การเกษตรและสินค้าเกษรแปรรูปในเอธิโอเปีย

ที่มา: Ethiopian Ministry of Industry

8.4.1 รัฐโอโรเมีย
รัฐโอโรเมียเป็นรัฐขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 284,538 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนกลาง
ค่อนไปทางใต้ของประเทศ มีอาณาเขตล้อมรอบกรุงแอดดิสอาบาบา ทาให้สะดวกต่อการขนส่ง
สินค้าไปจาหน่ายในเขตเมืองหลวงของประเทศ รัฐโอโรเมียมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 31.29 ล้าน
คนในปี 2555 มีรายได้ต่อหัวในปี 2554 ประมาณ 4,681 Birr ทั้งนี้ รัฐโอโรเมียเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่
ที่สุดและมีจานวนประชากรมากที่สุดในประเทศ
พื้นที่ตอนกลางฝั่งตะวันออกของรัฐโอโรเมียมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขา
มีภูมิอากาศค่อนไปทางร้อนชื้นและมีปริมาณฝนตกมากพอสมควร มีผลผลิตทางการเกษตรที่
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น่าสนใจ เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ ง มะเขือเทศ ถั่วปากอ้า และถั่ว Haricot โดยมีสถิติการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้างต้นภายในแต่ละเขตของพื้นที่ดังกล่าวดังปรากฏในตารางที่ 8-3
ตารางที่ 8-3 สถิติการผลิตสินค้าเกษตรที่น่าสนใจในพื้นที่ตอนกลางฝั่งตะวันออก
ของรัฐโอโรเมีย ในฤดูเก็บเกี่ยวของปี 2558/2559
หน่วย: ตัน

สินค้า
ข้าวสาลี
ข้าวบาร์เลย์
มันฝรั่ง
มะเขือเทศ
ถั่วปากอ้า
ถั่ว Haricot ขาว
ถั่ว Haricot แดง

เขต East
Shewa
212,212
14,647
241
6,600
2,829
7,264

เขต Arsi
654,899
268,573
24,076
82,535
4,001
8,926

เขต Bale
555,035
110,813
37,256
5,512
-

เขต West
Arsi
425,348
188,263
145,869
3,628
39,855

รวมทั้งรัฐ
2,664,024
1,093,945
444,889
11,773
465,081
58,485
149,650

ที่มา: Ethiopian Central Statistical Agency, Agricultural Sample Survey 2016/2017

8.4.2 รัฐอัมฮารา
รั ฐ อั ม ฮาราเป็ น รั ฐ ที่ ตั้ ง อยู่ ค่ อ นไปทางตอนเหนื อ ของประเทศ มี เ มื อ งส าคั ญ คื อ เมื อ ง
กอมโบลชาทางทิศตะวันออกของรัฐ ซึ่งเชื่อ มต่อ กับกรุงแอดดิสอาบาบาได้ผ่านเส้นทางหลวง
หมายเลข 2 และกาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ และมีเมืองบาฮีร์ดาร์ (Bahir Dar) และ
เมืองกอนดาร์ (Gondar) เป็นเมืองสาคัญอยู่ทางทิศตะวันตก เชื่อมต่อกับกรุ งแอดดิสอาบาบาได้
ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 3 รัฐอัมฮารามีพื้นที่ประมาณ 154,709 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 18.87 ล้านคนในปี 2555 และมีรายได้ต่อหัวในปี 2554 ประมาณ 4,590 Birr ทั้งนี้ รัฐ
อัมฮาราถือได้ว่าเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ภูมิประเทศในบริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐอัมฮารามีลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบสูง
มีทะเลสาบทานา (Lake Tana) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองบาฮีดาร์กับเมืองกอนดาร์ มีภูมิอากาศอบอุ่น
และมีปริมาณน้าฝนมากพอสมควร มีผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น ข้าวฟ่าง
ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ถั่วปากอ้า ถั่วชิคพี ถั่วขาว ถั่ว Haricot งา มันฝรั่ง และพริกแดง โดยมีสถิติ
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้างต้นภายในแต่ละเขตของพื้นที่ดังกล่าวดังปรากฏในตารางที่ 8-4
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ตารางที่ 8-4 สถิติการผลิตสินค้าเกษตรที่น่าสนใจในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
ของรัฐอัมฮารา ในฤดูเก็บเกี่ยวของปี 2558/2559
หน่วย: ตัน

สินค้า
ข้าวฟ่าง
ข้าวโพด
ข้าวบาร์เลย์
ถั่วปากอ้า
ถั่วชิคพี
ถั่วขาว
ถั่ว Haricot ขาว
ถั่ว Haricot แดง
งา
มันฝรั่ง
พริกแดง

เขต East
Gojjam
91,323
305,730
97,928
43,267
16,829
52,549
15,792
65,080
5,176

เขต West
Gojjam
898,622
51,036
38,215
19,526
17,832
21,240
57,422

เขต Awi
275,151
19,936
4,953
45,607
27,037

รวมทั้งรัฐ
1,640,299
1,962,937
608,069
272,644
233,265
181,624
53,391
52,429
146,626
279,790
116,118

ที่มา: Ethiopian Central Statistical Agency, Agricultural Sample Survey 2016/2017

8.4.3 รัฐ SNNPR
รัฐ SNNPR เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มีเมืองสาคัญคือเมือง
ฮาวาสซาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ ซึ่งเชื่อมต่อกับกรุงแอดดิสอาบาบาด้วยเส้นทางหลวง
หมายเลข 7 รั ฐ SNNPR มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 105,887 ตารางกิ โ ลเมตร มี ป ระชากรในปี 2555
ประมาณ 17.36 ล้านคน และมีรายได้ต่อหัวในปี 2554 ประมาณ 4,069 Birr ทั้งนี้ รัฐ SNNPR ถือ
ได้ว่าเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
รัฐ SNNPR มีพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเป็นป่า มีทะเลสาบอาวาสซา (Awassa Lake) ตั้งอยู่
ติดกับเมืองฮาวาสซา บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของรัฐมีภูมิประเทศแบบที่ราบสู งและภูเ ขา มี
ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน และมีปริมาณน้าฝนค่อนข้างมาก มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ถั่ว Haricot มันฝรั่ง กล้วย สับปะรด และกาแฟ
โดยมี ส ถิ ติ ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ข้ า งต้ น ภายในแต่ ล ะเขตของพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วดั ง ปรากฏใน
ตารางที่ 8-5
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ตารางที่ 8-5 สถิติการผลิตสินค้าเกษตรที่น่าสนใจในพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ของรัฐ SNNPR ในฤดูเก็บเกี่ยวของปี 2558/2559
หน่วย: ตัน

สินค้า
ข้าวโพด
ข้าวบาร์เลย์
ถั่ว Haricot ขาว
ถั่ว Haricot แดง
มันฝรั่ง
กล้วย
กาแฟ

เขต Sidama
113,738
21,206
21,278
79,717
50,433

เขต Gedeo
15,456
4,164
14
7,023
24,121

รวมทั้งรัฐ
1,085,726
151,506
7,215
146,827
181,676
427,371
148,343

ที่มา: Ethiopian Central Statistical Agency, Agricultural Sample Survey 2016/2017

8.4.4 รัฐทิเกรย์
รัฐทิเกรย์เป็นรัฐที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ มีเมืองสาคัญคือเมืองเมเคเล (Mekele)
อยู่ทางฝั่ งตะวันออกของรัฐ ซึ่งสามารถเชื่อ มต่อ กับกรุงแอดดิส อาบาบาได้ผ่ านเส้ นทางหลวง
หมายเลข 2 และมีเส้นทางรถไฟที่กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รัฐทิเกรย์มีพื้นที่ประมาณ 41,410
ตารางกิ โลเมตร มีประชากรในปี 2555 ประมาณ 4.93 ล้ านคน และมีรายได้ต่อ หัว ในปี 2554
ประมาณ 5,514 Birr
รัฐทิเ กรย์มีภูมิประเทศในลั กษณะที่ราบสู ง และมีภูมิอ ากาศค่ อ นข้างร้อ นและแห้ง มี
ปริมาณน้าฝนค่อนข้างน้อย มีผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจคืองาและข้าวฟ่าง โดยมีสถิติการ
ผลิตในแต่ละเขตในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของรัฐดังแสดงในตารางที่ 8-6
ตารางที่ 8-6 สถิติการผลิตสินค้าเกษตรที่น่าสนใจในพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ของรัฐทิเกรย์ ในฤดูเก็บเกี่ยวของปี 2558/2559
หน่วย: ตัน

สินค้า
งา
ข้าวฟ่าง

เขต Western
Tigray
57,474
246,059

เขต Northwest
Tigray
11,829
236,191

รวมทั้งรัฐ
70,116
712,005

ที่มา: Ethiopian Central Statistical Agency, Agricultural Sample Survey 2016/2017
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8.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร
และเกษตรแปรรูปในเอธิโอเปีย
8.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุนภายในประเทศ
ในด้ า นนโยบายเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการเกษตรและสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป รั ฐ บาล
เอธิ โ อเปี ย ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่ เ รี ยกว่า
Growth and Transformation Plan II (GTP II) (2015/16-2019/20) ซึ่งมีเป้าหมายหลักอย่างหนึ่ง
คือการเพิ่มบทบาทของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีอุตสาหกรรม
การเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักของประเทศ ทั้งนี้
แผน GTP II ได้มีการระบุเป้าหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูปไว้ดังตารางที่ 8-7 ต่อไปนี้
ตารางที่ 8-7 เป้าหมายการพัฒนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูปในแผน GTP II
ตัวชี้วัด
อัตราการเติบโตที่แท้จริงของ GDP
อัตราการเติบโตของภาคการเกษตรและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
สัดส่วนรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรต่อ GDP
จานวนแรงงานในภาคการเกษตรและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ผลิตภาพของแรงงานในภาคการเกษตรและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนของภาคการเกษตรและกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
ปริมาณการผลิตพืชผลทางการเกษตรหลัก
ผลิตภาพของพืชผลทางการเกษตรหลัก
ผลิตภาพในการผลิตอ้อย
ผลิตภาพในการผลิตธัญพืช
ผลิตภาพในการผลิตถั่ว
ผลิตภาพในการผลิตพืชน้ามัน
ผลิตภาพในการผลิตกาแฟ
ปริมาณการผลิตกาแฟ

หน่วย
ร้อยละ

สถานะ ณ ปี
2557/58
10.2

เป้าหมาย ณ
ปี 2562/63
11.0

ร้อยละ

6.4

8.0

ร้อยละ

3.6

6.5

31,752,000

33,371,573

มูลค่าเพิ่ม/คน

8,437

11,771

ร้อยละ
ตัน
ตัน/เฮกตาร์
ตัน/เฮกตาร์
ตัน/เฮกตาร์
ตัน/เฮกตาร์
ตัน/เฮกตาร์
ตัน/เฮกตาร์
ตัน

38.5
27,030,000
2.15
2.90
2.11
1.72
0.90
0.75
420,000

33.5
40,600,000
2.73
4.26
31.0
2.30
1.27
1.10
1,045,050

คน
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ตัวชี้วัด
ปริมาณอุปทานเมล็ดพันธุท์ ี่ได้รบั การปรับปรุงแล้ว
ปริมาณอุปทานปุ๋ยเคมี
จานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการส่งเสริมการเกษตร
พื้นที่ชลประทาน
ที่ดินที่จัดให้สาหรับนักลงทุน
พื้นที่สาหรับการเพาะปลูกดอกไม้
พื้นที่สาหรับการเพาะปลูกผัก
พื้นที่สาหรับการเพาะปลูกผลไม้
พื้นที่สาหรับการเพาะปลูกสมุนไพร
ปริมาณการผลิตอาหาร
รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากอาหารและ
เครื่องดื่ม

หน่วย
ตัน
ตัน
คน
เฮกตาร์
เฮกตาร์
เฮกตาร์
เฮกตาร์
เฮกตาร์
เฮกตาร์
ตัน

สถานะ ณ ปี
2557/58
187,378
1,223,309
10,090,000
2,340,000
2,400,000
1,565
1,298
10,779
190
3,800,000

เป้าหมาย ณ
ปี 2562/63
355,992
2,062,106
16,776,000
4,143,000
3,100,000
3,066
2,325
11,315
447
8,800,000

44,000,000

377,000,000

ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Ethiopian National Planning Commission, Growth and Transformation Plan II (2015/16-2019/20)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ นค้าเกษตรแปรรูป
ข้างต้น รัฐบาลเอธิโอเปียได้มีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานจานวนมาก การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปจะได้รับสิทธิประโยชน์ใ นการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังรายละเอียดในตารางที่ 8-8 ต่อไปนี12้
ตารางที่ 8-8 ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุนในอุตสาหกรรม
การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรม
การเพาะปลูกพืชล้มลุก
การเพาะปลูกธัญพืช ถั่ว พืชน้ามัน และ/หรือข้าว
การเพาะปลูกผัก และ/หรือสมุนไพร
การเพาะปลูกพืชให้เส้นใย
12

กรุงแอดดิสอาบาบา
และเขตปกครองพิเศษ
ของรัฐโอโรเมียรอบกรุง
แอดดิสอาบาบา

การลงทุนในพื้นที่อื่นๆ

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
3 ปี
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

3 ปี
4 ปี
5 ปี

ทั้งนี้ นักลงทุนยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 4.1.3.4
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กิจกรรม
การเพาะปลูกพืชล้มลุกอื่นๆ (พืชอาหารสัตว์ พืช
เพื่อการแพทย์ พืชให้น้ามันหอมระเหย
เครื่องเทศ และพืชอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง
การเพาะปลูกพืชระยะกลาง
การเพาะปลูกดอกไม้
การเพาะปลูกผลไม้ระยะกลาง (สตรอเบอร์รี่
บลูเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
การเพาะปลูกเครื่องเทศ พืชให้นามันหอมระเหย
และ/หรือพืชเพื่อการแพทย์ ทีม่ อี ายุในระยะกลาง
การเพาะปลูกพืชยืนต้น
การเพาะปลูกผลไม้ยืนต้น (มะม่วง อะโวคาโด
กล้วย ส้ม มะละกอ องุ่น เสาวรส และผลไม้อื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน)
การเพาะปลูกพืชสาหรับทาเครื่องดื่ม (กาแฟ ชา
และพืชอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
การเพาะปลูกพืชยืนต้นอื่นๆ (ต้นยาง ปาล์ม
สบู่ดา และพืชอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
การผลิตอาหาร
การแปรรูปผัก และ/หรือผลไม้
การผลิตน้ามันประประกอบอาหาร
การผลิตแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
การแปรรูปถั่ว พืชน้ามัน หรือธัญพืช ยกเว้นการ
ผลิตแป้ง
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
การผลิตน้าตาล
การผลิตช็อกโกแลต ลูกอม ขนมปังกรอบ และ
ขนมหวานอื่นๆ (ยกเว้นไอศกรีมและเค้ก)
การผลิตมักกะโรนี พาสตา และ/หรือผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
การผลิตอาหารสาหรับเด็กทารก กาแฟคั่วและบด
กาแฟสาเร็จรูป ชา ยีสต์ น้าส้มสายชู มายองเนส

8-29

กรุงแอดดิสอาบาบา
และเขตปกครองพิเศษ
ของรัฐโอโรเมียรอบกรุง
แอดดิสอาบาบา

การลงทุนในพื้นที่อื่นๆ

2 ปี

3 ปี

3 ปี

4 ปี

3 ปี

4 ปี

3 ปี

4 ปี

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

4 ปี

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

5 ปี

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

5 ปี

ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

6 ปี

3 ปี
3 ปี
3 ปี

5 ปี
5 ปี
5 ปี

3 ปี

5 ปี

3 ปี
5 ปี

5 ปี
6 ปี

1 ปี

2 ปี

3 ปี

5 ปี

2 ปี

4 ปี

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

8-30

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

กิจกรรม
น้าผึ้งสังเคราะห์ เกลือไอโอดีน หรือผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การผลิตอาหารสัตว์
การผลิตเครื่องดื่ม
การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การผลิตไวน์
การผลิตเบียร์ และ/หรือมอล์ตสาหรับทาเบียร์
การผลิตเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ น้าแร่ หรือน้า
ดื่มบรรจุขวดอื่นๆ
การผลิตอื่น
การผลิตแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรม
การเกษตร

กรุงแอดดิสอาบาบา
และเขตปกครองพิเศษ
ของรัฐโอโรเมียรอบกรุง
แอดดิสอาบาบา

การลงทุนในพื้นที่อื่นๆ

2 ปี

4 ปี

1 ปี
3 ปี
2 ปี

2 ปี
4 ปี
3 ปี

1 ปี

2 ปี

4 ปี

5 ปี

ที่มา: Regulation on Investment Incentives and Investment Area Reserved for Domestic Investors (Regulation No.
270/2017)

ในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ นอกเหนือไปจากกฎหมายและกฎระเบียบด้า นการ
ลงทุนโดยทั่ว ไปดังที่ไ ด้ก ล่ าวถึ งในบทที่ 4 แล้ ว เอธิ โอเปียยังมีกฎหมายและกฎระเบีย บอื่ น ๆ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจ เช่น
 Food, Medicine and Healthcare Administration and Control Authority
Proclamation (Proclamation No. 661/2009)13 เป็ น กฎหมายฉบั บ หลั ก ว่ า
ด้วยเรื่องความปลอดภัยของอาหารและยา ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เพื่อผลิตและจั ดจาหน่ายอาหาร การควบคุมคุณภาพและความปลอดภั ยของ
อาหาร การติ ด ฉลากและบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร การออกใบอนุ ญ าตน าเข้ า และ
ส่งออกอาหาร การฉายรังสีในอาหาร และการควบคุมคุณภาพน้า รวมถึงบัญญัติ
เกี่ ยวกั บประเด็ น ด้ านสุ ขอนามั ยอื่ นๆ โดยมี หน่ว ยงานหลั กที่ ดูแลด้ านความ

13

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.fmhaca.gov.et/documents/Proclamation_661.pdf
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ปลอดภั ย ของอาหารและยาคื อ Food, Medicine, Healthcare and Control
Authority (FMHACA)14
 Proclamation on Quality and Standards Authority of Ethiopia
Establishment (Proclamation No. 102/1998)15 เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย ที่ จั ด ตั้ ง
Ethiopian Standards Agency (ESA) ซึ่งเป็นหน่วยงานว่าด้วยมาตรฐานต่างๆ
ของเอธิโอเปียขึ้น โดย ESA มีการจัดทาระบบมาตรฐานที่เ รียกว่า Ethiopian
Standard ขึ้ น มา ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยทั้ ง มาตรฐานที่ ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ ง
ปฏิบัติตาม และมาตรฐานที่เป็นทางเลือกสาหรับผู้ประกอบการ16
 Proclamation on Pesticide Registration and Control (Proclamation No.
674/2010)17 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการจดทะเบียนและการควบคุม ยาฆ่าแมลง
โดยยาฆ่าแมลงที่จะจาหน่ายในเอธิโอเปียได้ จะต้องถูกจดทะเบียนกับ Ministry
of Agriculture เสียก่อน18
 Council of Ministers Regulations on Plant Quarantine (Regulation No.
4/1992)19 เป็นกฎหมายภายใต้อ านาจของ Ministry of Agriculture ซึ่งว่าด้วย
การควบคุมการนาเข้าและการจากัดการนาเข้าพันธุ์พืชบางชนิด ตามที่ปรากฏ
ในบัญชีแนบท้ายกฎระเบียบดังกล่าว
8.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
ปัจจุบันเอธิโอเปียอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก World
Trade Organization (WTO) และอยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาความตกลงการค้ า กั บ ประเทศในทวี ป
แอฟริก าอีก หลายประเทศ 20 ส่ ว นความตกลงการค้ าเสรีของเอธิ โอเปีย ที่มีผ ลบังคั บใช้แล้ ว คื อ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างเอธิโอเปียกับซูดาน ทาให้เอธิโอเปียสามารถส่งออกสินค้าไปยัง
14

สามารถอ่านรายละเอียดของมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับอาหารซึ่งกากับดูแลโดย FMHACA ได้ที่ http://www.fmhaca.gov.et/
standardsdirectivesguidelines.html
15 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.asu.edu.et/negarit/Gazeta-1990/Proclamation%20no.%20102-1998.pdf
16 สามารถตรวจสอบรายชือ
่ มาตรฐานที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัติตามได้ที่ http://www.ethiostandards.org/other%20files/
Binder9.pdf และสามารถตรวจสอบรายชื่อมาตรฐานทั้งหมดได้ที่ http://www.ethiostandards.org/other%20files/
2015%20catalogue.pdf
17 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://chilot.files.wordpress.com/2012/09/proc-no-674-201-pesticide-registration-andcontrol-proclamation.pdf
18 ดูตัวอย่างสารที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วได้ที่ http://www.moa.gov.et/registered-pesticides
19 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://faolex.fao.org/docs/texts/eth4524.doc
20 ดูรายละเอียดได้ในบทที่ 2
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ซูดานได้โดยได้รับการยกเว้นอากรสาหรับสินค้าทุกชนิด 21 นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ
African Growth and Opportunities Act (AGOA) แ ล ะ Everything But Arms (EBA) Initiative
รวมไปถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ศุ ล กากรภายใต้ ร ะบบ Generalized System of Preference
(GSP) จากประเทศต่อไปนี้
 ออสเตรเลีย ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสิ นค้ าทุกชนิด (อัต ราภาษี
MFN22 สาหรับสินค้าเกษตรอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5)
 แคนาดา ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้าเกษตรเกือบทุกชนิด ยกเว้น
ผลิ ต ภัณ ฑ์จากปศุสั ต ว์บางอย่าง (อัต ราภาษี MFN ส าหรับสิ นค้ าเกษตรของ
แคนาดามี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาษี ต ามมู ล ค่ า (Ad Valorem Tariff) และภาษี ใ นอั ต รา
จ าเพาะ (Specific Tariff) ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บเป็ น อั ต ราภาษี ต ามมู ล ค่ า แล้ ว จะอยู่
ระหว่างร้อยละ 0-100)
 รัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน 23 ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้า
เกษตรส่วนใหญ่ ยกเว้นธัญพืชบางชนิด แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง น้ามันพืช
บางชนิด น้าตาลและผลิตภัณฑ์ที่มีน้าตาลเป็นส่วนประกอบ และเครื่องดื่ม ต่างๆ
(อัตราภาษี MFN สาหรับสินค้าเกษตรของรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถานมีทั้ง
ที่เป็นภาษีตามมูลค่าและภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษีตาม
มูลค่าแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 0-50)
 สหภาพยุโรป ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้าเกษตรเกือบทุกชนิด
ยกเว้นน้าตาลและไวน์ (อัตราภาษี MFN สาหรับสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป
มีทั้งที่เป็นภาษีตามมูลค่าและภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษี
ตามมูลค่าแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 0-150)
 ญี่ปุ่น ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสิ นค้าเกษตรส่ว นใหญ่ ยกเว้นข้าว
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง น้าตาลและผลิตภัณฑ์จากน้าตาล และผักและผลไม้
บางชนิด (อัตราภาษี MFN สาหรับสินค้าเกษตรของญี่ปุ่นมีทั้งที่เป็นภาษีตาม

21

ซูดานมีอัตราภาษี MFN สาหรับสิ่งทอและเครือ่ งนุ่งห่มระหว่างร้อยละ 0-40 (เฉลี่ยประมาณร้อยละ 31) โดยสินค้าในกลุ่ม
เครื่องนุ่งห่ม (หมวด 61 และ 62) มีอตั ราภาษี MFN ร้อยละ 40 ทั้งหมด
22 Most-Favored Nation เป็นอัตราภาษีศุลกากรปกติที่สมาชิก WTO เรียกเก็บระหว่างกัน หากว่าไม่มีความตกลงการค้าอื่นๆ ที่ให้
สิทธิประโยชน์มากกว่า
23 3 ประเทศข้างต้นเป็นสมาชิกของสหภาพศุลกากรที่เรียกว่า Eurasian Customs Union จึงมีการเก็บภาษีศุลกากรจากประเทศ
ภายนอกในอัตราเดียวกัน
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มูลค่าและภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าแล้วจะอยู่
ระหว่างร้อยละ 0-750)
นิวซีแลนด์ ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้าทุกชนิด (อัตราภาษี MFN
สาหรับสินค้าเกษตรอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5)
นอร์เวย์ ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้าทุกชนิด (อัตราภาษี MFN
ส าหรับสิ นค้ าเกษตรของนอร์เ วย์มีทั้งที่เ ป็นภาษีต ามมูล ค่ าและภาษีใ นอั ต รา
จาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 0-350)
สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสิ นค้ าเกษตรส่ว นใหญ่
ยกเว้นผักและผลไม้บางชนิด ธัญพืชบางชนิด ผลิตภัณฑ์จากน้าตาลบางชนิด
อย่างไรก็ดี อัตราภาษีที่ถูกเรียกเก็บส่วนใหญ่จะน้อยกว่าร้อยละ 5 (อัตราภาษี
MFN สาหรับสินค้าเกษตรของสวิตเซอร์แลนด์เป็นภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อ
เทียบเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 0-1,000)
สหรัฐอเมริกา ได้รับการยกเว้นอากรในการนาเข้าสินค้าเกษตรเกือบทุกชนิด
ยกเว้นถั่ ว ลิ ส ง น้าตาลและผลิ ต ภัณฑ์จากน้าตาล และผั กและผลไม้บางชนิ ด
(อัต ราภาษี MFN ส าหรับสิ นค้ าเกษตรของสหรัฐอเมริกามีทั้งที่เป็นภาษีตาม
มูลค่าและภาษีในอัตราจาเพาะ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราภาษีตามมูลค่าแล้วจะอยู่
ระหว่างร้อยละ 0-160)

8.6 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูปในเอธิโอเปีย
8.6.1 ด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ความท้าทายสาคัญในการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปใน
เอธิ โ อเปี ย คื อ ปั ญ หาจากความเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ โดยในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา
เอธิโอเปียประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของเอธิโอเปียลด
น้อ ยลงเป็นอย่างมาก ในขณะที่ก ารจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานของเอธิ โอเปียใน
ปัจจุบนั ก็ยังคงไม่ครอบคลุมมากนัก เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันอุทกภัยก็ยังคง
มีอยู่อย่างค่อนข้างจากัด ผู้ลงทุนจึงมีความจาเป็นต้องประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งและอุกทกภัย
ในพื้นที่ที่ตนจะทาการลงทุนด้วยตนเองอย่างรอบคอบ
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8.6.2 ด้านต้นทุนในการคมนาคมขนส่ง
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล ทาให้การขนส่งสินค้าทั้งในการนาเข้า
และการส่งออกต้องทาผ่านทางอากาศหรือผ่านท่าเรือ Djibouti ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมทั้งในส่ว นของทางหลวงและทางรถไฟเพื่อเชื่อ มต่อพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ของ
เอธิโอเปียก็ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งหากแล้วเสร็จก็อาจจะช่วยให้ต้นทุนการขนส่งลดต่าลง
ได้พอสมควร
8.6.3 ด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งในส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่
ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ยังคงต้อง
พึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ก็ยังคง
มีค วามท้ าทายอยู่พ อสมควรในแง่ของการขนส่ งและการจัดหาเงิ นตราต่ างประเทศ ในขณะที่
ผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทก็ยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ
และต้อ งพึ่งพาการนาเข้าเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในส่ ว นของปัจจัยด้านแรงงาน แรงงานชาว
เอธิโอเปียแม้ว่าจะมีต้นทุนค่าจ้ างแรงงานที่ต่ามากและมีจานวนแรงงานมากเพียงพอ แต่แรงงาน
ส่วนใหญ่อาจไม่มีความคุ้นเคยต่อการผลิตสินค้าเกษตรในเชิงอุตสาหกรรม และจาเป็นต้องมีการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
8.6.4 ด้านการแทรกแซงกลไกตลาดจากภาครัฐ
ปัจจุบันรัฐบาลเอธิโอเปียมีบทบาทค่อนข้างสูงในการแทรกแซงกลไกตลาดของเอธิโอเปีย
ไม่ว่าจะเป็นการจากัดการออกใบอนุญาตนาเข้า -ส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์บางชนิด
(เช่น ข้าวสาลี น้ามันพืช เป็นต้น) การกาหนดเพดานราคาสินค้าเกษตรบางอย่าง (เช่น น้าตาล
น้ามันพืช เป็นต้น) การผูกขาดตลาดการผลิตน้าตาล การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์จริง และการกาหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงถึงร้อยละ 15 ทาให้กลไกตลาดใน
เอธิโอเปียไม่อาจทางานได้อย่างเต็มที่นัก และอาจสร้างข้อจากัดในการดาเนินธุรกิจบางอย่าง
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8.6.5 ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เอธิ โอเปียมีก ารขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญ ชีเดินสะพัดอย่างค่อนข้างรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เงิน Birr มีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
อาย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แม้ ว่ า รั ฐ บาลเอธิ โ อเปี ย จะมี ก ารลดค่ า เงิ น Birr ลงดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ อั ต รา
แลกเปลี่ยนในตลาดที่ไม่เป็นทางการยังคงต่าไปกว่านั้นอีก 24 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขาด
แคลนเงินตราต่างประเทศที่ค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของ
เอธิโอเปียก็ค่อนข้างสูง แม้ว่าจะเริ่มลดน้อยลงบ้างในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การจาหน่ายสินค้าเป็น
สกุลเงิน Birr มีต้นทุนทางการเงินสูงเมื่อเวลาผ่านไป 25 รวมถึงการจัดหาเงินตราต่างประเทศเพื่อ
ชาระค่าใช้จ่ายจากการนาเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าทุนอาจต้องใช้เวลานาน
8.6.6 ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพทางนโยบาย
แม้ ว่ า เอธิ โ อเปี ย จะจั ด ว่ า เป็ น ประเทศที่ มี ค วามปลอดภั ย และความสงบเรี ย บร้ อ ย
ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา แต่ในอดีตก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่มี
ความรุนแรงจากชนกลุ่ ม น้อ ยที่ไ ม่พ อใจต่อ นโยบายของรัฐ บาลและส่ งผลกระทบต่อ นัก ลงทุ น
ต่างชาติบ้าง26 รวมถึงบางครั้งที่ดินที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้เพื่อกิจกรรมทางการเกษตรขนาดใหญ่
ก็อาจนามาซึ่งความขัดแย้งกับชนพื้นเมืองและกลุ่มนักอนุรักษ์ได้เช่นเดียวกัน 27 นอกจากนี้ หาก
บริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนไม่สามารถพัฒนาที่ดินและส่งออกสินค้าได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ใ น
สัญญาการเช่าที่ดินกับรัฐบาล ก็อาจนามาซึ่งการบอกเลิกสัญญาการเช่าที่ดินจากรัฐบาลได้28

24

เช่นในช่วงปี 2557/2558 อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็น ทางการเฉลี่ ยแล้วอยู่ ที่ประมาณ 20.10 Birr ต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่อัตรา
แลกเปลี่ ย นในตลาดที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการอยู่ ที่ ป ระมาณ 22.29 Birr ต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ ตามการรายงานของ National Bank of
Ethiopia
25 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเอธิโอเปียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาที่อยู่ประมาณร้อยละ 7-10
ทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ในการฝากเงินในเอธิโอเปียมีค่าเป็นลบ
26 เช่น กรณีที่เกิดขึ้ น กับบริษัท Esmeralda Farms ของเนธอร์แลนด์ในปี 2559 http://nltimes.nl/2016/09/07/dutch-flower-farmcloses-doors-attack-ethiopian-militants
27 เช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัท Saudi Star และบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง https://ig.ft.com/sites/land-rush-investment/ethiopia/
28 เช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัท Karututi จากอินเดีย https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-11/karuturi-challengesethiopian-decision-to-cancel-farming-project
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8.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูปในเอธิโอเปีย
8.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยโอกาสสาหรับการลงทุน ในอุตสาหกรรมการเกษตร
และสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ทั้ ง จากปั จ จั ย ในด้ า นความหลากหลายของสภาพภู มิ ป ระเทศและ
ภูมิอากาศ ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค จานวนที่ดินที่รอการพัฒนา การเติบโต
ของกาลังซื้อภายในประเทศ และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการส่งออก ซึ่งธุรกิจที่นักลงทุนไทย
อาจเข้าไปลงทุนได้ เช่น
 การเพาะปลูกพืชเส้นใยต่างๆ เช่น ฝ้าย หรือใยสับปะรด (Sisal) เพื่อป้อนเข้าสู่
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนคือบริเวณที่ราบสูงในภาค
กลางและภาคตะวันตกที่มีปริมาณน้าฝนค่อนข้างมาก
 การเพาะปลูกดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกกุหลาบ และดอกไม้เมืองหนาวอื่นๆ เพื่อ
ส่งออกไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรป โดยพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนคือบริเวณ
ที่ราบสูงในภาคกลางและภาคตะวันตกที่มีปริมาณน้าฝนค่อนข้างมาก
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืชต่างๆ เช่น ถั่ว ข้าวโพด หรือข้าวสาลี เพื่อผลิต
เป็นอาหารสั ต ว์ ขนมปัง พาสตา ขนมขบเคี้ ยว หรือ ผลิ ต ภัณฑ์อื่นๆ ที่ส ร้า ง
มูลค่าเพิ่ม โดยพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนคือบริเวณรัฐโอโรเมียและรัฐอัมฮา
รา ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตธัญพืชหลักของประเทศ
 การแปรรูปพืชน้ามันต่างๆ เช่น งา เมล็ดไนเจอร์ (Niger Seed)29 เมล็ดดอกฝ้าย
ถั่วเหลือง ฯลฯ เป็นน้ามันพืช เพื่อจาหน่ายในประเทศทดแทนการนาเข้า โดย
พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนจะขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ เช่น ในกรณี
ของงาคือรัฐทิเกรย์ซึ่งมีการผลิตงามาก ในกรณีของเมล็ดไนเจอร์จะพบได้มาก
ในรัฐอัมฮารา และในกรณีของถั่วเหลืองจะพบได้มากในรัฐเบนิสฮันกุล-กุมุซ
 การแปรรูปเมล็ดกาแฟเป็นกาแฟคั่ว-บด หรือกาแฟสาเร็จรูป เพื่อส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ โดยพื้ นที่ที่เ หมาะสมแก่การลงทุนคื อ บริเ วณรัฐโอโรเมียและรัฐ
SNNPR ซึ่งมีการเพาะปลูกกาแฟเป็นจานวนมาก

29

เมล็ดพืชน้ามันชนิดหนึ่ง พบได้มากในเอธิโอเปียและมาลาวี
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การลงทุนในเอธิโอเปียอาจกระทาได้ทั้งในรูปแบบของการถือหุ้นด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่งเลือกใช้ ซึ่งอาจรวมถึ งการเข้าไปเพาะปลูก
ผลผลิตโดยว่าจ้างเกษตรกรท้องถิ่นด้วยตนเองด้วย หรือนักลงทุนไทยอาจเลือกที่จะร่วมทุนกับนัก
ลงทุนท้องถิ่นเพื่อตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าโดยรับซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร และทาหน้าที่เป็นผู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก็ได้เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบธุรกิจสาหรับนักลงทุนไทยทั้งธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อย
(SMEs) อาจสรุปได้ดังตารางที่ 8-9
ตารางที่ 8-9 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ธุรกิจรายใหญ่
ห่วงโซ่การผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ (ตั้งแต่
ห่วงโซ่การลงทุน
การเพาะปลูกไปจนถึงการแปรรูปผลผลิต)
ที่เหมาะสม
รูปแบบการทาธุรกิจ เข้าไปลงทุนทัง้ การเพาะปลูกและจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปผลผลิตที่ได้ควบคู่กันไป
ที่เหมาะสม
โดยลงทุนในส่วนของไร่เพาะปลูกเอง จัด
จ้างลูกจ้างเข้ามาทางาน อาศัยเทคโนโลยี
การผลิต เครื่องมือ/เครื่องจักรทาง
การเกษตร รวมถึงองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการมาสนับสนุนการผลิต รวม
ไปถึงทา Contract Farming กับเกษตรกร
ในพื้นที่ เพื่อเพิม่ ปริมาณผลผลิตวัตถุดบิ ที่
จะมาใช้ผลิตในโรงงาน ทัง้ นี้ นักลงทุน
ไทยไม่จาเป็นต้องเข้ามาร่วมทุนกับนัก
ลงทุนท้องถิ่น
 ตลาดในประเทศ: ฝ้าย น้ามันพืช
ตลาดเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช กาแฟ
ที่สาคัญ
 ตลาดต่างประเทศ: กาแฟ ดอกไม้
(เน้นตลาดที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี)
ประเด็นสาคัญในการ  การเลือกพื้นที่ลงทุนควรตรวจสอบ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เข้าไปทาธุรกิจ
รอบคอบ (ทา Due Diligence) เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งกับคน
ในท้องทีห่ รือภัยธรรมชาติ

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
ห่วงโซ่การผลิตระดับปลายน้า (การแปร
รูปผลผลิต)
เข้าไปลงทุนในโรงงานแปรรูปผลผลิต
ต่างๆ โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
รายย่อย และอาศัยเทคโนโลยีการผลิต
และองค์ความรู้ของตนเองมาประกอบการ
ผลิต ทั้งนี้ นักลงทุนไทยอาจเข้าไปลงทุน
เองทั้งหมดหรือร่วมลงทุนกับนักลงทุน
ท้องถิ่นก็ได้

 ตลาดในประเทศ: น้ามันพืช

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช กาแฟ
 ตลาดต่างประเทศ: กาแฟ ดอกไม้
(เน้นตลาดที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี)
 แรงงานท้องถิ่นอาจขาดความคุน
้ เคย
กับการผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม
และต้องการความช่วยเหลือทาง
เทคนิครวมถึงการถ่ายทอด
องค์ความรูจ้ ากนักลงทุนต่างชาติ
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ธุรกิจรายใหญ่
ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
 แรงงานท้องถิ่นอาจขาดความคุน
้ เคย  ตลาดในประเทศมีความต้องการที่
กับการผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม
เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เอธิโอเปียมี
และต้องการความช่วยเหลือทาง
ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การผลิต
เทคนิครวมถึงการถ่ายทอดองค์
เพื่อส่งออกจึงเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูด
ความรูจ้ ากนักลงทุนต่างชาติ
เช่นกัน
 ตลาดในประเทศมีความต้องการที่
เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เอธิโอเปียมี
ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การผลิต
เพื่อส่งออกจึงเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูด
เช่นกัน
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

8.7.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับนักลงทุนไทย
ในการลงทุ น ในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ขนาดใหญ่ ใ นเอธิ โ อเปี ย นั ก ลงทุ น ควรด าเนิ น การ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน (Due Diligence) ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดิ นกับ
ประชาชนในพื้นที่ การก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีความเปราะบาง หรือความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ รวมถึงควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาการเช่าที่ดินจากรัฐบาลให้รอบคอบ เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจในเอธิโอเปียคืออัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูง
และค่าเงิน Birr ที่ค่อยๆ ลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้การเก็บรายได้เป็นเงินสกุล Birr มีต้นทุนทาง
การเงินที่ค่อนข้างสูงในแต่ละปี นักลงทุนจึงควรส่งผลกาไรออกนอกประเทศหรือเก็บเป็นเงินสกุล
หลักอื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยเก็บเงินสกุล Birr ไว้เฉพาะเท่าที่จาเป็นต่อการใช้จ่าย
ภายในประเทศเท่านั้น และในกรณีที่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ นักลงทุนอาจเลือกที่จะ
ตั้งบริษัท Trading ในประเทศอื่น (อาจเลือกประเทศที่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลต่า) เพื่อรับรายได้จาก
การจาหน่ายในประเทศนั้นๆ แทน โดยที่ไม่ต้องส่งรายได้ทั้งหมดกลับเข้ามายังเอธิโอเปีย
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บทที่ 9
ผลสรุปการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding)
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ส านัก งานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (ส านักงานฯ) และคณะผู้ วิจัยจากบริษัท
โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด (คณะผู้วิจัย) ได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกยัง
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (เอธิโอเปีย) ในช่วงวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน
2560 โดยการเดินทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เพิ่มเติม
จากการศึก ษาข้อ มูล ทั่ว ไปผ่ านแหล่ งข้อ มูล ทุติยภู มิ ส านักงานฯ และคณะผู้ วิจัยได้เ ข้าพบกั บ
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเอธิโอเปีย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการเดินทางดังกล่าว จะถูก
นามาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในเอธิ โอเปีย นอกจากนี้ การ
เดินทางดังกล่าวได้รับการคาดหมายว่าจะมีส่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสอง
ประเทศ โดยเฉพาะระหว่างสานักงานฯ และหน่วยงานสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องด้านการค้าและ
การลงทุนของเอธิโอเปีย อันจะเป็นการสร้างโอกาสและลู่ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างทั้ง
สองประเทศต่อไปในอนาคต

9.1 สรุปการเตรียมการเดินทาง
การเตรียมการเดินทางเริ่มต้นจากสานักงานฯ และคณะผู้วิจัย ได้จัดทาหนังสือขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งหนังสือดังกล่าวผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุ ง ไนโรบี ประเทศเคนยา ซึ่ ง มี เ ขตอ านาจครอบคลุ ม ถึ ง เอธิ โ อเปี ย จากนั้ น สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง ไนโรบี จึงได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
เอธิโอเปีย เพื่อทาการนัดหมายเข้าพบหน่วยงานภาครัฐ และการขอความร่วมมือเพื่อเข้าเยี่ยมชม
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกาหนดการที่ได้นัดหมายไว้ ส่วนของการนัดหมายเข้าพบกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนในเอธิ โ อเปี ย ส านั ก งานฯ และคณะผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานเหล่านั้น และส่งหนังสือดังกล่าวโดยตรง
สาหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการเตรียมการเดินทาง พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในบางหน่วยงานไม่สะดวกให้คณะเดินทางเข้าพบในเวลาที่ได้แจ้งไป จึงจาเป็นต้องมีการสลั บ
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สับเปลี่ยนรายชื่อของหน่วยงานและระยะเวลาที่จะเข้าพบอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้ว
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้รับการแก้ไข และกิจกรรมการเดินทางลงสารวจพื้นที่และเก็บข้อมูล
เชิงลึกในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

9.2 สรุปผลการหารือ
คณะผู้เดินทางได้เข้าพบกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง จากภาครัฐและภาคเอกชนในเอธิโอเปีย
เพื่อประชุมหารือและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็นต่อการศึกษา โดยหน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ
ต่างเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญ และ/หรือมีความเกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ และ/หรือการลงทุน
รายละเอียดของบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ รวมถึงวัตถุประสงค์
ของการนัดหมายเข้าพบ แสดงไว้ดังตารางที่ 9-1
ตารางที่ 9-1 หน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และประเด็นการหารือ
Organizations

Roles and Responsibility

Ethiopian Coffee Exporters
Association (ECEA)

The Ethiopian Coffee Exporters Association (ECEA)
is the 1st producer Association that emerged in
Ethiopia in 1967 under the original name “Ethiopian
Coffee and Haricot Beans Exporters’ Association”.
Now the association deals only in coffee and has 98
active members, who are contributing to the economy
by exporting about 90% of the country’s coffee. The
association’s roles include:
 To serve as a forum for exchange of ideas
among members
 To keep members informed on price
movements in international coffee markets
and keep abreast of developments in global
coffee production and consumption
 To lobby the government and other
concerned agencies with regard to
production, quality and trading of coffee
 To satisfy buyers by ensuring the fulfillment
of commitments in quality and quantity and
consistent delivery
 To promote Ethiopian coffee in international
trade

Discussion Points
 Potential sectors and reasons to invest in
agricultural and agro-processing business in
Ethiopia
 Potential challenges in agricultural and agroprocessing business in Ethiopia
 Current and future production and
consumption of coffee in Ethiopia and in
major markets
 Things to know when doing agricultural and
agro-processing business in Ethiopia
 Potential business models for foreign
investors
 Major players in the industry
 Potential business partners
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Organizations

Roles and Responsibility

Ethiopian
Investment
Commission (EIC)

The Ethiopian Investment Commission (EIC) is an
autonomous government institution accountable to
the country’s Investment Board, which is chaired by
the Prime Minister. A Commissioner, who is also
member of the Board, heads the EIC. The main
services provided by EIC include:
 Promoting the country’s investment
opportunities and conditions to foreign and
domestic investors;
 Issuing investment permits, business licenses
and construction permits;
 Issuing commercial registration certificates as
well as renewals, amendments, replacements
or cancellations;
 Issuing work permits, including renewals,
replacements, suspensions or cancellations;
The Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral
Associations (ECCSA) is an apex organization of
Chambers and Sectoral Associations in Ethiopia. It
has eighteen members including nine Regional
Chambers of Commerce and Sectoral Associations,
two City Chambers of Commerce and Sectoral
Associations, one National Chamber of Sectoral
Associations and six Sectoral Associations organized
at national level. ECCSA is established to fulfill the
following objectives
 Providing different services to the business
community
 Safeguarding the overall rights and benefits
of its members
 Promoting and publicize products and
services of the country
 Serving as a bridge between the business
community and the Government
Ethiopia Textile and Garment Manufacturer’s
Association (ETGAMA) is a national Association of
textile and garment industry, established pursuant
with Ethiopia Chamber of Commerce and Sectoral
Association Proclamation no. 341/2003. Its mission is
to create a vibrant textile and garment sector, which
can play a leading role in the growth and development

Ethiopian Chamber of
Commerce and Sectoral
Associations (ECCSA)

Ethiopian Textile and
Garment
Manufacturers
Association (ETGAMA)

9-3

Discussion Points
 Reasons to invest in Ethiopia
 Potential sectors, products, and locations to
invest
 Current situation and future plans regarding
investment in Ethiopia
 Procedures rules, and regulations related to
foreign direct investment in Ethiopia
 Limitations and Restrictions on foreign
investment in Ethiopia
 Assistance and incentives that EIC can
provide

 Overall economic and investment climate in
Ethiopia
 Reasons to invest and potential sectors in
Ethiopia
 Things to know when doing business in
Ethiopia
 Potential business partners in Ethiopia
 Relationship between local and foreign
entrepreneurs
 Assistance that ECCSA can provide

 Potential sectors and reasons to invest
textiles and garments industry in Ethiopia
 Potential challenges in textiles and garments
industry in Ethiopia
 Current and future situation of textiles and
garments industry in Ethiopia and in major
markets
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Organizations

Roles and Responsibility
of the manufacturing industry sector by bridging the
gap through capacity building, market linkage and
policy advocacy.

Ministry of Agriculture and
Natural Resources

The roles of the Ministry include:
 Promote market-oriented modern agricultural
system;
 Conserve, develop and use the natural
resources sustainable;
 Put in place modern agricultural marketing
system;
 Build the capacity of disaster prevention and
preparedness;
 Empower women and youth in development
so that they could benefit therefore

Industrial Parks Development
Corporation of Ethiopia
(IPDC)

The Ethiopian Industrial Parks Development
Corporation (IPDC) was established in 2014, as a
public enterprise. Inspired from the full support of
government, IPDC is becoming an engine of rapid
industrialization that nurture manufacturing industries,
to accelerate economic transformation, promote and
attract both domestic and foreign investors.

Ministry of Industry

To activate both pre and post investment servicing, it
avails serviced industrial land, pre-built sheds
equipped with all-encompassing utilities and
infrastructural facilities that fit international standards,
with no compromise on workers’ security and
environmental safety.
The mission of Ministry of Industry is to promote and
expand the development of industry by creating
conducive enabling environment for the development
of investment and technological capacity of the
industry sector.
Power and Duties of Ministry of Industry include:

Discussion Points
 Things to know when doing textiles and
garments business in Ethiopia
 Potential business models for foreign
investors
 Major players in the industry
 Potential business partners
 Current situation and future development
plan of agricultural and agro-processing
industry in Ethiopia
 Reasons to invest in agricultural and agroprocessing industry in Ethiopia
 Potential sectors, products, and locations to
invest
 Procedures, rules, and regulations related to
investment agricultural and agro-processing
industry in Ethiopia
 Assistance and incentives that the Ministry of
Agriculture and Natural Resources can
provide
 Availability of space, infrastructures, existing
firms in each industrial park in Ethiopia
 Future development of industrial parks in
Ethiopia
 Potential sectors and reasons to invest in
each industrial park
 Procedures to invest in each industrial park
in Ethiopia
 Assistance and incentives that IPDC can
provide

 Current situation and future development
plan of textiles and garments industry in
Ethiopia
 Reasons to invest in textiles and garments
industry in Ethiopia
 Potential sectors, products, and locations to
invest
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Roles and Responsibility
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Discussion Points

 Formulate policies, strategies and action
 Procedures, rules, and regulations related to
plans that assist in the acceleration of
investment textiles and garments industry in
industrial development;
Ethiopia
 Promote the expansion of industry and
 Assistance and incentives that the Ministry of
investment;
Industry can provide
 Facilitate selection, adoption and
implementation of technology, acquiring best
practices and technology transfer and skills
development;
 Provide necessary support and capacity
building to Regional states or city
administrations on establishment of industrial
zones and carry out clusters.
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

 สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนจาก Ethiopian Coffee Exporters Association
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนของ Ethiopian Coffee Exporters
Association ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผล
การประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Ethiopian Coffee Exporters Association
Ethiopian Coffee Exporters Association (ECEA) เป็ น สมาคมของผู้ ส่ ง ออกกาแฟใน
เอธิโอเปีย ทาหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของผู้ส่งออกกาแฟในการเจรจาต่อรองด้านนโยบายและการ
ผ่อนคลายกฎระเบียบในการส่งออก ส่งเสริมกิจกรรมการค้าในต่างประเทศและสร้างเครือข่ายกับ
สมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กากับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลด้านราคากาแฟในตลาดโลก และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่ผู้ส่งออกกาแฟ ปัจจุบัน ECEA มีสมาชิกอยู่ประมาณ 200 ราย
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟในเอธิโอเปีย
กาแฟเป็นพืชที่มีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับชาวเอธิโอเปียมาเป็น
เวลาช้ า นาน โดยเอธิ โ อเปี ย ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ประเทศต้ น ก าเนิ ด ของกาแฟ และในปั จ จุ บั น มี ช าว
เอธิโอเปียราว 15-20 ล้านคนที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ และเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้เป็น
เงินตราต่างประเทศมากถึงร้อยละ 20-25 ของรายได้ทั้งหมด
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กาแฟที่ปลูกในเอธิโอเปียทั้งหมดเป็นสายพันธุ์อาราบิก้า (Arabica Coffee) และมีชนิด
แยกย่อยต่างกันไป 9 ชนิดตามพื้นที่ปลูก โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งสืบทอดวัฒนธรรมการปลูก
กาแฟมาเป็นเวลานาน และถือเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงและมีราคาแพง
ตลาดกาแฟของเอธิโอเปียมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยชาวเอธิโอเปียมีความชื่น
ชอบการดื่มกาแฟเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม ทาให้ตลาดในประเทศมีบทบาทสูงใน
การก าหนดราคากาแฟ ในขณะที่ ผู้ ส่ ง ออกกาแฟจะไม่ มี อ านาจในการก าหนดราคามากนั ก
เนื่องจากเกษตรกรมีทางเลือกที่จะจาหน่ายกาแฟในตลาดในประเทศซึ่งให้ราคาสูงกว่าแทนได้
กาแฟถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์พิเศษในเอธิโอเปีย โดยการค้ากาแฟจะถูกควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันการค้ากาแฟสามารถทาได้ผ่านทางตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) แบบ
ออนไลน์ และ ECEA มีความต้องการที่จะปรับปรุงระบบการค้าใหม่ให้มีการตรวจสอบที่มาของ
กาแฟได้ง่ายขึ้น มีความยั่งยืนและความเป็นธรรมต่อเกษตรกรมากขึ้น และมีการควบคุมคุณภาพ
กาแฟได้ดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือด้านธุรกิจกาแฟระหว่างเอธิโอเปียกับไทย
ในอดีต เศรษฐกิ จของเอธิ โอเปียพึ่งพารายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลั ก และใน
ปัจจุบันเอธิโอเปียกาลังพยายามที่จะขยายบทบาทของภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ดังนั้น จึงมี
ความเป็นไปได้ที่นัก ลงทุนจากไทยจะเข้ ามาลงทุนในส่ ว นของกิจกรรมการผลิ ต และการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่กาแฟของเอธิโอเปีย โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมการคั่วเมล็ดกาแฟ การแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเอธิโอเปียมีความพร้อมอยู่แล้วสาหรับการลงทุนทั้งในด้านวัตถุดิบและด้าน
แรงงาน รวมถึ ง ECEA มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะช่ ว ยเป็ น สื่ อ กลางในการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า ง
นักลงทุนจากไทยกับผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐในเอธิโอเปีย
 สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนจาก Ethiopian Investment Commission
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบผู้แทนของ Ethiopian Investment Commission
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการประชุมหารือ
ในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
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ภาพรวมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเอธิโอเปีย
ผู้ แ ทนของ Ethiopian Investment Commission (EIC) ได้ ก ล่ า วแนะน าว่ า EIC เป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในเอธิโอเปีย ภายใต้นโยบายการลงทุนที่ถูกกาหนดโดย
Investment Board นอกจากนี้ ผู้แทนของ EIC ยังได้กล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจในเอธิโอเปียมีการ
ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 11 ต่อปีในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา รวมถึงเอธิโอเปียยังเป็นตลาด
ขนาดใหญ่และมีแรงงานจานวนมากอยู่ในวัยทางาน ตลอดจนต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าในเอธิโอเปีย
ยังต่ามากเพียง 0.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนี้ สินค้าส่งออกจากเอธิโอเปียไป
ยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปยังได้รับการยกเว้นอากรภายใต้ African Growth and Opportunities
Act (AGOA) และ Everything But Arms (EBA) Initiative ตามลาดับ ทาให้เอธิโอเปียเป็นประเทศ
ที่ มี ค วามน่ า ดึ ง ดู ด มากในการเข้ า มาลงทุ น และในปั จ จุ บั น ได้ มี นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ จ านวนมาก
หลั่งไหลเข้ามาลงทุนในเอธิโอเปีย โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีน
การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ปั จ จุ บั น เอธิ โ อเปี ย ได้ มี ก ารพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรมขึ้ น มาหลายแห่ ง โดยมี เ ขต
อุ ต สาหกรรมส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ริ่ ม ด าเนิ น การแล้ ว เช่ น เขตอุ ต สาหกรรม Bole Lemi I และเขต
อุตสาหกรรม Hawassa และยังมีเขตอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่กาลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้
ซึ่งการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้จัดหาไว้
ได้รับการอ านวยความสะดวกจากการเข้าถึ ง จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One-Stop
Shop) ทั้งในด้านการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ การออกใบอนุญาตทางาน การจัดการ
ด้านศุลกากร ฯลฯ ภายในเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
EIC ยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ประกอบการในกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานที่ตั้งโรงงาน สาขาที่ทาการลงทุน สัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออก เป็นต้น) การลดหรือยกเว้นอากรสาหรับการนาเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร การยกเว้นอากร
สาหรับการส่งออก เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ต่างๆ สามารถศึกษาได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ EIC
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 สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนจาก Ethiopian Chamber of Commerce and
Sectorial Associations
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบผู้ แทนของ Ethiopian Chamber of Commerce
and Sectorial Associations ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
โดยสรุปผลการประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Ethiopian Chamber of Commerce and Sectorial Associations
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectorial Associations (ECCSA) เป็นองค์กร
หอการค้ากลางของประเทศเอธิโอเปีย ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ Charter No. 90/47 ในปี 1947 ปัจจุบัน
มี ส ม า ชิ ก เ ป็ น ห อ ก า ร ค้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค (Regional Chamber of Commerce) แ ล ะ ส ม า ค ม
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (Sectoral Association) ทั้งสิ้น 18 ราย
ECCSA มี บ ทบาทหลั ก ในด้ า นการส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ การเป็ น ตั ว แทน
ภาคเอกชนในการเจรจากั บรัฐบาล และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถต่างๆ โดย
ดาเนินการผ่านการจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) เป็นประจาทุกปี การส่งคณะผู้แทนไปเยือน
ประเทศต่างๆ เพื่อทากิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการออกเผยแพร่ และการจัดเวทีการเสวนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในเอธิโอเปีย
เอธิ โ อเปี ย เป็ น ประเทศที่ มี ค วามโดดเด่ น กว า่ ประเทศอื่ น ๆ ในแอฟริ ก า ในฐานะที่
เอธิโอเปียเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน ในทางหนึ่งจึงอาจกล่าวได้ว่า
เอธิโอเปียเป็นเมืองหลวงของแอฟริกา และยังมีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังเอธิโอเปีย
มากถึง 13 ล้านคนต่อปี ซึ่งถือว่ ามากเป็นอันดับต้นๆ ของแอฟริกา นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังมี
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ต่า อันเนื่องมาจากมีต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าเพียง 0.03 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง1 และมีอัตราค่าจ้างแรงงานโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
เท่านั้น รวมถึงยังมีกาลังแรงงานจานวนมากที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและกาลังจะถูกป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

1

อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลยุติการอุดหนุนราคาพลังงานไฟฟ้า ราคาอาจเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 0.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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เศรษฐกิจของเอธิโอเปียมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าร้อยละ 10 ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา
โดยมี แ รงขั บ เคลื่ อ นหลั ก มาจากการขยายตั ว ของภาคการเกษตร ในขณะที่ บ ทบาทของ
ภาคอุตสาหกรรมของเอธิโอเปียยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น แต่บทบาทของภาคอุตสาหกรรม
ต่อเศรษฐกิจของเอธิโอเปียก็กาลังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับบทบาทของ
ธุรกิจภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจเอธิโอเปียที่ยังคงจากัดอยู่เพียงประมาณร้อยละ 12-13 ของ GDP
เนื่องจากเอธิโอเปียเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบตลาดได้เพียงไม่นานหลังจากที่
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้ล่มสลายลงในปี 1991 อย่างไรก็ดี บทบาทของภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจของ
เอธิโอเปียก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นไปอีกเช่นกัน
ที่ผ่านมาเอธิโอเปียมีมูลค่าการขาดดุลการค้ากับไทยค่อนข้างมาก ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็น
ถึงช่องว่างที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้ามาลงทุนเพื่อผลิตสินค้าทดแทนการนาเข้าได้ โดยใน
ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเอธิโอเปียยังมีอยู่อย่างค่อนข้างจากัด ในขณะที่
ภาครัฐและภาคธุรกิจของเอธิโอเปียมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความสนับสนุนแก่นักลงทุนไทยที่
ประสงค์จะเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปีย โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมเบาต่างๆ เช่น เครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ยา เป็นต้น
 สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนจาก Ethiopian Textile and Garment Manufacturer’s
Association
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนของ Ethiopian Textile and Garment
Manufacturer’s Association ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 – 12.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
โดยสรุปผลการประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Ethiopian Textile and Garment Manufacturer’s Association
Ethiopian Textile and Garment Manufacturer’s Association (ETGAMA) เป็นสมาคม
ของผู้ ผ ลิ ต สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ในเอธิ โ อเปี ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น การหลั ก คื อ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายทางธุ รกิจ และเป็นผู้แทนของภาค
ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในการเจรจาต่อรองด้านนโยบายต่างๆ ปัจจุบันมีจานวนสมาชิกทั้งสิ้น
84 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ แต่ยังคงไม่มี
ผู้ประกอบการจากไทยที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะนี้
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คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเอธิโอเปีย
เศรษฐกิจเอธิโอเปียกาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การผลักดัน
อย่างจริงจังของรัฐบาลเอธิโอเปีย โดยเฉพาะจากการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเขต
อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักเชิง
ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลเอธิโอเปียให้การส่งเสริม โดยในปัจจุบันได้มีบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงหลาย
แห่งเข้ามาดาเนินธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเอธิโอเปียแล้ว ในขณะที่ปริมาณการผลิตฝ้ายซึ่ง
เป็นวัต ถุ ดิบหลั ก ของอุต สาหกรรมสิ่ งทอก็กาลั งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อ ยู่ ที่ประมาณ
150,000-200,000 ตันต่อปี
ในด้านสถานที่ที่เหมาะแก่การลงทุน ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจานวนหนึ่งทาการลงทุน
นอกพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับที่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งลงทุนภายในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งการ
ลงทุนภายในเขตอุตสาหกรรมอาจเป็นทางเลือกที่สะดวกมากกว่า เนื่องจากนักลงทุนไม่จาเป็นต้อง
ทาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้ว ยตนเอง และได้รับการอานวยความ
สะดวกจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ การลงทุนในบริเวณกรุง Addis Ababa อาจไม่ใช่ทางเลือกที่
เหมาะสมเท่าไรนัก เนื่องจากมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่แพง และการลงทุนในพื้นที่นอกกรุง
Addis Ababa จะได้รับการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี โดยใน
ปัจจุบัน พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนแห่งหนึ่งคือเขตอุตสาหกรรม Mekelle Industrial Park ที่
กาลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้ (เนื่องจากในปัจจุบันเขตอุตสาหกรรม Hawassa Industrial Park
ได้ถู ก จับจองจนเต็มพื้ นที่แ ล้ว ) ซึ่งพื้ นที่ดังกล่ าวมีศักยภาพในการผลิต สูงและมีเ ถียรภาพทาง
การเมืองค่อนข้างดี อย่างไรก็ดี เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือ Djibouti ประมาณ
750 กิโลเมตร และการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจากเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวไปยังท่าเรือ
ยังคงต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1.5 ปี
ในด้านต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ เอธิโอเปียมีจุดเด่นในด้านต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าและ
ค่าจ้างแรงงานที่ต่า โดยต้นทุนค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบันอยู่ที่
ประมาณ 45-50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน (อัตราค่าจ้างขั้นต่าอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ล ะ
พื้นที่) โดยผู้ประกอบการอาจต้องจัดหาสวัสดิการบางอย่างให้แก่พนักงาน เช่น การจัดหารถรับ-ส่ง
พนักงาน2 ในขณะที่ต้นทุนด้านการเช่าพื้นที่โรงงานจะอยู่ที่ประมาณ 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อตาราง
เมตรต่อเดือน (อาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และประเภทของสิ่งปลูกสร้าง) อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนที่สาคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจในเอธิโอเปียคือต้นทุนการขนส่ง ซึ่งอาจสูงถึงร้อยละ 25
2

บางบริษัทอาจเลือกที่จะให้สวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดหาอาหารหรือทีพ่ ักให้แก่พนักงาน เป็นต้น
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ของต้นทุนทั้งหมด แม้ว่าต้นทุนดังกล่าวอาจลดน้อยลงไปอย่างมากหากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
เสร็จสิ้น
ในด้านกิจกรรมที่เหมาะสมแก่การลงทุน ผู้แทนของ ETGAMA ให้ความเห็นว่ากิจกรรม
การปั่นด้าน การถั ก และการทอผ้ า เป็นกิจกรรมที่ยังมีค วามต้อ งการรั บการลงทุนอยู่อี ก มาก
ในขณะที่สินค้าขั้นปลายที่เหมาะแก่การลงทุนควรเป็นสินค้าประเภทที่มีมูลค่าสูง และควรเป็นการ
ลงทุนเพื่ อ เน้นไปที่ก ารส่งออก (อย่างน้อ ยร้อยละ 80) โดยสิ นค้ าที่ส่ งออกจากเอธิโอเปียไปยัง
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะมีความได้เปรียบจากการที่ได้รับการยกเว้นอากรนาเข้า
 สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนจาก Ministry of Agriculture and Natural
Resources
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบผู้แทนของ Ministry of Agriculture and Natural
Resources ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการ
ประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเกษตรของเอธิโอเปีย
เอธิโอเปียมีพื้นที่ที่สามารถใช้ทาการเกษตรได้มากถึง 111 ล้านเฮกตาร์ แต่ในปัจจุบันมี
พื้นที่เพียงประมาณ 30 ล้านเฮกตาร์เท่านั้นที่ได้ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกไปแล้ว ดังนั้นจึง
ยังคงมีช่องว่างอีกมากในการขยายพื้นที่เพาะปลูกในเอธิโอเปีย โดยพืชส่วนใหญ่ที่มีการเพาะปลูก
ในเอธิโอเปียได้แก่ ธัญพืช (เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์) พืชตระกูลถั่ว (เช่น ถั่ว
ปากอ้า ถั่ว Haricot) และพืชน้ามัน (โดยเฉพาะงา) ซึ่งในปัจจุบันปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร
บางอย่างยังคงไม่เ พี ย งพอต่อ ความต้อ งการในประเทศ (เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เ ลย์ น้าตาล)
ในขณะที่สินค้าบางอย่างก็เพียงพอต่อความต้องการ (เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง) และมีสินค้าบางชนิด
ที่สามารถส่งออกได้ (เช่น กาแฟ งา ถั่ว Haricot) ทั้งนี้ การเพาะปลูกส่วนใหญ่ในเอธิโอเปี ยยังคง
ทาโดยเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น และยังไม่มีการลงทุนจากต่างชาติมากนัก
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจการเกษตรในเอธิโอเปีย
ในด้านกฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุน Ethiopian Investment Commission (EIC) จะ
ทาหน้าที่เ ป็นหน่ว ยงานหลักในการดูแลการลงทุนในเอธิโอเปีย รวมถึ งเป็นผู้ จัดหาที่ดินให้แก่
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นักลงทุนในการลงทุนในภาคการเกษตร ในขณะที่ Ministry of Agriculture and Natural Resources
จะทาหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่นักลงทุนที่ต้องการ
การค้าสินค้าเกษตรในเอธิโอเปียโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ภายใต้กลไกตลาดเป็นหลัก แต่ก็มี
สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดที่ห น่วยงานภาครัฐอาจเข้ามากากับดูแล เช่น กาแฟ น้าตาล เป็นต้น
ในขณะที่ก ารใช้เ คมีภัณ ฑ์ทางการเกษตรสามารถกระทาได้ และได้รับการยกเว้นอากรในการ
นาเข้า แต่จะต้องเป็นเคมีภัณฑ์ที่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั้น3
ในด้ า นสาขาที่ เ หมาะแก่ ก ารลงทุ น ผู้ แ ทนของ Ministry of Agriculture and Natural
Resources ให้คาแนะนาว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมพืชให้เส้นใย เช่น ฝ้าย ใยสับปะรด (Sisal)
หรือพืชน้ามัน เช่น งา เมล็ด Niger เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยพื้นที่การลงทุนบริเวณชายแดน
ของประเทศยังคงมีศักยภาพอยู่อีกมาก ทั้งนี้ นักลงทุนจากไทยควรพิจารณาลงทุนในส่วนของ
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งยังคงเป็นสาขาที่เอธิโอเปียยังคงขาดแคลนอยู่
มาก และนักลงทุนไทยมีศักยภาพ
ในด้ า นความเสี่ ย งจากการลงทุ น ปั ญ หาส าคั ญ ที่ สุ ด ของการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม
การเกษตรในเอธิโอเปียคือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่ง
ในหลายปีที่ผ่านมาเอธิโอเปียประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง และมีพื้นที่ในหลายๆ ส่วนไม่ได้รับ
การจัดสรรระบบชลประทานอย่างเพียงพอ โดยในปัจจุบันรัฐบาลมีแผนที่จะนาเอาน้าบาดาลขึ้นมา
ใช้เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ต้นทุนอีกอย่างที่ต้องคานึงถึงในการลงทุนในเอธิโอเปีย
คือการเก็บภาษีมูล ค่าเพิ่ ม (Value Added Tax: VAT) ซึ่งสูงถึงร้อยละ 15 และถูกเรียกเก็บ จาก
สิ นค้ าเกื อ บทุก ชนิด โดยที่สิ น ค้ าเกษตรไม่ได้ รับการยกเว้นแต่อ ย่า งใด รวมถึ งการได้รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ด้านภาษีจาก EIC ก็ไม่ได้รวมถึงการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
 สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนจาก Industrial Parks Development Corporation
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนของ Industrial Parks Development
Corporation ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผล
การประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้

3

ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.moa.gov.et/web/pages/registered-pesticides
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Industrial Parks Development Corporation และการลงทุนในเอธิโอเปีย
ผู้แทนของ Industrial Parks Development Corporation (IPDC) ได้กล่าวถึงโอกาสการ
ลงทุนในเอธิโอเปียไว้ว่า เศรษฐกิจของเอธิโอเปียมีอัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกน้ามันแต่อย่างใด และแนวโน้มการเติบโต
ของตลาดเอธิ โอเปียในอนาคตก็ มีทิศ ทางที่ดี จึงทาให้เ อธิ โอเปียมีค วามน่าสนใจในการลงทุน
โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมเบาที่กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
สาหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในเอธิโอเปีย หน่วยงานแรกที่นักลงทุนควรติดต่อ
คือ Ethiopian Investment Commission (EIC) ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลนัก
ลงทุน รวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความพร้อมทางการเงินของนักลงทุน ก่อนที่จะจัดทา
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกัน จากนั้นนักลงทุนดังกล่ าว
จึ ง ติ ด ต่ อ กั บ IPDC เพื่ อ รั บ บริ ก ารด้ า นที่ ดิ น และโรงงานในพื้ น ที่ เ ขตอุ ต สาหกรรมต่ อ ไป ทั้ ง นี้
กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเริ่มดาเนินธุรกิจได้อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
การพั ฒนาเขตอุต สาหกรรมของเอธิ โอเปียเกิดขึ้นภายใต้การทางานร่ว มกันระหว่า ง
IPDC กับ World Bank ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านต่างๆ ทั้งในด้านการ
วางแผนการพั ฒนา การจัดทากฎระเบีย บ และการวางมาตรฐานด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม นอกจากนี้
เอธิโอเปียยังเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเป็นของตนเองได้ด้วย
เช่น เขตอุตสาหกรรม Eastern Industry Zone ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักลงทุนจากจีน เป็นต้น
ปัจจุบันเอธิโอเปียมีเขตอุตสาหกรรมที่เปิดดาเนินการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม
Bole Lemi I และเขตอุ ต สาหกรรม Hawassa และมี เ ขตอุ ต สาหกรรมอี ก หลายแห่ ง ที่ ก าลั ง อยู่
ระหว่างการก่อสร้างซึ่ งจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ เช่น เขตอุตสาหกรรม Mekelle เขตอุตสาหกรรม
Kombolcha เขตอุ ต สาหกรรม Adama เขตอุ ต สาหกรรม Dire Dawa เป็ น ต้ น โดยในเขต
อุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีการจัดสรรพื้นที่สาหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแตกต่างกันไป4
การลงทุนในเขตอุต สาหกรรมในเอธิ โอเปีย นอกจากจะช่ว ยให้นักลงทุนได้รับ ความ
สะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ของรัฐบาลที่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวแล้ว นักลงทุน
4

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.investethiopia.gov.et/investment-opportunities/strategic-sectors/industry-zone-development
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ยังจะได้รับสิ ทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคลตามประเภทของอุตสาหกรรมที่
ลงทุน5 ตลอดจนการยกเว้นอากรจากการนาเข้าสิ นค้ าทุนและวัตถุ ดิ บ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น การ
ส่งออกสินค้าโดยทางอ้อม เช่น การส่งวัตถุดิบขั้นกลางไปยังโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ผลิตและส่งออก
สินค้าขั้นปลาย ธุรกรรมทั้งสองกรณีจะถูกนับเป็นการส่งออกด้วยเช่นเดียวกัน
 สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนจาก Ministry of Industry
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนของ Ministry of Industry ในวั น ที่ 31
มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการประชุมหารือในประเด็น
ต่างๆ เป็นดังนี้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเอธิโอเปีย
ผู้แทนของ Ministry of Industry ได้กล่าวไว้ว่า เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีตลาดขนาด
ใหญ่ และมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปได้ง่าย รวมถึงมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ชะลอตัวลง นอกจากนี้
เอธิโอเปียยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมเบาในแอฟริกา และมีเป้าหมายที่จะก้าว
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางภายในปี 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายสัดส่วนของภาค
การผลิตต่อ GDP ให้เพิ่มสูงขึ้นจากในปัจจุบัน ผ่านการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมต่างๆ
ในด้านการค้า มูลค้าการค้าของเอธิโอเปียในภาพรวมทั้งการนาเข้าและการส่งออกมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี เอธิโอเปียมีการขาดดุลการค้าเป็นมูลค่าสูง และมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน ดังนั้น เอธิโอเปียจึงมีความต้องการดึงดูดการลงทุนเพื่อ
ขยายการส่งออกและทดแทนการนาเข้า ซึ่ง การส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกา
เช่น จิบูตี เคนยา และซูดาน เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อจากัดด้าน
เงินตราต่างประเทศ การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าเองตั้งแต่ช่วงต้นของห่วงโซ่มูลค่าอาจเป็นทางเลือกที่
ดีกว่าการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

5

นักลงทุนจะได้รับการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมอีก 2 ปีหากเป็นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมนอกพื้นที่กรุง
แอดดิสอาบาบา และอีก 2 ปีหากมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 ของยอดขายทั้งหมด หรืออีก 4 ปี หากมีมูลค่าการส่งออก
มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด
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การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการลงทุน
รัฐบาลเอธิโอเปีย ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต่างก็มีความพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน โดยมี Ethiopian Investment Commission
(EIC) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้สิทธิประโยชน์ และออกใบอนุญาตต่างๆ นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังไม่
มีข้อจากัดเป็นการทั่วไปด้านสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริมจะได้รับการรับประกันว่าการส่งรายได้กลับประเทศสามารถทาได้โดยไม่มีข้อ จากัด
อย่างไรก็ดี รัฐบาลเอธิโอเปียมีความต้อ งการที่จะคัดกรองรับเอาเฉพาะนักลงทุน “ที่มีคุณภาพ”
เท่านั้น ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในที่นี้หมายถึงนักลงทุนที่มีชื่อเสียงดีในระดับนานาชาติ
มีเครือข่ายทางการตลาดที่ดี มีเทคโนโลยีที่จาเป็น เป็นของตนเอง และมีเงินทุนสาหรับการลงทุน
โดยในปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ทั้งจากยุโรป สหรัฐ และจีน หลายบริษัทที่ให้ความสนใจ
จะเข้ามาลงทุนในเอธิโอเปีย
ในด้านการขนส่ง รัฐบาลเอธิโอเปียได้จัดสรรงบประมาณจานวนมากในการพัฒนาระบบ
คมนาคม ซึ่งรวมถึงทางหลวงเชื่อมระหว่างกรุงแอดดิสอาบาบากับเมือง Adama และเส้นทางรถไฟ
สายต่างๆ ซึ่งหากเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังท่าเรือ Djibouti แล้วเสร็จ ต้นทุนและระยะเวลาการ
ขนส่งจากเอธิโอเปียจะลดลงจากปัจจุบันได้ถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังมีสายการบิน
แห่งชาติที่ค่อนข้างเข้มแข็งและมีเส้นทางการบินที่ค่อนข้างครอบคลุม รวมถึงยังมีการจัดสรรอัตรา
ค่าบริการพิเศษให้แก่ผู้ที่ส่งออกอีกด้วย
ในด้านพลังงาน เอธิโอเปียมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้าได้ถึง 45,000
เมกะวัตต์ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพได้อีกถึง 5,000 เมกะวัตต์
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกาลังการผลิตของเอธิโอเปียยังคงอยู่ที่เพี ยงประมาณ 4,000 เมกะวัตต์
เท่านั้น ในขณะที่รัฐบาลเอธิโอเปียมีแผนที่จะขยายกาลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นเป็น 17,000 เมกะวัตต์
ภายในปี 2020 ทั้งนี้ ปัจจุบันเอธิ โอเปียมีต้นทุนค่ ากระแสไฟฟ้าที่ต่ามาก เนื่อ งจากได้รับการ
อุดหนุนจาก Ministry of Water, Irrigation, and Electricity
สาขาที่น่าสนใจในการลงทุน
ผู้แทนของ Ministry of Industry ได้ทาการระบุถึงสาขาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ค วาม
สนใจในการลงทุ น เป็ น พิ เ ศษ (Prioritized Sectors) ไว้ ทั้ ง สิ้ น 9 สาขา ได้ แ ก่ (1) สิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม (2) หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (3) การแปรรูปสินค้าเกษตร (4) เคมีภัณฑ์และ
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ผลิตภัณฑ์ยา (5) ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร (6) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (7) ปิโตรเคมีภัณฑ์
(8) เทคโนโลยีชีวภาพ และ (9) บรรจุภัณฑ์
ผู้แทนของ Ministry of Industry ได้กล่าวไว้ว่า สาขาที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุนไทยเป็น
พิ เ ศษคื อ การแปรรูปสิ นค้ าเกษตร โดยเฉพาะกาแฟ พืชน้ามัน ข้าวโพด และเนื้อ สั ต ว์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เอธิโอเปียยังคงมีความต้องการอยู่มาก ในขณะเดียวกัน การลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์ยา
ก็เป็นสาขาที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลเอธิโอเปียมีการจัดสรรโควตาพิเศษให้
สาหรับการจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศโดยเฉพาะ
 สรุปผลการประชุมหารือกับกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจากรุงแอดดิสอาบาบา
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบกับ Mr. Tsegaye Abebe กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย
ประจากรุงแอดดิสอาบาบา พร้อมกับนักธุ รกิจจากบริษัท Luna Export Slaughter House PLC
บริษัท Agroprom International PLC6 และบริษัท Yirgalem Addis Textile Factory PLC ในวันที่
31 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 – 15.30 น. (ตามเวลาท้อ งถิ่ น) โดยสรุปผลการประชุมหารือ ใน
ประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
เหตุผลในการลงทุนในเอธิโอเปีย
เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีจุดเด่นในด้านจานวนประชากรที่มากถึง 100 ล้านคน ซึ่งส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ประชากรที่ มี อ ายุ น้ อ ย และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ร ายได้ สู ง ขึ้ น รวมถึ ง ยั ง เป็ น ประเทศที่มี
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จและการเมือ งที่ค่ อ นข้างมีเ สถี ยรภาพกว่าประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา
นอกจากนี้ รัฐบาลเอธิโอเปียยังพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ฯลฯ
ปัจจุบันเอธิโอเปียมีการขาดดุลการค้าเป็นมูลค่าสูงกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
รวมถึงการขาดดุลการค้ ากั บไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เ ห็นว่ายังคงมีช่อ งว่างที่ทาให้ ช าว
เอธิ โ อเปี ย ต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต จากไทยอยู่ ดั ง นั้ น หากนั ก ลงทุ น จากไทยเข้ า มาลงทุ น ใน
เอธิโอเปีย ก็จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากต้นทุนที่ต่ากว่าได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมี

6

ผู้แทนของบริษัท Agroprom International PLC คือ Mr. Elias Geneti ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นประธานของ Addis Ababa
Chamber of Commerce and Sectoral Associations ด้วย
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นักลงทุนจากจีน อินเดีย และตุรกี เข้ามาประกอบธุรกิจในเอธิโอเปียเป็นจานวนมากแล้ว จึงเป็นที่
น่าแปลกใจที่นักลงทุนจากไทยไม่เข้ามาลงทุนในเอธิโอเปียด้วยเช่นเดียวกัน
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในเอธิโอเปีย
การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติใ นเอธิ โอเปียสามารถทาได้ใ นเกือบทุกสาขาโดยไม่มี
ข้อจากัด โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมเบาที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน ทั้งนี้ การลงทุนจะทา
ภายในหรือ ภายนอกเขตอุตสาหกรรมก็ได้ แต่การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมจะมีค วามสะดวก
มากกว่าจากโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่จัดไว้ให้แล้ว อย่างไรก็ดี การลงทุนในเอธิโอเปียไม่
จาเป็นต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เสมอไป โดยปัจจุบันมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SME) จากจีนเป็นจานวนมากเข้ามาลงทุนในเอธิโอเปียแล้วเช่นเดียวกัน
การลงทุนในสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสาขาที่มีความน่าสนใจมากในเอธิโอเปีย
เนื่องจากนอกจากเอธิโอเปียจะมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ามากแล้ ว สินค้าส่งออกจากเอธิโอเปียยัง
ได้รับการลดหย่อ นหรือ ยกเว้ นอากรและโควตาจากประเทศคู่ ค้ า หลายๆ ประเทศอีกด้ว ย ใน
ขณะเดียวกัน การผลิตน้ามันพืชในเอธิโอเปียก็เป็นอีกหนึ่งในสาขาที่น่าสนใจ เนื่องจากเอธิโอเปีย
มีวัตถุดิบอย่างเมล็ดงาและพืชน้ามันอื่นๆ เป็นปริมาณมากพอสมควร แต่ศักยภาพในการแปรรูป
ผลผลิตเป็นน้ามันภายในประเทศยังคงจากัดอยู่ ทาให้เอธิโอเปียยังคงต้องพึ่งพาการนาเข้าน้ามัน
พืชจากต่างประเทศ
 สรุปผลการเข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรม Bole Lemi Industrial Park และเขต
อุตสาหกรรม Eastern Industry Zone
คณะผู้เดินทางได้รับเกี ยรติจากผู้แทนของ Ethiopian Investment Commission (EIC)
ในการน าคณะผู้ เ ดิ น ทางเข้ า เยี่ ย มชมเขตอุ ต สาหกรรม Bole Lemi Industrial Park และเขต
อุตสาหกรรม Eastern Industry Zone ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. (ตามเวลา
ท้องถิ่น) โดยสรุปผลการเยี่ยมชมเป็นดังนี้
ผลการเข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรม Bole Lemi Industrial Park
เขตอุตสาหกรรม Bole Lemi Industrial Park ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุง
แอดดิ ส อาบาบา ห่ า งจากสนามบิ น Addis Ababa Bole International Airport ไปประมาณ 10
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กิโลเมตร มีพื้นที่ในโครงการระยะที่ 1 ประมาณ 156 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็นอาคารโรงงาน (Shed)
ขนาด 5,500 ตารางเมตร 10 อาคาร และอาคารโรงงานขนาด 11,000 ตารางเมตรอีก 10 อาคาร
ปัจจุบันถูกจับจองทั้งหมดแล้วโดยบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
จานวน 11 ราย จากจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย และในขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมในระยะที่ 2
คณะผู้เดินทางได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ShinTS ETP Garment PLC
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มจากเกาหลีใต้ เริ่มดาเนินธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่
ปี 2014 และมีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นหลัก บริษัทดังกล่าวมีจานวนพนักงานประมาณ
500 คน ซึ่งเป็นชาวเอธิโอเปียเกือบทั้งหมด และมีผู้จัดการโรงงานเป็นชาวเอธิโอเปีย บริษัทฯ มี
การจัดสวัสดิการด้านอาหารและรถรับส่งให้แก่พนักงาน แต่ไม่ได้มีการจดสวัสดิการด้านที่พักให้แก่
พนักงานแต่อย่างใด7
จากนั้ น คณะผู้ เ ดิ น ทางจึ ง ได้ มี โ อกาสเข้ า เยี่ ย มชมโรงงานของบริ ษั ท George Shoe
Ethiopia PLC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรองเท้าหนังจากจีน เริ่มดาเนินธุรกิจในเขตอุตสาหกรรม Bole
Lemi มาตั้งแต่ปี 2014 และมีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยที่
ไม่ได้มีการจาหน่ายในประเทศแต่อย่างใด วัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานมีทั้งส่วนที่ผลิตขึ้นในประเทศและ
ที่นาเข้าจากต่างประเทศ พนักงานในโรงงานมีทั้งหมดประมาณ 1,100 คน เป็นชาวเอธิโอเปีย
ทั้งหมด (แต่มีผู้จัดการโรงงานเป็นชาวอิ นเดีย) พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีทักษะติดตัวมาเมื่อแรก
เข้า และบริษัทไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการฝึกอบรมในระหว่างการ
ปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) เสียมากกว่า ส่วนในเรื่องของสวัสดิการ บริษัทดังกล่าวได้
จัดให้มีสวัสดิการด้านรถรับ-ส่งและด้านอาหารให้แก่พนักงานเช่นเดียวกับบริษัทก่อนหน้า
ผลการเข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรม Eastern Industry Zone
เขตอุตสาหกรรม Eastern Industry Zone เป็นเขตอุตสาหกรรมเอกชนที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยบริ ษั ท Eastern Industry Zone PLC ซึ่ ง ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท Jiangsu Yongyuan Investment
Co. Ltd. จากจีน ตั้งอยู่ในรัฐ Oromia ห่างจากกรุงแอดดิสอาบาบาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีการเชื่อมต่อกับกรุงแอดดิสอาบาบาด้วยเส้นทางหลวง Addis-Adama
7

จากการสอบถามนักธุรกิจชาวเอธิโอเปียอีกท่านหนึ่งในภายหลัง คณะผู้เดินทางได้รับทราบว่าในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม Bole
Lemi ในระยะที่ 1 ไม่ได้มีการเตรียมการด้านการจัดหาที่พักของพนักงาน ซึง่ ถือเป็นบทเรียนของการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม และ
นาไปสู่การออกข้อกาหนดด้านที่พักของพนักงงานในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต
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Express Way และทางรถไฟ เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 5 ตารางกิโ ลเมตร
โดยเป็นส่วนของโครงการระยะที่ 1 ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร ส่วนโครงการระยะที่ 2 และ 3
กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 1.5 ปีหลังจากนี้
ปัจจุบันเขตอุตสาหกรรม Eastern Industry Zone มีจานวนผู้ลงทุนทั้งสิ้น 64 บริษัท ใน
จานวนนั้นมี 36 บริษัทที่เริ่มดาเนินกิจการแล้ว บริษัทที่เข้ามาลงทุนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ
90) มาจากจีน และมีบริษัทบางส่วนมาจากเอธิโอเปีย อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ มีการลงทุนใน
หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เป็นต้น มีการ
จ้างงานประมาณ 10,000 ตาแหน่ง โดยมีแรงงานราวร้อยละ 15 เป็นชาวจีน ทั้งนี้ บริษัทที่เข้ามา
ลงทุนจะสามารถเช่าที่ดินได้เป็นเวลาไม่เกิน 99 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับใน
เขตอุตสาหกรรมอื่นๆ
คณะผู้เดินทางได้มีโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท Zhen Zhen Iron and
Steel PLC ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปเหล็กกล้าจากจีน เริ่มดาเนินธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวมา
ได้ประมาณ 1 ปี มีการผลิตเหล็กเส้นเพื่อจาหน่ายภายในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่ามีผลกาไรที่
ดีมาก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันพบว่ามีการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศที่รุนแรงขึ้น
จากนั้นคณะผู้เดินทางได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท Lifan Motors ซึ่งเป็น
บริษัทจากจีนที่นาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์มาประกอบในเอธิโอเปีย มีกาลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1,000
คันต่อปี มีผู้จัดการโรงงานและแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเอธิโอเปีย แต่ก็มีผู้เชี่ ยวชาญทางเทคนิค
จากจีนมาประจาอยู่ที่โรงงานด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนของบริษัทได้ให้ข้อมูลว่าชาวเอธิโอเปียส่ว นใหญ่
นิยมซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า เนื่องจากรถยนต์ที่นาเข้ามาจาหน่ายในเอธิโอเปียอาจต้องเสียภาษี
ในอัตราสูงถึงร้อยละ 200 และมีราคาแพงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้

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

9-20

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

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

บ-1

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

บรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษ
African Development Bank Group. (2015). Federal Democratic Republic of Ethiopia
Country Strategy Paper 2016-2020.
Central Statiscal Agency of Ethiopia. (2012, October). Household Consumption and
Expenditure (HCE) Survey 2010/11 Analytical Report. Addis Ababa.
Central Statistical Agency of Ethiopia. (2017, April). Agricultural Sample Survey 2016/2017
(2009 E.C.) Volume I - Report on Area and Production of Major Crops. Addis
Ababa.
Commercial Code of the Empire of Ethiopia. (1960, May 5). Proclamation No. 166 of 1960.
Addis Ababa: Negarit Gazeta, 19th Year No.3.
Council of Minister Regulation to Amend the Investment Incentives and Investment Areas
Reserved for Domestic Investors Regulation No. 270/2012. (2014, August 13).
Council of Ministers Regulation No. 312 of 2014. Addis Ababa: Federal Negarit
Gazetta, 20th Year No. 62.
Council of Ministers - Plant Quarantine Regulation. (1992, October 2). Council of Ministers
Regulation No. 4 of 1992. Addis Ababa: Negarit Gazeta of the Transitional
Government of Ethiopia.
Council of Ministers Regulation on Investment Areas Reserved for Domestic Investors.
(2012, November 29). Council of Ministers Regulation No. 270 oh 2012. Addis
Ababa: Federal Negarit Gazette, 19th Year No. 4.
Council of Ministers Regulations to Provide for Food, Medicine, and Healthcare
Administration and Control. (2014, Janyary 24). Council of Ministers Regulation No.
299 of 2013. Addis Ababa: Federal Negarit Gazette, 20th Year No. 11.

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

บ-2

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

Environmental Pollution Control Proclamation. (2002, December 3). Proclamation No. 300
of 2002. Addis Ababa: Federal Negarit Gazeta, 9th Year No. 12.
Ethiopian Building Proclamation. (2009, May 6). Proclamation No. 624 of 2009. Addis
Ababa: Federal Nagarit Gazeta, 15th Year No. 31.
Ethiopian Investment Agency. (2014, April). Investment Opportunity Profile for a Cotton
Spinning Mill. Retrieved from http://www.investethiopia.gov.et/images/pdf/EIAOSS_Cotton_Spinning_Mill%20_Investment_Opportunity_Profile.pdf
Ethiopian Investment Agency. (n.d.). Factor Cost 2015. Retrieved April 18, 2017, from
http://www.investethiopia.gov.et/images/Factor_Cost2015.pdf
Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Industry . (2013, September).
Ethiopian Industrial Development Strategic Plan (2013-2025). Retrieved from
http://www.moin.gov.et/documents/93482/133019/57+English+MoI++Strategic+plan
-.pdf/38dbde1f-9721-4df8-8c9b-f9c8e81d35c9
Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Industry. (2017, March 31). Invest in
Manufacturing Industry. Addis Ababa.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). Ethiopia: Irrigation
Market Brief. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i5196e.pdf
Labour Proclamation. (2004, Febuary 26). Proclamation No. 337 of 2003. Addis Ababa:
Federal Negarit Gazeta, 10th Year No. 12.
National Planning Commission of Ethiopia. (2016, May). Growth and Transformation Plann
II (GTP II) (2015/16-2019/20). Retrieved from
https://europa.eu/capacity4dev/file/30510/download?token=efsF8UiP
Proclamation on Industrial Parks. (2015, April 9). Proclamation No. 886 of 2015. Addis
Ababa: Federal Negarit Gazette, 21st Year No. 39.
Proclamation on Investment. (2012, September 17). Proclamation No. 769 of 2012. Addis
Ababa: Federal Negarit Gazeta, 18th Year No. 63.

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

บ-3

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

Proclamation Provided for the Establishment of Environmental Protection Organs. (2002,
October 31). Proclamation No. 295 of 2002. Addis Ababa: Federal Negarit Gazeta,
9th Year No. 7.
Proclamation to Provide for the Re-enactment of Lease Holding of Urban Lands. (2002,
May 14). Proclamation No. 272 of 2002. Addis Ababa: Federal Negarit Gazeta, 8th
Year No. 19.
Proclamation to Provide for the Registration and Control of Pesticide. (2010, August 25).
Proclamation No. 674 of 2010. Addis Ababa: Federal Negarit Gazeta, 16th Year
No. 52.
Proclanation to Provide for Food, Medicine and Healthcare Administration and Control.
(2010, January 13). Proclamation No. 661 of 2009. Addis Ababa: Federal Negarit
Gazeta, 16th Year No. 9.
Spolar, C. (2016, March 1). The Great Land Rush - Ethiopia: The Billionaire's Farm.
Financial Times.
Tefera, A. (2015). Ethiopia's Food and Ag Import Regulations and Standards (FAIRS).
Addis Ababa: United States Department of Agriculture.
Tefera, A. (2016). Ethiopia Grain and Feed Annual Report - Worst Drought in Decades
Pushes Grain Production Down 4.5 MMT. United States Department of Agriculture.
United States Department of Agriculture. (2016). Ethiopia’s Oilseed Production Forecast to
Increase despite Drought. Addis Ababa.
United States International Trade Administration. (n.d.). Country Commercial Guide.
Retrieved January 31, 2017, from https://www.export.gov/ccg
Woldekidan, S. B. (2015). Foreign Direct Investment and Economic Development in
Ethiopia. Copenhagen Business School.

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

บ-4

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

เว็บไซต์
Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations. http://addischamber.com
Central Intelligence Agency. The World Factbook.
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
Central Statistical Agency of Ethiopia. www.csa.gov.et
Country Commercial Guide, United States International Trade Administration.
https://www.export.gov/ccg
Ethiopian Chamber of Commerce & Sectorak Association.
http://www.ethiopianchamber.com
Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association. http://www.ehpea.org
Ethiopian Investment Commission (EIC). http://www.investethiopia.gov.et
FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations.
http://www.fao.org/faostat
Industrial Park Development Corporation (IPDC). http://www.ipdc.gov.et
Internationl Monetary Fund (IMF). http://www.imf.org
Ministry of Agriculture and Natural Resources, Government of Ethiopia.
http://www.moa.gov.et
Ministry of Foreign Affairs, Government of Ethiopia. https://www.mfa.gov.et
National Bank of Ethiopia. http://www.nbe.gov.et
The Heritage Foundation. http://www.heritage.org
Trade Map, International Trade Center (ITC). http://www.trademap.org
Transparency International. http://www.transparency.org
UNCTAD STAT. http://unctadstat.unctad.org

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

บ-5

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

UNDP. http://www.undp.org
U.S. Census Bureau. https://www.census.gov
World Bank. http://www.worldbank.org
World Economic Forum. http://www.weforum.org
World Trade Organization. https://www.wto.org

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

บ-6

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

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

