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1-1

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
1.1 ภาพรวมของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (United Republic of Tanzania) หรือประเทศแทนซาเนียเป็น
ประเทศบนชายฝั่ ง ตะวั น ออกของแอฟริ กา ติ ด กั บ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย ในปี 2559 แทนซาเนี ย
มีประชากรทั้งหมดประมาณ 52.48 ล้านคน หรือมากเป็นอันดับที่ 27 ของโลก มีแรงงานในระบบ
เศรษฐกิ จทั้งหมด 26.1 ล้ านคน มีขนาดเศรษฐกิ จหรือ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ประมาณ 47.2 ล้ านล้ านชิล ลิ งแทนซาเนี ย (Tanzania Shilling) หรือ
ประมาณ 46,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ1 โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับ
ปี 2558 ส่วนตลาดส่งออกที่สาคัญได้แก่ อินเดีย (ร้อยละ 21.8 ของมูลค่าส่งออก) จีน (ร้อยละ 8.2)
ญี่ปุ่น (ร้อยละ 5.1) และเคนยา (ร้อยละ 4.6) ตามลาดับ โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ ทองคา
แร่เหล็กมีค่า มะพร้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ตามลาดับ2
เมืองหลวงของประเทศแทนซาเนียคือกรุง โดโดมา (Dodoma) ตั้งอยู่ในตอนกลางของ
ประเทศ มี ป ระชากรประมาณ 410,000 คน เป็ น เมื อ งหลวงแห่ ง ใหม่ ข องประเทศ ย้ า ยมาใน
ปี 2516 โดยก่อนหน้านี้เมืองหลวงของแทนซาเนียคือ นครดาร์เอสซาลาม (Dar es Salaam) ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น เป็ น ยั ง เมื อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ และการค้ า ขายของประเทศ เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
หน่วยงานราชการหลายแห่ง และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ

1
2

ข้อมูลจาก IMF World Economic Outlook October 2016
ข้อมูลจาก International Trade Center ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

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

1-2

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

ภาพที่ 1-1 ข้อมูลพื้นฐานของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ข้อมูลพื้นฐานของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
947,300 km2

Gross Domestic Product
GDP : $46.7 billion (2016 est.)
GDP at PPP : $150.6 billion (2016 est.)
Real GDP Growth : 7.2% (2016 est.)
GDP per Capita (at PPP) : $3,100 (2011 est.)

Tanzanian

Shillings

TZS Currency
Kiswahili / Official
Swahili Language
Capital City
Dodoma

GDP – Composition
by Sector of Origin

(2016 est.)

25.10%

47.30%

27.60%

Labor Force (2015 est.)
by Occupation
Industry

Christian (61.4%)

Religions

Muslim (35.2%)
Others (3.3%)

Economic Growth* : 9th

Unemployment Rate

Population

10.3 % (2014 est.)

52.48 Million
(2016 est.)

Inflation Rate

20.00%

5.2 %

Services

(2016 est.)

Others

Partners
India
China
Japan

(at PPP)

26.11 Million

80.00%

Agriculture

World Ranking (2016 est.)
GDP at PPP : 76th
GDP per Capita : 190th

Imports
$14.71 billion (2016 est.)

Products
Gold
Precious Metals
Coconuts, Brazil Nuts

116
Doing Business
132
(2017)

Partners

Trade Statistics
Exports
$5.85 billion (2016 est.)

GCI

(2016)

China
India
South Africa

Products
World Exports Ranking
103th

World Imports Ranking
96th

Consumer Goods
Machinery
Industrial Raw Materials

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก CIA Factbook, WTO Trade Profiles, และ World Bank Database
* Rank from Real GDP Growth in 2014

ที่มา: CIA World Factbook, WTO Tariff Profiles และ World Bank Database

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
1.2.1 ภูมปิ ระเทศ
แทนซาเนียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกา มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศ
เคนยา (Kenya) และยูกันดา (Uganda) ทางตะวันตกจดประเทศรวันดา (Rwanda) บูรันดี (Burundi)
และคองโก (Congo) ทางตอนใต้ติดกับประเทศแซมเบีย (Zambia) มาลาวี (Malawi) และโมซัมบิก
(Mozambique) ส่วนในทิศตะวันออกมีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรอินเดีย
แทนซาเนียมีพื้นที่ประมาณ 947,300 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศอาจแบ่งได้เป็นสามส่วน
ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออก พื้นที่ภูเขาทางตอนกลางของประเทศ และพื้นที่ราบสูงในภาค
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ตะวันตก มีพื้นที่เพื่อการเกษตร (Agriculture Land) คิดเป็นร้อยละ 43.7 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ
ประมาณ 414,000 ตารางกิโลเมตร
ภาพที่ 1-2 แผนที่ของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

ที่มา: Nations Online Project

ยอดเขาคิ ลิ มั น จาโร (Mount Kilimanjaro) เป็ น ยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด ในแทนซาเนี ย
และทวีปแอฟริก า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของประเทศใกล้ ชายแดนติดกับประเทศ
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เคนยา เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวซาฟารีจากทั่วโลก
ได้เป็นจานวนมาก
1.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
แทนซาเนียมีทรัพยากรกรธรรมชาติที่หลากหลาย และเป็นสินค้าส่งออกสาคัญ เช่น ทอง
ยาสูบดิบ เพชร ถ่านหิน แร่โลหะมีค่า เมล็ดพืชน้ามัน และทองแดง
สภาพดินในแทนซาเนียเหมาะแก่การเพาะปลูกมาก โดยดินจะมีลักษณะแตกต่างกันไป
ในแต่ละภูมิภาค ทาให้สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น เมล็ดกาแฟในทางตอนเหนือ
ฝ้ายในทางตอนเหนือและตอนกลาง ป่านศรนารายณ์ในพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ใบชาในทางทิศตะวันตก
และมะม่วงหิมพานต์ในทางตอนใต้ เป็นต้น
ภายในประเทศมีทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ อีกหลายแห่ง ได้แก่ ทะเลสาบวิค ตอเรีย
(Lake Victoria) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใ หญ่ ที่สุดในทวีปแอฟริกา (โดยวัดจากพื้นที่ผิว ) และ
ทะเลสาบแทนกันยิกา (Lake Tanganyika) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้าจืดที่มีปริมาตรสูงที่สุดเป็นอันดับ
สองของโลก แทนซาเนี ย จึ ง มี ท รั พ ยากรทางประมงที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ โดยปลากะพงแม่ น้ าไนล์
(Nile Perch) เป็ น ปลาที่ มี ชื่ อ เสี ย งของแทนซาเนี ย และเป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกส าคั ญ ของประเทศ
ส่วนในทะเลและเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone)3 นั้น พันธุ์ปลาที่สาคัญได้แก่
(ปลาทูน่าครีบเหลื อ ง) Yellow Fin Tuna ปลาทูน่าพันธุ์ ค รีบยาว (Albacore) ปลาทูน่าท้อ งแถบ
(Skip Jack) เป็นต้น โดยสัตว์น้าประเภทนี้ล้วนเป็นมีมูลค่าสูง อีกทั้งการประมงในทะเลยังมีไม่
มากนัก
1.2.3 เขตการปกครองและเมืองที่สาคัญ
1.2.3.1 เขตการปกครอง
แทนซาเนียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ มี 2 เขตการปกครองหลัก คือ แทนกันยิกา
(Tanganyika) ซึ่งเป็นแผ่นดินหลัก (Mainland) และแซนซิบาร์ (Zanzibar) โดยมีเขตการปกครอง

3

เขตเศรษฐกิจจาเพาะ คือ บริเวณที่อยูเ่ ลยไป 200 ไมล์ทะเล จากทะเลอาณาเขต (12 ไมล์ทะเลจากแนวน้าลดชายฝั่ง)
(ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
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ทั้งหมด 30 รัฐ (Mkoa) โดยอยู่ใ นแผ่ นดินหลั ก ทั้งหมด 25 รัฐ และอยู่ใ นแซนซิบ าร์อีก 5 แห่ง
ดังปรากฏในภาพที่ 1-3
ภาพที่ 1-3 แผนที่ประเทศแทนซาเนีย แบ่งตามเขตการปกครอง

ที่มา : www.emapsworld.com

เมืองหลวงของแทนซาเนียคือกรุง โดโดมา (Dodoma) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ
ทั้งนี้ มีเพียงรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐบางแห่งเท่านั้นที่มีสานักงานตั้งอยู่ เพราะส่วนใหญ่ยังคง
อยู่ที่นครดาร์เอสซาลาม (Dar es Salaam) โดยย้ายมาในปี 2516 เพื่อให้อยู่ในตาแหน่งยุทธศาสตร์
ที่สามารถสื่อสารกับชนเผ่าทางตะวันตกของประเทศได้ดียิ่งขึ้น
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1.2.3.2 เมืองสาคัญ
นครดาร์เอสซาลาม (Dar es Salaam)
นครดาร์เอสซาลาม (Dar es Salaam) เป็นอดีตเมืองหลวงของแทนซาเนีย ตั้งอยู่บน
ชายฝั่งทางตะวันออก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในแทนซาเนีย ประมาณ 2.9 ล้านคนและ
เป็นที่คาดการณ์ว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.2 ล้านคนภายในปี 2563 ในศตวรรษที่ผ่านมานคร
ดาร์เอสซาลามได้พัฒนาจากหมู่บ้านชาวประมงเป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่
สองในแถบแอฟริกาตะวันออก โดยสามารถเก็บสินค้ าแห้งความจุ 4.1 ล้าน DWT4 และ สินค้า
เหลวความจุ 6 ล้าน DWT
แม้ปัจจุบันนครดาร์เอสซาลามจะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศแทนซาเนียแล้ว แต่ยังคง
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน การลงทุน
และวัฒนธรรมของประเทศแทนซาเนีย
มวานซา (Mwanza)
มวานซา (Mwanza) เป็ น เมื อ งที่ ตั้ ง อยู่ ท างตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ ตั้ ง อยู่ ที่
ชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบวิคตอเรีย (Victoria Lake) มวานซาเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็ น
อันดับที่สองของประเทศแทนซาเนีย เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งการทาเหมือง
การประมง การเกษตร ฯลฯ และเป็นช่องทางการส่งออกไปยังประเทศเคนยาและยูกันดา
แซนซิบาร์ (Zanzibar)
แซนซิ บ าร์ เป็ น เขตพื้ น ที่ กึ่ ง ปกครองตนเอง เป็ น เกาะที่ อ ยู่ ห่ า งจากชายฝั่ ง
นครดาร์เอสซาลามไปทางเหนือ ประมาณ 50 กม. มีความสาคัญต่อแทนซาเนียทั้งในด้า นการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เป็นเมืองท่าสาคัญในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก และยังเป็นที่ตั้งของเมือง
หินแซนซิบาร์ (Zanzibar Stone Town) ซึ่งเป็นเมืองที่ตึกต่างๆ ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยหินปะการัง
ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ทั้งจากอาหรับ เปอร์เชีย อินเดีย
ยุโรป และแอฟริกัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2543
4 Deadweight Tonnage (DWT)

คือ น้าหนักของสินค้า น้ามัน น้าและเสบียงเมื่อเรือลอยอยู่ในระดับของเส้นระวางขับน้า (Summer

Loadline)
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อรุชา (Arusha)
อรุชา (Arusha) เป็นเมืองที่มีความสาคัญทางการทูตและการต่างประเทศของแทนซาเนีย
เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East Africa Community: EAC) ซึ่งเป็น
องค์การความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศในแถบ African Great Lakes ได้แก่ บุรันดี เคนยา รวันดา
ซูดานใต้ แทนซาเนีย และยูกันดา รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และการเงินของ
ภูมิภาคอรุชา (Arusha Region) นอกจากนี้ เมืองอรุชายังที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์รายใหญ่
ของประเทศ อีกอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่อรุชาคือการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม
ที่ส ร้างรายได้สู งสุดของแทนซาเนีย โดยอรุชาอยู่ใ กล้กับแหล่งท่อ งเที่ยวซาฟารีหลายแห่ง ทั้ง
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ คิ ลิ มั น จาโร (Kilimanjaro National Park) และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ซเรนเกตี
(Serengeti National Park) เป็นต้น
1.2.4 สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
1.2.4.1 สภาพเศรษฐกิจ
 สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
จากข้อมูลของ International Monetary Fund (IMF) พบว่า เศรษฐกิจแทนซาเนียมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2550 จาก 21,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 46,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2559 และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงที่ร้อยละ 7.2 ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังที่ปรากฏใน
ภาพที่ 1-4 และหากพิจารณาระหว่างปี 2549 ถึง 2559 พบว่ามีอัตราการเติบโตแบบเฉลี่ยสะสม
(อัตราการเติบโตแบบ CAGR) ปีละร้อยละ 6.7
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ภาพที่ 1-4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
ปี 2549 – 2559 และประมาณการต่อถึงปี 2563

หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน 2560
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Monetary Fund (IMF)

ส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศแทนซาเนีย
ส่ ว นใหญ่ มาจากภาคบริก าร (ร้อ ยละ 47.3) ตามมาด้ว ยภาคอุต สาหกรรม (ร้อ ยละ 27.6) และ
ภาคเกษตร (ร้อยละ 25.1) ดังปรากฏในภาพที่ 1-5
ถึ ง แม้ ก าลั ง แรงงาน (Labor Force) ของแทนซาเนี ย เพี ย งร้ อ ยละ 26.6 ท างานใน
ภาคบริการ แต่กลับเป็นภาคส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารและการโทรคมนาคม
การธนาคาร บริก ารทางการเงิน การประกัน และการท่อ งเที่ยว ซึ่งล้ ว นเป็นอุต สาหกรรมที่ มี
มูลค่าสูง ทาให้ภาคบริการมีสัดส่วนต่อ GDP สูงกว่าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 1-5 สัดส่วน GDP ของประเทศแทนซาเนีย ปี 2559

หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน 2560
ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก CIA Factbook

ทั้ ง นี้ หากพิ จ ารณาถึ ง รายได้ ต่ อ หั ว หรื อ GDP Per Capita พบว่ า อยู่ ที่ ร ะดั บ 960.2
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 เพิ่ม 957.1 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 และสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบ
กับปี 2549 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ดังที่ปรากฏใน
ภาพที่ 1-6 ทั้งนี้ หากคิดอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวจริง พบว่า ระหว่ างปี 2549 ถึง 2559
นั้น มีการเติบแบบเฉลี่ยสะสม (CAGR) ที่ร้อยละ 4.3 ต่อปี
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ภาพที่ 1-6 ระดับรายได้ต่อหัว (GDP Per Capita) ของประเทศแทนซาเนีย
ปี 2549-2559 และประมาณการต่อถึงปี 2563

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

ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญของแทนซาเนีย เป็นดังที่ปรากฏในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศแทนซาเนีย
ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง
(Real GDP growth)
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

หน่วย

ปี

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
ร้อยละ

2559

46.7

2559

7.2

ร้อยละ

2559

5.6

อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

ร้อยละ

2557

3.1

International Monetary Fund (as of
February 2017)
International Monetary Fund (as of
February 2017)
Bank of Tanzania Annual Report
2015/16
World Bank
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ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(Policy Rate/Discount Rate)
หนีส้ าธารณะ (Public Debt)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เฉลี่ยรายปี)
ข้อมูลและดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)

1-11

หน่วย
ร้อยละ

ปี
2559

ข้อมูล
16

ร้อยละของ GDP
ชิลลิงต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ

2558
2560

36.9
2,236.8

อันดับ

2559

116

Network Readiness Index (NRI)

อันดับ

2558

126

Doing Business Index
Economic Freedom Index

อันดับ
อันดับ

2559
2560

132
105

Human Development Index (HDI)

อันดับ

2558

151

Human Capital Index

อันดับ

2559

116

Corruption Perceptions Index (CPI)

อันดับ

2559

116

Travel and Tourism Competitiveness
Index

อันดับ

2558

93

แหล่งข้อมูล
Bank of Tanzania Annual Report
2015/16
CIA Factbook (as of February 2017)
Bank of Tanzania (as of February
2017)
World Economic Forum
(as of February 2017)
World Economic Forum
(as of February 2017)
World Bank (as of February 2017)
The Heritage Foundation
(as of February 2017)
United Nations Development
Programme (as of February 2017)
World Economic Forum
(as of February 2017)
Transparency International
(as of February 2017)
World Economic Forum
(as of February 2017)

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

 ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
เงิ น เฟ้ อ เป็ น ประเด็ น ท้ า ทายทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ทนซาเนี ย ประสบมาเป็ น เวลานาน
โดยในช่ว งปี 2549 ถึ งปัจจุบัน อัต ราเงินเฟ้อ ในแทนซาเนี ยอยู่ใ นระดั บไม่ต่ ากว่ า ร้อ ยละ 4.5
(หากพิจารณาเปรียบเทียบรายปี) และอยู่ในระดับสูงสุดที่ร้อยละ 19.8 ในปี 2554 ธนาคารกลาง
แทนซาเนีย (Bank of Tanzania) จึงต้องตอบสนองด้วยการดาเนินนโยบายทางการเงินแบบหดตัว
โดยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับสูง (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 16) ซึ่งมีผลทาให้อัตราเงิน
เฟ้อปรับตัวลดลงเป็นลาดับขั้น แต่ในขณะเดียวกัน ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงยังมีผลกระทบต่อการ
เข้าถึงเงินทุน โดยมีผลกระทบสูงสุดกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อันเป็นสาเหตุให้
เศรษฐกิจแทนซาเนียไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควร
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ราคาน้ามันในตลาดโลกเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในแทนซาเนีย ประกอบ
กับราคาผลิตพืชผลการเกษตร ที่มีความผันผวนสู งเนื่องจากภาวะแล้ งในบางปี ซึ่งทาให้ราคา
สินค้าเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้น
1.2.4.2 สภาพทางสังคม
 ประชากร
แทนซาเนียมีประชากรทั้งหมดประมาณ 52.4 ล้านคน โดยประชากรในแผ่ นดิ นใหญ่
ร้อยละ 99 จะเป็นชาวแอฟริกันจากเผ่าต่างๆ ประมาณ 130 เผ่า และอีกร้อยละ 1 ประกอบไปด้วย
ชาวเอเชี ย ยุ โ รป และอาหรั บ ส่ ว นประชากรในแซนซิ บ าร์ จ ะเป็ น ชาวแอฟริ กั น ชาวอาหรั บ
และลูกครึ่งอาหรับแอฟริกัน
หากพิจารณาโครงสร้างประชากรในปี 2559 พบว่า มากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรใน
ประเทศมี อ ายุ น้ อ ยกว่ า 25 ปี ส่ ว นคนในวั ย ท างาน (ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 20 – 60 ปี ) มี สั ด ส่ ว น
ประมาณร้อยละ 41 ของประชากรทั้งหมดดังปรากฏในภาพที่ 1-7
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ภาพที่ 1-7 โครงสร้างประชากรของประเทศแทนซาเนีย ปี 2559

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก U.S. Census

ในปี 2559 อัตราการเติบโตของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ 36 คน
ต่อประชากร 1000 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 17 ของโลก และจากการคาดการณ์ของ U.S. Census
แทนซาเนียจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 68,700,000 คนในปี 2569 ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของประเทศแทนซาเนีย
ตัวเลขดัชนีที่สาคัญ
จานวนประชากร (ล้านคน)
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
อัตราการเกิดใหม่ (ต่อผู้หญิง 1 คน)
จานวนเด็กที่เกิดใหม่ (ต่อประชากร 1000 คน)
อัตราการตาย (ต่อประชากร 1000 คน)
อายุขัย (ปี)

2539
29.7
1.6
5.8
43
15
49

2549
38.6
2.9
5.5
41
11
56

2559
52.5
2.8
4.8
36
8
62

2569
68.7
2.6
4.2
33
6
66

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก U.S. Census
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 การศึกษา
ระบบการศึกษาของประเทศแทนซาเนียแบ่งระดับชั้นการศึกษาออกเป็น 5 ระดับดังนี้
 ระดับอนุบาล (Pre-Primary Education) เรียนเป็นเวลา 2 ปี
 ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เรียนเป็นเวลา 7 ปี
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Secondary Ordinary Level Education) เรียนเป็นเวลา
4 ปี
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Secondary Advanced Level Education) เรียนเป็น
เวลา 2 ปี
 ระดับมหาวิทยาลัย (University Level Education) เรียนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ตามกฎหมายของประเทศแทนซาเนีย เยาวชนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึ ง
ระดั บ ประถมศึ ก ษา และในปี 2558 รั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบายไม่ เ ก็ บค่ า เล่ า เรี ย นจนถึ ง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ในระดับประถมศึกษา ภาษา Kiswahili จะเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการ
เรียนการสอน เช่นเดียวกับหนังสือและแบบเรียน หลังจากนั้น การเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษ
และหากพิจารณาอัตราการรู้หนังสือ (Literacy rate) ที่รวบรวมโดย CIA Word Factbook พบว่า
ประชากรแทนซาเนียที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 70.6 สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
1.2.4.3 สภาพทางการเมือง
ประเทศแทนซาเนียมีก ารปกครองด้ว ยระบอบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิ บดีเป็น
ประมุข โดยประธานาธิบดีจะดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ (วาระละ 5 ปี) โดยประธานาธิบดีและ
ผู้ น ารั ฐ บาลคนปั จ จุ บั น คื อ Dr. John Magufuli ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง มาตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน
2558 รัฐธรรมนูญแทนซาเนียกาหนดให้แซนซิบาร์มีอิสระในการบริหารกิจการภายในทุกประการ
ยกเว้นด้านการต่างประเทศ การกลาโหม การศาล การราชทัณฑ์ และกิจการตารวจ
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ภาพที่ 1-8 ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศแทนซาเนีย

1.2.4.4 วัฒนธรรมและศาสนา
 วัฒนธรรม
ประชากรในประเทศแทนซาเนียส่ว นใหญ่เป็นชาวแอฟริกันจากหลากหลายเผ่ าพั นธุ์
ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีความหลากหลาย ในแผ่นดินใหญ่ จะมีชาวยุโรปและเอเชียอาศัยอยู่ประมาณ
ร้อยละ 1 ส่วนที่แซนซิบาร์ (Zanzibar) นอกจากชาวแอฟริกันแล้วยังมีชาวอาหรับ และ ลูกครึ่ง
แอฟริกันอาหรับอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก รวมถึงมีชาวเปอร์เซียอาศัยอยู่จานวนหนึ่ง
 ศาสนา
ประชากรชาวแทนซาเนียมากกว่าร้อยละ 60 นับถือศาสนาคริสต์ มีประชาชนประมาณ
ร้อยละ 36 นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 2 นับถือความเชื่อท้องถิ่น และมีบางส่วนที่ไม่ได้
นับถือศาสนาใดๆ ส่วนประชากรในบริเวณแซนซิบาร์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
 ภาษา
ประเทศแทนซาเนี ย ใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาราชการ รวมถึ ง เป็ น ภาษาที่ ส อนใน
โรงเรียน ส่วนภาษาราชการอีกภาษาคือภาษา Kiswahili (Swahili) นอกจากแทนซาเนียแล้ว ภาษา
Kiswahili ยั ง เป็ น ภาษาราชการในประเทศเคนยาและคองโกรวมถึ ง ยั ง เป็ น ภาษาถิ่ น ของ
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ชาว Swahili โดยปัจจุบันเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีผู้ใช้
ประมาณ 50 ถึง 100 ล้านคน
นอกจากภาษา Kiswahili ที่เป็นภาษาราชการ อีกภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณ
แซนซิบาร์คือภาษาอาหรับ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นตามแต่เผ่าพันธุ์ รวมทั้งมีประชากรบางส่วน
ที่ใช้ภาษาภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาลี

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
1.3.1 โครงสร้างด้านการคมนาคม
1.3.1.1 การคมนาคมทางถนน
โครงข่ายถนนในประเทศแทนซาเนีย (ไม่รวมบริเวณแซนซิบาร์) มีความยาวรวมกัน
ทั้งหมด 86,472 กิโลเมตร มีทั้งหมด 8,804 กิโลเมตรที่เป็นถนนลาดยาง สาหรับภูมิภาคตะวันตก
เป็นภูมิภาคที่การเดินทางอาจยังไม่สะดวกนักเนื่องจากมีทางลูกรังตัดผ่านเพียงเส้นเดียว
สาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ไคโร – เคปทาวน์ ตัด
ผ่านประเทศแทนซาเนีย ทาให้สามารถเดินทางไปยังประเทศเคนยาโดยผ่านเมือง Namanga และ
สามารถเดินทางไปประเทศแซมเบียโดยผ่านเมือง Tunduma
Dar es Salaam Bus Rapid Transit (DART)
นครดาร์ เ อสซาลาม (Dar Es Salaam) เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ในประเทศ
แทนซาเนี ย และมี ก ารคาดการณ์ ว่ า ประชากรจะเพิ่ ม เป็ น 10 ล้ า นคนภายในปี 2573 ดั ง นั้ น
ประธานาธิบดี John Magufuli จึงออกนโยบายสร้าง Dar es Salaam Bus Rapid Transit (DART)
ภายใต้แนวคิดเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง โดย
DART จะวิ่งจากชานเมืองรอบๆ นครดาร์เอสซาลามเข้าสู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นแหล่งรวมธุรกิจและ
การลงทุน โดยการสร้างแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะดังนี้
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 ระยะที่ 1: จาก Kimara ไป Kawawa North ไป Msimbazi Street และถึงปลายทาง
ที่ Kivukoni รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 20.9 กิโลเมตร
 ระยะที่ 2: จาก Kilwa ไป Kivukoni และ Kawawa south แล้ ว ถึ งปลายทางที่ถ นน
Kilwa Iรวมเป็นระยะทาง 19.3 กิโลเมตร
 ระยะที่ 3: จากสนามบินนานาชาติ Julius Nyerere ไปถึงถนน Uhuru โดยวิ่งตาม
แนวถนน Nyerere รวมเป็นระยะทาง 23.6 กิโลเมตร
 ระยะที่ 4: รถวิ่งตามแนวถนน Bagamoyo และถนน Sam Nujoma รวมเป็นระยะทาง
16.1 กิโลเมตร
 ระยะที่ 5: วิ่งตามแนวถนน Mandela รวมเป็นระยะทาง 22.8 กิโลเมตร
 ระยะที่ 6: วิ่งตามแนวถนน Bagamoyo เก่า รวมเป็นระยะทาง 27.6 กิโลเมตร
โดยในเดือนมกราคม 2560 โครงการระยะที่ 1 ได้เปิดให้บริการแล้ว
1.3.1.2 การคมนาคมทางรถไฟ
โครงข่ายรถไฟในประเทศแทนซาเนียมีความยาว 3,689 กิโลเมตร หรือเป็นอันดับที่ 46
ของโลก บริษัทที่เป็นเจ้าของสัมปทานรถไฟในแทนซาเนียมี 2 บริษัทได้แก่ Tanzania Railways
Corporation (TRC) และTanzania-Zambia Railway Authority (TAZARA) โดยเส้นทางรถไฟใน
แทนซาเนียเป็นดังทีป่ รากฏในภาพที่ 1-9
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ภาพที่ 1-9 แผนที่ทางรถไฟของประเทศแทนซาเนีย

ที่มา: www.mapsofworld.com

1.3.1.3 การคมนาคมทางอากาศ
ประเทศแทนซาเนียมีสนามบินทั้งหมด 28 แห่ง โดยมีสนามบินระหว่างประเทศทั้งหมด 5 แห่ง
ได้แก่






Julius Nyerere International Airport (นครดาร์เอสซาลาม)
Kilimanjaro International Airport (เมืองอรุชา)
Mwanza International Airport (เมืองมวันซา)
Songwe International Airport (เมืองมบียา)
Abeid Amani Karume International Airport (เกาะแซนซิบาร์)
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ภาพที่ 1-10 สนามบินในแทนซาเนีย

ที่มา: www.mapsofworld.com
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1.3.1.4 การคมนาคมทางเรือ
ประเทศแทนซาเนียมีท่าเรือน้าลึกขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้
 ท่าเรือนครดาร์เอสซาลาม (Port of Dar es Salaam) ทางชายฝั่งตอนกลางของ
ประเทศ
 ท่าเรือแทงกา (Port of Tanga) ทางชายฝั่งตอนเหนือของประเทศ ห่างจากกรุง
ดาร์เอสซาลามไปทางเหนือประมาณ 300 กม.
 ท่าเรือมัทวาร่า (Port of Mtwara) ทางชายฝั่ งตอนใต้ของประเทศ ห่างจากกรุ ง
ดาร์เอสซาลามไปทางใต้ประมาณ 560 กม.
 ท่ า เรื อ ลิ น ดี (Port of Lindi) ทางชายฝั่ ง ตอนใต้ ข องประเทศ ห่ า งจากกรุ ง
ดาร์เอสซาลามไปทางใต้ประมาณ 530 กม.
 ท่าเรือแซนซิบาร์ (Port of Zanzibar) บนชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะแซนซิบาร์
 ท่าเรือคิลวา มาโซโก (Port of Kilwa Masoko) ห่างจากกรุงดาร์เอสซาลามไปทาง
ใต้ประมาณ 300 กม.
โดยท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดคือ Port of Dar es Salaam โดยรองรับร้อยละ 90 ของการขนส่ง
สินค้าในประเทศแทนซาเนีย
1.3.2 โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก
1.3.3.1 ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศแทนซาเนียส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติและพลังน้า
โดยการผลิ ต ของ Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ดูแ ลของกระทรวงพลังงานและแร่ธ าตุ และแทนซาเนียยังคงนาเข้าไฟฟ้าจากประเทศยูกันดา
และแซมเบีย อย่างไรก็ตาม พื้นที่ในชนบทบางแห่งยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้
แทนซาเนียใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 230 โวลต์ และใช้ปลั๊ก 3 หัวแบบประเทศอังกฤษหรือ
ปลั๊ก 3 หัวแบบแอฟริกาใต้
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1.3.3.2 ระบบน้าประปา
รัฐบาลแทนซาเนียมีนโยบายที่เพิ่มคุณภาพน้าและการเข้าถึงระบบน้าประปา จากข้อมูล
ของ World Health Organization (WHO) ในปี 2558 ประชากรของแทนซาเนียร้อยละ 56 สามารถ
เข้ า ถึ ง ระบบน้ าประปาได้ แต่ ก ารเข้ า ถึ ง น้ าประปาส่ ว นใหญ่ จ ะอ ยู่ บ ริ เ ว ณในเมื อ ง
โดยร้อยละ 77 ของประชากรที่อ าศัยในเมืองสามารถเข้าถึงน้าประปาได้ ส่วนในชนบทสามารถ
เข้าถึงได้เพียงร้อยละ 46
1.3.3.3 ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ประเทศแทนซาเนียมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายเครือข่ายด้วยกัน เช่น Airtel
Tanzania, tiGO, Halotel ฯลฯ โดยมีจานวนเบอร์โทรศัพท์ประมาณ 39.6 ล้านเลขหมาย อย่างไร
ก็ ต าม การใช้ ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต ถื อ ว่ า ยั ง ไม่ แ พร่ ห ลายนั ก โดยจากข้ อ มู ล ของ World Bank ใน
ปี 2558 มีเพียงร้อยละ 5 ของประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (Internet Penetration Rate)
1.3.3.4 ระบบการเงินและการธนาคาร
จากข้ อ มู ล ของธนาคารกลางแทนซาเนี ย (Bank of Tanzania: BOT) แทนซาเนี ย มี
สถาบันการเงินทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการรับรอง (Fully Fledged
Commercial Bank) สถาบันการเงิน (Financial Institution) ธนาคารชุมชน (Community Bank)
สถาบันการเงินชุมชน (Deposit Taking Microfinance Bank) และบริษัทจัดหาเงินทุนโดยการเช่า
สิ นทรั พ ย์ (Financial Leasing Company) โดยรายชื่ อ แสดงอยู่ ใ นตารางที่ 1-3 ถึ ง ตารางที่ 1-6
ตามลาดับ
ตารางที่ 1-3 ธนาคารพาณิชย์ (Fully Fledged Commercial Bank)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
AccessBank (Tanzania) Limited
African Banking Corporation (Tanzania) Limited)
Akiba Commercial Bank Plc.
Amana Bank Limited
Azania Bank Limited
Bank M (Tanzania) Public Limited Company
Bank of Africa (Tanzania) Limited

ช่องทางการติดต่อ
www.accessbank.co.tz
www.bancabc.co.tz
www.acbtz.com
www.amanabank.co.tz
www.azaniabank.co.tz
www.bankm.com
www.boatanzania.com
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ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
Bank of Baroda (Tanzania) Limited
Bank of India (Tanzania) Limited
Barclays Bank (Tanzania) Limited
Canara Bank (Tanzania) Limited
China Commercial Bank Limited
Citibank (Tanzania) Limited
Commercial Bank of Africa (Tanzania) Limited
CRDB Bank Plc.
DCB Commercial Bank Plc.
Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited
Ecobank (Tanzania) Limited
Exim Bank (Tanzania) Limited
Equity bank (Tanzania) Limited
FBME Bank Limited
First National Bank (Tanzania) Limited
Habib African Bank Limited
I & M Bank (Tanzania) Limited
International Commercial Bank (Tanzania) Limited
KCB Bank (Tanzania) Limited
Letshego Bank (Tanzania) Limited
Mkombozi Commercial Bank Plc.
Mwalimu Commercial Bank Plc.
National Microfinance Bank Plc.
NBC Bank Limited
NIC Bank (Tanzania) Limited
Peoples’ Bank of Zanzibar Limited
Stanbic Bank (Tanzania) Limited
Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Tanzania Postal Bank Limited
Tanzania Women’s Bank Plc.
TIB Corporate Bank Limited
Twiga Bancorp Limited
United Bank for Africa (Tanzania) Limited
UBL Bank (Tanzania) Limited

ช่องทางการติดต่อ
www.boatanzania.com
www.boitanzania.co.tz
www.africa.barclays.com
www.canarabank.co.tz
www.ccbank.co.tz
www.citibank.co.tz
www.cba.co.tz
www.crdb.com
www.dcb.co.tz
www.dtbafrica.com
www.ecobank.com
www.eximbank-tz.org
www.equitybank.co.tz
www.fbme.com
www.fnbtanzania.co.tz
www.habib.com
www.imbank.com
www.icbank.com
www.kcb.co.ke
www.advansbanktanzania.com
www.mkombozibank.com
www.mcb.co.tz
www.nmbtz.com
www.nbcltd.com
www.nic-bank.com
www.pbzltd.com
www.stanbicbank.co.tz
www.stanndardchartered.com
www.postalbank.co.tz
www.womensbank.co.tz
www.tib.co.tz
www.twigabancorp.com
www.ubagroup.com
www.ubldirect.com

ที่มา: Bank of Tanzania

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

1-23

ตารางที่ 1-4 สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
ลาดับ
42
43
44

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
Tanzania Agricultural Development Bank Limited
Tanzania Mortgage Refinance Company
TIB Development Bank Limited

ช่องทางการติดต่อ
www.tadb-kilimo.co.tz
www.tmrc.co.tz
www.tib.co.tz

ที่มา: Bank of Tanzania

ตารางที่ 1-5 ธนาคารชุมชน (Community Bank)
ลาดับ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
Covenant Bank for Women Tanzania Limited
Efatha Bank Limited
Kagera Farmers’ Cooperative Bank Limited
Kilimanjaro Cooperative Bank Limited
Maendeleo Bank Plc.
Mbinga Community Bank Limited
Meru Community Bank Limited
MUCOBA Bank Plc.
Mwanga Rural Community Bank Limited
Njombe Community Bank Limited
Tandahimba Community Bank Limited
Uchumi Commercial Bank Limited

ช่องทางการติดต่อ
www.covenantbankforwomen. co.tz
www.efathabank.co.tz
www.kilicobank.com
www.maendeleobank.co.tz
www.mecob.com
www.mucoba.co.tz
www.mwangabank.co.tz

www.uchumibank.com

ที่มา: Bank of Tanzania

ตารางที่ 1-6 สถาบันการเงินชุมชน (Deposit Taking Microfinance Banks)
ลาดับ
57
58
59
60

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
EFC Tanzania Microfinance Bank Limited
Finca Microfinance Bank Limited
Hakika Microfinance Bank Limited
Vision Fund Tanzania Microfinance Bank Limited

ช่องทางการติดต่อ
www.efctz.com
www.finca.org
www.hakikabank.co.tz
www.vftz.co.tz

ที่มา: Bank of Tanzania

ตารางที่ 1-7 บริษัทจัดหาเงินทุนโดยการเช่าสินทรัพย์ (Financial Leasing Companies)
ลาดับ
63
64

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
Alios Finance Tanzania Ltd
Equity for Tanzania Limited (EFTA)

ช่องทางการติดต่อ
www.aliosfinance.com
www.efta.co.tz
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ลาดับ
65

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
Salute Finance Limited

ช่องทางการติดต่อ
www.salutefinance.com

ที่มา: Bank of Tanzania
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บทที่ 2
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศ
ของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
2.1 นโยบายทางเศรษฐกิจ
ในประเทศแทนซาเนีย หน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคือ Planning Commission ผู้กาหนดนโยบายการคลังคือ
Ministry of Finance and Planning ส่วนหน่วยงานหลักที่กาหนดนโยบายการค้า คือ Ministry of
Industry, Trade and Investment นอกจากนี้ ยังมีหน่ว ยงานสนั บสนุ นด้ า นการค้ าขายระหว่ า ง
ประเทศอีก รวมถึง Tanzanian Revenue Authority และ Ministry of Foreign Affairs and International
Co-operation
2.1.1 วิสัยทัศน์แทนซาเนีย พ.ศ. 2568 (Tanzania Vision 2025)
คณะกรรมการวางแผนส่ ว นกลางหรื อ Planning Commission ได้ ร่ า งวิ สั ย ทั ศ น์
แทนซาเนีย ปี 2568 (Tanzania Vision 2025) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน แก้ปัญหาความยากจน พัฒนาให้แทนซาเนียเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle-Income Country) และเป็นประเทศกึ่งอุตสาหกรรม (Semi-Industrialized Country) โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์แทนซาเนียมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ประการ ได้แก่
 คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (High Quality Livelihood): การดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องความยากจนและ
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมในทุกมิติ
 เสรีภาพ เสถียรภาพ และเอกภาพ (Peace, Stability and Unity): แทนซาเนียจะ
เป็ น ประเทศที่ ส งบสุ ข มี เ สถี ย รภาพทางการเมื อ ง มี ภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม และมี
เอกภาพ ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
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 มี ธ รรมาภิ บาลที่ ดี (Good Governance): รัฐบาลและเจ้ าหน้ า ที่ด าเนิ น งานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีการทุจริต ภายใต้การควบคุม
ของประชาชน
 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (A Well Educated and Learning Soceity): ประชาชน
ได้รับการศึกษาและมีความรู้ที่สามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ
 เศรษฐกิ จ แข็ ง แกร่ ง และมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น (A Strong and
Competitive Economy): พัฒนาให้เศรษฐกิจแทนซาเนียมีความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่น และสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ รวมถึงปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลกและเทคโนโลยี
2.1.2 แผนแม่บทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทนซาเนียได้จัดทา Development Plan 2016/17 – 2020/21 ภายใต้แนวคิด “Nurturing
Industrialization for Economic Transformation and Human Development” โดยมีวัตถุประสงค์
หลักคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชากร โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่
 สร้างรากฐานเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเป็นประเทศกึ่งอุตสาหกรรม (Semi-Industrialized
country) ภายในปี 2568
 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการส่งออก
 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้แทนซาเนียเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้าน
การผลิต การค้า และการขนส่ง
 เพิ่มแรงงานฝีมือในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม (เช่ น การจัดการการค้าและ
การผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิต เป็นต้น) รวมถึงแรงงานมีทักษะด้ าน
การผลิตและการบริการ
 สร้ า งอาชี พ ให้ ป ระชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะเยาวชน กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสและ
ทุพพลภาพ
 ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากร

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

2-3

 เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินนโยบายภาครัฐ รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของ
มาตรการต่างๆ
 ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนาประเทศ
มากยิ่งขึ้น
 ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงสากลและข้อตกลงในภูมิภาค เช่น Africa Agenda 2063
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็น
ต้นแบบในการวางแผนการพัฒนาประเทศ
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 เพิ่ มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปลี่ย นให้ แทนซาเนีย เป็น ประเทศ
อุ ต สาหกรรม (Promotion of Growth and Industrialization for Economic
Transformation) เป้ า หมายคื อ การเพิ่ ม การผลิ ต ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นา
อุต สาหกรรมต่างๆ (เช่น เหมือ ง อาหาร และ เภสั ชภัณฑ์ เป็นต้น) การจัด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ การท่อ งเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึ งส่ งเสริม
การค้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนของสินค้าจากแทนซาเนียในตลาดโลก
 พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ (Enhancement of Human Development) เป้ า หมาย
คื อ ให้ ป ระชากรทุ ก คนมี โ อกาสเท่ า เที ย มกั น ทั้ ง ในด้ า นโอกาสการจ้ า งงาน
ผ่านนโยบายพัฒนาการศึกษา การจัดอบรมทักษะงานที่เ ป็นที่ต้องการของตลาด
การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข ระบบประกั น สุ ข ภาพและประกั น สั ง คม พั ฒ นา
สุขอนามัยของประชาชน พัฒนาการวางผังเมือง รวมถึงพัฒนาระบบการปกครอง
และลดการทุจริต
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการเติบโตของธุรกิจ (Improvement
of Enabling Environment for Enterprise Development) ทั้งในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคที่ทั่วถึ ง รวมถึงการออก
นโยบายและกฎหมายที่อานวยความสะดวกนักลงทุน
 เพิ่มประสิท ธิภ าพในการด าเนินงานภาครัฐ (Improvement Implementation
Effectiveness) กล่าวคือ รัฐบาลเลือกดาเนินมาตรการสาคัญที่จะส่งผลกระทบใน
เชิ ง บวกต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเฉพาะโครงการที่ ส ร้ า งความพร้ อ มด้ า น
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อุตสาหกรรมให้ แ ทนซาเนีย เช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้ น ฐาน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
2.1.3 แผน / นโยบายทางเศรษฐกิจอื่นๆ
 Big Result Now
Big Result Now เป็นแผนการดาเนินงานระยะสั้น เป็นการดาเนินงานตามเป้าหมายของ
Development Plan 2016/17 – 2020/21 รวมถึงสร้างรากฐานการก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้
ปานกลางในปี 2568 มี ต้ น แบบมาจากแผน Big Fast Results ของประเทศมาเลเซี ย โดยมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาภาคส่วนดังต่อไปนี้







พลังงานและก๊าซธรรมชาติ (Energy and Natural Gas)
เกษตรกรรม (Agriculture)
น้า (Water)
การศึกษา (Education)
คมนาคม (Transport)
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร (Mobilization of Resource)

มิ ติ ก ารด าเนิ น งานของ Big Result Now ที่ แ ทนซาเนี ย มี ก ารด าเนิ น งานเข้ ม ข้ น ที่ สุ ด
คื อ ในด้ า นการศึก ษา โดยก่ อ นหน้ า นี้ แทนซาเนี ย สามารถเพิ่ ม อัต ราการเข้ า เรี ย นได้อ ย่ า งน่า
ประทับใจ แต่กลับต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ลดลง เนื่องจากปริมาณผู้สอนยัง มี
สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณนักเรียน เป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาภายใต้
Big Result Now คื อ การปรับปรุ งคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นในระดั บ ประถมและ
มัธยมศึกษา ผ่านการให้เงินทุนสนับสนุนกับโรงเรียนที่นักเรียนมีผลการเรียนดี และพัฒนาครูผู้สอน
และการวางแผนทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งมี ร ะบบ โดยการระบุ ถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
การตั้งเป้าหมายและจัดลาดับความสาคัญ และการวางแผนการดาเนินงานอย่างละเอียด
นอกจากนี้ Big Result Now ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
อันได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียมาให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในแทนซาเนีย

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

2-5

2.2 นโยบายการค้า
2.2.1 ภาพรวมนโยบายการค้า
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบนโยบายทางการค้ า ของแทนซาเนี ย คื อ Ministry of
Industry, Trade and Investment โดยรัฐบาลแทนซาเนีย มีนโยบายการค้ าแบบกึ่งเสรี กล่าวคือ
มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักของประเทศ โดยใช้มาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่
ภาษี (Non-Tariff Measures) เป็นเครื่องมือในการดาเนินนโยบายทางการค้า เพื่อจุดมุ่งหมายใน
การเพิ่มการส่งออกและสัดส่วนตลาดของสินค้าแทนซาเนียในตลาดโลก
2.2.2 การเจรจาการตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)
ส าหรั บ ทิ ศ ทางการจั ด ท าความตกลงการค้ า เสรี ข องแทนซาเนี ย ที่ ผ่ านมา พบว่ า
แทนซาเนียมุ่งเน้นสร้างความตกลงทางการค้ากับประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน
รวมถึงประเทศในกลุ่ม East African Community (EAC) และประเทศทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
สาหรับประเทศอื่นๆ นอกทวีปแอฟริกา แทนซาเนียเจรจาข้อตกลงทางการค้าภายใต้
กรอบของ EAC โดยได้จัดทาข้อ ตกลง Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)
กั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และ Economic Partnership Agreement Between the EU and the
Eastern African Community (EU-EAC EPA) กับสหภาพยุโรป (European Union) ซึ่งสร้างความ
น่ า ดึ ง ดู ด ทางการลงทุ น ให้ กั บ อุ ต สาหกรรมส่ ง ออกของแทนซาเนี ย โดยนั ก ลงทุ น สามารถตั้ ง
โรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เกษตรและอาหารแปรรูป ฯลฯ และส่งออกไปยังประเทศในทวีป
ยุโรปและสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องเสียอากรนาเข้าหรือเสียในปริมาณน้อย
นอกจากนี้ แทนซาเนียยังได้ยอมรับข้อตกลง Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS) ซึ่งกาหนดสิทธิให้ประเทศสมาชิกที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงยารักษา
โรคได้มากขึ้น โดยยอมให้ประเทศผู้ผลิตและส่งออกยารักษาโรคได้รับอนุญาตให้ส่ง ออกรวมถึง
สามารถผลิตยาที่ประเทศผู้รับการลงทุน (Host Country) ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นยาที่ประเทศนั้น
ไม่สามารถผลิตเองได้
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ความตกลงการค้าเสรีของแทนซาเนียและประเทศคู่ภาคี รวมถึงความตกลงที่อยู่ระหว่าง
การเจรจาเป็นดังที่ปรากฏในตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ความตกลงการค้าเสรีของแทนซาเนียและประเทศคู่ภาคี
ความตกลงการค้าเสรี
East African Community (EAC)
Customs Union
Southern African
Development Community
(SADC) FTA

ประเทศคู่ภาคี
เขตค้าเสรี (Free Trade Agreements :FTAs)
บุรันดี – เคนยา – ยูกันดา – รวันดา – ซูดานใต้
แองโกลา – บอตสวานา – คองโก – เลโซโท
– มาดากัสการ์ – มาลาวี – มอริเชียส – โมซัมบิก
– นามิเบีย – เซเชลส์ – แอฟริกาใต้ – ซวาซิแลนด์
– แซมเบีย – ซิมบับเว

สถานะเจรจา
มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปี 2553
มีผลบังคับใช้ เดือนสิงหาคม
2551 ยกเว้นผลิตภัณฑ์น้าตาล
และกระดาษ
มีผลบังคับใช้ปี 2558

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPA)
Trade and Investment
สหรัฐอเมริกา
Framework Agreement (TIFA)
Economic Partnership
สหภาพยุโรป
มีผลบังคับใช้
Agreement Between the EU
ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2557
and the Eastern African
Community (EU-EAC EPA)
ข้อตกลงการค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการเจรจา (Current Trade Negotiations)
SADC-EAC-COMESA
ลงนามแล้ว
27 ประเทศ1
Tripartite FTA
10 มิถุนายน 2558
Continental Free Trade Area
ทุกประเทศในทวีปแอฟริกา
อยู่ระหว่างการเจรจา
(CFTA)
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) รวบรวมจาก WTO Trade Policy Review, Ministry of Industry, Trade
and Investment และ United Nation Economic Commission of Africa

1

แองโกลา บอตสวานา บุรุนดี คอโมโรส จิบูตี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อียิปต์ เอริเทรี สาธารณรัฐเอธิโอเปีย เคนยา
เลโซโท ลิบยา มาดากัสการ์ มาลาวี มอริเชียส โมซัมบิก นามิเบีย รวันดา เซเชลส์ แอฟริกาใต้ ซูดานใต้ ซูดาน สวาซิแลนด์
แทนซาเนีย ยูกันดา แซมเบีย และซิมบับเว
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2.2.3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า
โครงสร้างภาษีนาเข้าของแทนซาเนียเป็นดังที่ปรากฏในตารางที่ 2-2 และตารางที่ 2-3
โดยพบว่า อัตราภาษีนาเข้าเฉลี่ยที่ใช้จริง (MFN Applied Rate) ของแทนซาเนียอยู่ที่ร้อยละ 12.9
โดยสินค้าเกษตรจะมีอัต ราภาษีสูงกว่ากลุ่ มสิ นค้ า อื่นๆ และเมื่อพิจารณาแยกตามรายประเภท
สินค้า พบว่า สินค้าผลิตภัณฑ์นม (Dairy Products) มีอัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงสูงกว่าผลิตภัณฑ์
อื่นๆ โดยมีอัตราภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.7 รองลงมาได้แก่ สินค้าน้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
(Sugar and Confectionery) และสิ นค้ าในกลุ่ มเครื่อ งดื่มและยาสู บ (Beverages and Tobacco)
โดยอยู่ที่ร้อยละ 40.0 และ 25.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 2-2 โครงสร้างอัตราภาษีของแทนซาเนีย
อัตราภาษี
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน
(Simple Average Final Bound)
อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง
(Simple Average MFN Applied)
อัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักการค้า
(Trade Weighted Average)

ทั้งหมด

สินค้า
สินค้าเกษตร

สินค้ามิใช่เกษตร

120.0

120.0

120.0

12.9

20.5

11.6

8.4

21.5

7.0

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WTO Tariff Profiles 2016

ตารางที่ 2-3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของแทนซาเนีย จาแนกตามประเภทสินค้า
กลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม
พืชผักและผลไม้
ชาและกาแฟ
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
เครื่องดื่มและยาสูบ
ฝ้าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา

อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง สัดส่วนการนาเข้า*
120.0
23.1
0.2
120.0
51.7
0.2
120.0
22.1
0.2
120.0
19.6
0.0
120.0
24.0
3.4
120.0
11.6
3.7
120.0
40.0
0.9
120.0
25.3
0.8
120.0
0.0
0.0
120.0
10.9
0.2
120.0
24.7
0.1
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กลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
น้ามัน
เคมีภัณฑ์
ไม้และของทาด้วยไม้
สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องหนังและรองเท้า
เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ

อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง สัดส่วนการนาเข้า*
10.8
13.5
4.3
26.9
120.0
3.9
13.9
14.4
2.4
120.0
19.5
1.8
25.1
0.7
12.7
2.0
120.0
3.2
10.4
10.8
5.8
120.0
2.2
10.7
120.0
14.7
2.3

หมายเหตุ: * สัดส่วนการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WTO Tariff Profiles 2016

2.3 นโยบายการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs and African Cooperation เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของแทนซาเนีย โดยที่ผ่านมา แทนซาเนียได้สานสัมพันธ์กับประเทศ
ต่างๆ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ เพื่อจุดประสงค์ทั้งด้านการทูต และเพื่อการส่งเสริมการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อให้แทนซาเนียเป็นที่รู้จักในหมู่นานาชาติ
มากขึ้น
ปัจจุบัน Ministry of Foreign Affairs and African Cooperation ได้จัดตั้งสถานทูต และ
สถานกงสุลรวมทั้งหมด 42 แห่งทั่วโลก โดยสาหรับประเทศไทย อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้ง
เอกอัครราชทูตแทนซาเนีย ประจาประเทศไทย ถิ่นพานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ส่ ว นไทยได้ ม อบหมายให้ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ไนโรบี ประเทศเคนยา มี เ ขตอาณา
ครอบคลุมแทนซาเนีย
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บทที่ 3
ภาพรวมการค้า และการลงทุนของ
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
3.1 ภาพรวมการค้าสินค้า
3.1.1 การส่งออกสินค้า
การส่งออกสินค้าของแทนซาเนียตั้งแต่ปี 2554 – 2558 โดยรวมมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดย
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของแทนซาเนี ย ในปี 2554 มี มู ล ค่ า ที่ 4,734.96 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ใน
หลังจากนั้น มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น เรื่อยมา โดยในปี 2558 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5,854.23
ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate หรือ
CAGR1) ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าของแทนซาเนียอยู่ที่ร้อยละ 5.45

1

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปี
แรกและปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

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

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ

ยกตั ว อย่ า งเช่ น สมมติ ว่ า มู ล ค่ า ส่ ง ออกในปี 2544 เท่ า กั บ 11,217.97 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ และมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกในปี
2554 เท่ากับ 35,735.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้าในปี 2544 โตจนถึงมูลค่าการค้า
ในปี 2554 คือร้อยละ 12.28 เป็นต้น

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

3-2

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

ภาพที่ 3-1 มูลมูลค่ค่าาการส่
การส่
งออกสิ
นค้าของแทนซาเนี
ย ปี 2554-2558
งออกสิ
นค้าของแทนซาเนี
ย ปี พ ศ 2554-2558
7,000.00

6,000.00

หน่วย: ล้านดอลลารสหรัฐ

5,000.00

5,704.65

5,547.23

Others

4,734.96
4,412.55
2,891.00

2,816.59

4,000.00

3,354.38

2,166.83

1,000.00

76.97
106.59
125.37
541.00

94.45
188.45
163.09
421.32

1,718.20

1,863.33

2554

2555

337.84
193.17
394.21
566.47

131.75
216.52
251.48
469.18

1,549.58

1,321.96

1,430.93

255

255

2558

140.43
96.96
189.55
301.58

HS1207: Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or
not broken (excluding edible nuts, olives, ...
HS2401: Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

2,134.45
3,000.00

2,000.00

CAGR Growth 2554-2558 = 5.45%

5,854.23

HS0801: Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or
dried, whether or not shelled or peeled
HS2616: Precious-metal ores and concentrates
HS7108: Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought
or not further worked than semi-manufactured ...

-

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

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

รายการสินค้าที่ แทนซาเนียส่ งออกมากที่สุด ในช่ว งปี 2554 – 2558 คือ ทองคา โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกเท่ากับร้อยละ 30.03 ของการส่งออกทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าว ส่วนสินค้า
ที่มีการส่งออกรองลงมา ได้แก่ สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า มะพร้าว บราซิลนัต เมล็ดมะม่วง
หิมพานต์ ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ามัน กาแฟ เนื้อปลา
แบบฟิ ล เล เนื้ อ ปลาแบบอื่ น สิ น แร่ แ ละหั ว แร่ และสิ น แร่ แ ละหั ว แร่ แ มงกานิ ส ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรกของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
อันดับ
รายการสินค้า
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายการสินค้าทั้งหมด
5,250.72
1
HS7108
ทองคา (รวมถึงทองคาชุบด้วย
1,576.80
แพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป
หรืออยู่ในลักษณะ กึ่งสาเร็จรูป
หรือเป็นผง
2
HS2616
สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า
459.91
รหัสพิกัด
ศุลกากร

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของมูลค่าการส่งออก
ปี 2554 – 2558
5.45%
-4.47%

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการส่งออก
ปี 2554 – 2558
100.00%
30.03%

-3.50%

8.76%
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อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

3

HS0801

4

HS2401

5

HS1207

6

HS0901

7

HS0713

8

HS0304

9
10

HS2603
HS2602

รายการสินค้า
มะพร้าว บราซิลนัต และเมล็ด
มะม่วงหิมพานต์สดหรือแห้ง
จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม
ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป เศษของยาสูบ
เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มี
น้ามัน จะทาให้แตกหรือไม่ก็
ตาม
กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีน
ออกแล้วหรือไม่ก็ตาม
เปลือกและเยื่อของกาแฟ
รวมทัง้ ของที่ใช้แทนกาแฟ
ที่มีกาแฟผสมอยูใ่ นอัตราส่วน
เท่าใดก็ตาม
พืชผักตระกูลถัว่ แห้งและเอา
เปลือกออก จะลอกเยื่อหรือทา
ให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม
เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อ
ปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็
ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็น
จนแข็ง
สินแร่และหัวแร่ทองแดง
สินแร่และหัวแร่แมงกานิส
รวมถึงสินแร่และหัวแร่
แมงกานีสปนเหล็ก ที่มี
แมงกานีสตัง้ แต่ร้อยละ 20
ขึ้นไป โดยน้าหนักเมื่อคานวณ
ในสภาพแห้ง

3-3

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
224.74

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของมูลค่าการส่งออก
ปี 2554 – 2558
19.01%

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการส่งออก
ปี 2554 – 2558
4.28%

160.34

19.39%

3.05%

156.29

14.38%

2.98%

155.85

1.92%

2.97%

139.58

41.01%

2.66%

125.47

5.06%

2.39%

112.61
112.29

-36.65%
-100.00%

2.14%
2.14%

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

ส าหรั บ ตลาดส่ ง ออกส าคั ญ 5 อั น ดั บ แรกของแทนซาเนี ย ได้ แ ก่ แอฟริ ก าใต้
( 93.9 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ร้ อ ยละ 15.12 ของมู ล ค่ า การส่ ง ออกทั้ ง หมด) อิ น เดี ย ( 9.4
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ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ร้ อ ยละ 14.65) จี น (551. ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ร้ อ ยละ 10.51)
สวิตเซอร์แลนด์ (484.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ร้อยละ 9.23) และเคนยา (40 .9 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือร้อยละ 7.77) ตามลาดับ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 ตลาดส่งออกหลัก 5 อันดับแรกของแทนซาเนียปี 2554 – 2558
อันดับ

1
2
3
4
5

ประเทศ
โลก
แอฟริกาใต้
อินเดีย
จีน
สวิตเซอร์แลนด์
เคนยา
ประเทศอื่นๆ

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
5,250.72
793.91
769.41
551.62
484.50
407.86
2,243.43

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การส่งออก
ปี 2554 - 2558
5.45%
-5.80%
52.92%
-4.55%
-35.98%
37.62%
7.99%

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการ
ส่งออก
ปี 2554 - 2558
100.00%
15.12%
14.65%
10.51%
9.23%
7.77%
42.73%

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

หากพิ จ ารณาตลาดส่ ง ออกส าคั ญ ของแทนซาเนี ย จะพบว่ า ในช่ ว งปี 2554 – 2558
อินเดียเป็นตลาดส่งออกที่มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด และมีสัดส่วนของการส่งออกมากเป็นอันดับ
ที่สอง รองจากประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดส่งออกสาคัญอื่นๆ จึงถือเป็นตลาด
ศักยภาพหนึ่งที่สาคัญของแทนซาเนีย ส่วนตลาดส่งออกสาคัญอื่นที่มีอัตราการเติบโตที่สูง ได้แก่
เคนย่า และคองโก ดังแสดงในภาพที่ 3-2
ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 33 ของแทนซาเนียโดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ
0.31 และมีอัตราการเติบโตของการส่งออกของแทนซาเนียมายังไทยอยู่ที่ร้อยละ -2.94
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3-5

ภาพที่ 3-2
ตลาดส่
ปี 2554 – 2558
ตลาดส่
งออกสิงนออกหลั
ค้าที่สาคัก
ญของแทนซาเนี
ของแทนซาเนีย ปีย2554-2558
20.00%

South Africa

สัดส่วน ปี 2554-2558

15.00%

China
10.00%

Switzerland

Japan

5.00%

Germany

Thailand

Ethiopia
-60.00%

India

-40.00%

0.00%

-20.00%

Congo,
Democratic
Republic of the

Kenya

United
Congo
Belgium Arab
Emirates

0.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554-2558

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

3.1.2 การนาเข้าสินค้า
การนาเข้าสิ นค้ าของแทนซาเนียโดยรวมมี ทิศ ทางเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อ ยไป โดย
มู ล ค่ า การน าเข้ า ของแทนซาเนี ย เพิ่ ม จาก 11,184.22 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในปี 2554 เป็ น
14,705.97 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR ร้อยละ 7.08 ดังแสดง
ภาพที่ 3-3
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ภาพที่ 3-3 มูลมูค่ลค่าาการน
นค้าของแทนซาเนี
ย ปี 2554 – 2558
การนาเข้าเข้
าสินาค้สิ
าของแทนซาเนี
ย ปี พ ศ 2554-2558
16,000.00

14,705.97

14,000.00
12,525.41

หน่วย: ล้านดอลลารสหรัฐ

12,000.00

11,184.22

CAGR Growth 2554-2558 = 7.08%

12,691.11

11,715.59
6,561.72

10,000.00
6,784.41
6,456.71

7,032.10

4,000.00

269.97
274.56
260.79
404.38

252.68
247.72
302.43
244.14

2,000.00

3,517.81

3,636.52

2554

2555

8,000.00
6,000.00

264.50
192.67
311.36
307.09
4,665.39

8,035.49

234.09
367.58
327.09
319.32

132.57
230.49
230.96
222.03

Others
HS8704: Motor vehicles for the transport of goods, incl.
chassis with engine and cab
HS1511: Palm oil and its fractions, whether or not refined
(excluding chemically modified)
HS8703: Motor cars and other motor vehicles principally
designed for the transport of persons, incl. ...

7,328.21

HS1001: Wheat and meslin
HS2710: Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals (excluding crude); preparations containing ...

3,407.53

255

255

2558

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

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

รายการสิ น ค้ า ที่ แ ทนซาเนี ย น าเข้ า มากที่ สุ ด ในช่ ว งปี 2554 – 2558 คื อ น้ ามั น
ปิโตเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนาเข้าเท่ากับร้อยละ 35.90 ของ
การนาเข้าทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าว ส่วนสินค้าที่ มีการนาเข้ารองลงมา ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวเมสลิน
รถยนต์แ ละยานยนต์อื่น ๆ น้ามันปาล์ ม ยานยนต์ส าหรับขนส่ งของ ยารักษาหรือ ป้ อ งกันโรค
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ แทรกเตอร์ ส่วนประกอบที่เหมาะสาหรับใช้
เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักร และเครื่องโทรศัพท์ ดังแสดงในตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรกของแทนซาเนีย ปี 2554-2558
อันดับ

1

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมด
HS2710 น้ามันปิโตเลียมและน้ามันที่ได้
จากแร่บทิ ูมินัส นอกจากที่เป็น
น้ามันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่
ไม่ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมี
น้ามันปิโตเลียมหรือน้ามันที่ได้
จากแร่บทิ ูมินัสตั้งแต่ 70% ขึ้น

มูลค่าการนาเข้าเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
12,564.46
4,511.09

อัตราการเติบโต
ส่วนแบ่งของ
เฉลี่ยของมูลค่า
มูลค่าการนาเข้า
การนาเข้า
ปี 2554 – 2558
ปี 2554 – 2558
7.08%
100.00%
20.14%
35.90%
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รหัสพิกัด
อันดับ
ศุลกากร

2
3

HS1001
HS8703

4

HS1511

5
6

HS8704
HS3004

7

HS7208

8

HS8701

รายการสินค้า
ไปโดยน้าหนัก ซึ่งน้ามันเหล่านี้
เป็องค์ประกอบหลักของสิ่งปรุง
แต่งนั้น
ข้าวสาลีและข้าวเมสลิน
รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่
ออกแบบสาหรับขนส่งบุคคล
เป็นหลัก นอกจากของตาม
ประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์
สาหรับขนส่งบุคคลตัง้ แต่สิบคน
ขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) รวมทัง้ ส
เตชั่นแวกอนและรถแข่ง
น้ามันปาล์ม และเศษของน้ามัน
ปาล์ม จะทาให้บริสุทธิห์ รือไม่ก็
ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี
ยานยนต์สาหรับขนส่งของ
ยารักษาหรือปัองกันโรค (ไม่
รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02
30.05 หรือ 30.06) ที่
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสม
หรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม สาหรับ
ใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่
กาหนด (รวมถึงของที่จัดทาขึ้น
ในลักษณะเพื่อให้ผ่านทาง
ผิวหนัง) หรือในลักษณะหร
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความ
กว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป
ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่
ชุบ หรือไม่เคลือบ
แทรกเตอร์ นอกจากแทรกเตอร์
ตามประเภทที่ 87.09

3-7

มูลค่าการนาเข้าเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การนาเข้า
ปี 2554 – 2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ปี 2554 – 2558

299.39
286.53

-13.92%
-2.99%

2.38%
2.28%

262.60

-4.28%

2.09%

230.76
221.15

-16.29%
18.67%

1.84%
1.76%

197.93

-15.74%

1.58%

187.23

-2.32%

1.49%
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รหัสพิกัด
อันดับ
ศุลกากร

9

10

รายการสินค้า

(แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนชานชลา
สถานีรถไฟ)
HS8517 เครื่องโทรศัพท์ รวมถึง
เครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือข่าย
เซลลูลาร์หรือสาหรับเครือข่ายไร้
สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
สาหรับการส่งหรือการรับเสียง
ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึง
เครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร
ในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้
สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม
หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)
นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับ
ตามประเภท 84.43 85.25 85.27
หรือ 85.28
HS8431 ส่วนประกอบที่เหมาะสาหรับใช้
เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับ
เครื่องจักรตามประเภทที่ 84.25
ถึง 84.30

มูลค่าการนาเข้าเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การนาเข้า
ปี 2554 – 2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ปี 2554 – 2558

185.23

5.37%

1.47%

165.11

-17.50%

1.31%

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

สาหรับแหล่งนาเข้าส าคั ญ 5 อันดับแรกของแทนซาเนียได้แก่ อินเดีย (1,693.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 13.48 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด) จีน (1,543.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ร้อ ยละ 12.28) ซาอุดีอ าระเบีย (1,357 ล้ านเหรียญสหรัฐ หรือ ร้อ ยละ 10.80) สวิต เซอร์แลนด์
(1,128.1 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ร้ อ ยละ 8.98) และสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ (1,095.2 ล้ า น
เหรียญสหรัฐ หรือ ร้อยละ 8.72) ตามลาดับ ทั้งนี้ ไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ ร้อ ยละ 0.68 อยู่ใ น
อันดับที่ 27 ของแหล่งนาเข้าทั้งหมดของแทนซาเนีย
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ตารางที่ 3-4 แหล่งนาเข้าหลัก 5 อันดับแรกของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
อันดับ

1
2
3
4
5

ประเทศ
โลก
อินเดีย
จีน
ซาอุดีอาระเบีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศอื่นๆ

มูลค่าการนาเข้าเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
12,564.46
1,693.39
1,543.13
1,356.99
1,128.09
1,095.23
5,747.63

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของมูลค่าการนาเข้า
ปี 2554 – 2558
7.08%
-5.30%
15.10%
151.46%
-21.01%
-9.37%
-7.99%

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ปี 2554 – 2558
100.00%
13.48%
12.28%
10.80%
8.98%
8.72%
45.75%

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

หากพิ จารณาตาแหน่งแหล่งนาเข้าสาคัญของแทนซาเนีย จะพบว่า ในช่วงปี 2554-2558
การนาเข้าจากประเทศแหล่งนาเข้าส่ว นใหญ่ มีอัต ราการเติบโตที่หดตัว ในขณะที่แหล่งน าเข้ า
สาคัญของแทนซาเนียที่มีการเติบโตในอัตราที่สูง ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย และจีน อันจะเห็นได้จาก
ภาพที่ 3-4
ภาพทีตลาดส่
่ 3-4 แหล่
งนนค้าเข้
าาคัหลัาญหลั
กของแทนซาเนี
ของแทนซาเนี
2554 – 2558
กของแทนซาเนี
ยย ปีปี2554-2558
งออกสิแหล่
างทีน่สาเข้
ย ปี 2554-2558
16.00%
16.00%

16.00%

14.00%

12.00%

China

14.00%
14.00%
India
12.00%India
12.00%

China
China

สัดส่วน ปี 2554-2558

สัดส่วน ปี 2554-2558

สัดส่วน ปี 2554-2558

Saudi Arabia
10.00%
10.00%
Switzerland United
Arab Emirates
Switzerland8.00%
United Arab Emirates
8.00%
8.00%
South Africa
6.00%
South Africa 6.00%
6.00%
Japan
4.00%Japan
4.00%
Kenya 4.00% United States of America
Bahrain
Kenya
United States of America
Bahrain
2.00%
United States of America
Thailand
2.00%
2.00%
Ethiopia
Thailand
0.00%
Thailand
Ethiopia
0.00%
0.00%
Ethiopia
-50.00%
-30.00%
-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
40.00%
60.00%
80.00%
140.00%
160.00%
180.00%
-50.00% 0.00% -30.00%20.00% -2.00%
-10.00%
10.00%
30.00% 100.00%50.00%120.00% 70.00%
90.00%
-2.00%
-2.00%
-4.00%
หมายเหตุ: ขนาดของ
Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรื-4.00%
อนาเข้า ปี 2558
-4.00%
หมายเหตุ
: ขนาดของ
อมูลงค่ออก
าการส่หรืงอออก
าเข้า ปี 2558
หมายเหตุ
: ขนาดของ
Bubble Bubble
คือมูลค่าคืการส่
นาเข้หรืา อปีน2558
10.00%

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

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554-2558
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3.2 ภาพรวมการค้าบริการ
3.2.1 การส่งออกบริการ
การส่งออกบริการของแทนซาเนียโดยรวมมีทิศทางเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดย
เพิ่มขึ้นจาก 2,300.34 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2554 เป็น 3,681.91 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558
คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 12.48 ดังแสดงในภาพที่ 3-5
ภาพที่ 3-5 มูลค่าการส่งออกบริการของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
มูลค่าการส่งออกบริการของแทนซาเนีย ปี พ ศ 2554-2558

CAGR Growth 2554-2558 =12.48%

4,000.00
3,500.00

หน่วย: ล้านดอลลารสหรัฐ

3,000.00
2,500.00

2,786.41
32.91

3,174.55
32.18

3,392.16
15.93

2,300.34
43.90

2,000.00
3,142.37

1,500.00
1,000.00

3,681.91
-

3,376.23

3,664.62

2,753.50
2,256.44

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

การส่งออกบริการของแทนซาเนียในช่วงปี 2554-2558 เกือบทั้งหมดนั้น เป็นบริการเชิง
พาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 99.07 และที่เหลืออีกร้อยละ 0.81 เป็นบริการภาครัฐ ทั้งนี้
บริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ แ ทนซาเนี ย ส่ ง ออกมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ บริ ก ารด้ า น
การท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 60.07 ของการส่งออกบริการทั้งหมดของประเทศ บริการด้าน
การคมนาคม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.25 และบริการด้านอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.16 อันจะเห็น
ได้จากตารางที่ 3-5
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ตารางที่ 3-5 สัดส่วนการส่งออกภาคบริการของแทนซาเนียปี 2554 – 2558
ประเภทบริการ
Government goods and services n.i.e.
Memo item: Commercial services
- Travel
- Transport
- Other Business Services
- Financial Services
- Telecommunications, Computer, and Information
Services
- Insurance and Pension Services
- Personal, Cultural, and Recreational Services
- Charges for the Use of Intellectual Property n.i.e.

มูลค่าเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
25
3038.6
1385.1
582..
257.2
14.0
35
27.4
4.5
0

สัดส่วนเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
0.93%
99.07%
60.07%
25.25%
11.16%
0.61%
1.52%
1.19%
0.19%
0.00%

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

3.2.2 การนาเข้าบริการ
การนาเข้าบริการของแทนซาเนียโดยภาพรวมมีทิศทางขยายตัว จาก 2,208.09 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2554 เป็น 2,637.33 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ
CAGR อยู่ที่ร้อยละ 4.54 ดังแสดงในภาพที่ 3-
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ภาพที่ 3-6 มูลค่าการนาเข้าบริการของแทนซาเนีย ปี 2554-2558

การนาเข้าบริการของแทนซาเนียในช่วงปี 2554 – 2558 เกือบทั้งหมดนั้น เป็นบริการ
เชิงพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 97.65 และที่เหลืออีกร้อยละ 1.8 เป็นบริการภาครัฐ ทั้งนี้
บริการเชิงพาณิชย์ทแี่ ทนซาเนียนาเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านการคมนาคม ซึ่งมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45.52 ของการนาเข้าบริการทั้งหมดของประเทศ บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมี
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 42.11 และบริ ก ารด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 7.11 อั น จะเห็ น ได้ จ าก
ภาพที่ 3-6
ตารางที่ 3-6 สัดส่วนการนาเข้าภาคบริการของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
ประเภทบริการ
Government goods and services n.i.e.
Memo item: Commercial services
- Travel
- Transport
- Other business services
- Financial services

มูลค่าเฉลีย่ ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
44.5
2414.1
800.2
865.1
135.1
4.6

สัดส่วนเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
2.35%
97.65%
42.11%
45.52%
7.11%
0.24%
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ประเภทบริการ
- Telecommunications, computer, and information
services
- Insurance and pension services
- Personal, cultural, and recreational services
- Charges for the use of intellectual property n.i.e.
- Construction
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มูลค่าเฉลีย่ ปี 2554 – 2558
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สัดส่วนเฉลีย่
ปี 2554 – 2558

31.6
49
0.9
1.0
12.8

1.66%
2.58%
0.5%
0.5%
0.67%

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

3.3 ภาพรวมการลงทุน
หากพิจารณาข้อมูลลงทุนของแทนซาเนียจาก United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) ในช่วงปี 2551 – 2555 พบว่า การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง
ในแทนซาเนียมีมูลค่าประมาณปีละ 1,500 – 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการเพิ่มสลับกับลดลง
ในแต่ ล ะปี โ ดยภาคส่ ว นที่ มี ก ารลงทุ น มากที่ สุ ด คื อ การท าเหมื อ ง (889.3 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ )
รองลงมาเป็นการผลิตไฟฟ้าและแก๊ซ ( 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) อุตสาหกรรมการผลิต (5 3.
ล้านเหรียญสหรัฐ) การเงินและการประกัน (148.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) และโทรคมนาคมและการ
สื่อสาร (23.4 ล้านเหรียญสหรัฐ)2 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 3-

2
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ภาพที่ 3-7 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแทนซาเนีย
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแทนซาเนีย
ปี 2551
จาแนกตามอุ
สาหกรรม
ปี พ–ศ2555
2551-2555
จาแนกตามอุตต
สาหกรรม
2,500.00

20.10
2,000.00
48.80
213.00
36.90 1.50
95.50
83.50
157.10

1,500.00
155.40
26.50
81.70 21.10
127.60

1,000.00

1.00

277.60

500.00
669.80
-

255

2.10

70.50
95.90 14.90
185.10

214.50

290.50

909.90

385.10
-16.90

-23.50

2552

2553

20.00
23.40
148.10

Mining and
quarrying

563.70

Manufacturing

Electricity and gas

Information and communication

210.30
618.30
30.70 12.00
114.50
121.10
217.30
209.40

889.30

Finance and insurance
Wholesale and
retail trade
Construction

406.50

Real estate
activities

-98.30

Professional
activities

2554

-500.00

2555

-420.10
-35.20
-28.10

Other Services

ที่มา : บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Tanzania Investment Report 2013

จากภาพที่ 3-8 จะเห็ นได้ว่ า ประเทศผู้ ล งทุ นหลั กในแทนซาเนี ย ได้แ ก่ แอฟริก าใต้
(ร้อยละ 25.4) สหราชอาณาจัก ร (ร้อยละ 25.2) แคนาดา (ร้อยละ 21.1) และสวิตเซอร์ แลนด์
(ร้อยละ 5. ) ตามลาดับ3

3
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ภาพที่ สั3-8
ดส่ลวค่นมู
ลค่าการลงทุ
นโดยตรงจากต่
างประเทศในแทนซาเนี
ย
ดส่วสันมู
าการลงทุ
นโดยตรงจากต่
างประเทศในแทนซาเนี
ย
– 2555 จจาแนกตามประเทศผู
าแนกตามประเทศผู
ปี ปีพ 2551
ศ 2551-2555
้ลงทุ้ลนงทุน
Others, 2.16%

Botswana, 1.11%
Mauritius, 4.56%

Kenya,
4.84%
Canada, 21.06%

South Africa, 25.38%

United Kingdom, 25.18%
Luxembourg, 1.25%
Switzerland,
5.72%

United States, 3.35%
Denmark, 1.22%

Netherlands, 2.40%

Norway, 1.78%

Canada

United Kingdom

Switzerland

Netherlands

Norway

Denmark

United States

Luxembourg

South Africa

Mauritius

Botswana

Kenya

Others
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บทที่ 4
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ในการศึกษาบทนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (แทนซาเนียและแซนซิบาร์) โดยเนื้อหาที่จะนาเสนอแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
 รายชื่อ หน่วยงานด้านการลงทุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกการลงทุน และหน่วยงานเอกชนที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ในด้านการ
หาพันธมิตรทางธุรกิจ
 นโยบายการส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพื้นที่ที่ได้รับ
การส่งเสริม ซึ่งได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ) เขต
ส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) เขตส่งเสริมการค้าเสรี (Free
Trade Zone)
 กฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นการลงทุ น ข้ อ จ ากั ด การถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายที่ ดิ น กฎหมายการเงิ น และการธนาคาร การควบคุ ม เงิ น ตรา
ระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ดังที่ไ ด้นาเสนอไปในบทที่ 1 รัฐบาลแซนซิบาร์มีอ านาจปกครองตนเองในระดับหนึ่ง
ซึ่งรวมถึ งประเด็นด้านการลงทุน ซึ่งส่ ง ผลให้กฎหมายด้านการลงทุน นโยบายด้านการลงทุน
การคั ด เลื อ กอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และประเด็ น อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกับแทนซาเนีย เนื้อหาแต่ละส่วนในบทนี้จึงแบ่งการนาเสนอไว้อย่างชัดเจน
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4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
4.1.1 หน่วยงานภาครัฐ
 Tanzania Investment Center (TIC) มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในแทนซาเนี ย
และอ านวยความสะดวกนั ก ลงทุ น ชาวแทนซาเนี ย และนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ โดยมี
One-Stop-Shop เป็ น จุ ด ให้ บ ริ ก ารนั ก ลงทุ น ทั้ ง การขออนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ
การเช่าที่ดิน การรับคาปรึกษาด้านกฎระเบียบและกฎหมายการลงทุน รวมถึงการ
ให้บริการหลังจัดตั้งธุรกิจแล้ว (Aftercare) อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุนกับรัฐบาล
 Ministry of Industry, Trade and Investment (MIT) มีหน้าที่ส่งเสริมการแข่ง ขัน
และกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า และการส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Sector)
 Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives มี ห น้ า ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร ความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารในประเทศ รวมถึงการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ในแทนซาเนีย
 Ministry of Livestock Development and Fisheries มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
และการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการปศุสัตว์และการประมงในแทนซาเนีย
 Export Processing Zone Authority (EPZA) เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ Ministry of
Industry, Trade and Investment (MIT) เป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ด การ ก าหนดนโยบาย
และส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ Special Economic Zone (SEZ)
ของแทนซาเนีย รวมถึงอานวยความสะดวกการขอหนังสือรับรองธุรกิจ (Business
License) และการให้ข้อมูลกับนักลงทุน
 Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA) เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ บาล
แซนซิบาร์ มีบทบาทสนับสนุนและอานวยความสะดวกการลงทุนในเกาะแซนซิบาร์
รวมถึงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zone) และให้การช่วยเหลือ
นักลงทุนที่ประสบปัญหาทางด้านกฎระเบียบ
 Zanzibar Deep Sea Fishing Authority (DSFA) มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการก ากั บ ดู แ ล
อุตสาหกรรมการประมงน้าในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone)1
และส่งเสริมการประมงให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับการบริหารทรัพยากรและ
1

บริเวณที่อยู่เลยไปจากและประชิดกับทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจาเพาะจะต้องไม่ขยายออกไปเลย 200 ไมล์ทะเล
(ที่มา: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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ระบบนิ เ วศสั ต ว์ น้ าให้ เ กิด ความยั่ ง ยื น พร้ อ มทั้ ง ก ากั บ การประมงให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
4.1.2 หน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
 Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (TCCIA)
มีบทบาทในการอ านวยความสะดวกการประกอบธุ รกิจ การให้คาปรึกษา ข้อมูล
และเป็นตัว กลางเพื่อเชื่อมโยงธุ รกิจ และยัง ให้บริการการออกเอกสารรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า (Certificates of Origin) รวมถึงการให้คาปรึกษาด้านการตลาด
 Confederation of Tanzania Industries (CTI) เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล ส่งผ่าน
ความคิ ดเห็ น ของสมาชิก ไปยัง รั ฐบาล และหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ ง รวมถึ งการให้
คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ และภาษี
 The Zanzibar National Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
(ZNCCIA) เป็นการร่วมกลุ่มของผู้ประกอบการเอกชนในเกาะแซนซิบาร์ มี หน้าที่
เชื่อมโยงสมาชิก เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า โอกาสทางการตลาด พร้อมทั้งมีบริการ
ให้ ค าปรึก ษา การฝึ ก อมรม พร้อ มประสานความร่ว มมือ กับต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขยายช่องทางธุรกิจ
 Tanzania Horticultural Association (TAHA) เป็ น การรวมตั ว ของผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า
และผู้แปรรูปพืชสวนกรรม (Horticulture) ในแทนซาเนีย โดยเป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ให้เกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมพืชสวนกรรมร่วมกัน
ผ่านการให้บริการทางเทคนิคในกระบวนการผลิตและแปรรูป
 Tanzania Industrial Fishing and Processors Association (TIFPA)
เป็นการรวมตัวของบริษัทผู้ ผลิตและแปรรูปสัตว์น้า มีบทบามเป็นตัวกลางระหว่ าง
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการประมงในแทนซาเนีย
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4.2 นโยบายด้านการลงทุน
แทนซาเนีย (ไม่รวมแซนซิบาร์) มีนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างในระดับหนึ่ง กล่าวคือ
ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มีเพี ยงบางอุตสาหกรรมที่ได้มีการกาหนด
สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาจิ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเงิน การประกันภัย โทรคมนาคม สื่อ การขนส่ง
สินค้า และการก่อสร้าง โดยแทนซาเนียให้สิทธิประโยชน์ในรูปของการยกเว้นอากรนาเข้าสินค้า
และการหักค่าใช้จ่ายด้วยมูลค่าการลงทุน (Capital Allowance) ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนในเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic Zones: SEZ) และเขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก (Export
Processing Zone: EPZ) จะได้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึง การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
สาหรับแซนซิบาร์ ซึ่งมีรัฐบาลกึ่งปกครองตนเอง มีกฎหมายการลงทุนที่เข้มงวดกว่า
แทนซาเนีย โดยกาหนดให้ชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนและได้รับอนุญาตการลงทุนกับ Zanzibar
Investment Promotion Authority (ZIPA) และได้ ก าหนดมู ล ค่ า การลงทุ น ขั้ น ต่ าไว้ ที่ 300,000
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ แซนซิบาร์ห้ามชาวต่างชาติให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ทั้ ง นี้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการลงทุ น ของแซนซิ บ าร์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่
(1) สิ ทธิ ประโยชน์ส าหรับการลงทุนในพื้นที่เ ขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zone) และท่า
สินค้าเสรี (Free Port Zone) และ (2) สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนนอกพื้นที่ 2 แห่งดังกล่าว
โดยพื้นที่เขตเศรษฐกิจเสรีและท่าเสรี ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนที่มีน่าดึงดูดกว่า โดยมีระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ยาวนานกว่า รวมถึงมีการยกเว้นภาษีเงินปันผล และการบันทึก
ค่าเสื่อมการลงทุน ฯลฯ
4.2.1 นโยบายด้านการลงทุนที่สาคัญ
นโยบายทางการลงทุนของแทนซาเนีย
นั ก ลงทุ น หรื อ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ บาลเพื่ อ ลงทุ น หรื อ
ประกอบธุรกิจในแทนซาเนีย อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติประสงค์จะรับสิทธิ
ประโยชน์ ท างการลงทุ น ในแทนซาเนี ย ต้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองการลงทุ น (Investment
Certificate) จากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น แทนซาเนี ย (TIC) โดยการลงทุ น ต้ อ งมี มู ล ค่ า
อย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และนอกจากสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับแล้ว TIC จะรับบทบาท
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ช่ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกการลงทุน การขอใบอนุญ าตการดาเนินธุ รกิจ (เฉพาะบาง
อุตสาหกรรม ข้อมูลนี้จะได้รับการนาเสนอไว้ในส่วนที่ 4.3.1) การหาพื้นที่ลงทุน การจดทะเบียน
ธุรกิจ และการขอใบอนุญาตทางาน (Work Permit) สาหรับบุคลากรชาวต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนที่ TIC ให้แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่
 สิทธิประโยชน์ทั่วไป
 สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ)
 สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
สิ ทธิ ประโยชน์ ทั่ว ไป ถู ก จัดเตรียมไว้ ใ ห้ก ารลงทุ นที่ จ ดทะเบีย นกั บ TIC แต่ไม่ได้ตั้ ง
โรงงานหรือสานักงานในเขตส่งเสริมการส่งออกหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะพิจารณาให้เฉพาะ
การลงทุนในบางอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
 การหักค่าใช้จ่ายด้วยมูลค่าการลงทุน (Capital Allowance) ในสัดส่วนร้อยละ 100
สาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองและการเกษตร
 การหั ก ค่ าใช้จ่ายด้ว ยมูล ค่ าการลงทุน (Capital Allowance) ในสั ดส่ ว นร้อ ยละ 50
สาหรับการลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หรือในโรงแรม
 ผลขาดทุนทางภาษียกไป (Tax Loss Carry Forwards) โดยไม่กาหนดระยะเวลาที่
สามารถนามาลดหย่อนได้
 ชาระอากรนาเข้าสินค้าทุนในสัดส่วน 1 ใน 4 ของภาระทางภาษีทั้งหมด และยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ยกเว้นอากรนาเข้าสินค้าสาหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว
 ยกเว้นอากรนาเข้าสินค้าสาหรับเครื่องใช้ในโรงแรม
นอกจากนี้ TIC ยังให้สิทธิประโยชน์เฉพาะอุตสาหกรรมอีกส่วนหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน – ยกเว้นอากรนาเข้าสินค้าทุน
 อุตสาหกรรมแร่ธาตุ – ยกเว้นอากรนาเข้าสินค้าทุนและเชื้อเพลิง
 การเกษตร – ยกเว้นอากรนาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่า
แมลง
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ส่ ว นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น ในเขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก (Export Processing Zone:
EPZ) และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จะได้รับการนาเสนอ
ต่อไปในส่วนที่ 4.2.3
นโยบายทางการลงทุนของแซนซิบาร์
ในแซนซิบาร์ นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในแซนซิบาร์ต้องได้รับ
อนุ ญาตจากส านั กงานส่ งเสริ มการลงทุ นแซนซิ บาร์ (Zanzibar Investment Promotion Authority:
ZIPA) โดย ZIPA จะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกการลงทุน ในด้านการจดทะเบี ยน
ธุ รกิ จ การจั ดหาพื้ นที่ ลงทุ น และการขอใบอนุ ญาตท างาน (Work Permit) ส าหรั บบุ คลากรชาว
ต่างประเทศ เช่นเดียวกับสานักงานส่งเสริมการลงทุนแทนซาเนีย (Tanzania Investment Center:
TIC) ทั้งนี้ แซนซิบาร์ได้กาหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่าจากต่างประเทศไว้ที่ไว้ที่ 3 แสนดอลลาร์สหรัฐ
(มีเฉพาะอุตสาหกรรมการโรงแรมที่ต้องลงทุนไม่ต่ากว่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ZIPA ให้สิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้กับการลงทุนในแซนซิบาร์
 ได้รับการยกเว้นอากรนาเข้าส่ งออกหรือภาษีอื่นๆ ที่เ ก็บกับเครื่อ งจักร อุปกรณ์
อะไหล่ วัตถุดิบ ยานพาหนะ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ใช้ระหว่างการก่อสร้าง
 ได้ รั บ การยกเว้ น อากรน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ร ะหว่ า งการทดลองด าเนิ น งาน (Trial
Operation)
 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ ZIPA ยังให้สิทธิประโยชน์กับการลงทุนใน การลงทุนในเขตเศรษฐกิ จเสรี
(Free Economic Zones) และเขตท่าสินค้าเสรี (Free Port Zones) โดยจะได้รับการนาเสนอไว้ใน
ส่วนที่ 4.2.3
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4.2.2 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
 แทนซาเนีย
รัฐบาลแทนซาเนียกาหนดให้อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ได้รับการส่งเสริม (Priority Sector)
 เกษตรกรรมและปศุ สั ต ว์ (Agriculture and Livestock Development) เช่ น
การผลิตอ้อย ข้าว การเลี้ยงปศุสัตว์ และพืชสวนกรรม เพื่อการผลิตเพื่อบริโภคใน
ประเทศและการส่งออก
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ได้แก่
การประมง (การจับสั ต ว์ น้ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และการเพาะเลี้ ยงสาหร่ า ย)
หรือการป่าไม้ (การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องเรือน แผ่นไม้ หรือไม้อัด
เป็นต้น) และการเลี้ยงผึ้ง
 ภาคการผลิต (Manufacturing) เช่ น การแปรรู ป และขึ้ น รู ป เหล็ ก และการผลิ ต
สินค้าอื่นๆ
 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Real Estate) เช่ น การพั ฒ นาที่ พั ก อาศั ย อาคารส านั ก งาน
ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์และสถานบันเทิง และโรงแรม เป็นต้น
 การขนส่ง (Transportation) ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางราง (รถไฟใน
เมือง และรถไฟในภูมิภาค) การขนส่งทางน้า และการขนส่งทางอากาศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การให้บริการ Call Center
และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น
 พลัง งาน (Energy) โดยอาจผลิ ต จากเชื้ อ เพลิ ง ฟอซซิ ล เช่ น ถ่ า นหิ น หรื อ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ฯลฯ หรืออาจเป็นพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
 สถาบันการเงิน (Financial Institutions) เช่น ธนาคาร สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น (เป็นธุรกิจที่จากัดสัดส่วนหุ้นต่างชาติ)
 การโทรคมนาคม (Telecommunications) เช่น ผู้ ใ ห้บริการเครือ ข่ า ยโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เป็นธุรกิจที่จากัดสัดส่วนหุ้นต่างชาติ)
 ธุ รกิจวิท ยุ และโทรทั ศ น์ (Broadcasting) เช่ น การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ การ
ให้บริการกระจายสัญญาณ และสานักงานข่าว เป็นต้น (เป็นธุรกิจที่จากัดสัดส่วนหุ้น
ต่างชาติ)
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ส่ ว นเขตส่ งเสริม การส่ งออก (EPZ) และเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ (SEZ) มีอุต สาหกรรมที่
ได้รับการส่งเสริมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตส่งเสริมการส่งออก (EPZ)






อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
อุตสาหกรรมประมง
อุตสาหกรรมป่าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)








อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การพาณิชย์ ค้าขาย
อุตสาหกรรมป่าไม้
อุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ธนาคารและสถาบันการเงิน

 แซนซิบาร์
แซนซิ บ าร์ ก าหนดให้ อุ ต สาหกรรม 5 ประเภท ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม (Priority Sector)
ดังต่อไปนี้
 การท่องเที่ยว (Tourism) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism)
 การเกษตร (Agriculture) ได้แก่ การผลิ ต พืชสวนกรรม การแปรรูปและส่ งออก
สินค้าเกษตรและผลไม้ โดยเฉพาะกล้วย ส้ม มังคุด ทุเรียน มะม่วง และสัปปะรด
และเครื่องเทศ
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 การประมง (Fisheries) ได้ แ ก่ การประมงน้ าลึ ก ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ
(Exclusive Economic Zone) ประมงแปรรู ป การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล
 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zones)
- การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร องรั บ การลงทุ น (Zone Development) เช่ น การลงทุ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบจ ากั ด ขยะและสิ่ ง ปฏิ กู ล การเชื่ อ มโยงระบบไฟฟ้ า
ระบบโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology: ICT)
- การลงทุ น อุ ต สาหกรรม (Industry) เช่ น การผลิ ต ทั่ ว ไป (Manufacturing)
การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์นม สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เวชภัณฑ์ กระดาษ
และพลาสติก สบู่แ ละผลิ ต ภั ณฑ์ ท าความสะอาด คอมพิว เตอร์และเครื่ อ งใช้
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- บริการจัดการสินค้าที่ท่าเรือ (Free Port Services) รวมถึง การลงทุนก่อสร้าง
คลังสินค้า และบริการขนส่งสินค้าไปยังสนามบินและท่าเรือ
 การลงทุนในเขตท่าสินค้าเสรี (Free Port Zones)
- ธุรกิจบริการได้รับการส่งเสริมในพื้นที่นี้ อาทิ การให้บริการคลังสินค้า การทา
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ และบริการส่งสินค้าไปยังสนามบินและท่าเรือ เป็นต้น
4.2.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตส่งเสริมการส่งออก
 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตส่งเสริมการส่งออกในแทนซาเนีย
ในปี 2549 แทนซาเนี ย ประกาศใช้ ก ฎหมาย Special Economic Zones Act (2006)
ที่กาหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุน ซึ่งการลงทุนในพื้นที่เหล่านั้นอาจได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางการลงทุน การยกเว้นอากรนาเข้าสินค้า หรือการลดหย่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยพื้นที่
ที่ได้รบั การพัฒนามีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้






เขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones: EPZ)
เขตการค้าเสรี (Free Ports, Free Trade Zones)
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Parks)
สานักงานท้องที่ (Regional Headquarters)
นิคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Parks)

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

4-10

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

 นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Parks)
 เขตส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Free Zones)
 พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบ่มเพาะธุรกิจ (Tourism Development Zones and
Business Incubation)
ทั้งนี้ ปัจจุบันแทนซาเนียมีพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน 2 ประเภท ได้แก่ เขตส่งเสริมการ
ส่ งออก (Export Processing Zone: EPZ) และเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ (Special Economic Zones:
SEZ)2 โดยสิ ทธิ ประโยชน์ ข้อ แม้ก ารขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ และรายละเอียดอื่นๆ จะได้รับ การ
นาเสนอในลาดับต่อไป
นักลงทุนอาจมีส่วนร่วมในพื้นที่ทั้งสองนี้ได้ทั้งในฐานะผู้พัฒนาพื้นที่ (Developer) การ
ลงทุนเพื่ อ จัดตั้งโรงงาน (Operator) หรือ การให้บริการบริษั ทในพื้ น ที่ (Service Provider) โดย
นักลงทุนต้องได้รับใบอนุญาตตามประเภทการลงทุน ดังต่อไปนี้
 ใบอนุญาตการพั ฒ นาพื้ นที่ (Developer’s License) – ส าหรั บ การลงทุ น พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างโรงงาน โกดัง ถนน การปรับปรุงพื้นที่ การวางรั้ว
ฯลฯ
 ใบอนุญาตการลงทุนในพื้นที่ (Operator’s License) – สาหรับการลงทุนเพื่อการ
จัดตั้งโรงงานผลิตสินค้า การบรรจุสินค้า การเตรียมสินค้าเพื่อส่งออก ฯลฯ
 ใบอนุญาตการให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ (Service Provider’s License) – ส าหรั บ การ
ให้บริการด้านการเงิน ประกัน โทรคมนม และการสื่อสาร ฯลฯ
เงื่อนไขการลงทุนใน SEZ และ EPZ มีความแตกต่างกัน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 4-1

2

ในทางปฏิบัติ การนิยามเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ) จะรวมพืน้ ที่รองรับการลงทุนอืน่ ๆ ดังที่นาเสนอ
ไปตอนต้นหัวข้อ 4.2.3 ด้วย
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ตารางที่ 4-1 ข้อแม้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ)
และเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones: EPZ)
ข้อแม้การลงทุน

มูลค่าการลงทุน
รูปแบบการลงทุน

สัดส่วน/มูลค่าการส่งออก

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zones: SEZ)

เขตส่งเสริมการส่งออก
(Export Processing Zones: EPZ)
 มูลค่าการลงทุนไม่ต่ากว่า 100,000 และ
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาหรับนักลงทุน
ในประเทศ และนั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ
ตามลาดับ
เป็นการลงทุนใหม่ (Greenfield Investment)
 ส่งออกร้อยละ 80 ของสินค้าที่ผลิต
 มู ล ค่ า การส่ ง ออกไม่ ต่ ากว่ า 1,000,000
 มูลค่าการส่งออกไม่ต่ากว่า 100,000 และ
และ 5,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ปี
500,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ปี ส าหรั บ
ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ชาวแทนซาเนี ย และ
นักลงทุนชาวแทนซาเนียและชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติ ตามลาดับ
ตามลาดับ

ที่มา: Tanzania Investment Center (TIC)

นัก ลงทุนที่ ไ ด้รับอนุญ าตให้ ล งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ (Special Economic Zones:
SEZ) หรือเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones: EPZ) จะได้รับการยกเว้นการขอ
ใบอนุญาตธุรกิจ (Business License)3 ซึ่งได้รับการนาเสนอในบทที่ 5
ส่วนสิทธิประโยชน์ ส าหรับการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิ เศษ (Special Economic Zones:
SEZ) และเขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก (Export Processing Zones: EPZ) เป็ น ดั ง ที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4-2

3

บริษัทในแทนซาเนียต้องได้รับหนังสือรับรองธุรกิจ (Business License) ก่อนเริ่มดาเนินธุรกิจ จาก Department of Trade,
Industry and Marketing
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ตารางที่ 4-2 สรุปสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ)
และเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones: EPZ)
สิทธิประโยชน์
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีท้องถิ่น
ภาษีที่เก็บกับวัตถุดบิ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์การผลิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
อื่นๆ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก

พื้นที่การลงทุน
เขตส่งเสริมการส่งออก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สิทธิประโยชน์ทางการเงิน
ยกเว้นเป็นเวลา 10 ปี
ยกเว้นเป็นเวลา 10 ปี
ยกเว้นเป็นเวลา 10 ปี สาหรับการจ่ายค่าเช่า ปันผล และดอกเบีย้
ยกเว้นเป็นเวลา 10 ปี
ยกเว้นเป็นเวลา 10 ปี
เฉพาะค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ
เฉพาะค่าสาธารณูปโภค
ท่าเรือ (Wharfage Charge)
ยกเว้นภาษีท้องถิ่น
ที่เก็บจากสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ EPZ
ยกเว้นภาษีนาเข้า ภาษีมูลค่าเพิม่
ยกเว้นภาษีนาเข้า ภาษีมูลค่าเพิม่
และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ในกรณีของ SEZ รวมถึงสินค้าทุนที่ใช้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน SEZ ด้วย)
ยกเว้นเป็นเวลา 10 ปี
ยกเว้นค่าอากรแสตมป์
สิทธิประโยชน์อื่นๆ
การอนุมัติวีซ่าธุรกิจ (Business Visa)
การอนุญาตให้พนักงานชาวต่างชาติ
แบบเร่งด่วน แก่เจ้าหน้าที่เทคนิค
ไม่เกิน 5 คนเข้าเมืองโดยอัตโนมัติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงาน
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ยกเว้นการตรวจสอบสินค้าขาออก
ยกเว้นการตรวจสอบสินค้าขาออก

ที่มา: PKF International Limited “Tanzania Tax Guide 2016/17.” และ Clyde&Co “Export Processing and Special
Economic Zones in Tanzania”

ตารางที่ 4-3 นาเสนอรายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในแทนซาเนีย
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ตารางที่ 4-3 รายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ)
และเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones: EPZ)
ชื่อ
Benjamin William Mkapa SEZ
(Industrial Park)
Bagamoyo SEZ
(Industrial and Commercial Park)
Kigoma Special Economic Zone
(Industrial and Commercial Complex)
Hifadhi EPZ

Kamal Industrial Estate EPZ

Global Industrial Park EPZ
Kisongo EPZ
Millennium Business Park EPZ

ที่ตั้ง / พื้นที่
นครดาร์เอสซาลาม
(พื้นที่ 65 เอเคอร์)

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
-

บากาโมโย (Bagamoyo)
บากาโมโย (Bagamoyo)
เมือง Ubungo
(ใกล้นครดาร์เอสซาลาม)
(พื้นที่ 20 เอเคอร์)
เมืองบากานาโมโย
(Baganamoyo)
(พื้นที่ 300 เอเคอร์)
เมือง Mkuranga
(พื้นที่ 50 เอเคอร์)
เมืองอรุชา
(พื้นที่ 70 เอเคอร์)
เมือง Ubungo
(ใกล้นครดาร์เอสซาลาม)
(พื้นที่ 25 เอเคอร์)

อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
(Labor Intensive Industry)
ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ อุตสาหกรรมพลาสติก
และอุตสาหกรรมอาหาร
ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งหุม่

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

 เขตเศรษฐกิจเสรีและเขตท่าสินค้าเสรีในแซนซิบาร์
พื้นที่ส่งเสริมการลงทุนในแซนซิบาร์มี 2 เขต ได้แก่ เขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic
Zone) และเขตท่าสินค้าเสรี (Freeport Zone) โดยการขอรับสิทธิประโยชน์การลงทุนในแซนซิบาร์
ให้นักลงทุนดาเนินการผ่าน Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA) และแต่ละพื้นที่ให้
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zone)
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี และในอีก 10 ปีต่อมา ให้ชาระ 1 ใน 4
ของอัตราภาษีปกติ
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 ยกเว้น ภาษีหั ก ณ ที่จ่าย ที่เ ก็บกับเงินปันผล (Dividend) ที่จ่ายผู้ ที่หุ้นที่ไม่ได้อ ยู่
อาศัยในแทนซาเนีย (Non-Resident) เป็นเวลา 10 ปี
 ยกเว้นภาษีเงินปันผล (Dividend Tax) เป็นเวลา 10 ปี
 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรนาเข้าที่เก็บกับ วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์การ
ผลิตในอัตราร้อยละ 75 (ชาระเพียงร้อยละ 25)
 ยกเว้นอากรแสตมป์
 บันทึกค่าเสื่อมการลงทุน (Capital Expenditure) ได้ร้อยละ 100 เป็นเวลา 20 ปี
 ยกเว้นอากรนาเข้าสินค้า และวัสดุก่อสร้างโรงงาน
 ยกเว้นอากรส่งออกของสินค้าที่ผลิต
 ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เก็บกับเงินได้ดอกเบี้ยกู้ยืม (Interest on Borrowed Capital)
 ยกเว้นภาษีทุกประเภทที่เก็บกับสินค้าที่ผลิตในเขตเศรษฐกิจเสรี
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในเขตท่าสินค้าเสรี (Freeport Zone)
 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรนาเข้า ภาษี สรรพสามิต หรือภาษีอื่นๆ ที่เก็บกับสินค้า
นาเข้า
 ยกเว้นอากรส่งออกของสินค้าที่ผลิต
 ยกเว้นภาษีทุกประเภทที่เก็บกับสินค้าที่ผลิตในเขตท่าสินค้าเสรี
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 20 ปี
ตารางที่ 4-4 นาเสนอรายชื่อเขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zone) และเขตท่าสินค้า
เสรี (Freeport Zone) ในแซนซิบาร์
ตารางที่ 4-4 รายชื่อเขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zone)
และเขตท่าสินค้าเสรี (Freeport Zone) ในแซนซิบาร์
ชื่อ
Fumba Free Zone
(Free Economic Zone)
Amaan Industrial Park
(Free Economic Zone)
Micheweni Free Zone
(Free Economic Zone)

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมเกษตร
แปรรูป และอุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เช่นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมเกษตร
แปรรูป
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมเกษตร
แปรรูป และอุตสาหกรรมประมง
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ชื่อ
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย

Muruhubi Zone
(Free Port Zone)
Airport Zone
(Free Port Zone)

-

ที่มา: Zanzibar Investment Promotion Authority “Zanzibar Investment Guide 2017”

4.3 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
4.3.1 กฎหมายด้านการลงทุน
แทนซาเนี ย และแซนซิ บ าร์ต่ างมี ก ฎหมายการลงทุ น ของตนเอง ดังนั้น ข้อ ห้ามหรื อ
ข้อจากัดทางการลงทุนต่างชาติจะแตกต่างกันไปในแต่ล ะพื้นที่ โดยในภาพรวม แทนซาเนีย มี
ข้อ ห้ ามทางการลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมที่เ ป็นรายได้หลักของประเทศ ได้แก่ เหมือ งแร่
และธุ รกิ จท่อ งเที่ยว ส่ ว นแซนซิบาร์ห้ ามการลงทุนในธุ รกิจขนาดเล็ ก เช่น ร้านค้ า ร้านตัดผม
ร้านเสริมสวย เป็นต้น
 แทนซาเนีย
แทนซาเนี ย เปิ ด กว้ า งต่ อ การลงทุ น จากต่ า งประเทศพอสมควร มี ข้ อ ห้ า มการลงทุ น
ต่างชาติในบางอุตสาหกรรมเท่านั้น ประกอบกับในระยะหลัง รัฐบาลแทนซาเนียให้ความสาคัญกับ
การลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการโอนถ่ายเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรในประเทศ และให้สิทธิประโยชน์ทางการ
ลงทุนที่น่าดึงดูด
สาหรับข้อจากัดทางการลงทุนในรายอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้
อุตสาหกรรมที่ห้ามชาวต่างชาติลงทุน
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining Sector) – เป็นอุตสาหกรรมที่ห้ามชาวต่างชาติ
ลงทุน อีกทั้งห้ามแต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท เว้นแต่ต้องใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากชาวต่างชาติ โดยต้องได้รับอนุญาต
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จาก Minister for Energy and Minerals และต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน
ร้อยละ 50
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Sector) – บริการนาเที่ยว บริการเช่ารถ
ได้รับการสงวนไว้ให้ชาวแทนซาเนียดาเนินกิจการเท่านั้น
อุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขในการลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
แทนซาเนียกาหนดเงื่อนไขการลงทุนโดยชาวต่างชาติในบางอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
 อุตสาหกรรมการเงิน (Banking Sector) – ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่กว่า 15 ล้าน
แทนซาเนียชิลลิ่ง (สามารถเริ่มกิจการโดยมีทุนจดทะเบียนต่ากว่าที่กาหนดได้ แต่
ต้องเพิ่มทุนให้ครบภายใน 3 ปี หลังจากเริ่มดาเนินกิจการ)
 อุตสาหกรรมประกันภัย (Insurance Sector) – ต้องมีชาวแทนซาเนียถือ หุ้นไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 นอกจากนี้ กฎหมายประกันของแทนซาเนีย (Tanzania Insurance
Act 2009) ยังกาหนดด้วยว่าชาวแทนซาเนียและบริษัทในแทนซาเนียสามารถซื้อ
ประกันที่ครอบคลุมความเสี่ยงในประเทศ ได้จากบริษัทประกันภัยในประเทศเท่านั้น
แต่ ห ากประสงค์ จ ะซื้ อ ประกัน ภั ย จากบริ ษัท ต่า งชาติ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจาก
Tanzania Insurance Regulatory Authority
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications) – ในกรณีที่เป็นผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมหรือบริการไปรษณีย์ ต้องมีชาวแทนซาเนียถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
ส่วนธุรกิจบริการเนื้อหา (Content Service) ต้องมีชาวแทนซาเนียถือหุ้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 51
 อุตสาหกรรมสื่อ (Media Sector) – ต้องมีชาวแทนซาเนียถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ
51 และหากมีชาวต่างชาติถือหุ้น ต้องได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการจาก Information
Services Department
 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า (Shipping Sector) – ต้องมีชาวแทนซาเนียถือหุ้น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 51
 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Construction Industry) – บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต่างชาติต้องได้รับอนุญาตจาก Contractors Registration Board (CRB) ก่อนดาเนิน
ธุ รกิ จในแทนซาเนีย ส่ ว นบริษัทออกแบบหรือสถาปนิกต่างชาติที่จะให้บริการใน
แทนซาเนีย จะต้องร่วมงานกับบริษัทหรือสถาปนิกแทนซาเนีย
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 แซนซิบาร์
ส าหรับข้อ ห้ า มหรือ ข้อ จ ากั ด ทางการลงทุ น ในแซนซิ บ าร์ มีธุ รกิจบางประเภทที่ ห้ า ม
ชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่






ร้านตัดผม (Barbershop) และร้านแต่งผม (Hairdressing)
ร้านเสริมสวย (Hair Dressing)
ร้านขายสินค้า (Retail Shop)
การให้บริการนาเที่ยว (Tour Operation)
ร้านอาหาร

ทั้งนี้ ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายในแซนซิบาร์ และยังมีธุรกิจบางประเภทที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจก่อนเริ่มดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้















การพิมพ์และหนังสือพิมพ์ (Printing and Publishing of Newspaper)
การประมง (Fishing)
การนาเข้าและส่งออกสินค้า
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ธุรกิจป่าไม้
การขายเหล่าสุรา
การให้ประกันและการขายประกัน
การส่งสินค้า
โทรคมนาคมและไปรษณีย์
การกระจายเสียง (Broadcasting)
ธนาคารและสถาบันทางการเงิน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขายยาและเวชภัณฑ์
การเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
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4.3.2 กฎหมายแรงงาน
4.3.2.1 ค่าจ้างขั้นต่า (Minimum Wage)
คณะกรรมการแรงงาน (Wage Board) เป็นหน่ว ยงานรัฐผู้ กาหนดอัต ราค่ าจ้างขั้นต่า
(Minimum Wage) ทั้งในแทนซาเนียและแซนซิบาร์
 แทนซาเนีย
อัตราค่าจ้างขั้นต่าในแทนซาเนียแบ่งตาม 13 สาขาอุตสาหกรรม ส่วนแรงงานที่ไม่เข้า
ข่ายอุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ ให้ใช้อัตราทั่วไป ดัง ที่นาเสนอในตารางที่ 4-5 นี้ (อัตรานี้มีผลบังคับ
ใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556)
ตารางที่ 4-5 อัตราค่าจ้างขั้นต่าในแทนซาเนีย
อุตสาหกรรม
บริการด้านสุขภาพ
การเกษตร
การค้า อุตสาหกรรม
และการพาณิชย์
การเงิน
โทรคมนาคม

เหมืองแร่

โรงเรียนเอกชน
แรงงานทั่วไป
(Domestic Workers)

สาขาย่อย
-

อัตราค่าจ้างขั้นต่า (แทนซาเนียชิลลิ่ง)
ต่อวัน
ต่อสัปดาห์
ต่อ 2 สัปดาห์

ต่อชั่วโมง
อัตรารายอุตสาหกรรม
677
5,077.3
512.9
3,846.5

ต่อเดือน

30,463.9
23,078.7

60,927.
46,157.4

100,000

-

589.8

4,423.4

26,540.5

53,081.0

115,000

บริการโทรคมนาคม
การกระจายภาพและเสียง ไปรษณีย์
และการส่งพัสดุ
การสารวจเหมือง
(Mining and Prospecting Licenses)
การทาเหมืองแร่
(Primary Mining Licenses)
ตัวแทนจาหน่ายหรือผู้จัดจาหน่าย
(Dealers Licenses)
นายหน้า (Brokers Licenses)
แรงงานทั่วไปในสถานทูต
หรือสถานที่ราชการที่สาคัญ
แรงงานทั่วไปที่ถูกว่าจ้างโดยเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ

2,051.5
2,051.5

15,385.5
15,385.8

92,314.8
92,314.8

184,629.6
184,629.6

400,000
400,000

769.3

5,769.7

34,618.1

69,236.1

150,000

2,051.5

15,385.8

92,314.4

184,629.6

400,000

1,025.8

7,692.9

46,157.4

91,314.8

200,000

2,367.1

11,539.4

69,236.1

138,472.2

-

1,025.8
718

7,692.9
5,385.0

46,157.4
32,310.2

92,314.8
64,620.4

200,000
140,000

769.3

5,769.7

34,618.1

69,236.1

150,000

666.7

5,000.4

30,002.3

60,004.6

130,000
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อุตสาหกรรม

การรักษาความ
ปลอดภัย
พลังงาน

การขนส่ง

การก่อสร้าง

สาขาย่อย
แรงงานทั่วไปที่ไม่ได้อยูอ่ าศัยใน
ครัวเรือนของผู้ว่าจ้าง
แรงงานทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่จากัดอยู่ใน
ประเภทข้างต้น
โรงแรมขนาดเล็ก
โรงแรมขนาดกลาง
ร้านอาหาร ที่พักขนาดเล็ก (Guest
House) และร้านนั่ง (Bar)
บริษัทระหว่างประเทศ
บริษัทขนาดเล็ก
บริษัทระหว่างประเทศ
บริษัทขนาดเล็ก
การขนส่งทางอากาศ
การส่งต่อสินค้า
(Clearing and Forwarding)
การขนส่งทางบก
แรงงานประเภท 1 (Class I)
แรงงานประเภท 2 - 4 (Class II-IV)
แรงงานประเภท 5 - 7 (Class V-VII)

การประมง
และบริการทางน้า

-
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ต่อชั่วโมง

อัตราค่าจ้างขั้นต่า (แทนซาเนียชิลลิ่ง)
ต่อวัน
ต่อสัปดาห์
ต่อ 2 สัปดาห์

ต่อเดือน

410.3

3,077.2

18,463.0

36,925.9

80,000

-

-

-

-

40,000

1,282.2
769.3

9,616.1
5,769.7

57,696.8
34,618.1

115,393.5
69,136.1

250,000
150,000

666.7

5,000.4

30,002.3

115,393.5

130,000

769.3
512.9
2,051.5
769.3
1,795.1

5,769.7
3,846.5
15,385.8
5,769.7
13,462.6

34,618.1
23,078.7
92,314.8
34,618.1
80,775.5

69,136.1
46,157.4
184,629.6
69,136.1
161,550.9

150,000
100,000
400,000
150,000
300,000

1,538.8

11,539.4

69,136.1

138,472.2

300,000

1,025.8
1,666.8
1,435.1
1,282.2

12,501
10,770.1
9,616.1

46,157.4
75,005.8
64,620.4
5,769.8

92,314.8
150,011.5
129,240.7
115,393.5

200,000
325,000
280,000
250,000

1,025.8

7,692.9

46,157.4

92,314.8

200,000.0

อัตราทั่วไป
อุตสาหกรรมหรือ
512.9
38,446.5
23,078.7
46,157.4
บริการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้
*เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
**1 แทนซาเนียชิลลิ่งมีมูลค่าประมาณ 0.01 บาท
ที่มา: Ministry of Labour and Employment “Notice to the Public New Minimum Wages for Private Sectors”

100,000.0

 แซนซิบาร์
อัตราค่าจ้างขั้นต่าในแซนซิบาร์แบ่งเป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้
 อัตราค่าจ้างขั้นต่าในภาครัฐ (Public Sector) ที่ 300,000 แทนซาเนียชิลลิ่งต่อเดือน
 อัตราค่าจ้างขั้นต่าในภาคเอกชน (Private Sector) ที่ 10,000 แทนซาเนียชิลลิ่งต่อวัน
สาหรับลูกจ้างที่มีทักษะ และ 7,000 แทนซาเนียชิลลิ่งต่อวัน สาหรับลูกจ้างไร้ทักษะ
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4.3.2.2 การจัดจ้าง การทาสัญญา และการบอกเลิกจ้าง
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างแรงงาน ทั้งในเรื่องการทาสัญญาจ้าง ประกันสังคม
จ านวนวั น หยุ ด /วั น ลา ช่ ว งเวลาการท างาน สวั ส ดิ ก ารการท างาน จะแตกต่ า งกั น ระหว่ า ง
แทนซาเนียและแซนซิบาร์
 การทาสัญญา
แทนซาเนีย
 การจ้างงานในแทนซาเนี ย มี 3 ประเภท ได้แก่ การจ้างโดยไม่ร ะบุ เ วลาเลิ ก จ้ า ง
(Unspecified Period of Time) การจ้างที่มีกรอบเวลา (Specified Period of Time)
และการจ้างงานเฉพาะ (Specific Task) โดยสัญญาต้องระบุประเภทการจ้างงานไว้
อย่างชัดเจน
 สัญญาจ้างต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
 ลักษณะงาน
 ระยะเวลาการจ้าง
 สถานที่ทางาน
 ชั่วโมงการทางาน
 การจ้างค่าจ้างและค่าชดเชย
 รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง
 สัญญาจ้างจะต้องระบุสิทธิหรือสวัสดิการของลูกจ้างไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานของแทนซาเนียมิได้ระบุระยะการทดลองงาน (Probation Period)
ไว้อย่างชัดเจน แต่ได้ระบุไว้ว่า ลูกจ้างไม่สามารถกล่าวหานายจ้างว่าให้ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม
(Unfair Termination) หากทางานไม่ถึง 6 เดือน
แซนซิบาร์
 สั ญ ญาจ้างในแซนซิบาร์มีส ามประเภท ได้แก่ สั ญ ญาลู กจ้างประจา (Permanent
Contract) และสัญญาลูกจ้างชั่วคราว (Temporary Contract) โดยสัญญาจ้างชั่วคราว
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ต้อ งมีระยะเวลาไม่เ กิ น 3 ปี ทั้งนี้ สั ญ ญาจ้างทุกฉบับ ต้อ งได้รับการรับรองความ
ถูกต้องจากผู้ตรวจแรงงานแซนซิบาร์ (Labour Inspector)
 ต้องมีการทาสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้อ ย่ าง
ครบถ้วน
 ชื่อและที่อยู่ของนายจ้างและลูกจ้าง
 ลักษณะงาน
 ระยะเวลาการจ้าง
 วันสิ้นสุดสัญญา (ในกรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว)
 แนวทางการดาเนินการหากลูกจ้างเสียชีวิตก่อนวันสิ้นสุดสัญญา
 แนวทางการดาเนินการหากลูกจ้างประสบเหตุทุพพลภาพจนไม่สามารถทางาน
ต่อได้
 แนวทางการดาเนินการหากนายจ้างล้มละลาย
 ประกันสังคม และประกันสุขภาพ
แทนซาเนีย
 นายจ้างทุกคนในแทนซาเนียต้องลงทะเบียนกับระบบประกันสังคม และต้องให้ความ
ช่วยเหลือลูกจ้าง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม มีดังต่อไปนี้
 สิทธิประโยชน์ระยะยาว (Long-Term Benefits) เมื่อเกษียณอายุหรือทุพพลภาพ
จนไม่สามารถทางานต่อไปได้
 สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ร ะยะสั้ น (Short-Term Benefits) จะสามารถใช้ ไ ด้ เ มื่ อ มี ก าร
รักษาพยาบาล ได้รับอุบัติเหตุ คลอดบุตร เสียชีวิต
 นายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันสมทบทุนเงินเข้ากองทุนประกันสังคม โดยนายจ้าง
ต้องสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ลูกจ้างต่อเดือน (อาจช่วยสมบทได้มากกว่า
ร้อยละ 10 สูงสุด ร้อยละ 20) ส่วนลูกจ้างต้องสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 10 ของรายได้
ต่อเดือน
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แซนซิบาร์
 สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากประกันสังคม ได้แก่ เงินสารองเลี้ยงชีพที่จะจ่าย
เมื่อ ลู ก จ้างเกษียณ เงินช่ว ยเหลื อ ค่ าใช้จ่ายการคลอดบุต ร การทุพพลภาพ การ
รักษาพยาบาล โดยสิทธิประโยชน์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก คณะกรรมการที่
ก ากั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (Zanzibar Social Security Fund :ZSSF)
เห็นชอบ
 นายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันสมทบทุนเงินเข้ากองทุนประกันสังคม โดยนายจ้าง
ต้องสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ลูกจ้างต่อเดือน ส่วนลูกจ้างต้องสมทบเข้า
กองทุนร้อยละ 5 ของรายได้ต่อเดือน
 ช่วงเวลาการทางาน
แทนซาเนีย
 ห้ามลูกจ้างทางานเกินวันละ 12 ชั่วโมง
 ลูกจ้างสามารถทางานได้สูงสุด 6 วันต่อสัปดาห์ และหากคิดเป็นจานวนชั่วโมงต้อง
ไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 9 ชั่วโมงต่อวัน
 ลูกจ้างสามารถทางานล่วงเวลา (Overtime) ได้ก็ต่อเมื่องสัญญาจ้างระบุไว้ และชั่วโมง
ทางานล่วงเวลา ต้องไม่เกิน 50 ชั่วโมงต่อ 4 สัปดาห์
 ห้ามลูกจ้างเหล่านี้ทางานในเวลากลางคืน (การทางานกลางคืนระหว่างเวลา 20.00 –
06.00 น.)
 สตรีมีครรภ์
 สตรีที่คลอดบุตรไม่ถึง 2 เดือน
 ลูกจ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
 ลูกจ้างที่มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่สามารถปฏิบัติงานกลางคืนได้
ทั้งนี้ หากเป็นการทางานล่วงเวลา ลูกจ้างต้องได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของ
ค่ าจ้างปกติ และ 2 เท่าหากเป็นการทางานในวันพักหรือ วันหยุด นักขัต ฤกษ์ ส่ ว นการทางาน
กลางคืน ลูกจ้างต้องได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 จากอัตราค่าจ้างล่วงเวลา
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แซนซิบาร์
 ลูกจ้างสามารถทางานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 ลูกจ้างสามารถทางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 12 ชั่วโมงต่อวัน
(รวมเวลาทางานปกติ) และต้องมีการระบุไว้ในสัญญาการจ้างงาน
 ลูกจ้างสามารถทางานได้สูงสุด 6 วันต่อสัปดาห์ และหากคิดเป็นจานวนชั่วโมงต้อง
ไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 9 ชั่วโมงต่อวัน
ทั้งนี้ หากมีการทางานในวัน หยุด (Holiday) ต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มไม่น้อยกว่า 2.5 เท่า
ของอัต ราค่ าจ้างปกติ ส่ ว นการทางานล่ ว งเวลา ต้อ งได้รับค่ าจ้างเพิ่ม ไม่น้อ ยกว่า 2 เท่าในวัน
ทางานปกติ และ 3 เท่าในวันหยุด (คิดจากอัตราค่าจ้างในวันหยุด)
สาหรับการทางานในเวลากลางคืน (ระหว่างเวลา 22.00 – 05.00 น.) ลูกจ้างจะต้องได้รับ
ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 จากอัตราค่าจ้างล่วงเวลา
 วันหยุดและวันลา
แทนซาเนีย
 มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้าง (Paid Leave) จานวน 28 วันต่อปี โดยจานวนวันลานี้รวม
วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Public Holidays) ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีสิทธิในการลาดังกล่าวต้อ ง
ทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 มีเ วลาพั ก ผ่ อนประจาสั ปดาห์ (Weekly Rest Day) เป็นเวลา 24 ชั่ว โมงติดต่อกัน
โดยปกติเป็นวันอาทิตย์
 ในหนึ่งปีปฏิทิน สามารถลาป่วย (Sick Leave) ได้ 63 วันแรก โดยได้รับค่าจ้างเต็ม
จานวน และ 63 วันต่อไปจะได้รับค่าจ้างครึ่งนึง โดยต้องได้รับใบรับรองแพทย์เป็น
หลักฐาน
 การลาคลอด ลูกจ้างมีสิทธิลาได้สูงสุด 3 เดือน และต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
ประกอบ โดยสามารถลาได้ 4 อาทิตย์ก่อนกาหนดคลอด ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง
เป็นเวลา 84 วัน และต้องแจ้งนายจ้างก่อยกาหนดคลอดอย่างน้อย 3 เดือน
 การลาอื่นๆ ลูกจ้างสามารถลาได้ 4 วัน ในกรณีป่วย หรือคู่สมรส ลูก หรือญาติถึงแก่
กรรม
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แซนซิบาร์
 มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้าง (Paid Leave) จานวน 7 วันต่อปี
 กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร/ธิดาเสียชีวิต สามารถลาได้ 3 วัน หากเป็นพี่น้อง
หรือญาติ สามารถลาได้ 1 วัน
 ในหนึ่งปีปฏิทิน สามารถลาป่วยโดยรับค่าจ้างเต็มจานวนได้สูงสุด 60 วัน ในกรณีที่
เป็นการลาป่วยด้วยโรค (Disease) แต่หากเป็นการประสบอุบัติเหตุ สามารถลาป่วย
โดยรับค่าจ้างเต็มจานวนได้สูงสุด 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
ประกอบการลา
 การลาคลอด ลูกจ้างมีสิทธิลาได้ 100 วัน และต้องมีใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน
ประกอบการลา โดยสามารถเริ่มลาได้ 4 อาทิตย์ก่อนกาหนดคลอด
 สาหรับการลาโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave Without Pay) สามารถลาได้เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีดังต่อนี้
 ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
 ลาเพื่อดูแลบุตรธิดา บิดามารดา หรือญาติที่ป่วย
 เดินทางออกนอกแซนซิบาร์กับคู่สมรส
 สวัสดิการอื่นๆ ที่นายจ้างต้องจัดสรร
แทนซาเนีย
 นายจ้างต้องมีมาตราการความปลอดภัยและอานวยความสะดวกในการทางานให้แก่
ลูกจ้างทุพพลภาพทุกคน
 ในส่ ว นของการอ านวยความสะดวกอื่ น ๆ เช่ น ที่ พั ก หรื อ รถรั บ ส่ ง ในวั น ท างาน
กฎหมายแทนซาเนี ย มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ แต่ น ายจ้ า งและลู ก จ้ า งอาจตกลงในการให้
สวัสดิการดังกล่าวได้
แซนซิบาร์
 นายจ้างต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ (Transportation Fare) ให้แก่
ลู ก จ้ า ง รวมถึ ง คู่ ส มรส และบุ ต ร 2 คนที่ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี ตามสถานที่ ที่ ลู ก จ้ า ง
ประสงค์จะเดินทางไป ทุกๆ 3 ปี
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 กรณีที่ครอบครัวของลูกจ้างต้องเดินทางไปยังสถานที่ทางานด้วย นายจ้างจะต้อง
สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหารระหว่างเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการอานวยความ
สะดวกต่างๆ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
 การบอกเลิกจ้างและการจ่ายเงินชดเชย
แทนซาเนีย
 ในการเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งทันทีเมื่อเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะเลิกจ้าง
โดยต้ อ งเปิ ด เผยถึ ง เหตุ ผ ลในการเลิ ก จ้ า ง วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กลู ก จ้ า งที่ จ ะเลิ ก จ้ า ง
กาหนดเวลา และมูลค่าเงินชดเชย
 เงินชดเชยการเลิกจ้าง ต้องมีมูลค่าอย่างน้อยคิดเป็นอัตราค่าจ้าง 7 วันต่อการทางาน
1 ปี (สูงสุด 10 ปี) ซึ่งลูกจ้างที่มีสิทธิได้เงินชดเชยต้องทางานกับบริษัทมาแล้วเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 ปี
แซนซิบาร์
 ในการบอกเลิกจ้าง นายจ้างต้องมีหนังสือแจ้งการเลิกจ้างล่วงหน้า 6 เดือน แต่หาก
เป็นการจ้างรายปี สามารถแจ้ง ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยต้องระบุถึงสาเหตุที่
เลิกจ้าง มูลค่าเงินชดเชย และเงินสวัสดิการสังคมที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
 กรณีลูกจ้างเสียชีวิตระหว่างทางาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
งานชาปณกิจ ส่วนในกรณีที่ลูกจ้างบาดเจ็บจากการทางาน นายจ้างต้องแบกรับค่า
รักษาพยาบาลทั้งหมด
 การว่าจ้างแรงงานเด็ก
แทนซาเนีย
สาหรับการว่าจ้างแรงงานเด็กในแทนซาเนีย เด็กต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 14 ปี และงานที่ทา
ต้องเป็นงานเบา (Light Work) ซึ่งไม่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก
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แซนซิบาร์
ส่วนในแซนซิบาร์ เด็กที่ได้รับการว่าจ้างต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 14 ปี และงานที่ทาต้องเป็น
งานเบา (Light Work) ซึ่งไม่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก อีกทั้งเด็กที่จะได้รับการ
ว่าจ้างต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อน (Medical Check Up)
4.3.2.3 การขอใบอนุญาตทางานสาหรับชาวต่างชาติ (Work Permit)
แรงงานชาวต่างชาติต้องได้รับใบอนุญาตทางาน (Work Permit) โดยกฎระเบียบ และ
วิธีการขอใบอนุญาตทางานในแทนซาเนียและแซนซิบาร์จะแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
 แทนซาเนีย
ส าหรั บ การจ้ า งแรงงานชาวต่ า งชาติ ใ นแทนซาเนี ย ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก Labour
Commissioner โ ด ย นั ก ล ง ทุ น ที่ มี ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร ล ง ทุ น (Certificate of Investment)
ที่ Tanzania Investment Center (TIC) จะได้รับอนุญ าตโควต้าการว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติ
5 คน ในทันที (หากนักลงทุนประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติเกิน 5 คน หรือมิได้จดทะเบียนการ
ลงทุ น กั บ Tanzania Investment Center และประสงค์ จ ะว่ า จ้ า งชาวต่ า งชาติ สามารถท าได้
โดยต้องแจ้งกับ Labour Commissioner ถึงเหตุผลการว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติผู้นั้น และแสดง
หลักฐานว่าไม่สามารถหาชาวแทนซาเนียในตาแหน่งที่ต้องการได้ ) ทั้งนี้ ใบอนุญาตการทางาน
(Work Permit) ในแทนซาเนียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 ใบอนุญาตการทางาน Class A สาหรับนักลงทุนต่างชาติ
 ใบอนุญาตการทางาน Class B สาหรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่บังคับ
ไว้ตามกฎหมาย
 ใบอนุญาตการทางาน Class C สาหรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพอื่นๆ
นัก ลงทุนต้อ งขอใบอนุญ าตท างานจากผู้ ต รวจการแรงงาน (Labour Commissioner)
โดยสามารถด าเนิ น การได้ ผ่ า น Tanzania Investment Commission โดยให้ ยื่ น หนั ง สื อ ขอ
ใบอนุญาตทางาน พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
 สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเข้ามาทางานในแทนซาเนีย 2 ฉบับ
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สาเนาหนังสือรับรองธุรกิจ (Business License)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษี (Tax Identification Number: TIN) 2 ฉบับ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation)
สาเนาหนังสือรับรองการได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ฉบับ
สาเนาใบอนุญ าตการดาเนินธุ รกิจ 2 ฉบับ (ในกรณีที่ธุรกิจ/อุต สาหกรรมนั้ นต้อ ง
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Certificate)
สาเนาหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างที่ขอใบอนุญาตทางาน
ส าเนาหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และส าเนาหนั ง สื อ
ข้อบังคับของบริษัท (Article of Association)
สาเนาหนังสือรับรองใบผ่านภาษีอากร (Tax Clearance Certificate)
เอกสารข้อมูลบริษัทและลูกจ้างของบริษัท (Employee/Employer Data Sheet)
ประวัติผู้ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
สาเนาหนังสือรับรองการถือหุ้นของบริษัท (Share Certificate)

พร้อมกันนี้ ให้ยื่นคาขอใบอนุญาตพานักอาศัย (Residence Permit) พร้อมกับการขอ
ใบอนุญาตทางาน โดยขั้นตอนทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,355 ดอลลาร์สหรัฐ
 แซนซิบาร์
ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทางานในแซนซิบาร์ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานตรวจคนเข้า
เ มื อ ง แ ซ น ซิ บ า ร์ (Department of Immigration Service) น อ ก จ า ก นี้ Zanzibar Investment
Promotion Authority ยังได้จากัดจานวนชาวต่างชาติที่สามารถว่าจ้างได้ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 15
ของจานวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท และยังได้กาหนดโควต้าตามมูลค่าการลงทุน ดังที่นาเสนอ
ในตารางที่4-6
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ตารางที่ 4-6 โควต้าการขอใบอนุญาตทางานสาหรับชาวต่างชาติในแซนซิบาร์
มูลค่าการลงทุน
(ดอลลาร์สหรัฐ)

มากกว่า 6
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จานวนที่สามารถจ้างได้ทั้งหมด
จานวนพนักงานระดับหัวหน้า
จานวนพนักงานระดับบริหาร
จานวนพนักงานอื่นๆ

15
5
5
5

ระหว่าง 3 - 6
ระหว่าง 1 - 3
น้อยกว่า 1
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หน่วย: คน
10
6
4
3
2
2
3
2
1
4
2
1

ที่มา: Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA) “Zanzibar Investment Guide 2017”

ทั้งนี้ ใบอนุญ าตทางานต้อ งได้รับการต่อ อายุทุกปี โดยสามารถต่อ อายุได้สูงสุ ด 2 ปี
สาหรับพนักงานที่ไม่ใช่ระดับหัวหน้าหรือบริหาร 4 ปี สาหรับ พนักงานระดับบริหาร ส่วนพนักงาน
ระดับหัวหน้า มิได้กาหนดระยะเวลาสูงสุดไว้
ใบอนุญาตการทางานในแซนซิบาร์แบ่งออกเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้
 ใบอนุญาตการทางาน Class A สาหรับนักลงทุนต่างชาติ
 ใบอนุญ าตการท างาน Class B ส าหรับ ชาวต่า งชาติ ที่ป ฏิ บัติง านด้ า นวิช าชี พ ให้
บริษัทในแทนซาเนีย (Expatriate)
 ใบอนุญาตการทางาน Class C สาหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานด้านการศึกษาวิจัย
(Researcher)
การขอใบอนุ ญ าตท างานสามารถด าเนิ น การได้ ผ่ า นส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น
แซนซิบาร์ โดยให้ยื่นคาขอ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้





สาเนาหนังสือเดินทาง 3 ฉบับ
ประวัติผู้ยื่นขอใบอนุญาตทางาน 3 ฉบับ
รูปถ่ายติดบัตร 9 รูป
สาเนาหนังสือรับรองประวัติจากหน่วยงานตารวจในประเทศของผู้ยื่นคาขอ 3 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนา

สาหรับการขอใบอนุญาตทางาน Class A (สาหรับนักลงทุนต่างชาติ) ให้ยื่นหลักฐาน
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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 ส าเนาหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และส าเนาหนั ง สื อ
ข้อบังคับของบริษัท (Article of Association) 3 ฉบับ
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) 3 ฉบับ
 ส าเนาบั น ทึ ก การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท (Board
Resolution) 3 ฉบับ พร้อมได้รับการรับรองจากนายทะเบียนบริษัท
 สาเนาหนังสือรับรองการลงทุน (Investment Certificate) 2 ฉบับ
 หลักฐานที่แสดงถึงที่ตั้งบริษัท
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษี (Tax Identification Number: TIN) 3 ฉบับ
ส่ ว นการขอใบอนุ ญ าตท างาน Class B หรื อ Class C (ส าหรั บ บุ ค ลากรหรื อ นั ก วิ จั ย
ชาวต่างชาติ) ให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 สาเนาหนังสือรับรองความสามารถทางวิชาชีพ หรือหนังสือรับความสามารถทาง
วิชาการ (Professional or Academic Certificates) 3 ฉบับ
 สาเนาสัญญาว่าจ้าง 3 ฉบับ
 สาเนาหนังสือข้อมูลลักษณะงาน (Job Description)
 ใบรับรองแพทย์
 หลักฐานที่แสดงว่าบริษัทไม่สามารถว่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นได้
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทางานมีค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน 300 ดอลลาร์สหรัฐ
4.3.3 กฎหมายที่ดิน
4.3.3.1 แทนซาเนีย
ที่ ดิ น ในแทนซาเนี ย มี 3 ประเภท ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ทั่ ว ไป (General Land) ที่ ดิ น หมู่ บ้ า น
(Village Land)4 และที่ดินสงวน (Reserved Land) ประชาชนชาวแทนซาเนียไม่สามารถถือครอง
ที่ ดิ น ได้ โดยประธานาธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ มี อ านาจในการจั ด สรรสิ ท ธิ ก ารใช้ ที่ ดิน ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ประชาชนชาวแทนซาเนียสามารถขอใช้ที่ดินทั่วไปได้ โดยสามารถใช้ที่ดินได้นานสูงสุด 99 ปี
ซึ่งกรรมสิทธิ์นี้สามารถโอนย้ายหรือขายระหว่างบุคคลได้
4

ที่ดินหมู่บ้าน (Village Area) คือพื้นที่ที่ชนเผ่าท้องถิ่นอาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน โดยผู้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้
ตามความเหมาะสม
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ในส่ ว นของนั ก ลงทุ น หรื อ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ไม่ ส ามารถเป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น ได้ เ ช่ น กั น
แต่สามารถเช่าที่ดินได้ยาวนานสุด 99 ปี 5 (นิยามคาว่าบริษัทต่างชาติในแทนซาเนีย คือบริษัทที่
ชาวต่างชาติถือหุ้นทั้งหมด หรือชาวต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่) และต้องเป็นการเช่าเพื่อการลงทุน
หรือการประกอบธุรกิจเท่านั้น โดยวิธีการเช่าสามารถทาได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 การรับสิทธิ (Derivative Rights) – Tanzania Investment Centre (TIC) ได้จัดสรร
ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนไว้แล้วส่วนหนึ่ง เช่น พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Economic Zones: SEZ) หรือเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones:
EPZ) ซึ่งนักลงทุนสามารถยื่นคาขอใช้พื้นที่ได้รับ TIC ได้โดยตรง ทั้งนี้ TIC สามารถ
ขอคืนสิทธิการใช้ที่ดินได้ โดยนักลงทุนจะได้รับค่าชดเชยตามสัญญาการใช้ที่
 การเช่าต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรแล้ว (Lease) – ในกรณีนี้ นักลงทุน
เข้าใช้ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้ประชาชนหรือบริษัทแทนซาเนีย ผ่านการทาสัญญา
เช่า (Lease Agreements) กับผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ วิธีการเช่าที่ดินนี้ เป็น
วิ ธี ที่ ร วดเร็ ว ที่ สุ ด ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในแทนซาเนี ย
เนื่องจากไม่มีขั้นตอนใดที่ต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐในแทนซาเนีย
 เช่าที่ดินที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร (Government-Granted Rights of Occupancy)
– ในกรณีนี้ นักลงทุนสารวจที่ดินด้วยตนเอง และดาเนินขั้นตอนการเช่าที่ดิ นกับ
รัฐบาลแทนซาเนียโดยตรง
หากเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างนักลงทุนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้รัฐบาลประจา
เขต (District) หรือภูมิภาค (Regional) ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย โดยให้มีตัวแทนของ
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (Office of the Prime Minister) และ Tanzania
Investment Center (TIC) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการ
4.3.3.2 แซนซิบาร์
ประชาชนในแซนซิบ าร์ แ ละชาวต่างชาติไม่ส ามารถครอบครองที่ ดินได้เ ช่ นเดี ย วกั บ
แทนซาเนีย โดยสาหรับประชาชนท้องถิ่นหรือบริษัทที่คนในพื้นที่เป็นเจ้า สามารถขอใช้ที่ดินจาก

5

นั ก ลงทุ น สามารถเช่า ที่ ดิ น ได้ 33, 66 หรื อ 99 ปี อย่ า งไรก็ ต าม ในทางปฏิ บั ติ ระยะเวลาจริ ง ในการใช้พื้น ที่ (Duration of
Occupancy) จะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า 1 ปี ดังนั้น นักลงทุนจะสามารถใช้พื้น ที่เพื่อประกอบธุรกิจได้สูงสุด 32, 65 และ
98 ปี ตามลาดับ
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สานักงานที่ดินแซนซิบาร์ (Department of Lands and Registration) ซึ่งเป็นหน่วนงานผู้มีอานาจ
ในการจัดสรรที่ดิน
ในกรณีที่ชาวต่างชาติต้องใช้ที่ดินเพื่อลงทุนหรือประกอบธุรกิจ สามารถเช่าที่ดินได้นาน
สูงสุด 99 ปี โดยต้องได้รับอนุญาตให้ลงทุน จากสานักงานส่ งเสริมการลงทุนแซนซิบาร์ (ZIPA)
ทั้งนี้ ชาวต่างชาติอาจเช่าที่ดินในแซนซิบาร์ได้ผ่านสองช่องทาง ดังต่อไปนี้
 การรับสิทธิ (Derivative Rights) – สานักงานส่งเสริมการลงทุนแซนซิบาร์ (ZIPA)
ได้จัดสรรที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนไว้แล้วส่วนหนึ่ง เช่น พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจเสรี
(Free Economic Zone) หรื อ เขตท่ า สิ น ค้ า เสรี (Free Port Zone) ซึ่ ง นั ก ลงทุ น
สามารถยื่นคาขอใช้พื้นที่ได้รับ ZIPA ได้โดยตรง
 การเช่าต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรแล้ว (Lease) – ในกรณีนี้ นักลงทุน
เข้าใช้ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้ประชาชนหรือบริษัทแซนซิบาร์แล้ว ผ่านการทา
สัญญาเช่า (Lease Agreements) กับผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว
 เช่าที่ดินที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร (Government-Granted Rights of Occupancy)
– ในกรณีนี้ นักลงทุนสารวจที่ดินด้วยตนเอง และดาเนินขั้นตอนการเช่าที่ดิ นกับ
สานักงานที่ดินแซนซิบาร์ (Department of Lands and Registration) โดยตรง
4.3.4 กฎหมายการเงินและการธนาคาร และการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ
แทนซาเนียอนุญ าตให้ นักลงทุนโอนกาไรคื นกลั บประเทศของนักลงทุน (Repatriate)
ได้อย่างเสรี ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเงินตราเข้าออก แต่ต้องเป็นการโอนผ่านธนาคารที่
ได้รับอนุญ าตให้ ประกอบกิ จการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Freely Convertible
Currency)
ทั้งนี้ ธนาคารผู้เป็นตัวกลางการโอนกาไรการลงทุนคืนประเทศของนักลงทุน การชาระ
คืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยต่างประเทศ จะต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับธนาคารกลางแทนซาเนีย
(Tanzania Central Bank)
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4.3.5 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาในแทนซาเนียและแซนซิบาร์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ต่างฉบับกัน แต่มีข้อแม้การให้ความคุ้มครองเหมือนกัน โดยในปัจจุบัน แทนซาเนียให้การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 3 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) เครื่องหมายการค้า (Trademarks) และ
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
4.3.5.1 ลิขสิทธิ์
สาหรับลิขสิทธิ์ (Copyright) กระบวนการรับจดทะเบียนจะดาเนินการผ่ าน Copyright
Society of Tanzania ในแทนซาเนีย ส่วนในแซนซิบาร์ ให้ดาเนินการผ่าน Copyright Society of
Zanzibar โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของแทนซาเนียและแซนซิบาร์กาหนดข้อแม้การให้ความคุ้มครอง
ไว้ดังต่อไปนี้
 ลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 50 ปี และหลังจากผู้ทรงสิทธิ์เสียชีวิตจะได้รับ
การคุ้มครองอีก 50 ปี ส่วนงานศิลปะประยุกต์ (Applied Art) จะได้รับการคุ้มครอง
25 ปีหลังจากที่ผลิตผลงานออกมาแล้ว
 แทนซาเนียและแซนซิบาร์อนุญาตให้งานศิลปะดังต่อไปนี้จดลิขสิทธิ์ได้
 งานด้านศิลปกรรม
 งานวรรณกรรม
 ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 งานนาฏกรรม
 ดนตรีกรรม
 งานโสตทัศนวัสดุ
 ภาพถ่าย
 สื่อกระจายภาพและเสียง
 งานศิลปะบางประเภทไม่สามารถรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ เช่น
กฎหมายหรือคาตัดสินของศาล หรือข่าว
 ในส่วนของธรรมสิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญา (Moral Rights) ผู้ทรงสิทธิ์สามารถ
อ้ า งสิ ท ธิ ใ นงานของตนได้ ใ นกรณี ที่ ง านถู ก รวมอยู่ ใ นภาพถ่ า ย เสี ย ง หรื อ การ
บันทึกภาพ
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4.3.5.2 สิทธิบัตร
ส าหรั บ สิ ท ธิ บั ต ร (Patent) กระบวนการรั บ จดทะเบี ย นจะด าเนิ น การผ่ า น Business
Registrations and Licensing Agency (BRELA) ในแทนซาเนีย ส่วนในแซนซิบาร์ ให้ดาเนินการ
ผ่ า น Zanzibar Business and Property Registration Agency (BPRA) โดยกฎหมายสิ ท ธิ บั ต ร
ของแทนซาเนียและแซนซิบาร์กาหนดข้อแม้การให้ความคุ้มครองไว้ดังต่อไปนี้
 สิทธิบัตรต้องเป็นนวัตกรรมหรือการประดิษฐ์ที่มีความใหม่ (Novel) ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้
 นวัตกรรมหลายประเภทไม่สามารถรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของ
แทนซาเนี ย ได้ ได้ แ ก่ กฎเกณฑ์ ห รื อ ทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ระเบียบวิธีการดาเนินธุรกิจ (Business Method) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษา
โรคที่เกิดในมนุษย์หรือสัตว์ จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ สั ต ว์ พื ช หรื อ สารสกั ด จากสั ต ว์ ห รื อ พื ช งานที่ ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี สุขอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
 ในแทนซาเนีย สิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันยื่นคาขอ
จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี ส่วนในแซนซิบาร์ สิทธิบัตรจะได้รับความ
คุ้มครองอายุ 20 ปี นับจากวันยื่นคาขอจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้อีก 4 ปี
4.3.5.3 เครื่องหมายการค้า
สาหรับเครื่องหมายการค้า (Copyrights) กระบวนการรับจดทะเบียนจะดาเนินการผ่าน
Business Registrations and Licensing Agency (BRELA) ในแทนซาเนีย ส่วนในแซนซิบาร์ ให้
ดาเนินการผ่าน Zanzibar Business and Property Registration Agency (BPRA) โดยกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของแทนซาเนียและแซนซิบาร์กาหนดข้อแม้การให้ความคุ้มครองไว้ดังต่อไปนี้
 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะหรือรูปร่างที่ขัดต่อศีลธรรมหรือกฎหมายของประเทศ
เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ถึ ง กระบวนการผลิ ต หรื อ ถิ่ น ก าเนิ ด ของสิ น ค้ า
จงใจเลียนแบบเครื่องหมายอื่นที่ได้รับการคุ้มครองแล้ว หรือจงใจให้เกิดความเข้าใจ
ผิดว่าเป็นการหน่วยงานรัฐ จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของแทนซาเนีย
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บทที่ 5
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
การจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในแทนซาเนียและแซนซิบาร์มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน
แต่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบนั้ น จะแตกต่ า งกั น ไปตามพื้ น ที่ ตั้ ง ของบริ ษั ท โดยแทนซาเนี ย และ
แซนซิบาร์มีกฎหมายที่กากั บดูแลการจดทะเบียนบริษัทของตนเอง เช่นเดียวกับกฎหมายการ
ลงทุน ทั้งนี้ การนาเข้าส่งออก การควบรวมธุรกิจ และการปิดกิจการ เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ทั้ง
แทนซาเนียและแซนซิบาร์ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน

5.1 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ (Pre-Establishment Process)
รูปแบบการจดทะเบียนที่สามารถทาได้
ในแทนซาเนียและแซนซิบาร์ นักลงทุนสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ 4 รูปแบบ ได้แก่
 บริษัทจากัด (Private Limited Liability Company) – มี ผู้ ถื อ หุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปแต่ไม่เกิน 50 คน โดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต่า 20,000 ชิลลิง
 บริษัทมหาชน (Public Company) ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีทุน
จดทะเบียนขั้นต่า 20,000 ชิลลิง โดยหุ้นของบริษัทจะถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ดาร์เอสซาลาม (Dar es Salaam Stock Exchange)
 กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) เป็นธุรกิจที่เ จ้าของมีอ านาจใน
การบริหารแต่เพียงผู้เดียว
 ส านั ก งานตั ว แทน (Representative Office) บริ ษั ท ต่ า งชาติ ใ นรู ป แบบของ
สานักงานสาขา โดยมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ต่างประเทศ
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ในแทนซาเนี ย ส านั ก งานทะเบี ย นธุ ร กิ จ แทนซาเนี ย (Business Registration and
Licensing Agency: BRELA) เป็นหน่วยงานผู้รับจดทะเบียนธุรกิจ ส่วนในแซนซิบาร์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบคือ สานักงานทะเบียนธุรกิจแซนซิบาร์ (Zanzibar Business & Property Registration
Agency: BPRA) โดยวิธีการจดทะเบียนในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
การจดทะเบียนธุรกิจในแทนซาเนีย
5.1.2.1 การจองชื่อบริษัท
สาหรับการจองชื่อบริษัท ให้ดาเนินการโดยเสนอชื่ออย่างน้อย 3 ชื่อให้กับนายทะเบียน
ของ Business Registration and Licensing Authority (BRELA) พร้ อ มหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
(Memorandum of Association) และข้อบังคับของบริษัท (Article of Association) ประกอบการ
พิจารณา โดยขั้นตอนนี้สามารถดาเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ บทเว็บไซต์ของ BRELA
(www.brela.go.tz)
ขัน้ ตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
5.1.2.2 การจดทะเบียนธุรกิจ (Incorporation)
หลังจากได้รับอนุมัติชื่อบริษัท ให้นักลงทุน เลขานุการบริษัท หรือกรรมการบริษัทคนใด
คนหนึ่ ง ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นบริ ษั ท กั บ ส านั ก งานทะเบี ย นธุ ร กิ จ แทนซาเนี ย (BRELA) ณ
นครดาร์ เ อสซาลาม (สามารถยื่ น ได้ เ ฉพาะที่ ด าร์ เ อสซาลามเท่ า นั้ น ) พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
 หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
(Article of Association)
 แบบฟอร์ม 14A (รายงานแจ้งกรรมการบริษัท เลขานุการ และที่ตั้งสานักงาน)
 แบบฟอร์ม 14A (รับรองการปฏิ บัติต ามข้อ บังคั บ การจดทะเบีย นบริษั ท โดยผู้ ที่
สามารถลงนามได้ต้องเป็นกรรมการเลขานุการบริษัท)
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ นั ก ลงทุ น ต้อ งช าระให้ BRELA ในขั้ น ตอนนี้ จ ะแปรผั น ไปตามทุ นจด
ทะเบียนบริษัท ดังแสดงในตารางที่ 5-1 และมีค่าดาเนินการอีกประมาณ 77,200 แทนซาเนียซิลลิ่ง

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

5-3

ตารางที่ 5-1 อัตราค่าทาเนียมในการจดทะเบียนจัดตังบริษัทในสหสาธรณรัฐแทนซาเนีย
ทุนจดทะเบียน (แทนซาเนียซิลลิง่ )
ค่าธรรมเนียม (แทนซาเนียซิลลิง่ )
20,000 ถึง 1,00,000
95,000
1,000,000 ถึง 5,000,000
175,000
5,000,000 ถึง 20,000,000
260,000
20,000,000 ถึง 50,000,000
290,000
50,000,000 ขึ้นไป
440,000
ที่มา: World Bank Doing Business Tanzania 2017

หลังจากที่ยื่นเอกสารและชาระค่าธรรมเนียมข้างต้นเรียบร้อยแล้ว BRELA จะพิจารณา
ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) ให้ต่อไป โดยขั้นตอนนี้ใช้
เวลาประมาณ 3 วัน
5.1.2.3 การยื่นจดทะเบียนภาษี
นักลงทุนยื่นขอจดทะเบียนภาษีที่สานักงานสรรพากรแทนซาเนีย (Tanzania Revenue
Authority: TRA) โดยให้ ยื่นค าขอพร้อ มกับหนังสื อ รับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of
Incorporation)
ทั้ ง นี้ ในการรั บ หมายเลขการจดทะเบี ย นภาษี (Tax Identification Number: TIN)
กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนต้องไปรั บหมายเลขด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
สรรพากรแทนซาเนียอาจขอให้กรรมการบริษัทท่านนั้นคาดการณ์รายได้ของบริษัท และสอบถาม
ถึงกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
ขั้นตอนนี้ใช้เวลประมาณ 2 วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
5.1.2.4 การยื่นขอรับหนังสือรับรองธุรกิจ (Business License)
บริษัทที่จดทะเบียนในแทนซาเนียต้องขอรับหนังสือรับรองธุรกิจ (Business License)
เพื่อแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade) หรือสานักงานเขต
(Municipality) ถึงการดาเนินธุรกิจในแทนซาเนีย โดยให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
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 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation)
 หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
(Article of Association)
 หลักฐานที่ตั้งบริษัท (Proof of a Suitable Company Premises)
 หมายเลขการจดทะเบียนภาษี (Tax Identification Number: TIN)
ทั้งนี้ ให้บริษัทประเภท A (Schedule A Company) ขอหนังสือรับรองธุรกิจจากกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้ า (Ministry of Industry and Trade) ส่วนบริษัทประเภท B (Schedule A
Company) โดยรัฐบาลแทนซาเนียได้กาหนดประเภทบริษัทตามรูปแบบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
บริษัทประเภท A (Schedule A Company)
 บริษัทนายหน้ า ซื้อ ขายที่ดิ นและอสั ง หาริ ม ทรั พย์ พัฒนาที่ดิน บริหารจัดการตึ ก
(Estate Agent, Estate Developer, Property Management, Real Estate Agent)
 นายหน้าขนส่งสินค้า (Shipping Agent)
 บริษัทขนส่งสินค้า (Shipping Business)
 บริการท่องเที่ยว (Commercial Traveler)
 บริษัทเคลียริ่งและส่งต่อสินค้า (Clearing and Forwarding/Freight Forwarders)
 บริษัทประกัน (Insurance and Assurance, Insurance Broker, Reinsurance)
 โรงแรม ที่พัก แคมป์ บริษัททัวร์ ซาฟารีล่าสัตว์ บริการเช่ารถ บริษัทถ่ายรูป ท่องเที่ยว
และบริการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourist Hotels, Lodges, Camps, Tour Operators,
Hunting Safaris, Travel Agent, Car Hiring and Renting, Tourist Photographic
and Tourist Promotion)
 ธนาคารและสถาบันการเงิน บริการตลาดทุน และบริการเครดิตการ์ด (Banking And
Financial Institutions, Capital Markets and Credit Card Management)
 บริการซื้อขายหลักทรัพย์ (Stock Exchange and Stock Exchange Brokers)
 บริษัทขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ (Transportation of
Passenger or Goods By Air)
 บริการไปรษณีย์ (Postal Services)
 บริษัทขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ และบริษัทขนส่งสินค้าทางรถไฟ (Transportation
of Passenger or Goods By Railway)
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 บริการแฟกซ์ โทรเลข อีเมล การให้บริการอินเทร์เน็ต อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บริการ
โทรคมนาคม และการขายอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม (Fax, Telex, Email, Internet
Service Providers, Internet Café, Internet Surfing, Telecommunications Service
and Sales Of Telecommunication Equipment)
 บริการการประเมินมูลค่าสินค้า การควบคุมและตรวจสอบสินค้าก่อนขนส่ ง (Cargo
Valuation, Cargo Superintendence and Pre-Shipment Inspection)
 บริการท่าเรือและการจัดการสินค้า (Harbors and Cargo Handling)
 การผลิตไฟฟ้า และการส่งกระแสไฟฟ้า Electricity production and distribution
 บริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Bureau de Change)
 บริการรับขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ (Stevedoring or Lighterage)
 บริการการส่งพัสดุหรือเอกสาร (Courier Services and Mail Agent)
 บริการกระจายภาพและเสียง และโทรทัศน์ (Broadcasting and Television)
 การขายเครื่อ งเรือ และบริการที่เ กี่ยวกับท่าเรือ (Ship Chandlers/Miscellaneous
Port Services)
 การกลั่นน้ามัน (Refining Crude Oil)
 ไนท์คลับ (Night Clubs)
 การขายอาวุธและกระสุน (Dealers in Arms and Ammunition)
 การขายระเบิด (Dealers in Explosive)
 การขายประกันสังคม (Social Security Provider)
 การส่งออกสินค้า (Export and Selling)
 การขุดเจาะน้า (Water Drilling and Supply)
 นายหน้าขายอุปกรณ์กระจายภาพและเสียง (Dealers in Broadcasting Apparatus)
 การผลิตและขายสินค้า (Manufacturing and Selling)
 บริการนายหน้าขายยานยนต์ (Motor Vehicles And Dealers)
 นายหน้าขายสินค้า หรือตัวแทนบริษัทผู้ผลิต (Commission Agent or Manufacture’s
Representatives)
 บริการนาเข้าสินค้า (Import and Selling)
 นายหน้า ขายทอง เงิน และเพชรพลอย (Gold and Silver Smith and Gemstone
Dealers)
 กิจการประเภทอื่นๆ ที่ได้รับการควบคุมโดยนโยบายรัฐ
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บริษัทประเภท B (Schedule B Company)
 นายหน้าขายประกัน (Insurance Agent)
 ร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ ก และเกสต์เ ฮ้าส (Restaurant and Ordinary Hotels
and Guest Houses)
 บริการประมูล (Auctioneers)
 การสินค้าแบบไม่มีร้านค้าเป็นหลักแหล่ง (Itinerant Trade)
 ซุเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า (Supermarkets and Departmental Stores)
 บริษัทค้าขายสินค้าในภูมิภาค (Regional Trading Companies)
 สหกรณ์ (Cooperative Societies)
 การขายส่ง (Wholesale Trade)
 ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง (Building Contractors, Electrical Contractors, Mechanical
Contractors and Civil Works Contractors)
 การให้บริการวิชาชีพ (Specified Professionals)
 การตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ และหนั ง สื อ พิ ม พ์ (Printing and Publishing of Books and
Newspapers)
 อะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักร (Spare Parts and Machine Tools)
 โบรกเกอร์ (Broker)
 บริการขนส่ งผู้โดยสารในตัวเมือง (Transportation Of Passengers Within The City,
Municipal and Township)
 ธุ รกิ จการผลิ ตสิ นค้าแบบมีปริมาณการผลิ ต ต่า (Small Scale Manufacturing and
Selling)
 บริการโทรศัพท์ (Attended Telephone Services)
 บริษัทอื่นๆ ที่มิได้ดาเนินกิจการในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ หรือกิจการ
ประเภทอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ มี น โยบายรั ฐ ควบคุ ม (Any Other Business Which is not of
National/International Nature or Not Governed/Proceeded by Policy)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองธุรกิจ (Business License) ใช้เวลาประมาณ 6 วันและมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 แทนซาเนียชิลลิ่ง

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

5-7

5.1.2.5 การยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Certificate)
เมื่อได้รับหนังสือรับรองธุรกิจ (Business License) เรียบร้อยแล้ว ให้นักลงทุนยื่นขอจด
ทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (VAT Certificate) กั บ ส านั ก งานสรรพากรแทนซาเนี ย (Tanzania
Revenue Authority: TRA)
ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 4 วันและไม่มีค่าใช้จ่าย
5.1.2.6 การจดทะเบียนประกันทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
นายจ้างสามารถจดประกั นทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
ในกรณีลูกจ้างไม่มีประกันเป็นของตนเอง โดยให้ยื่นคาขอและรายละเอียดของลูกจ้างกับสานักงาน
ประกันทดแทนแรงงาน (Workers Compensation Fund: WCF) และสานักงานกากับธุรกิจประกัน
แทนซาเนีย (Tanzania Insurance Regulatory Authority: TIRA)
ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 วันและไม่มีค่าใช้จ่าย
5.1.2.7 การยื่นขอจดทะเบียนประกันสังคม (Social Security)
ในขั้นตอนสุ ดท้าย ให้ นัก ลงทุนยื่นขอจดทะเบียนประกันสั งคม (Social Security) กับ
สานักงานประกันสังคมแทนซาเนีย Social Security Regulatory Authority (SSRA) โดยขั้นตอนนี้
ใช้เวลาประมาณ 7 วัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
การจดทะเบียนธุรกิจในแซนซิบาร์
การจดทะเบียนธุรกิจในแซนซิบาร์ มีกระบวนการใกล้เคียงแทนซาเนีย แต่หน่วยงานที่
รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ อาจเป็นหน่วยงานในท้องถิ่น หรือในบางขั้นตอนอาจเป็นหน่วยงาน
กลางในแทนซาเนีย โดยอาจสรุปขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดัง ที่
ปรากฏในตารางที่ 5-2
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ตารางที่ 5-2 สรุปการจดทะเบียนธุรกิจในแซนซิบาร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ขั้นตอนการจดทะเบียน
การจองชื่อบริษัทในแซนซิบาร์
การจดทะเบียนธุรกิจ
(Incorporation)
การจัดทาตราบริษัท
การยื่นจดทะเบียนภาษี
การยื่นขอรับหนังสือรับรองธุรกิจ
(Business License)
การยื่นขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT Certificate)
การจดทะเบียนประกันทดแทน
แรงงาน (Workmen’s
Compensation Insurance)
การยื่นขอจดทะเบียน
ประกันสังคม (Social Security)
ลงทะเบียนภาษีหักจากค่าราย
เดือน (Pay as You Earn: PAYE)
รายงานสัญญาว่าจ้างแรงงาน
(Employees’ Contracts)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานทะเบียนธุรกิจแซนซิบาร์ (Zanzibar Business & Property
Registration Agency: BPRA)
สานักงานทะเบียนธุรกิจแซนซิบาร์ (Zanzibar Business & Property
Registration Agency: BPRA)
สานักงานสรรพากรแทนซาเนีย (Tanzania Revenue Authority: TRA)
สานักงานสรรพากรแซนซิบาร์ (Zanzibar Revenue Board: ZRB)
สานักงานสรรพากรแซนซิบาร์ (Zanzibar Revenue Board: ZRB)
สานักงานประกันกลาง (National Insurance Corporation: NIC)

สานักงานประกันสังคมแซนซิบาร์ (Zanzibar Social Security Fund:
ZSSF)
สานักงานสรรพากรแทนซาเนีย (Tanzania Revenue Authority: TRA)
สานักงานคณะกรรมการแรงงานแซนซิบาร์ (Labour Commission of
Zanzibar)

ที่มา: Doing Business in Zanzibar 2010

สาหรับขั้นตอนที่ 3 “การจัดทาตราบริษัท” ขั้นตอนที่ 9 “ลงทะเบียนภาษีหักจากค่าราย
เดือน (Pay as You Earn: PAYE)” และขั้นตอนที่ 10 “รายงานสัญญาว่าจ้างแรงงาน (Employees’
Contracts)” เป็นขั้นตอนที่มีเฉพาะในกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจในแซนซิบาร์เท่านั้น
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5.2 ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process)
ขอสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
5.2.1.1 แทนซาเนีย
การขอรับรองสิทธิประโยชน์ทางการลงุทน (Incentives Certificate)
นักลงทุนที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในแทนซาเนีย จะต้องยื่นคาร้อง
ผ่านสานักงานส่งเสริมการลงทุนแทนซาเนีย (Tanzania Investment Center: TIC) พร้อมให้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ลงในคาขอรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน









ชื่อธุรกิจ
กาหนดการเริ่มกิจการ (Date of Business Commencement)
ชื่อ นามสกุล และสัญชาติของผู้ถือหุ้น (Name and nationality of owners)
กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดและธุรกิจหลักของบริษัท (Nature and Core Activity of
the Business)
จานวนลูกจ้างทั้งหมด (Number of Employees in the Business) และลูกจ้างในแต่ละ
สาขาของบริษัท
ที่ตั้งบริษัท
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อบริษัทย่อย (Subsidiary) ที่ตั้งสานักงานและหมายเลขการจดทะเบียนภาษี
(Tax Identification Number)

ทั้งนี้ ให้นักลงทุนยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้คู่กับคาขอรับสิทธิประโยชน์
 รายผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางธุ รกิจและแผนธุ รกิจ (Project Business Plan/
Feasibility Study) 3 ฉบับ
 หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
(Article of Association)
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation)
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 สาเนามติคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน (Company
Board Resolution)
 โฉนดที่ดินในแทนซาเนียที่บริษัทมี
 หลักฐานที่แสดงถึงความพร้อมของเงินทุน (Evidence of Financing)
5.2.1.2 แซนซิบาร์
นักลงทุนที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในแซนซิบาร์ จะต้องยื่นคาร้อง
ผ่านสานักงานส่งเสริมการลงทุนแซนซิบาร์ (Zanzibar Investment Promotion Authority: ZIPA)
พร้อมให้เอกสารต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
 รายผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและแผนธุรกิจ (Project Business Plan/
Feasibility Study) 10 ฉบับ
 หลักฐานที่แสดงถึงความพร้อมของเงินทุน (Evidence of Financing) เช่น หนังสือ
รับรองจากธนาคาร (Bank Statements)
 สาเนาหนังสือเดินทาง รูปติดพาสปอร์ต ประวัติ และหนังสือรับประวัติจากสานักงาน
ตารวจในประเทศของนักลงทุนทุกท่านที่ถือหุ้นบริษัท
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation)
 หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
(Article of Association)
ค่าใช้จ่ายการขอรับสิทธิ ประโยชน์ทางการลงทุนจะแปรผันตามมูลค่าการลงทุน ดังที่
ปรากฏในตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 ค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิประโยชน์การลงทุน
กับสานักงานส่งเสริมการลงทุนแซนซิบาร์
มูลค่าการลงทุน
น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
500,001 – 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2,000,001 – 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มากกว่า 4,000,001 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิประโยชน์
600 ดอลลาร์สหรัฐ
1000 ดอลลาร์สหรัฐ
1,200 ดอลลาร์สหรัฐ
1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
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มูลค่าการลงทุน
โครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเสรี
(Free Economic Zones)1
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ค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิประโยชน์
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Zanzibar Investment Guide 2016/17

กระบวนการนาเข้าส่งออก
สานักงานสรรพากรแทนซาเนีย (Tanzania Revenue Authority: TRA) เป็นหน่วยงาน ผู้
ก ากั บ ดู แ ลการน าเข้ า ส่ ง ออกของแทนซาเนี ย และควบคุ ม เรื่ อ งการช าระอากรน าเข้ า ส่ ง ออก
โดยในปัจจุบัน แทนซาเนียได้จัดทาระบบออนไลน์เพื่อจัดการเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการนาเข้า
ส่งออกสินค้า หรือเรียกว่า Tanzania Customs Integrated System (TANCIS)
ผู้นาเข้าส่งออกสินค้าในแทนซาเนียต้องส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้ให้กับ TRA ในการ
ส่งออกหรือนาเข้าสินค้าแต่ละครั้ง
การส่งออกสินค้า











ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Landing)
ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
ใบแจ้งหนี้การค้า (Commercial Invoice)
ใบขนสินค้าขาออก (Custom Export Declaration)
ใบสั่งการผลิต (Release Order)
ใบอนุญาตส่งออก (Export Permit)
ใบรับรองการรมควัน (Fumigation Certificate) (ถ้ามี)
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) (ถ้ามี)
หนังสืออนุญาต (Letter of Authorization)
รายการบรรจุภัณฑ์ (Packing List) (ถ้ามี)

การนาเข้าสินค้า
 ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Landing)
1

รายละเอียดของเขตเศรษฐกิจเสรีได้รับการนาเสนอไว้ในบทที่ 4 ส่วนที่ 4.2.3
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ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
ใบแจ้งหนี้การค้า (Commercial Invoice)
รายการบรรจุภัณฑ์ (Packing List)
ใบรับรองมาตรฐาน (Certificate of Conformity)
แบบฟอร์ม C41 (หนังสือรับรองการนาเข้า)
ใบส่งสินค้า (Delivery Order)
ใบอนุญาตนาเข้าสินค้า (Import Permit)
จดหมายมอบอานาจ (Authority Letter)
ใบรับรองเลขประจาตัวผู้เสียภาษี (TIN Certificate)

การควบรวมธุรกิจ
การควบรวมธุรกิจในแทนซาเนียต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขัน (Fair
Competition Commission: FCC) โดยนั ก ลงทุ น ต้ อ งแสดงความจ านงการควบรวมกิ จ การ
พร้อมยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
 หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ (Memorandum of Association) และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
(Article of Association) ของบริษัทที่จะควบรวม
 งบการเงินรายปีของบริษัท
 แผนทางธุรกิจหลังควบรวมกิจการ (Business Plan)
 รายชื่อสานักงานทั้งหมดของบริษัท
 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท
 สาเนาแผนการควบรวมธุรกิจ (จะต้องยื่น 14 วันก่อนทาการควบธุรกิจ)
FCC จะตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติการควบกิจการต่อไป

5.3 ขั้นตอนการออกจากธุรกิจ (Exit Process)
การเลิกดาเนินกิจการในแทนซาเนีย อาจเกิดขึ้นได้ในสองกรณี ได้แก่ การเลิกหรือปิด
กิจการโดยความสมัครใจ (Voluntary Winding Up) และการปิดกิจการโดยคาสั่งศาล (Winding Up
by the Court)
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การเลิกหรือปิดกิจการโดยความสมัครใจ
ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องร่วมกันออกมติพิเศษเพื่อปิดบริษัท และแต่งตั้งผู้ดูแล
การขายทอดตลาด (Liquidator) โดยต้อ งประกาศมติดังกล่ าว พร้อ มอธิ บายถึ งเหตุผ ลการปิ ด
กิจการ ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภายใน 14 วันหลังจากคณะกรรมการบริษัทตกลงปิดบริษัท
ทั้งนี้ Companies Act (2002) ได้กาหนดว่า บริษัทจะสามารถเลิกกิจการด้วยตัวเองได้ ก็ตัวเมื่อ
สามารถชาระหนี้ที่คงค้างอยู่ได้ภายในเวลาไม่เกิน 12 เดือนปิดบริษัท
บริษัทต้องรายงานมติการปิดบริษัทให้กับ สานักงานทะเบียนธุรกิจแทนซาเนีย (BRELA)
หรือสานักงานทะเบียนธุรกิจแซนซิบาร์ (BPRA) ภายใน 30 วันหลังมีมติ พร้อมส่งมอบงบการเงิน
ล่าสุดประกอบการรายงาน
การเลิกหรือปิดกิจการโดยคาสั่งศาล
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชาระหนี้ได้ เจ้ าหนี้สามารถยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อออกคาสั่งให้
บริษัทเลิกกิจการได้ ในกรณีที่บริษัทโดนฟ้องล้มละลายตามคาสั่งศาล ทรัพย์ สินของทางบริษัท
ทั้งหมดจะถูกนาไปขายทอดตลาดและชาระหนี้คืน
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บทที่ 6
ต้นทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business)
ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
6.1 อัตราภาษี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 6-1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้ต่อปี
ส่วนที่น้อยกว่า 2,040,000
2,040,001 – 4,320,000
4,320,001 – 6,480,000
6,480,001 – 8,640,000
ส่วนที่เกินจาก 8,640,000

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0
11
20
25
30

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง
ที่มา: KPMG

ตารางที่ 6-2 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแหล่งรายได้
ประเภทเงินได้
ภาษีเงินได้
เงินได้จากเงินปันผล:
 รับจากบริษท
ั ทีม่ ีถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศ
ดอกเบี้ยได้จากสถาบันการเงินในประเทศ:
 ได้รับจากการประกอบธุรกิจ
 ได้รับมานอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ
เงินได้จากค่าเช่า:
 ได้รับจากการประกอบธุรกิจ
 ได้รับมานอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0 – 30**
0 – 30**

0 – 30**
10*
0 – 30**
10*

หมายเหตุ: * การเสียภาษีดังกล่าวเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเป็นการจัดเก็บเสียภาษีขั้นสุดท้าย (Final Tax)
** ดูรายละเอียดในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่มา: KPMG
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตารางที่ 6-3 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประเภทเงินได้

อัตราภาษี (ร้อยละ)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 บริษัททีท
่ าการเสนอขายหุ้นครัง้ แรกแก่สาธารณชน (IPO) โดยมีมูลค่าหุ้น
อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของทุนจานวนใน 3 ปีแรกทีห่ ุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ Dares Salaam Stock Exchange (DSE)
 บริษัทอื่น ๆ
ภาษีกาไรส่วนทุน (Capital gains)
เงินได้จากเงินปันผล:
 รับจากบริษท
ั ที่อยูใ่ นประเทศ
o บริษัทที่อยู่ใน DSE
o บริษัทที่ไม่ได้อยูใ่ น DSE
 ได้รับจากบริษท
ั ที่อยูต่ ่างประเทศ
ภาษีดอกเบี้ยรับ (Interest Income)
ภาษีค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Income)
ภาษีเงินได้ค่าเช่า (Rent Income)
ภาษีเงินได้จากกิจการเหมืองแร่

25

30
30

5
10
10
10
15
10
5

ที่มา: KPMG

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตารางที่ 6-4 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทรายได้
เงินได้จากนายจ้าง
เงินปันผล:
 บริษัททีจ่ ่ายอยู่ใน DSE1
 บริษัททีจ่ ่ายไม่ได้อยูใ่ น DSE
ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมบริการเหมืองแร่
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ
ค่าเช่า

1

อัตราสาหรับคนในประเทศ (ร้อยละ)
0 – 30*
.
5
10
10
5
5

อัตราสาหรับชาวต่างชาติ (ร้อยละ)
15
.
5
10
10
15
15

DSE คือ Dar es Salaam Stock Exchange
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ประเภทรายได้
 สาหรับจ่ายค่าเช่าที่ดินและ
อาคารสถานที่
 สาหรับจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน
และ สินทรัพย์อื่น ๆ
ค่าลิขสิทธิ์
บานาญชดเชย
บานาญประกันภัย
บานาญประกันชีวิต

6-3

อัตราสาหรับคนในประเทศ (ร้อยละ)
10

อัตราสาหรับชาวต่างชาติ (ร้อยละ)
15

10

15

15
10
15
0

15
15
15
5

หมายเหตุ: * ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่มา: KPMG

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ตารางที่ 6-5 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทสินค้าและบริการ
สาหรับสินค้าและบริการที่ผลิตในแทนซาเนีย
สาหรับสินค้าและบริการที่ถูกนาเข้าจากที่อื่น

อัตราภาษี (ร้อยละ)
18
0

ที่มา: Tanzania Revenue Authority

6.2 ค่าใช้จ่ายในการรับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
ตารางที่ 6-6 ค่าใช้จ่ายในการรับใบอนุญาตเพื่อเข้าอยู่อาศัย
รายละเอียดของค่าใช้จ่าย
Residence Permits Class ‘A’
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเข้าอยู่อาศัยสาหรับผูบ้ ริหารของบริษัทที่ทา
ธุรกิจเหมืองแร่ Class A-1 Visa
ค่าธรรมเนียมตัว๋ เข้าใหม่ ตั๋วนีจ้ ะอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยทีม่ ีตั๋วนี้สามารถเข้า
ประเทศได้ โดยไม่ต้องขอ Visa โดยค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นหลังได้รับอนุญาต
ค่าธรรมเนียมผู้อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจากการลงทุนใน TIC Facilitation
Services ภายใต้ Act 1997 Art. 13
Residence Permits Class ‘B’
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้อยู่อาศัยที่ได้รับการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงจาก
ผู้ว่าจ้างที่ เฉพาะเจาะจง Class B

ค่าใช้จ่าย
3,000
50
305

2,000
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รายละเอียดของค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมตัว๋ เข้าใหม่ ตั๋วนีจ้ ะอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยทีม่ ีตั๋วนี้สามารถเข้า
ประเทศได้ โดยไม่ต้องขอ Visa โดยค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นหลังได้รับอนุญาต
ค่าธรรมเนียมผู้อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจากการลงทุนใน TIC Facilitation
Services ภายใต้ Act 1997 Art. 13

ค่าใช้จ่าย
50
205

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: Tanzania Investment Centre

6.2.1.1 ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตพานักอาศัย Class A
ตารางที่ 6-7 ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตพานักอาศัย Class A
หมวด
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

คุณลักษณะของผู้ที่ขอใบอนุญาต
สาหรับผู้ทจี่ ะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทา เหมืองแร่
สาหรับผู้ทจี่ ะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ ประกอบธุรกิจค้าขายที่มีลักษณะเฉพาะ
สาหรับสมาชิกของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ด้านยารวมถึงบริการการให้คาปรึกษา
สาหรับผู้ทจี่ ะมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจปศุสัตว์ การเกษตร การประมง ขนาดเล็ก
สาหรับนักลงทุนรายย่อยทีม่ ีเชื้อสายแทนซาเนียโดยกาเนิด

ค่าธรรมเนียม
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: Immigration Services Department

6.2.1.2 ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตพานักอาศัย Class B
ตารางที่ 6-8 ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตพานักอาศัย Class B
หมวด
B

คุณลักษณะของผู้ที่ขอใบอนุญาต
สาหรับผู้ที่ได้รับการเสนอตาแหน่งงานโดยผูว้ ่าจ้าง ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง
ผู้ถูกจ้างมีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ตามที่กาหนด

ค่าธรรมเนียม
2,000

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: Immigration Services Department

6.2.1.3 ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตพานักอาศัย Class C
ตารางที่ 6-9 ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตพานักอาศัย Class C
หมวด
C-1

คุณลักษณะของผู้ที่ขอใบอนุญาต
นักวิจัยและลูกจ้างทีถ่ ูกจ้างโดยองค์การนอกภาครัฐ (NGO) ที่จด
ทะเบียน

ค่าธรรมเนียม
500
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หมวด
C-2
C-3
C-4

6-5

คุณลักษณะของผู้ที่ขอใบอนุญาต
ผู้ที่เกษียนจากงานแล้วที่ได้รับเงินบานาญเพื่อการ ดารงชีพ
สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาที่ได้รับ การรับรอง เช่น
มิชชันนารี และ อาสาสมัคร และนักเรียน
ผู้ที่หมดสัญญากับกิจการและผูป้ ่วยที่รอรับการรักษา

ค่าธรรมเนียม
500
250
200

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: Immigration Services Department

6.3 ราคาค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั่วประเทศ
ค่ าเช่าพื้ นที่เ ฉลี่ ยต่อ ปี คิ ดเป็น 500 แทนซาเนียชิล ลิ่ ง ต่อ ตารางเมตร 2 และต้อ งจ่า ย
ค่ า ธรรมเนี ย มสิ่ ง อ านวยความสะดวก ( Facilitation Fee) ต่ อ Tanzania Investment Centre
ในอัตราร้อยละ 10
ค่าเช่าพื้นที่ในดาร์เอสซาลาม
ตารางที่ 6-10 อัตราค่าเช่าย่านใจกลางเมืองในดาร์เอสซาลาม
ประเภทอาคาร
สานักงาน
ร้านค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัย

ค่าเช่าอัตรา Prime Rate
21 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตารางเมตรต่อเดือน
16 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตารางเมตรต่อเดือน
6 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตารางเมตรต่อเดือน
4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560
ที่มา: Knight Frank LLP

2

ข้อมูลจาก Tanzania Investment Center (TIC)
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6.4 ค่าสาธารณูปโภค
อัตราค่าน้าประปาและค่าบาบัดน้าเสียแบ่งตามภูมิภาค
อั ต ราค่ า น้ าประปาจะแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ และตามประเภทผู้ ใ ช้ ง าน (บ้ า น
สานักงาน ร้านค้า อุตสาหกรรม หรือจุดจ่ายน้า (Kiosk)) ส่วนค่าบาบัดน้าเสียอาจคิดเป็นอัตราคงที่
หรือคิดเป็นสัดส่วนของค่าน้าประเภท ดังที่นาเสนอในตารางที่ 6-11 ถึงตารางที่ 6-33
อรุชา (Arusha)
ตารางที่ 6-11 อัตราค่าน้าประปาและค่าบาบัดน้าเสียของอรุชา
อัตราค่าน้าประปา
น้อยกว่า 5 ลบ.ม.
5 – 15 ลบ.ม.
ส่วนที่มากกว่า 15 ลบ.ม.
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย

บ้าน
855
1,000
1,165
บ้าน
270

สานักงาน
855
935
1,000
สานักงาน
350

ร้านค้า
1,000
1,220
1,415
ร้านค้า
560

อุตสาหกรรม
1,415
1,545
1,675
อุตสาหกรรม
670

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

กรุงโดโดมา (Dodoma)
ตารางที่ 6-12 อัตราค่าน้าประปาของกรุงโดโดมา
อัตราค่าน้าประปา
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย

บ้าน
980 – 1,155

สานักงาน
ร้านค้า
1,280 – 1,380 1,280 – 1,380

ศาสนสถาน
980 – 1,155

Kiosks
1,000

อัตราค่าบาบัดน้าเสียคิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าน้า

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)
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เมือง Iringa
ตารางที่ 6-13 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Iringa
อัตราค่าน้าประปา
(แทนซาเนียชิลลิ่ง / ลบ.ม.)
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย

บ้าน
สานักงาน
1,080 – 1,305 1,055 – 1,305
ร้อยละ 40

ร้อยละ 80

ร้านค้า
995-1,145

อุตสาหกรรม
1,130-1,305

Kiosks
1000

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

-

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Mbeya
ตารางที่ 6-14 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Mbeya
อัตราค่าน้าประปา
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน
670 - 820

สานักงาน
820 - 920

การค้า
920 – 1,070

อุตสาหกรรม
1,070 – 1,250

Kiosks
500

290

350

400

490

-

10,000

12,000

18,000

18,000

-

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Morogoro
ตารางที่ 6-15 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Morogoro
อัตราค่าน้าประปา
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)

บ้าน
1,025

สานักงาน
1,215

การค้า
1,430

อุตสาหกรรม
1,825

Kiosks
1,000

355

510

530

589

-

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)
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เมือง Moshi
ตารางที่ 6-16 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Moshi
อัตราค่าน้าประปา
น้อยกว่า 10 ลบ.ม.
ระหว่าง 10 ลบ.ม. ถึง 30 ลบ.ม.
มากกว่า 30 ลบ.ม.
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย

บ้าน
620
670
735
322

สานักงาน
620
670
735
330

ร้านค้า
735
785
830
495

อุตสาหกรรม
830
870
895
588

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Mtwara
ตารางที่ 6-17 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Mtwara
อัตราค่าน้าประปา

บ้าน
865

สานักงาน
1,580

การค้า
1,580

อุตสาหกรรม
1,580

Kiosks
1,000

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Musoma
ตารางที่ 6-18 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Musoma
อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน

สานักงาน

การค้า

อุตสาหกรรม

850 – 1,090

1,140 – 1,250

1,230 – 1,340

1,260 – 1,340

13,000

39,000

39,000

55,000

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

6-9

เมืองมวันซา
ตารางที่ 6-19 อัตราค่าน้าประปาของเมืองมวันซา
อัตราค่าน้าประปา
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย

บ้าน
600 - 705
250 – 300

สานักงาน
710
300

การค้า
1,120
470

อุตสาหกรรม
1,420
600

บรรจุขวด
2,540
-

การก่อสร้าง
1,420
-

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Songea
ตารางที่ 6-20 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Songea
บ้าน
870 – 975
355

อัตราค่าน้าประปา
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย

สานักงาน
900 - 975
575

การค้า
975 - 1045
600

อุตสาหกรรม
975 - 1045
625

Kiosks
500
-

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Tabora
ตารางที่ 6-21 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Tabora
บ้าน
910 – 1,210
355

อัตราค่าน้าประปา
อัตราค่าบาบัดน้าเสีย

สานักงาน
1,070 – 1,140
750

การค้า
1,510 – 1,980
750

อุตสาหกรรม
1,980 – 2,120
900

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Tanga
ตารางที่ 6-22 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Tanga
อัตราค่าน้าประปา
น้อยกว่า 5 ลบ.ม.
ระหว่าง 5 ถึง 10 ลบ.ม.
ระหว่าง 10 ถึง 30 ลบ.ม.
มากกว่า 30 ลบ.ม.

บ้าน
1,040
1,100
1,220
1,395

สานักงาน
1,040
1,100
1,220
1,395

การค้า
1,275
1,395
1,515

อุตสาหกรรม
1,335
1,635
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อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้

บ้าน
240

สานักงาน
320

การค้า
400

อุตสาหกรรม
440

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Bariadi
ตารางที่ 6-23 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Bariadi
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน

สานักงาน

การค้า

660

780

900

6,800

15,300

19,300

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Bukoba
ตารางที่ 6-24 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Bukoba
อัตราค่าน้าประปา
น้อยกว่า 5 ลบ.ม.
ระหว่าง 5 – 10 ลบ.ม.
ส่วนที่มากกว่า 10 ลบ.ม.

บ้าน
1,225
1,250
1,270

สานักงาน
1,365
1,405
1,475

การค้า
1,375
1,415
1,495

อุตสาหกรรม
1,650
1,680
1,745

Kiosks
750

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Kigoma
ตารางที่ 6-25 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Kigoma
อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน
780

สานักงาน
1,160

การค้า
1,200

อุตสาหกรรม
1,260

18,000

18,000

18,000

18,000

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)
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เมือง Singida
ตารางที่ 6-26 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Singida
อัตราค่าน้าประปา
ส่วนที่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.
ส่วนที่มากกว่า 10 ลบ.ม.

บ้าน
1,040
1,220

สานักงาน
1,315
1,395

การค้า
2,125
2,125

ศาสนสถาน
1,220
1,315

อุสาหกรรม
2,125
2,125

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Sumbawanga
ตารางที่ 6-27 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Sumbawanga
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน
665 - 895

สานักงาน
830 - 1120

การค้า
830 – 1,040

อุตสาหกรรม
960 – 1,200

Kiosks
500

5,000

-

-

-

500

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Babati
ตารางที่ 6-28 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Babati
อัตราค่าน้าประปา
น้อยกว่า 5 ลบ.ม.
ระหว่าง 5 – 10 ลบ.ม.
ส่วนที่มากกว่า 10 ลบ.ม.

บ้าน
920
1,080
1,190

สานักงาน
1,190
1,465
1,600

การค้า
1,320
1,745
1,880

อุตสาหกรรม

Kiosks

1,880

500

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.
ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)
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เมือง Lindi
ตารางที่ 6-29 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Lindi
อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน
900

สานักงาน
1,100

การค้า
1,400

อุตสาหกรรม
1,600

Kiosks
1,000

รถบรรทุกน้า
2,300

9,000

19,000

32,000

42,000

-

-

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Geita
ตารางที่ 6-30 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Geita
อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน
390

สานักงาน
335

การค้า
390

อุตสาหกรรม
-

10,500

11,500

11,500

-

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

เมือง Mpanda
ตารางที่ 6-31 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Mpanda
อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน
650

สานักงาน
720

การค้า
700

อุตสาหกรรม
800

12,000

20,000

30,000

48,000

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)
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เมือง Njombe
ตารางที่ 6-32 อัตราค่าน้าประปาของเมือง Njombe
อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)
อัตราคงที่
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/เดือน)

บ้าน

สานักงาน

การค้า

อุตสาหกรรม

855 - 950

940 – 1000

900 – 950

900 - 950

11,420

-

-

-

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

ดาร์เอสซาลาม
ตารางที่ 6-33 อัตราค่าน้าประปาของดาร์เอสซาลาม
อัตราค่าน้าประปา
คิดตามสัดส่วนน้าที่ใช้
(แทนซาเนียชิลลิ่ง/ลบ.ม.)

บ้าน

สานักงาน

การค้า

อุตสาหกรรม

1,663

1,663

1,663

1,663

ที่มา: Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURO)

อัตราค่าไฟฟ้า
 แทนซาเนีย
ตารางที่ 6-34 อัตราค่าไฟฟ้าในแทนซาเนีย (ไม่รวมแซนซิบาร์)
อัตราค่าไฟฟ้า
0 – 75 กิโลวัตต์ชั่วโมง
(แทนซาเนียชิลลิ่งต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง)
มากกว่า 75 กิโลวัตต์ชวั่ โมง
(แทนซาเนียชิลลิ่งต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง)
ค่าธรรมเนียมการบริการต่อเดือน
(แทนซาเนียชิลลิ่งต่อเดือน)
ค่าธรรมเนียมอุปสงค์
(แทนซาเนียชิลลิ่งต่อกิโลโวลต์แอมป์)

Domestic Low
Usage (D1)*

General
Usage (T1)*

Low Voltage
Max (T2)*

High Voltage
Max (T3)*

100

-

-

-

350

-

-

-

-

5,520

14,233

16,550

-

-

15,004

-
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อัตราค่าไฟฟ้า

Domestic Low
Usage (D1)*

General
Usage (T1)*

Low Voltage
Max (T2)*

High Voltage
Max (T3)*

ค่าธรรมเนียมพลังงาน
(แทนซาเนียชิลลิ่งต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง)

-

292– 298

195 - 200

152 - 156

หมายเหตุ: * นิยามประเภทการใช้งานได้รับการนาเสนอในตารางที่ 6-35
หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง
ที่มา: Tanzania Electricity Supply Company

ตารางที่ 6-35 นิยามประเภทการใช้งานไฟฟ้าในแทนซาเนีย
ประเภทการใช้งาน
Domestic Low Usage (D1)
General Usage (T1)
Low Voltage Max (T2)
High Voltage Max (T3)

นิยาม
การใช้งานในประเทศที่มีการบริโภคต่อเดือนต่ากว่า 75 กิโลวัตต์
การใช้งานทั่วไปในครัวเรือน (Residential Use) ธุรกิจขนาดเล็ก (Light
Commercial Use) แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ บ า (Light Industrial Use)
ไฟสาธารณะ (Public Lightning) และป้ายโฆษณา (Billboards)
การใช้งานในประเทศที่มีการบริโภคต่อเดือนมากกว่า 7,500 กิโลวัตต์
ผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าแรงสูง

 แซนซิบาร์
ตารางที่ 6-36 อัตราค่าไฟฟ้าในแซนซิบาร์
ประเภทการใช้งาน
การใช้งานในครัวเรือน
(Residential Low Use)
การใช้งานทั่วไป
(General Services)
1อุตสหากรรมเบา
(Small Industry)
อุตสาหกรรมหนัก
(Large Industry)

ปริมาณการใช้งาน
(กิโลวัตต์–ชัว่ โมง)
1 – 50
51 – 2,000
1 – 2,000
มากกว่า 2,000
1 – 5,000
มากกว่า 5,000
1 – 10,000
มากกว่า 10,000
1 กิโลโวลต์แอมป์

อัตราค่าไฟฟ้า
(ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์–
ชั่วโมง)
0.04
0.1
0.1
0.13
0.02
0.13
0.1
0.08
6.4

อัตราค่าบริการ
(ดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา: Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA)
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6.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
ตารางที่ 6-37 อัตราค่าบริการโดยเฉลี่ย (ตุลาคม – ธันวาคม 2016)
การโทรในเครือข่าย
การโทรนอกเครือข่าย
การโทรไปเขตแอฟริกาตะวันออก
การโทรระหว่างประเทศ

อัตราค่าบริการโดยเฉลีย่ ต่อเดือน
300
405
884
1,626

หน่วย: แทนซาเนียชิลลิ่ง
หมายเหตุ: * เป็นอัตราค่าบริการเฉลี่ยของผู้ให้บริการหลักคือ Airtel, Benson, Halotel, Tigo, TTCL, Vodacom และ Zantel
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2560
ที่มา: Tanzania Communications Regulatory Authority
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บทที่ 7
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

สาระสาคัญ
การประมงน้ า จื ด เป็ น ภาคส่ ว นของอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ
หรือมีมูลค่าประมาณร้อยละ 851 ของมูลค่าอุตสาหกรรมประมงทังหมด เป็นภาคส่วน
ที่ มี ก ารพั ฒ นามาอย่ า งยาวนาน เป็ น แหล่ ง งานและรายได้ ส้ า คั ญ ของประเทศ
โดยเฉพาะกับประชากรที่อาศัยอยู่ในพืนที่ทะเลสาบวิกตอเรีย
ส่วนการประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ยังอยู่ใน
ระยะเริ่ ม ต้ น มี ผู้ ป ระกอบการจ้ า นวนไม่ ม ากนั ก โดยเป็ น ชาวต่ า งชาติ ทั งหมด
และมีสัตว์น้ามูลค่าสูงอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก
โอกาสส้าหรับผู้ประกอบการไทย จึงเป็นการลงทุนการประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ
(การจับสั ต ว์น้ า) และการแปรรูป รวมถึงการเพาะเลี ยงสั ต ว์ น้ า โดยธุ รกิจทั งสาม
ประเภทนียังอยู่ในระยะเริ่มแรก ยังมีช่องว่างในการพัฒนาอีกมาก
ส้าหรับช่องทางการตลาด มีโอกาสในประเทศและต่างประเทศ การเติบโตของชนชัน
กลางในแทนซาเนีย ที่เริ่มมีก้าลังซือสูงขึน เป็นปัจจัยที่บ่งชีว่าจะมีความต้องการสินค้า
แปรรูปหรือสัตว์น้ามูลค่าสูงเพิ่มขึน ส่วนในต่างประเทศ สินค้าประมงจากแทนซาเนีย
เป็นที่ต้องการทังจากประเทศในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเซีย

1

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)
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7.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม
7.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
การประมงในแทนซาเนียแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การประมงนาจืด การประมงทะเล
และการเพาะเลียงสัตว์นา2 โดยภาคส่วนที่มีขนาดใหญ่และมีพัฒนาการมากที่สุด คือการประมงนา
จืดในแหล่ งน าในแผ่ น ดิน (In-Land Fishery) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ ที่ ท ะเลสาบวิ กตอเรี ย ณ เมือ ง
มวั น ซ่ า ทางตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ โดยสิ น ค้ า หลั ก คื อ ปลากระพงแม่ น าไนล์
(Nile Perch) ปลานิล (Nile Tilapia) และปลาลิ่น (Dagaa) ซึ่งล้วนเป็นแหล่งรายได้การส่งออกที่
สาคัญ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทังในทวีปยุโรป ประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมถึงเอเซีย
ในมิติด้านการค้ าขายระหว่างประเทศ แทนซาเนียส่งออกสินค้าประมงทังหมดมูล ค่ า
236.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 โดยมีการเติบโตเฉลี่ ยต่อปีร้อ ยละ 14.6 ในช่วงปี 2554 –
2558 โดยตลาดที่การเติบโตมากที่สุดคืออินเดีย ซึ่งมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึนเฉลี่ยร้อยละ 622.9
ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกัน การนาเข้าสินค้าประมงมีการเติบโตขึนอย่างรวดเร็วใน
ระยะหลัง โดยการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2554 – 2556 ที่ร้อยละ 51.8 โดยแหล่งนาเข้าหลักของ
แทนซาเนียคือจีน ซึ่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 123.2 ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ส่วนการประมงในทะเลอาณาเขต (Territorail Sea) เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีพัฒนาการ
แล้วพอสมควร เป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ของชาวประมงท้องถิ่น มีโรงงานแปรรูปขนาดเล็ กและ
ขนาดใหญ่หลายแห่ง มีสินค้าหลักได้แก่ กุ้ง กัง ปลาหมึก และกุ้งมังกร
สาหรับการประมงนาลึก (การประมงในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ) เป็นภาคส่วนที่ยังต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป ยังมีผู้ประกอบการจานวนน้อย ผู้ประกอบการในประเทศยังขาดความรู้
ความเชี่ยวชาญ และอาจเป็นโอกาสการลงทุนหนึ่งของผู้ประกอบการชาวไทย
ความท้ า ทายในระยะยาวประการหนึ่ ง คื อ การประมงเกิ น ขนาด (Overfishing)
ในทะเลสาบวิกตอเรีย และทะเลอาณาเขต (ในอดีต แทนซาเนียมีการจับกุ้งเชิงพาณิชย์ในบริเวณ
พืนที่ชายฝั่งอย่างแพร่หลาย อันนามาซึ่งการลดลงของปริมาณกุ้ง จนรัฐบาลแทนซาเนียต้องออก
คาสั่งห้ามจับกุ้งในปี 2550) แต่ด้วยประชากรที่กาลังเติบโต การสั่งห้ามจับสัตว์นาจึงอาจสร้าง
ความเสี่ ยงต่อ ความเพี ยงพอด้านโภชนาการ ดังนัน รัฐบาลจึงพยายามส่ งเสริมการเพาะเลียง
2

การเพาะเลียงสัตว์นาในที่นี รวมถึงการเพาะเลียงพืชนา เช่น สาหร่าย เป็นต้น
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สัตว์นา ซึ่งในขณะนียังมีพัฒนาการอยู่ในระยะเริ่มแรก และอาจเป็นโอกาสทางการลงทุนหนึ่งของ
ผู้ประกอบการไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนีอยู่แล้ว ทังการเลียงในบ่อ (Pond Aquaculture)
และการเลียงในกระชัง (Cage Aquaculture)
สาหรับหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลการประมงในแทนซาเนีย (เฉพาะแผ่นดินใหญ่)
ได้แก่ Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (MALF) ส่วนในแซนซิบาร์คือ Ministry
of Natural Resources, Agriculture Livestock and Fisheries (MALF) ทั งนี Deep Sea Fishing
Authority เป็นหน่วยงานผู้กากับดูแลการประมงในพืนที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะ

7.2 สถิติด้านการค้าในอุตสาหกรรมประมงของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
7.2.1 การส่งออกสินค้า
ในปี 2558 แทนซาเนี ย ส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมประมงคิ ด เป็ น มู ล ค่ า 236.6 ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึนจากปี 2554 ที่มีมูลค่าการส่งออก 137.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2554 – 2558 อยู่ที่ร้อยละ 14.6 ดังที่นาเสนอในภาพที่ 7-1
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ภาพที่ 7-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
300,000

CAGR2554-2558 = 4
236,649

250,000

200,000

150,000

100,000

หน่วย: พันเหรีย สหรัฐ

Other

188,392
91,524
39,366

137,058
17,985

121,926
22,194

57,988

129,137
15,534

30,738

HS030419: Fresh or chilled fillets and other fish meat whether or not
minced" (excluding swordfish and ...

8,930

HS030489: Frozen fish fillets, n.e.s.

69,356
HS030499: Frozen fish meat n.e.s. (excluding fillets)

39,503
50,000

53,778
61,085

HS030429: Frozen fish fillets (excluding swordfish and toothfish)

40,035

27,269

24,456

HS030449: Fresh or chilled fillets of fish, n.e.s.

96,160
46,831

48,932

2556

2557

21,498

0
2554

2555

2558

ที่มา: International Trade Center (ITC)

หากพิจารณาลงในรายสินค้า แทนซาเนียส่งออกเนือปลาแช่แข็ง (ไม่รวมเนือปลาแบบ
หั่ นตามยาว) มากที่สุ ดโดยเฉลี่ ยในช่ว งปี 2554 – 2558 คิ ดเป็นส่ ว นแบ่งตลาดร้อ ยละ 26.25
ของการส่งออกทังหมดในอุตสาหกรรม รองลงมาเป็น (1) เนือปลาแบบหั่นตามยาว (Fillet) แช่แข็ง
และ (2) เนือปลาแบบหั่นตามยาว (Fillet) แช่แข็ง ไม่รวมปลากระโทงดาบ (Swordfish) และปลา
หิมะ (Toothfish) โดยมีส่วนแบ่งการส่งออกที่ร้อยละ 18.31 และ 14.13 ตามลาดับ ดังที่เสนอไว้ใน
ตารางที่ 7-1
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ตารางที่ 7-1 สินค้าส่งออกหลัก 0 อันดับแรก
ของอุตสาหกรรมประมงแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

1
2
3

HS030499
HS030489
HS030429

4

HS030419

5
6
7

HS030449
HS030232
HS030559

8

HS030759

9

HS030569

10

HS030617

รายการสินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
เนือปลาแช่แข็ง (ไม่รวมเนือปลาแบบหั่นตามยาว)
เนือปลาแบบหั่นตามยาว (Fillet) แช่แข็ง
เนือปลาแบบหั่นตามยาว (Fillet) แช่แข็ง ไม่รวม
ปลากระโทงดาบ (Swordfish) และปลาหิ ม ะ
(Toothfish)
เนือปลาแบบหั่นตามยาว (Fillet) สดหรือแช่เย็น
ไม่ว่าจะหั่นสับ (Minced) หรือไม่ก็ตาม (ไม่รวม
ปลากระโทงดาบ)
เนือปลาแบบหั่นตามยาว (Fillet) สดหรือแช่เย็น
ปลาทูน่าครีบเหลืองสดหรือแช่เย็น
ปลาตากแห้งที่อาจมีการหมักเกลือ แต่ไม่มีการ
รมควั น (ไม่ ร วมเนื อปลาแล่ ต ามยาว (Fillet)
เครื่องในปลา ปลาเฮร์ริง ปลาค็อด ปลาแอนโชวี่
และปลาทิลาเพีย)
ปลาหมึ ก รมควั น แช่ แ ข็ ง หมั ก เกลื อ หรื อ หมั ก
นาเกลือเข้มข้น
ปลาหมั ก เกลื อ หรื อหมั ก น าเกลื อเข้มข้ น เท่านัน
(ไม่รวมเนือปลาแล่ตามยาว (Fillet) เครื่องในปลา
และปลาค็อด
กุ้ ง แช่ แ ข็ ง ที่ อ าจได้ รั บ การรมควั น มี ห รื อ ไม่ มี
เปลือกก็ตาม

มูลค่าส่งออกเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
162,632.4
42,684.2
29,778.8
22,972.6

ส่วนแบ่งมูลค่าส่งออก
ปี 2554 – 2558

16,488.8

10.14%

13,387.4
13,102.8
9,527.8

8.23%
8.06%
5.86%

4,339.4

2.67%

2,607.4

1.60%

1,633.8

1.00%

26.25%
18.31%
14.13%

ที่มา: International Trade Center (ITC)
หมายเหตุ: หน่วยของมูลค่าส่งออกเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 เป็นต่อพันดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดส่งออกสินค้าประมงที่สาคัญของแทนซาเนีย ได้แก่ อิตาลี (ร้อยละ 11.9) อินเดีย
(ร้อยละ 9.3) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 9) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 8.8) และฮ่องกง (ร้อยละ
7.7) ตามลาดับ โดยตลาดส่งออกที่มีการเติบโตสูงที่สุดคืออินเดีย มีการเติบเฉลี่ย (การเติบโตแบบ
CAGR) ที่ร้อยละ 622.9 ระหว่างปี 2554 – 2558 ดังที่ปรากฏในภาพที่ 7-2
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ภาพที่ 7-2 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมประมงของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมประมงส้าคั ของอินเดีย ปี 2554 – 2558
14%

12%

สัดส่วนเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

Italy

Netherlands

10%
United Arab Emirates

8%

Hong Kong, China

6%

Portugal

Israel

Belgium
Australia
Denmark
France

4%
Japan
Kenya

Spain
Congo, Democratic
Republic of the

2%

0%
-50%

-25%

0%

25%

50%

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

75%

100%

125%

ที่มา: International Trade Center (ITC)
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออกหรือนาเข้าปี 2558

7.2.2 การน้าเข้าสินค้า
ในปี 2558 แทนซาเนียนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมประมงคิดเป็นมูลค่า 17.2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึนจากปี 2554 ที่มีมูลค่าการส่งออกที่ 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีในช่วงปี 2554 – 2558 อยู่ที่ร้อยละ 51.6 ดังที่นาเสนอในภาพที่ 7-3

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

7-7

ภาพที่ 7-3 มูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมงของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
มูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมงของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
25,000

CAGR2554-2558 = 5
18,003

15,000

1,944
172
1,012

10,000

5,000

หน่วย: พันเหรีย สหรัฐ

20,000

9,209

3,267

3,337

907

1,273

2,360

2,064

2554

2555

0

17,248
2,205
1,017
627
629

Other

HS030323: Frozen tilapia "Oreochromis spp."

HS030369: Frozen fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, ...

5,752
HS030374: Frozen mackerel (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)

1,980
85
479
554

HS030353: Frozen sardines "Sardina pilchardus, Sardinops spp.",
sardinella "Sardinella spp.", brisling ...

12,770
HS030354: Frozen mackerel "Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus"

9,123
6,111

2556

2557

2558

ที่มา: International Trade Center (ITC)

หากพิจารณาลงในรายสินค้า แทนซาเนียนาเข้าปลาแมคเคอเรลแช่แข็ง (สคอมเบอร์ส
คอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) มากที่สุดโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2554 2558 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.84 ของการนาเข้าทังหมดในอุตสาหกรรม ดังที่เสนอไว้ใน
ตารางที่ 7-2
ตารางที่ 7-2 สินค้าน้าเข้าหลัก 0 อันดับแรก
ของอุตสาหกรรมประมงแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
อันดับ
1

2

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
HS030354 ปลาแมคเคอเรลแช่แข็ง (สคอมเบอร์สคอมบรัส
สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพ
นิกัส)
HS030353 ปลาซาร์ดีนแช่แข็ง

มูลค่าน้าเข้าเฉลี่ย
ปี 2554 – 2558
10,212.8
5,600.8

ส่วนแบ่งมูลค่าน้าเข้า
ปี 2554 – 2558

1,387

13.58%

54.84%

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

7-8

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

อันดับ
3

4
5
6
7
8
9
10

รหัสพิกัด
รายการสินค้า
ศุลกากร
HS030374 ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอม
เบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)
แช่แข็ง
HS030369 ปลาแช่แข็งชนิดอื่นๆ
HS030323 ปลาทิลาเพียแช่แข็ง
HS030349 ปลาทูน่าของตระกูลทูนนัส (ไมรวมปลาทูน่าครีบ
เหลือง และทูน่าครีบยาว)
HS030489 เนือปลาแบบหั่นตามยาว (Fillet) แช่แข็ง
HS030242 ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) แช่แข็ง
หรือแช่เย็น
HS030319 ปลาแซลมอนแช่แข็ง
HS030329 ปลากะพงแม่นาไนล์และปลาช่อนแช่แข็ง

มูลค่าน้าเข้าเฉลี่ย
ปี 2554 – 2558
884.8

ส่วนแบ่งมูลค่าน้าเข้า
ปี 2554 – 2558
8.66%

423.6
254.8
190.8

4.15%
2.49%
1.87%

182.8
155.6

1.79%
1.52%

145.6
127.4

1.43%
1.25%

ที่มา: International Trade Center (ITC)
หมายเหตุ: หน่วยของมูลค่าส่งออกเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 เป็นต่อพันดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งนาเข้าสินค้าประมงที่สาคัญของแทนซาเนีย ได้แก่ จีน (ร้อยละ 32.8) สาธารณรัฐ
เกาหลี (ร้อ ยละ 32.1) เยเมน (ร้อ ยละ 15.4) อินเดีย (ร้อ ยละ 4.3) และโอมาน (ร้อ ยละ 3.9)
ตามลาดับ โดยตลาดนาเข้าที่มีการเติบโตสูงที่สุดคือจีน มีการเติบเฉลี่ย (การเติบโตแบบ CAGR)
ที่ร้อยละ 123.2 ระหว่างปี 2554 – 2558 ดังที่ปรากฏในภาพที่ 7-4
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ภาพที่ 7-4 แหล่งน้าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมประมงของแอฟริกาใต้ ปี 2554 – 2558
แหล่งน้าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมประมงส้าคั ของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
40%
35%
China

สัดส่วนเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

Korea, Republic of

30%
25%
20%
Yemen 15%
10%

India

5%

Oman

Spain
Mozambique

0%
-25%

Viet Nam
0%

-5%

25%

Japan
United Arab Emirates
Hong Kong,
China
50% Taipei,
75%
Chinese

South Africa
100%

125%

150%

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

ที่มา: International Trade Center (ITC)
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออกหรือนาเข้าปี 2558

7.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมงในแทนซาเนีย
7.3.1 พื้นที่ตั้งและโครงสร้างอุตสาหกรรม
อุต สาหกรรมประมงในแทนซาเนี ยอาจพิ จ ารณาแบ่ งออกได้ เ ป็ น 3 ส่ ว นหลั ก ได้แก่
(1) การประมงนาจืด (2) การประมงทะเล และ (3) การเพาะเลียงสัตว์นา โดยห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ได้รับการสรุปไว้ในภาพที่ 7-5
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ภาพที่ 7-5 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแทนซาเนีย
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมงและการเลี้ยงสัตว์น้าในแทนซาเนีย
การ ลิต การเพาะเลี้ยง
การประมงน้้าจืด
•

•

การแปรรูปและการขาย
85%

าวประมงรายย่อยประมาณ 130,000 คน ใช้เรือขนาดเล็ก
ประมาณ 42,000 ลา ปลาที่จับอาจถูกนาไปขายให้กับบริษัท
ประมงหรือบริโภคในพืนที่
บริ ัทประมงและแปรรูปสินค้าประมง – ปัจจุบันมีประมาณ
10 ถึง 20 บริษัทในแถบทะเลสาบวิคตอเรีย

การประมงทะเล

ปลานิล (11%)
ปลาลิ่น (42%)

•

อื่น ( %)
•

ปลานิลและปลากระพงแม่น้า ไนล์ – มีโรงงานแปรรูป 10
แห่ง ในพืนที่รอบทะเลสาบวิคตอเรีย ส่วนใหญ่เป็นการส่งออก
ไปต่างประเทศ
การแปรรูปปลาลิ่นส่วนใหญ่ดาเนินการโดยชาวประมงราย
ย่อย
ตลาดส่งออกสาคัญของสินค้าประมงคือ สหภาพยุโรป คองโก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมาลาวี

14%

การประมงเพื่อการยัง ีพ (Artisanal Fishery) – มีเรือประมง
ประมาณ 7,664 ลา ส่วนมากเป็นเรือเล็กแบบไม่มีเครื่องยนต์ ที่
ออกหาปลาในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ใกล้ชายฝั่ง
พื้นที่เศร ฐกิจจ้าเพาะ (EEZ – ในปี 2559 มีเรือ
ทังหมด 96 ลาได้รับใบอนุญาต ส่วนใหญ่เป็นบริษัท
จากไต้หวัน จีน และประเทศในสหภาพยุโรป

การเลี้ยงสัตว์น้า

•

ปลากระพงแม่นาไนล์ (36%)

1%

ล็อบสเตอร์

กุ้ง

ปลาหมึก
•
•
•
•

ปลาทูน่าครีบยาว
ปลาทูน่าครีบเหลือง
ปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ
ปลากระโทงดาบ

มี โ รงงานแปรรู ป ขนาดเล็ ก ประมาณ 35 แห่ ง รั บ สิ น ค้ า จาก
ชา ว ปร ะ ม งก ลุ่ ม นี โ ดย ส่ ว นใ ห ญ่ โ ร ง งา น ตั ง อ ยู่ ใน ก รุ ง
ดาร์เอสซาลาม
มีโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ประมาณ 4 แห่ง ในดาร์เอสซาลาม
ตังกา และเกาะมาเ ีย ที่รับแปรรูปสินค้าประมงจาก EEZ

แทนซาเนียเพาะเลียงสัตว์นาและพืชนาได้ประมาณ 4,000 ตันในปี 2559 โดยเป็นปลานิลร้อยละ 75 ปลา
นวลจันทร์ทะเลร้อยละ 11 กุ้ง (Prawn) ร้อยละ 9 และสาหร่ายอีกร้อยละ 5

สัดส่วนปริมาณที่ผลิตได้ในปี 2558 (ตัน)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

ในปี 2558 แทนซาเนียผลิตสินค้าประมงและสัตว์นาเพาะเลียงได้ทังหมด 369,916 ตัน
โดยเป็ น สั ต ว์ น าจื ด 314,062 ตั น สั ต ว์ น าเค็ ม 51,912 ตั น และสั ต ว์ น าเพาะเลี ยง 3,942 ตั น
โดยคิดเป็นสัดส่วนตามนาหนักได้ที่ร้อยละ 85, 14 และ 1 ตามลาดับ (สัดส่วนคิดจากปริมาณสัตว์
นาที่จับได้ทังหมด) 3 ทังนี ระหว่างปี 2547 ถึง 2558 ปริมาณการผลิตสินค้าประมงแทนซาเนีย
ค่อนข้างผันผวน โดยปรับตัวลงเล็กน้อยจากประมาณ 360,000 ตัน ในปี 2547 สู่จุดต่าสุดในรอบ
10 ปี ในปี 2551 แล้วหลังจากนันจึงค่อยปรับตัวขึนอีกครัง ดังที่ปรากฏในภาพที่ 7-5

3

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)
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ภาพที่ 7-6 ปริมาณการ ลิตสินค้าประมงของแทนซาเนีย

ที่มา: Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (คัดมาจากรายงาน The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and
Opportunities (September 2016))

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

7-12

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

พืนที่การประมงในแทนซาเนียเป็นดังที่ปรากฏในภาพที่ 7-7 โดยพืนที่หมายเลข 1, 2
และ 3 เป็นแหล่งประมงนาจืดในแหล่งนาในแผ่นดิน ได้แก่ ทะเลสาบวิกตอเรีย (Lake Victoria)
ทะเลสาบแทนกันยิกา (Lake Tanganyika) และทะเลสาบมาลาวี (Lake Malawi) ตามลาดับ
สาหรับพืนที่หมายเลข 4, 5 และ 6 เป็นพืนที่การเพาะเลียงสัตว์นา มีทังแหล่งเพาะเลียง
สั ต ว์ นาจืดและนาเค็ ม ได้แ ก่ ทะเลสาบวิกตอเรีย พืนที่ชายฝั่ ง (Coastal Area) และแซนซิบาร์
ส่วนพืนที่หมายเลข 7 คือมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมีอุตสาหกรรมประมง 2 ภาคส่วน ได้แก่ การประมง
ในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) หรือพืนที่กว้าง 12 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง และการประมงในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone: EZZ) ซึ่งคือการประมงในทะเลนาลึก พืนที่นีเริ่ม
ตังแต่สินสุดทะเลอาณาเขต จนถึงเส้น 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง
ภาพที่ 7-7 พื้นที่อุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแทนซาเนีย
อุตสาหกรรมประมงในแทนซาเนีย
1

2

3

7
1

การประมงน้้าจืด สามารถพบได้ใน
ทะเลสาบวิกตอเรีย แทนกันยิกา และ
มาลาวี

ทะเลสาบ
วิกตอเรีย

การประมงในทะเลอาณาเขต

4

•
•

•
•
•

ปลากระพงแม่นาไนล์ (Nile Perch)
ปลานิล (Nile Tilapia)
ปลาลิ่น (Dagaa)
ทะเลสาบ
แทนกันยิกา

4

5

•

•

6
2

•

•

5

6

•
•

ปลาทิลาเพีย (Tilapia)
ปลานวลจันทร์ (Milkfish)
กุ้งนาเค็ม (Prawn)
สาหร่าย

เขตเศร ฐกิจจ้าเพาะ (EEZ)

แซนซิบาร์

พื้นที่
ริม าย ัง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทังสัตว์นาจืดและ
นาเค็ม แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
•

ปู
ล็อบสเตอร์
ปลาหมึก
กุ้ง

•

7

•

•

ทูน่าครีบยาว
ทูน่าครีบเหลือง
ทูน่าพันธุ์ท้องแถบ
ปลากระโทงดาบ

ทะเลอาณาเขต

3
ทะเลสาบ
มาลาวี

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

รายละเอียดของอุตสาหกรรมประมงแต่ละภาคส่วนและผู้เล่นในอุตสาหกรรม จะได้รับ
การนาเสนอในส่วนต่อไป
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7.3.2 อุตสาหกรรมการประมงน้้าจืดในแ ่นดิน (In-Land Freshwater Fishery)
แทนซาเนียมีพืนทังหมด 945,000 ตร.กม. มีผืนนาในแผ่นดินประมาณ 61,500 ตร.กม.
มีทะเลสาบขนาดใหญ่ 3 แห่งที่เป็นแหล่งประมงนาจืดสาคัญของประเทศ ได้แก่
 ทะเลสาบวิกตอเรีย (Lake Victoria) – เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับ 2 ของโลก มีพืนที่ประมาณ 68,800 ตร.กม. ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของแทนซาเนีย โดยพืนที่ทะเลสาบถูกแบ่งระหว่างประเทศแทนซาเนีย
ยู กั น ดา และเคนยา (มี พื นที่ ท ะเลสาบอยู่ ใ นอาณาเขตแทนซาเนี ย ประมาณ
35,100 ตร.กม.) และศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอยู่ที่เมืองมวันซ่า
 ทะเลสาบแทนกันยิกา (Lake Tanganyika) – มีพืนที่ 32,900 ตร.กม. ตังอยู่
ทางตะวั น ตกของแทนซาเนี ย พื นที่ ข องทะเลสาบถู ก แบ่ ง กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยคองโก บุรันดี และแซมเบีย
 ทะเลสาบมาลาวี (Lake Malawi) – ตังอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
มีพืนที่ประมาณ 30,800 ตร.กม. พืนที่ทะเลสาบถูกแบ่งกับประเทศมาลาวีและ
โมซัมบิก (มีพืนที่ทะเลสาบอยู่ในอาณาเขตแทนซาเนียประมาณ 6,160 ตร.กม.)
ในปี 2557 อุตสาหกรรมประมงนาจืดมี ชาวประมงประมาณ 147,479 คน เพิ่มขึนจาก
80,704 ในปี 2543 และมีเรือจับปลาประมาณ 49,627 ลา เพิ่มจาก 24,014 ลาในปี 2543 ทังนี
ร้อยละ 94 ของรายได้จากการประมงนาจืดในแผ่นดินมาจากทะเลสาบวิกตอเรียและแทนกันยิกา
โดยปริมาณสัตว์นาจืดที่จับได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2543 ถึง 2558 อยู่ที่ 296,370 ตัน โดยมีสินค้า
สาคัญดังต่อไปนี
 ปลาลิ่น Dagaa) – Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries ประมาณ
การว่ามีสัตว์นาชนิดนีอาศัยอยู่ในทะเลสาบวิกตอเรียถึง 1.3 ล้านตัน เป็นสัตว์นา
จื ด ที่ มี ก ารจั บ มากที่ สุ ด หรื อ ประมาณ 130,000 ตั น ในปี 2557 คิ ด สั ด ส่ ว น
ประมาณร้อยละ 42 เทียบกับปริมาณสัตว์นาจืดทุกชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ประมงริมชายฝั่ง ทะเลสาบ ชาวประมงรายย่อยใช้ อวนทับตลิ่ง (Beach Seine
Net) หรื อ อวนช้ อ น (Lift Nets) ในการจั บ ปลาชนิ ด นี และในด้ า นการแปรรู ป
ปลาลิ่ นที่จับได้ จะถู ก น ามาตากแห้ งด้ว ยแสงอาทิต ย์ และบรรจุใ ส่ ถุ ง (Sack)
ก่อนขายหรือส่ งออก นอกจากนี ปลาลิ่นคุณภาพต่าบางส่ว นถูกนาไปใช้เ ป็น
อาหารสัตว์
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 ปลากระพงแม่น้าไนล์ Nile Perch) – ในปี 2557 แทนซาเนียจับปลากระพง
แม่นาไนล์ได้ 112,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 เทียบกับปริมาณ
สั ต ว์นาจืดทุก ชนิ ด โดยชาวประมงรายย่อ ยส่ ว นใหญ่ มี เ รือ แคนูไ ม้ ข นาดเล็ ก
ใช้อวนติดตา (Gillnet) หรือเบ็ดราว (Long Lines) และส่งสัตว์นาที่จับได้ให้กับ
เรือรับสินค้า ซึ่งจะส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับซือหรือผู้แปรรูป ทังนี ผู้ประกอบการ
รายใหม่จะไม่ได้รับใบอนุญาตให้จับปลาชนิดนีอีกต่อไป เนื่องจากความกังวลต่อ
การประมงเกินขนาด
 ปลานิล Nile Tilapia) – เป็นสั ต ว์นาที่มีการบริโ ภคมากที่สุ ดในแทนซาเนี ย
ปลาที่จับได้จะถูกนามารมควันหรือหมักเกลือก่อนขาย โดยราคาขายจะอยู่ที่
ประมาณ 3 – 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม สูงกว่าปลากระพงแม่นาไนล์ประมาณ
1 – 2.5 ดอลลาร์ส หรัฐ กล่ าวได้ว่ามี ค วามส าคั ญ ต่อ ความมั่ นคงทางอาหาร
ค่อนข้างมาก รัฐบาลจึงสั่งห้ามการส่งออกปลาชนิดนี ทังนี ในระยะหลังปลาชนิด
นีถูกนาเข้ามามากยิ่งขึน โดยเฉพาะจากประเทศจีน
7.3.3 อุตสาหกรรมการประมงทะเล
การประมงทะเลในแทนซาเนียแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การลากอวนกุ้ง (Prawn Trawl
Fishery) ประมงพืนบ้าน (Artisanal Fisheries) ในทะเลอาณาเขต และการประมงในเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) โดยสัตว์นาทะเลประมาณร้อยละ 90 จับได้มาจาก
การประมงในทะเลอาณาเขต ริมชายฝั่งแทนซาเนีย
การลากอวนกุ้ง (Prawn Trawl Fishery)
ก่อนปี 2550 มีการลากอวนกุ้งริมชายฝั่งแทนซาเนียอย่างแพร่หลาย จนเกิดสภาวะการ
ประมงเกินขนาด รัฐบาลจึง ออกกฎหมายห้ามการลากอวนกุ้งซึ่งยังมีผลบังคับใช้มาถึงปัจ จุบั น
ถึงแม้จะยังมีชาวประมงรายย่อยออกหากุ้งอยู่บ้างในปัจจุบัน
ประมงพืนบ้าน (Artisanal Fisheries)
ในปี 2559 มีชาวประมงกลุ่มนีประมาณ 47,000 คน มีเรือจับปลาประมาณ 7,700 ลา
ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดเล็กที่มีความยาวระหว่าง 3 ถึง 15 เมตร ส่วนใหญ่เป็นเรือไม่มีเครื่องยนต์
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(ร้อยละ 10 มีเครื่องยนต์แบบ Outboard และอีกร้อยละ 1 มีเครื่องยนต์แบบ Inboard) มีสะพาน
ปลาประมาณ 260 แห่ ง และอุ ป กรณ์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ คื อ อวนติ ด ตา (Gillnets) และเบ็ ด ตวั ด (Line
Fishing) ทังนี อุตสาหกรรมการประมงพืนบ้านมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึน โดยหากพิจารณาจานวน
เรือทังหมด พบว่าเพิ่มขึนปีละประมาณ 280 ลาต่อปี
ชาวประมงกลุ่มนีออกหาสัตว์นาในพืนที่ทะเลอาณาเขต ปริมาณสัตว์นาทีไ่ ด้จับต่อปีอยู่ที่
ประมาณ 43,000 ถึง 55,000 ตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นสัตว์นามูลค่าสูง เช่น ปู กุ้งมังกร ปลาหมึก
และกุ้ ง โดยจะถู ก ขายให้ กับผู้ แปรรูปในดาร์เ อสซาลาม และส่ งออกต่างประเทศ หรือ ส่ งให้กับ
ร้านอาหารหรือโรงแรม
อย่างไรก็ตาม องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) ได้ ร ายงานว่ า มี ก ารประมงเกิ น ขนาดในทะเลอาณาเขต
โดยปริ ม าณสั ต ว์ น าที่ จั บ ได้ ใ นทะเลอาณาเขตมี สั ด ส่ ว นลดลงในระหว่ า งปี 2539 กั บ ปี 2557
จากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปริมาณสัตว์นาทุกชนิดที่จับได้ (รวมแหล่งประมงอื่นๆ
ในแทนซาเนีย) ซึ่งบ่งชีว่าการประมงทะเลมีการเติบโตช้ากว่าประมงนาจืด
การประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ)
เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) หรือพืนที่ที่แนวทะเลอาณา
เขตจรดเส้น 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง ยังมีการประมงค่อนข้างน้อย เป็นพืนที่สามารถพบทูน่า
ครีบยาว ทูน่าครีบเหลือง ทูน่าพันธุ์ท้องแถบ หรือปลากระโทงดาบ โดยฤดูที่ดีที่สุดสาหรับการ
ประมงในเขต EEZ ของแทนซาเนีย คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม หากพิจารณาจากทิศ
ทางการอพยพของสัตว์นาในมหาสมุทรอินเดีย
การทาประมงในพืนที่ EEZ ต้องได้รับอนุญาตจาก Deep Sea Fishing Authrity (DSFA)4
โดยในปี 2559 DSFA ออกใบอนุญาตให้กับเรือ 96 ลา (เป็นใบอนุญาตเฉพาะเรือแต่ละลา บริษัท
ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามจ านวนเรื อ ที่ ใ ช้ ) ส่ ว นมากเป็ น เรื อ จากประเทศในทวี ป ยุ โ รป จี น
และไต้ห วัน ทังนี DSFA ไม่มีก ารก าหนด Zoning หรือ พืนที่ที่เ รือประมงสามารถจับสัตว์นาได้
เรือประมงสามารถเคลื่อนที่ได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการจับปลาทูน่า ต้องมี
ลูกเรือเป็นชาวแทนซาเนียอย่างน้อย 3 คนต่อเรือ 1 ลา

4

สานักงานของ DSFA ตังอยู่บนเกาะแซนซิบาร์
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ปริมาณสัตว์นาที่เรือที่จดทะเบียนกับ DSFA จับได้ในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 8,000 ตัน
โดยถ้าเป็นเรือประเภท Longliner จะจับได้ประมาณ 300 ตันในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ส่วนหาก
เป็นเรือ Seiners จะจับได้ประมาณ 700 – 800 ตันในระยะเวลา 1 – 2 เดือน (ณ เดือนกรกฎาคม
2560 DSFA จะให้ใบอนุญาตกับเรือประมงสองประเภทนีเท่านัน ส่วนเรือประเภท Trawler กาลัง
อยู่ระหว่างการพิจารณา) ทังนี เรือที่จดทะเบียนกับ DSFA มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลเหล่านี และ
ต้องติดตังระบบติดตามตาแหน่งการเดินเรืออีกด้วย
โอกาสการลงทุนส าหรั บการประมงในแซนซิบ าร์ อาจเป็นได้ทังการประมงและการ
แปรรูปสินค้าประมง ทังนี แซนซิบาร์ยังไม่มีสะพานปลา (Fish Landing Site) จึงอาจต้องมีการ
ลงทุนในส่วนนีก่อนจะสามารถดาเนินกิจการแปรรูปได้อย่างเต็มรูปแบบ
7.3.4 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการเพาะเลียงสัตว์น้า
อุต สาหกรรมการเพาะเลี ยงสั ต ว์ น าในแทนซาเนี ย ยั ง อยู่ใ นระยะเริ่ มแรก ในปี 2558
แทนซาเนียผลิตสัตว์นาเพาะเลียงและพืชนาเพาะเลียงได้ 4,179.8 ตัน โดยปลาทิลาเพีย (Tilapia)
เป็นสัตว์นาที่มีการเพาะเลียงมากที่สุด หากพิจารณาจากปริมาณที่ผลิตได้ หรือประมาณ 3,118
ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของการเพาะเลียงสัตว์นาและพืชนาทังหมด รองลงมาเป็นปลานวลจันทร์
(Milkfish) กุ้ งนาเค็ ม (Prawn) และสาหร่าย ที่ 442.8, 396 และ 223 ตัน ตามล าดับ โดยถึ งแม้
สาหร่ายทะเลเพาะเลียงจะมีปริมาณน้อยที่สุด แต่กลับเป็นภาคส่วนที่มีการว่าจ้างแรงงานมากที่สุด
หรื อ ประมาณ 15,000 – 20,000 คน (ส่ ว นมากเป็ น ธุ ร กิ จ การเพาะเลี ยงสาหร่ า ยในเกาะ
แซนซิบาร์) เทียบกับจานวนแรงงานที่ถูกว่าจ้างโดยธุรกิจเพาะเลียงสัตว์นาจืด (ปลาทิลาเพีย )
ที่ประมาณ 14,100 คน ส่วนการเพาะเลียงสัตว์นาเค็ม มีการว่าจ้างงานประมาณ 3,000 คน
หากเทียบปริ ม าณสั ต ว์ น าเพาะเลี ยงที่ผ ลิ ต ได้ต่อ ปริ ม าณการบริโ ภคปลาในประเทศ
พบว่า มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.2 เท่านัน ซึ่งค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีปแอ ริกา
เช่ น เคนย่ า (ร้ อ ยละ 0.2) ยู กั น ดา (ร้ อ ยละ 6.5) และอี ยิ ป ต์ (ร้ อ ยละ 80) ซึ่ ง ข้ อ มู ล นี บ่ ง ชี ว่ า
การเพาะเลียงสัตว์นาในแทนซาเนียยังต้องได้รับการพัฒนาอีกพอสมควร
สัตว์นาและพืชนาส่วนใหญ่ถูกเพาะเลียงในบ่อ ขนาดเล็ก เป็นการผลิตเพื่อยังชีพ หรือ
ธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ผลผลิตจานวนน้อยและยังขาดผลิตภาพ โดยมีบ่อเลียงสาหร่ายขนาด
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เล็กจานวนมากอยู่ในพืนที่ชายฝั่ง เช่น เมืองแทงกา (Tanga) เมืองมัทวาร่า (Mtwara) รวมถึงเกาะ
มาเ ีย (Mafia) และแซนซิบาร์
ส าหรั บ าร์ ม เพาะเลี ยงสั ต ว์ น าขนาดใหญ่ พบว่ า มี บ่ อ กุ้ ง ในพื นที่ ช ายฝั่ ง ที่ ติ ด กั บ
มหาสมุทรอินเดีย และมีกระชังปลานิลทดลองในทะเลสาบวิกตอเรีย ที่ริมชายฝั่งของเมืองมวันซ่า
บุนดา (Bunda) และบูโกบา (Bukoba) โดยผู้ประกอบการเอกชนทังที่เป็นบริษัทแทนซาเนียและ
บริษัทต่างชาติ และการทดลองการเพาะเลียงโดย Fisheries Education and Training Agency
(FETA) ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการในแทนซาเนีย ที่มีบทบาทการให้ความรู้ชาวประมง และการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมประมงในแทนซาเนี ย อย่างไรก็ตาม การเพาะเลียงสัตว์นาเพื่อ
การพาณิชย์ (Commercial Aquaculture) ในทะเลสาบวิกตอเรียยังไม่สามารถดาเนินการได้มีเต็มที่
นั ก เนื่ อ งจากต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากหลายหน่ ว ยงาน รวมถึ ง National Environment
Management Council, Ministry of Environment แ ล ะ Ministry of Agriculture, Livestock and
Fishery
อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคบางประการที่ทาให้ธุรกิจการเพาะเลียงสัตว์นาในแทนซาเนีย
เติบโตได้ช้า ประเด็นแรกคื อ ความสามารถในการผลิ ต ลู กปลา (Fingerling) โดยแทนซาเนี ย มี
สถานที่ ักไข่ (Hatchery) 9 แห่ง สามารถผลิตลูกปลาได้ประมาณ 5 ล้านตัว ต่อปี ซึ่งน้อยกว่า
ความต้องการของอุตสาหกรรมการเพาะเลียงสัตว์นา ที่ประมาณ 30 ล้านตัวต่อปี ส่วนอุปสรรคอีก
ประการหนึ่งคือปริมาณอาหารสัตว์นา (Feed) ที่มีขายในประเทศไม่เพียงพอ โดยแทนซาเนียมี
บริษัทผู้ผลิตอาหารปลาจานวนไม่มากนัก มีบริษัทขนาดใหญ่เพียงแห่งเดีย วในดาร์เอสซาลาม
ส่วนผู้ผลิตรายอื่นๆ มักเป็นผู้แปรรูป ปลานิล ที่นาผลผลิตมาแปรรูปและผสมกับถั่วเหลือง นามัน
จากเมล็ดทานตะวัน แป้งมันสาปะหลัง และแป้ง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร นอกจากนันจะเป็นการ
นาเข้าจากต่างประเทศ
ผู้เล่นในอุตสาหกรรม
รายชื่อบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเพาะเลียงสัตว์นาในแทนซาเนียเป็นดังที่ปรากฏ
ในตารางที่ 7-3
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ตารางที่ 7-3 บริ ัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแทนซาเนีย
ื่อบริ ัท
Jan Aqua Centre
Eden Agri
Ruvu Fish Farm
Alphakrust

ลิตภัณฑ์และสินค้า
สถานที่ ักไข่
อาหารปลา
สถานที่ ักไข่ (ปลานิล)
การเพาะเลียงกุ้ง (Shrimp)

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)

7.3.5 อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าประมง
โรงงานแปรรู ป สิ น ค้ า ประมงในแทนซาเนี ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ของบริ ษั ท ต่ า งๆ โดยหาก
พิจารณารวมทังการแปรรูปสัตว์นาจืดและนาเค็ ม พบว่า โรงงานเหล่ านีสามารถแปรรูป สิ นค้ า
ประมงได้ประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยในส่วนต่อไปจะเป็นการนาเสนอรายละเอียดและรายชื่อ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี
การแปรรูปประมงน้าจืด
สาหรับการแปรรูปประมงนาจืด เนื่องด้วยปริมาณสัตว์นาที่ลดลงและผู้ประกอบการที่ มี
จานวนเพิ่มขึน จึงเป็นธุรกิจที่ทากาไรได้น้อยลง และจากการลงพืนที่ศึกษาข้อมูลจริงในเมืองมวัน
ซ่า พบว่า ผู้ประกอบการรายหลายได้เริ่มปิดตัวลง โดยในปี 2559 มีบริษัทแปรรูปสินค้าประมง
รอบทะเลสาบวิกตอเรีย 10 โดยทังหมดเป็นบริษัทต่างชาติ มีสะพานปลาและห้องเย็นของตัวเอง
และทุ ก แห่ ง ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน HACCP และมาตรฐานสุ ข อนามั ย จากสหภาพยุ โ รป
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านีจึงสามารถส่งออกได้
สัตว์นาที่ชาวประมงจับจะถูกส่งมอบให้เ รือรับสิ นค้า (Collector) ที่จะนาสัตว์นามาส่ ง
ให้กับผู้แปรรูปที่มีโรงงานตังอยู่รอบพืนที่ทะเลสาบวิกตอเรีย ปลาที่ผู้แปรรูปได้รับจะถูกล้างไส้
(Gutted) และเลาะกระดูก ถูกคัดกรองคุณภาพเพื่อการส่งออก แล่ตามยาว (Fillet) หรือตามขวาง
(Steak) แล้วจึงนามาแช่เย็น (Chilled) เพื่อส่งออกไปยังประเทศในตะวันออกกลาง ยุโรป เอเซีย
ตะวันออก และสหรัฐฯ
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ตารางที่ 7-4 บริ ัทแปรรูปสินค้าประมง
ที่ได้รับมาตรการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป การประมงน้้าจืด
่อื บริ ัท
Tanperch Ltd
Nile Perch Ltd
Tanzania Fish Processors Ltd
Mwanza Fishing Industries Ltd
Omega Fish Ltd
Vic Fish Ltd
Prime Catch Exporters Ltd
Musoma Fish Processors
Kagera Fish Company Ltd
Vicfsh Ltd – Bukoba

ที่ตั้งโรงงาน
มวันซ่า
มวันซ่า
มวันซ่า
มวันซ่า
มวันซ่า
มวันซ่า
มูโซม่า
มูโซม่า
บูโกบา
บูโกบา

ลิตภัณฑ์และสินค้า

ปลากะพงแม่นาไนล์แล่เนือ

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)

การแปรรูปประมงทะเล
ในดาร์ เ อสซาลาม มี บ ริ ษั ท แปรรู ป สิ น ค้ า ประมงทะเลขนาดเล็ ก ประมาณ 35 ราย
และผู้ประกอบการรายใหญ่ 4 ราย ตังอยู่ในดาร์เอสซาลาม เมืองแทงกา (Tanga) และเกาะมาเ ีย
(ทางตอนเหนื อ ของเกาะแซนซิ บ าร์ ) โดยผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ทั ง 4 รายได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานสุขอนามัยจากสหภาพยุโรป
รายชื่อบริษัทแปรรูปสินค้าประมงทะเลเป็นดังที่ปรากฏในตารางที่ 7-5 และตารางที่ 7-6
ตารางที่ 7-5 บริ ัทแปรรูปสินค้าประมงขนาดเล็ก
่อื บริ ัท
ABDL High Quality Seafood
AB Marine Product Ltd.
CODEX Seafood Co.
A.L.I. General Company
Aba juko Enterprises
E.M.Sea Foods
Kassanda Enterprises Ltd.
Masaki Sea Products

ที่ตั้งโรงงาน
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม

ลิตภัณฑ์และสินค้า
กุ้งแช่แข็ง ปูสด และกุ้งมังกรสด
กุ้งแช่แข็ง ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสดและแช่งแข็ง และกุ้งมังกรสด
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ื่อบริ ัท
N.F. Trading Co. Limited
K.N. Marine Enterprises
J.S.Marine
Marine Food Products Ltd
Kayuyu Co Ltd
Lim Trading Co. Ltd.
Royal Ventures Ltd.
Sasha Marine Ent Ltd.
Zatafsco Co. Ltd.
Codex Sea Food
The ldom Ocean Foods
Dar Agro & Mineral
Commodities Resources Ltd
Dunstan litopile Mkundi
Joseph Mpepo
Kassanda Ent. Limited
Helic Sea Products
Diamex Co. Ltd.
C.K. Anderson
Dege Business Index

ที่ตั้งโรงงาน
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม

ลิตภัณฑ์และสินค้า
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
กุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
กุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
เปลือกหอย

ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม

ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
ปูสด และกุ้งมังกรสด
กุ้งแช่แข็ง และกุ้งมังกรแช่แข็ง
ปูสด และกุ้งมังกรสด

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)

ตารางที่ 7-6 บริ ัทแปรรูปสินค้าประมงโดยการตากแห้ง
่อื บริ ัท
Kassim Abeid Ngozoma
Mwani Mariculture Ltd.
Nova Associates
Aqeel Traders Ltd
Fida Hussein Co. Ltd
Tambuli Co. Ltd.
Safari Agencies Co. Ltd.

ที่ตั้งโรงงาน
เกาะมาเ ีย
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม

ลิตภัณฑ์และสินค้า
สาหร่ายตากแห้ง
สาหร่ายตากแห้ง
หอย
หอย
หอย
หอย
หอย

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)
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ตารางที่ 7-7 บริ ัทแปรรูปสินค้าประมง
ที่ได้รับมาตรการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป การประมงทะเล
ื่อบริ ัท
Fruits De La Mer Ltd
Alphakrust Ltd

ที่ตั้งโรงงาน
ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลาม

Tanpesca Ltd Tanga

แทงกา

Bahari Foods Ltd

ดาร์เอสซาลาม

TanP.esca Mafa Plant Ltd

เกาะมาเ ีย

Kawther Sea Food Co.

ดาร์เอสซาลาม

ลิตภัณฑ์และสินค้า
ปลาหมึก กังหิน และกังกระดาน
ปลาหมึก กุ้ง หมึกกระดอง ปลาหมึก ปู
กังหิน และกังกระดาน
ปลาหมึก กุ้ง หมึกกระดอง ปลาหมึก ปู
และกุ้งมังกร
ปลาหมึก กุ้ง หมึก ปลาหมึก ปู
และกุ้งมังกร
ปลาหมึก กุ้ง หมึก ปลาหมึก ปู
และกุ้งมังกร
ปลาหมึก กุ้ง หมึก ปลาหมึก ปู
และกุ้งมังกร

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)

7.3.6 การน้าเข้าสินค้าประมง
ราคาขายปลานิล (Tilapia) ในแทนซาเนียค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ส่งผลให้
บริษัทหลายแห่งนาเข้าสินค้ามาขายในแทนซาเนีย โดยรายนามบริษัทเหล่านันเป็นดังที่ปรากฏใน
ตารางที่ 7-8
ตารางที่ 7-8 บริ ัท ู้น้าเข้าสินค้าประมง
Alpha Krust Co. Ltd.
Shishi Zhengua Trading Co. Ltd.
Erythia Trading Co. Ltd.
Ocean Fresh Foods Production (T) Ltd.
Amasa Fish Traders Co.
Sunrise Food Co.
AB Marine Products Co.
Lake Bounty Co. Ltd.

ื่อบริ ทั
Ithaca Ent Co. Ltd.
N.F. Trading Co. Ltd.
Muki Sea Food Co. Ltd.
Samaki Distributors Ltd.
Kawther Sea Food Ltd.
Fruits De La Mer Ltd
Mshafshco Investment
LimFa Co. Ltd.

ที่มา: The Tanzanian Fisheries Sector Challenges and Opportunities (September 2016)
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7.3.7 กรณีศึก า
เนื่องจากการเพาะเลียงสัตว์นาในแทนซาเนียยังอยู่ในระยะเริ่มแรก เนือหาในส่วนนีจึงไม่
สามารถนาเสนอกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสาเร็จได้ แต่ในขณะนี แทนซาเนียได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิต
อาหารเลียงสัตว์นา โดยมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบเข้ามาลงทุนหรือนา
สินค้ามาขายในแทนซาเนีย ดังต่อไปนี
 The Recycler
ผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่า อาหารสาหรับสัตว์นาเพาะเลียงส่วนใหญ่ถูกผลิตมาจากสัตว์
นาที่จับได้ตามธรรมชาติ (ในแทนซาเนีย ปลาลิ่นคุณภาพต่าที่จับได้ในทะเลนาจืดถูกนามาแปรรูป
เป็นอาหารสาหรับสัตว์นาเพาะเลียง) โดยอาจมีส่วนเร่งให้เกิดสภาวะการประมงเกินขนาดและ
ทาลายแหล่งอาหารของมนุษย์ The Recycler จึงผลิตอาหารสาหรับสัตว์นาเพาะเลียง ที่ทามาจาก
หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly Larvae) และขยะชีวภาพ (Biowaste) ซึ่งมีโปรตีนที่จาเป็น
ต่อการเพาะเลียงสัตว์นาคุณภาพสูง และยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย
 World Fish / CSIRO
World Fish / CSIRO เป็นผู้ผลิตสารเสริมเพิ่มเติมที่ให้ใช้ในอาหารสัตว์ นา (Fish Feed
Additive) ที่ทามาจากขยะจากการเกษตร ซึ่งจะมีส่ว นช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิ ต
และสัตว์นาที่เพาะเลียงมีคุณค่าทางโภชนาการต่อการบริโภคมากยิ่งขึน โดยบริษัทมุ่งหมายที่จะ
ส่งเสริมการใช้สารเสริมเพิ่มเติมในแทนซาเนีย โดยเฉพาะกับผู้เพาะเลียงรายย่อย

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

7-23

7.4 พื้นที่เป้าหมายส้าหรับการลงทุนประมงในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
พืนที่การลงทุนสาหรับอุตสาหกรรมในแทนซาเนียเป็นดังที่ปรากฏในภาพที่ 7-8 โดย
รายละเอียดของแต่ละพืนที่จะได้รับการนาเสนอในลาดับต่อไป
ภาพที่ 7-8 พื้นที่การลงทุนอุตสาหกรรมประมงในแทนซาเนีย
พื้นที่การลงทุนอุตสาหกรรมประมงในแทนซาเนีย
1

บูโกบา

1

การประมงน้้าจิด

1 บุนดา

มวันซ่า
บุนดา (Bunda)
• บูโกบา (Bukoba)

•

3 1 มวันซ่า

•

2

การประมงทะเล
2 แซนซิบาร์

3

2 ดาร์เอสซาลาม

•
•

ดาร์เอสซาลาม
แซนซิบาร์

พื้นที่ าย ังของ
ประเทศ

3

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในพืนที่ชายฝั่งของประเทศ (เมืองมัทวาร่า เกาะมาเ ีย
และเมืองอรุชา)
• และการเพาะเลียงในกระ ังทีท
่ ะเลสาบวิกตอเรีย

•

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

7.4.1 การแปรรูปสินค้าประมงน้้าจืด
หากนักลงทุนจะลงทุนเปิดโรงงานแปรรูปสินค้าประมงนาจืด ควรเลือกพืนที่ริมแหล่งที่อยู่
ของสัตว์นาเป้าหมาย อันได้แก่พืนที่ริมทะเลสาบ ทังนี เมืองทะเลสาบวิกตอเรียมีค วามพร้อ ม
รองรับการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีอุตสาหกรรมประมงนาจืดและแปรรูปที่มีพัฒนาการมาเป็น
เวลานานแล้ว มีชาวประมงในพืนที่เป็นจานวนมาก จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ
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นอกจากเมืองมวันซ่าที่เป็นแหล่งที่ตังของโรงงานแปรรูปสินค้าประมงนาจืดหลายแห่ง
เมืองบุนดา (Bunda) และบูโกบา (Bukoba) ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลสาบวิกตอเรียทางตะวันออก
และทางตะวันตก ตามลาดับ เป็นเมืองที่มีความเหมาะสมด้านการลงทุนเช่น กัน และยังตังอยู่ใกล้
ชายแดนประเทศแทนซาเนีย ทาให้การส่งออกไปยังประเทศยูกันดาและเคนยาเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึน
7.4.2 การแปรรูปสินค้าประมงทะเล
7.4.2.1 ดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลามเป็นพืนที่ที่พร้อมรองรับการลงทุนมากที่สุดในแทนซาเนีย บริษัทต่างชาติ
ที่ได้รับหนังสือการรับรองการลงทุนจาก Tanzania Investment Center (TIC) ส่วนมากจดทะเบียน
การลงทุนในดาร์เอสซาลาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศ
นอกจากนี ดาร์ เ อสซาลามเป็ น พื นที่ ที่ ร ายได้ ป ระชากรต่ อ หั ว สู ง ที่ สุ ด ในประเทศ
มี อ านาจการซื อค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ พื นที่ อื่ น ๆ ในประเทศ โดยอั ต ราความยากจนของ
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 4.1 เทียบกับร้อยละ 33.3 ในพืนที่ชนบท จึงเหมาะต่อการลงทุนแปรรูป
สินค้าประมง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าสูง
โครงสร้างพืนฐานในดาร์เอสซาลาม
ดาร์เอสซาลามมีโครงสร้างพืนฐานที่เอืออานวยต่อการจัดตั งโรงงาน และมีระบบการ
ขนส่งทังทางนาและทางอากาศที่มีคุณภาพ ซึ่งทาให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีความสะดวก
มีต้นทุนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในแทนซาเนีย
 เขตส่งเสริมการส่งออก Global Industrial Park และ Millenium Business
Park – เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ดึงการลงทุน เพื่อการส่งออก ผู้ลงทุน สามารถ
ขอรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนได้จาก Export Processing Zone Authority
(EPZA)
 ท่าอากาศยานนานา าติจูเลียส นายเรเร (Julius Nyerere International
Airport) – เป็นสนามบินประจาดาร์เอสซาลาม มีขนาดใหญ่ที่สุดในแทนซาเนีย
หากพิจารณาจากจุดหมายที่มีให้บริการและจานวนผู้โดยสาร มีเส้นทางขนส่ง
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สินค้าและผู้โดยสารไปยัง ประเทศในทวีปแอ ริกา เอเซียตะวันออก ยุโรป และ
ประเทศในตะวันออกกลาง
 ท่ าเรือดาร์เอสซาลาม – เป็ น ท่ า เรื อ บนชายฝั่ ง ทวี ป แอ ริ ก าด้ า นที่ ติ ด กั บ
มหาสมุทรอินเดียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ผู้ประกอบการที่ตังโรงงานใน
ดาร์เอสซาลามจะสามารถส่ งออกสิ นค้ าไปต่างประเทศได้อ ย่างรวดเร็ว แบก
รับภาระต้นทุนต่ากว่าการตังโรงงานในพืนที่อื่นๆ
ทั งนี ดาร์ เ อสซาลามยั ง ขาดท่ า สะพานปลา (Dedicated Port for Industrial Fishing)
ที่สามารถรองรับเรือประมงขนาดใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาท่าหนึ่งของท่าเรือ
ดาร์เอสซาลามให้เป็นท่าเทียบเรือขนส่งสัตว์นาและตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ และก่อสร้าง
ห้องเย็นในพืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
7.4.2.2 แซนซิบาร์
พืนที่แซนซิบาร์เหมาะสมต่อ ผู้ประกอบการที่จะแปรรูปสินค้าจากเขตเศรษฐกิจจาเพาะ
เนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านระยะทางการขนส่ง โดยแซนซิบาร์ตังอยู่ริมพืนที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะ
ทาให้ต้นทุนการขนส่งต่ากว่า เมื่อเทียบกับการขนส่งไปยัง ดาร์เอสซาลาม ทังนี โครงสร้างพืนฐาน
ในแซนซิบาร์ยังไม่มีความพร้อมนัก ยังขาดสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ผู้ให้บริการห้องเย็น
รวมถึงผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเป็นภาระด้านต้นทุนที่ผู้ประกอบการ
ต้องแบกรับมากยิ่งขึน
7.4.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อุตสาหกรรมการเพาะเลียงสัตว์นาในแทนซาเนียและแซนซิบาร์ยังอยู่ในระยะเริ่มแรก
ทั งการเพาะเลี ยงในบ่ อ ในพื นที่ ช ายฝั่ ง ของประเทศ (เมื อ งมั ท วาร่ า เกาะมาเ ี ย และอรุ ช า)
และการเพาะเลียงในกระชังที่ทะเลสาบวิกตอเรีย ทังนี นักลงทุนควรเลือกลงทุนในพืนที่ที่ใกล้เคียง
ดาร์เอสซาลาม เนื่องจากวัตถุดิบที่จาเป็นต่อการเลียง (อาหารปลา อุปกรณ์ประมง และลูกปลา)
ส่วนใหญ่หาได้จากในพืนที่นี เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง
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7.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงใน
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
7.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุนภายในประเทศ
การประมงเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุน (Priority Sector) ทังที่เป็นการ
ลงทุนในพืนที่เขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) และการลงทุนนอกพืนที่
ดั ง กล่ า ว นั ก ลงทุ น จึ ง สามารถขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการลงทุ น ได้ 5 โดยเฉพาะการลงทุ น
ดังต่อไปนี
 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงนาจืดและประมงทะเล
 การลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมง เช่น
สะพานปลา ท่าเทียบเรือ ประมง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าประมง ท่าเทียบเรือ
ขนส่งคอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการลงทุนด้านการแปรรูป
สินค้าในแทนซาเนียมายิ่งขึน
 การเพาะเลียงสัตว์นา
ทังนี แต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมประมงมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน โดยจะได้รับการ
นาเสนอในลาดับต่อไป
การประมงน้าจืด
แทนซาเนียอนุญาตให้ชาวต่างชาติลงทุนในธุรกิจ การแปรรูปประมงนาจืดได้อย่างเสรี
มิได้จากัดการสัดส่วนถือหุ้นต่างชาติ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนีอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลแทนซาเนียมากนัก เนื่อ งจากมีผู้ ประกอบการอยู่แล้ วหลายราย และหากจะว่าจ้าง
แรงงานชาวต่างชาติ คาดว่าจะได้รับอนุญาตเฉพาะตาแหน่งที่ใช้งานเครื่องจักรเท่านัน (ตาแหน่ง
งานที่ต้องใช้ทักษะที่หาไม่ได้ในหมู่ประชากรแทนซาเนีย) ส่วนตาแหน่งชาวประมงอาจไม่ได้รับ
อนุญาต เนื่องจากเป็นงานหลักของประชากรในพืนที่ นอกจากนี รัฐบาลยังห้ามผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามาจับปลากระพงแม่นาไนล์ (Nile Perch) ในทะเลสาบวิกตอเรียเนื่องจากความกังวลต่อ
การประมงเกินขนาด
5

สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในแทนซาเนีย ทังสิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนทั่วไป และการลงทุนในเขตส่งเสริมการส่งออก
(Export Processing Zone: EPZ) ได้รับการนาเสนอไว้ในบทที่ 4
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การประมงทะเลในพืนที่ทะเลอาณาเขต
แทนซาเนียไม่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติจับสัตว์นาในพืนที่ทะเลอาณาเขต เนื่องจากเป็น
แหล่งงานของชาวแทนซาเนียจานวนมาก แต่ข้อห้ามนีมิได้ครอบคลุมถึงธุรกิจการแปรรูปสินค้ า
ประมง ซึ่งแทนซาเนียมิได้กาหนดข้อห้ามใดๆ ไว้
การประมงทะเลในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ
Deep Sea Fishing Authority Regulation (2009) ผู้ประกอบการที่ทาการประมงในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะจะต้องได้รับใบอนุญาต (License) จาก Deep Sea Fishing Authority (DSFA)
โดยในล าดั บ แรกผู้ ข อใบอนุ ญ าตต้ อ งลงทะเบี ย นธุ ร กิ จ ประมงกั บ Ministry of Agriculture,
Livestock and Fishery และ Zanzibar Maritime Authority ก่อนยื่นคาขอใบอนุญาตการประมงนา
ลึ ก กั บ DSFA ทั งนี ผู้ ยื่ น ค าขอเป็ น บริ ษั ท ต่า งชาติได้ (รวมถึ ง บริ ษั ท ต่ า งชาติ ที่ จ ดทะเบี ย นใน
แทนซาเนีย) แต่ต้องให้ตัวแทนที่เป็นชาวแทนซาเนียดาเนินการให้ เพื่อให้การติดต่อประสานงาน
รวดเร็วยิ่งขึน โดยอาจเป็นร่วมทุนกับบริษัทประมงในประเทศ หรือบริษัทที่ปรึกษา/สานักกฎหมาย
ที่คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมประมงนาลึก ทังนี บริษัทผู้ยื่นขอใบอนุญาตต้องแจ้งลักษณะของเรือที่จะ
ใช้ประกอบกิจการและชนิดสัตว์นาเป้าหมาย ส่วนธงที่ติดบนเรือจะต้องเป็นตามสัญชาติของบริษัท
ที่ขอใบอนุญาต
การแปรรูปสินค้าประมง
ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิจแปรรูปสินค้าประมงได้อย่างเสรี ไม่มีข้อห้ามด้าน
สัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ มีขันตอนการประกอบธุรกิจเหมือนกับการลงทุนทั่วไป กล่าวคือ
สามารถเริ่ ม ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งจดทะเบี ย นการลงทุ น กั บ Tanzania Investment Center (TIC)
หรือจดทะเบียนกับ TIC เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
ทังนี หากนักลงทุนจะตังโรงงานแปรรูปสินค้า โรงงานดังกล่าวต้องมีลักษณะและมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามที่ก ฎหมายแทนซาเนียกาหนดไว้ ใน Occupational Health and Safety Act
(2003) โดยผู้ตรวจสอบจาก Occupational Safety and Health Authority (OSHA) จะเป็นผู้บังคับ
ใช้กฎหมายและออกใบรับรอง (Certificate of Compliance) ให้กับนักลงทุน
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การเพาะเลียงสัตว์น้า
Environmental Management Act (2004) ได้กาหนดไว้ว่า โครงการใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและชัดเจน (“Project is Likely to Have Significant Adverse Environmental
Impacts”) จะต้ อ งท าการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเต็ ม รู ป แบบ (Environment Impact
Assessment: EIA) แต่ถ้าหากโครงการดังกล่าวจะมีผลกระทบในวงจากัดหรือยังไม่สามารถรู้ได้ว่า
ผลกระทบนันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหน (“Project is Likely to Have Some Significant Adverse
Environmental Impacts But That the Magnitude of the Impacts Are Not Well-Known”) จะต้อ ง
ท าการประเมิ น ผลกระทบเบื องต้ น ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Preliminary Environmental Assessment:
PEA) โดยภาคผนวกของกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมประมงดังต่อไปนี
ต้องทารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ
 การเพาะเลี ยงสั ต ว์ น า (Aquaculture) สั ต ว์ ที่ มี เ ปลื อ กหุ้ ม ตั ว ล าตั ว เป็ น ปล้ อ ง
(Crustaceans) เช่น กุ้ง ปู กั๊ง หรือกุ้งมังกร เป็นต้น และสาหร่าย
 การเลียงหรือการแพร่พันธุ์สัตว์นาสายพันธุ์ใหม่ในแหล่งนาที่มิได้มีสัตว์ชนิดนีอยู่
แต่เดิม
 าร์มปลาหรือกุ้งขนาดใหญ่
 การเลียงหรือการแพร่พันธุ์สัตว์นาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมในแหล่งนาที่มิได้มี
สัตว์ชนิดนีอยู่แต่เดิม
ส่วนกิจกรรมดังต่อไปนีต้องมีการประเมินผลกระทบเบืองต้นต่อสิ่งแวดล้อม (Preliminary
Environmental Assessment: PEA)



าร์มปลาขนาดเล็ก (Fish Culture)
าร์มสาหร่าย (Seaweed Farming)

ทังนี Environmental Management Act (2004) จะมีผลบังคับต่อกิจกรรมที่นาเสนอไป
ในแทนซาเนี ย (แผนดิ น ใหญ่ เ ท่ า นั น) แต่ ห ากเป็ น การลงทุ น ในแซนซิ บ าร์ Environmental
Management for Sustainable Development Act (1996) มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า กิ จ กรรม
ใดบ้างต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นักลงทุนควรสอบถามเพิ่มเติมจาก Zanzibar
Investment Promotion Authority (ZIPA) ก่อนเริ่มการลงทุนจริง

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

7-29

7.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
แทนซาเนียมีการจัดทาข้อตกลงทางการค้ากับ หลายประเทศในทวีปแอ ริกา ผ่านความ
ตกลง East African Community (EAC) Customs Union (มีส มาชิก 5 ประเทศ) และ Southern
African Development Community (SADC) FTA (มีส มาชิก 14 ประเทศ) ซึ่งทาให้แทนซาเนีย
สามารถส่งสินค้าประมงไปยังประเทศเหล่านีได้โดยไม่เสียอาการนาเข้าหรือ เสียอากรนาเข้าใน
อัตราที่ต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ทังนี อัตราอากรนาเข้าสินค้าประมงจากแทนซาเนียในตลาดสาคัญ เป็นดังที่ปรากฏใน
ตารางที่ 7-9 ส่วนคาอธิบายรหัสสินค้าชนิดต่างๆ จะได้รับการนาเสนอไว้ในตารางที่ 7-10
ตารางที่ 7-9 อัตราอากรน้าเข้าสินค้าประมงจากแทนซาเนีย
ประเทศ

03 0

03 02

แคนาดา
คิวบา
สหรัฐ

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

บราซิบ
นิการากัว
ปารากวัย

9.8%
14.6%
9.8%

10.0%
11.4%
10.0%

อาร์เมเนีย
ออสเตรีย
เบลเยียม
บัลแกเรีย
โครเอเชีย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
ินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

03 03 03 04
อเมริกาเหนือ
0.0%
0.0%
0.0% 10.0%
0.0%
0.0%
อเมริกาใต้
9.7% 10.0%
4.4% 15.0%
9.7% 10.0%
ยุโรป
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

03 05

03 0

03 07

03 08

0.0%
1.8%
0.0%

0.0%
28.8%
0.0%

0.0%
5.0%
0.0%

0.0%
5.0%
0.0%

8.1%
15.0%
8.1%

10.0%
12.0%
10.0%

10.0%
11.1%
10.0%

10.0%
12.0%
10.0%

6.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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ประเทศ
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มอลตา
มอลโดวา
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ตุรกี
สหราชอาณาจักร

03 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.6%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.0%
0.0%

03 02
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.5%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
30.0%
0.0%

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

บาห์เรน
อิสราเอล
คูเวต
อียิปต์
ปาเลสไตน์
กาตาร์
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

0.0%
1.8%
0.0%
11.6%
4.6%
0.0%
0.0%

0.0%
3.3%
0.0%
2.5%
5.3%
0.0%
0.0%

03 03 03 04
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.9%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.7% 10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
24.4% 29.8%
0.0%
0.0%
เอเซียแปซิฟิก
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
ตะวันอออกกลาง
5.0%
5.0%
5.2%
9.7%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
2.3%
9.8%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

03 05
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
37.1%
0.0%

03 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
37.5%
0.0%

03 07
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
37.5%
0.0%

03 08
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
37.5%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

5.0%
0.0%
5.0%
6.9%
0.0%
5.0%
5.0%

0.0%
15.0%
0.0%
20.0%
16.7%
0.0%
0.0%

5.0%
13.4%
5.0%
20.0%
13.1%
5.0%
5.0%

5.0%
5.1%
5.0%
20.0%
5.6%
5.0%
5.0%
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ประเทศ
เยเมน

03 0
25.0%

03 02
25.0%

บังกลาเทศ
บรูไน
จีน
อินเดีย
ญี่ปุ่น
ลาว
เนปาล
โอมาน
ปากีสถาน
รัสเซีย
เวียดนาม

16.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
12.0%
10.0%
0.0%
11.0%
0.0%
17.5%

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
10.0%
10.0%
0.0%
11.0%
0.0%
14.0%

เบลีซ
เบนิน
บอตสวานา
บุรนั ดี
สาธารณรัฐ
แอ ริกากลาง
โกตดิววั ร์
กานา
เคนยา
เลโซโท
มาลาวี
มาลี
มอริเชียส
โมร็อกโก
นามิเบีย
ไนเจอร์
ไนจีเรีย
รวันดา
เซเนกัล
แอ ริกาใต้
สวาซิแลนด์

23.7%
8.7%
0.0%
0.0%
30.0%
8.7%
8.7%
0.0%
0.0%
0.0%
8.7%
0.0%
10.0%
0.0%
8.7%
8.7%
0.0%
8.7%
0.0%
0.0%
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03 05
25.0%

03 0
25.0%

03 07
25.0%

03 08
25.0%

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.4%
10.0%
10.0%
5.0%
11.0%
6.5%
16.3%

22.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
10.0%
0.0%
11.0%
0.0%
5.7%

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.4%
10.0%
10.0%
5.0%
3.0%
0.0%
11.3%

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
10.0%
5.0%
3.0%
0.0%
8.5%

29.0%
10.0%
0.0%
0.0%
20.0%

03 03 03 04
25.0% 25.0%
เอเซีย
25.0% 25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
2.0%
10.0% 10.0%
10.0% 10.0%
5.0%
5.0%
20.0% 11.0%
0.0%
0.0%
14.4% 15.0%
แอฟริกา
29.8% 40.0%
10.0% 20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0% 30.0%

22.8%
19.4%
0.0%
0.0%
20.0%

43.4%
18.9%
0.0%
0.0%
30.0%

39.9%
20.0%
0.0%
0.0%
30.0%

40.0%
20.0%
0.0%
0.0%
30.0%

10.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
10.0%
0.0%
10.0%
10.0%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%

10.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
4.8%
0.0%
10.0%
10.0%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%

19.4%
19.4%
0.0%
0.0%
0.0%
19.4%
0.0%
8.9%
0.0%
19.4%
19.4%
0.0%
19.4%
0.0%
0.0%

18.9%
18.9%
0.0%
0.0%
0.0%
18.9%
0.0%
16.2%
0.0%
18.9%
18.9%
0.0%
18.9%
0.0%
0.0%

20.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
18.0%
0.0%
20.0%
20.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%

20.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
21.4%
0.0%
20.0%
20.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%

20.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
10.0%
0.0%
20.0%
20.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
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ประเทศ
โตโก
ยูกันดา

03 0
8.7%
0.0%

03 02
10.0%
0.0%

03 03
10.0%
0.0%

03 04
20.0%
0.0%

03 05
19.4%
0.0%

03 0
18.9%
0.0%

03 07
20.0%
0.0%

03 08
20.0%
0.0%

ที่มา: International Trade Center (ITC) Market Access Map

ตารางที่ 7- 0 ค้าอธิบายรหัสสินค้าประมง
รหัส
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

03.07

03.08

ค้าอธิบาย
ปลามีชีวิต
ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนือปลาแบบ ิลเล และเนือปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04
ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนือปลาแบบ ิลเล และเนือปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04
เนือปลาแบบ ิลเล และเนือปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
ปลา แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ ปลารมควัน จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
รวมทังปลาที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตามมีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ
หรือแช่นาเกลือสัตว์นาจาพวกครัสตาเซียรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควัน
หรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียที่ยังไม่เอาเปลือกออกซึ่งทาให้สุกโดยการนึ่ง
หรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่นาเกลือหรือไม่ก็ตาม รวมทังสัตว์นาจาพวกค
รัสตาเซียที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตามมีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือ
แช่นาเกลือสัตว์นาจาพวกโมลลุสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตามจะทาให้สุกก่อนรมควั นหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตามรวมทังสัตว์นาจาพวกโมลลุสก์ที่ป่น และที่ทาเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับ
มนุษย์บริโภค
สัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์นาจาพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจน
แข็งแห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ และสัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลัง(นอกจากสัตว์นาจาพวกครัสตาเซียและ
โมลลุสก์) รมควันจะทาให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตามรวมทังสัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสัน
หลังนอกจากสัตว์นาจาพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ที่ป่นและที่ทาเป็ นเพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์
บริโภค

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากฐานข้อมูลของ International Trade Center (ITC)

จากที่นาเสนอไป จะพบว่า เกือบทุกประเทศในทวีปยุโรปสามารถนาเข้าสินค้าประมง
จากแทนซาเนียได้โดยไม่ต้องเสียอากรนาเข้า เช่นเดียวกับแคนาดาและสหรัฐฯ รวมถึงตลาดขนาด
ใหญ่อย่างอินเดียด้วย
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7.6 ปั หาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมประมงใน
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
7.6.1 ปั หาและอุปสรรคในปัจจุบัน
 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพืนฐาน และธุรกิจสนับสนุนบางประเภทยังไม่พร้อมรองรับการเติบโต
ของธุ ร กิ จ ประมง เช่ น แซนซิ บ าร์ ยั ง ขาดสะพานปลา (Fish Landing Site)
ที่สามารถรองรับเรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่ และผู้ให้บริการห้องเย็น
หรือบริษัทผู้ผลิตนาแข็งจานวนไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยเหล่านีจะส่งผลให้ต้นทุนทาง
ธุรกิจสูงขึน ผู้ประกอบการอาจต้องลงทุนสร้างโครงสร้างเหล่านีด้วยตนเอง
 ความพร้อมของโครงข่ายไฟฟ้า
ความต้อ งการไ ้ าในแทนซาเนียเพิ่มขึนตามอุต สาหกรรมการผลิ ต ที่กาลัง
เติบโต ในปี 2560 แทนซาเนียนาเข้าไ ้าประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใช้งานทังหมด โดยมีกาลังการผลิตไ ้าในประเทศอยู่ที่ ประมาณ
1,483 เมกะวัตต์ นอกจากนี ในอดีต ปัญหาไ ดับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึนบ่อย
และอาจมีความรุนแรงได้ในบางครัง แม้กระทั่งในเมืองใหญ่ เช่น ดาร์เอสซาลาม
อรุชา หรือเกาะแซนซิบาร์ โดยในปี 2552 เกาะแซนซิบาร์ต้องเผชิญกับสภาวะ
ไ ดับเป็นเวลาติดต่อกันถึง 3 เดือน (สาเหตุเกิดจากไ กระชาก ซึ่งสร้างความ
เสียหายต่อสายไ ใต้นาระหว่างแทนซาเนียและแซนซิบาร์) ทังนี เพื่อรองรับ
ความต้องการที่เพิ่มขึน รัฐบาลมีแผนที่จะสร้างโรงงานไ ้าพลังนา Stiegler’s
Gorge (STIGO) ในพืนที่ของเขตป่าสงวน Selous Park ห่างจากดาร์เอสซาลาม
ไปทางตะวันตกประมาณ 200 กม. ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จสิน คาดว่า STIGO จะ
สามารถผลิตไ ้าได้ประมาณ 2,100 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าเท่าตัวของกาลัง
การผลิตปัจจุบัน
 มุมมองของประ า นในพื้นที่ต่อธุรกิจและ าวต่าง าติ
แทนซาเนียในอดีตมีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้
ควบคุมการค้าขาย การลงทุน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งปัจจัยเหล่านียังมีผลกระทบต่อมุมมอง ความคิด และความรู้สึกของประชาชน
มาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพืนที่ชนบท ยังไม่
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คุ้ น เคยกั บระบบตลาด (Market Economy) อี ก ทังพื ช เศรษฐกิ จ (Cash Crop)
หลายชนิดยังถูกกาหนดให้ซือขายผ่านคณะกรรมการกึ่งภาครัฐ ไม่สามารถทา
การซือขายระหว่างประชากันกับธุรกิจได้โดยตรง
 รัฐบาลยังมีนโยบายที่เอื้อประโย น์กับประ า นท้องถิ่น
อัต ราการว่ า งงานในแทนซาเนี ย ยั งอยู่ใ นระดั บ สู ง (ร้อ ยละ 10.3 ในปี 2557)
รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมการว่าจ้างงานของแรงงานในประเทศ ซึ่งส่งผลมายัง
นโยบายแรงงานต่ า งชาติ การขอใบอนุ ญ าตท างาน (Work Permit) จึ ง เป็ น
กระบวนการที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน นักลงทุนต้องแสดงหลักฐานว่าไม่
สามารถว่าจ้างแรงงานที่มีทักษะตามที่ต้องการได้ในแทนซาเนีย (การประกาศ
จ้างงานในสื่อท้องถิ่น เป็นต้น) อีกทังการขอต่ออายุใบอนุญาตทางานเป็นไปได้
ค่อนข้างยาก
 การต่อต้านจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมในพื้นที่
หลังจากเริ่มมีการเพาะเลียงสัตว์นาในทะเลสาบวิกตอเรีย ผู้ประกอบการดังเดิม
ในพืนที่แสดงความกังวลต่อผลกระทบของสัตว์นาเพาะเลียงต่อระบบนิเวศของ
ทะเลสาบ และเรียกร้องให้มีการศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะผลักดันให้เป็นธุ รกิจ
ขนาดใหญ่
7.6.2 ความเสี่ยงในอนาคต
 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ก่อนปี 2558 แทนซาเนียยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บกินสินค้าเกษตรทุกประเภท
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรในประเทศ แต่ในปีต่อมากลับ
ให้การยกเว้นเฉพาะสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูปเท่านัน โดยถึงแม้แทนซาเนีย
จะมี เ สถี ย รภาพทางการเมื อ งค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ในทวี ป
แอ ริกา แต่เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจานวนมาก อาจทาให้เกิด
กระแสการคุ้มครองทางการค้าได้ง่าย ซึ่ง อาจสร้างกระแสกดดันทางการเมืองให้
รัฐบาลมีนโยบายที่เข้มงวดขึน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมเหมือง การขุดเจาะ
แร่ธาตุ ประมง และเกษตร
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 อันตรายจากโจรสลัดในทะเลลึก การประมงในเขตเศร ฐกิจจ้าเพาะ
ระหว่างปี 2554 ถึง 2555 ไม่มีเรือประมงต่างชาติจากประเทศใดออกหาสินค้าใน
เขตเศรษฐกิจจาเพาะ เนื่องจากได้รับคาขู่จากสลัดโซมาเลีย ทังนี ในหลายปีที่
ผ่านมา ความเสี่ยงในประเด็นนีได้ลดลงอย่างมีนัยแล้ว ถึงกระนัน สถานการณ์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

7.7 ข้อเสนอแนะส้าหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมประมง
ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
7.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมส้าหรับนักลงทุนไทย
ภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อการลงทุน
จากข้อมูลที่นาเสนอไปก่อนหน้านี อาจสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมประมงแทนซาเนีย ในแต่
ละภาคส่ ว นมี พั ฒ นาการไม่ เ ท่ า กั น โดยการประมงน าจื ด ในแผ่ น ดิ น (In-Land Fisheries)
และอุตสาหกรรมแปรรูป ในแหล่งนาจืดขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ทะเลสาบวิกตอเรีย เป็นภาค
ส่ ว นที่ มีพั ฒนาการแล้ ว มีผู้ เ ล่ น รายใหญ่ หลายราย มีต ลาดส่ งออกเป้าหมายที่มีค วามต้อ งการ
ต่อเนื่อง การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง อีกทังเริ่มประสบปัญหาการประมงเกินขนาด จึงอาจสรุปได้ว่า
โอกาสทางการลงทุนในภาคส่วนนีไม่เด่นชัดแล้ว
สาหรับการแปรรูปสินค้า จากทะเลอาณาเขต เช่น กุ้ง กัง หรือกุ้งมังกร เป็นโอกาสการ
ลงทุนหนึ่งของผู้แปรรูปสินค้าประมงชาวไทย อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนนีของอุตสาหกรรมมีผู้เล่นอยู่
แล้วหลายราย ทังรายย่อยที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์สดในประเทศ และบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถ
ส่งออกสินค้าแปรรูปได้ นักลงทุนรายใหม่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
ทังนี การประมงในพืนเขตเศรษฐกิจจาเพาะและการแปรรูปเป็นภาคส่วนที่ธุรกิจที่นัก
ลงทุนไทยมีโอกาสมากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลแทนซาเนียและแซนซิบาร์มีน โยบายที่เปิดกว้างต่อ
ชาวต่างชาติ และยังมีผู้ประกอบการจานวนไม่มากนัก นอกจากนี การเพาะเลียงสัตว์นาเป็นอีก
ภาคส่ ว นหนึ่ ง ที่ ผู้ ป ระกอบการไทยมี โ อกาส เนื่ อ งจากยั ง เป็ น อุ ต สาหกรรมเริ่ ม แรก ยั ง ขาด
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จาเป็นต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
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อนึ่ ง มี ห ลายปั จ จั ย ที่ อ าจเกื อหนุ น ให้ การลงทุน ประมงแปรรู ป ในแทนซาเนี ย ประสบ
ความสาเร็จ ดังต่อไปนี


่ อ งทางการขนส่ ง สิ นค้ าระหว่ างประเทศ – แทนซาเนี ย เป็ น ประเทศที่ มี
ชายฝั่ ง ติ ด กั บ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย และมี ช ายแดนติ ด กั บ ประเทศในแถบทวี ป
แอ ริ ก าตะวั น ออกและตอนกลางหลายประเทศ เหมาะสมต่ อ การเป็ น ช่ อ ง
ทางการส่งออกและนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศในทวีปแอ ริกากับประเทศใน
ทวีปเอเซีย ยุโรป และประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งจะโอกาสการเข้าถึงตลาด
ส่งออกขนาดใหญ่หลายแห่ง

 ประ ากรที่ก้าลังเติบโต และ น ั้นกลางที่ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น – เศรษฐกิจ
แทนซาเนียเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก (มีอัตราการเติบโตจริงร้อยละ 7.2
ในปี 2559 สู งเป็นอันดับที่ 8 ของโลก) และประชากรเติบโตร้อยละ 2.7 ในปี
2599 (สูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก) ซึ่งบงชีถึงปัจจัยดึงดูดการลงทุน 2 ประการ
ได้แก่ (1) แทนซาเนียจะมีความต้องการอาหารเพิ่มสูงขึนตามจานวนประชากร
โดยประชากรแทนซาเนี ย บริ โ ภคปลาหรื อ หอยเฉลี่ ย ปี ล ะ 5.5 กก. และ (2)
ประชากรที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึน โดยรายงานของ Oxford
Economics ในปี 2556 กล่าวว่า ดาร์เอสซาลามจะมีประชากรชนชันกลางมาก
ที่สุด6 เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในทวีปแอ ริกาภายในปี 2573 เป็นโอกาสสาหรับ
ธุรกิจการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและประมง
 รัฐบาลให้ความส้าคั กับอุตสาหกรรมประมง – ด้วยประชากรที่ มีจานวน
ค่ อ นข้างมาก รัฐบาลจึงให้ค วามส าคั ญ กับความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งรวมถึ ง
การเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริม (Priority Sector) และนักลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์
รูปแบบการจดทะเบียนบริษัทที่เหมาะสม
นักลงทุนต่างชาติ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจประมง การแปรรูปสินค้าประมง และการ
เลียงสัตว์นาได้แต่เพียงผู้เดียว รัฐบาลไม่มีข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับสัดส่วนการถือครองหุ้น รูปแบบ
การจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ บริ ษั ท จ ากั ด (Private Limited Liability Company)
6

ประชากรที่มีรายได้ในช่วง 5,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
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ไม่ควรจดทะเบียนเป็นสานักงานตัวแทน (Representative Office) เนื่องจากจะไม่สามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนจาก Tanzania Investment Center (TIC) ได้7
การเช่าที่ดิน
นักลงทุนที่จะเปิดธุรกิจแปรรูปสินค้าประมงหรือเพาะเลียงสัตว์นา ควรเช่าที่ดินผ่าน TIC
แทนการติดต่อขอเช่าโดยตรงจากเจ้าของที่ดินชาวแทนซาเนีย เพราะมักจะได้รับสัญญาเช่ามีเวลา
ยาวนานกว่า และมีกระบวนการการขอเช่าที่รวดเร็วกว่า อีกทัง TIC ยังสามารถให้คาแนะนาด้าน
พืนที่การลงทุนที่เหมาะสมได้อีกด้วย
7.7.2 สินค้าหรือกิจกรรมเป้าหมายส้าหรับการลงทุน
การประมงทะเลและการแปรรูป – พืนที่เ ขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) ยังมีสั ต ว์ นา
มูลค่าสูงอีกเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสสาหรับนักธุรกิจประมงไทย เช่น ปลาทูน่าครีบยาว ทูน่า
ครีบเหลือง ทูน่าพันธุ์ท้องแถบ หรือปลากระโทงดาบ โดยอาจแปรรูป เลาะกระดูก แล่เนือ ตากแห้ง
หรือ เพิ่ มมูล ค่ าโดยทาเป็นผลิ ต ภัณ ฑ์กระป๋อ งหรือ ซีล (Sealed) ทังนี การตังโรงงานแปรรูปใน
แซนซิบาร์อาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากโครงสร้างพืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนยังไม่มีความ
พร้อมมากเพียงพอ (สะพานปลา ห้องเย็น การผลิตนาแข็ง และโครงข่ายไ ้าควรมีการพัฒนา
มากกว่านี) ผู้ประกอบการจึงอาจเลือกลงทุนในดาร์เอสซาลามแทน
ช่องทางการตลาดสาหรับ การประมงในเขตเศรษฐกิจจาเพาะควรเป็นการส่งออกนอก
ทวีปแอ ริกาเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าที่จับได้มีมูลค่าสูง ตลาดในประเทศหรือประเทศในทวีป
แอ ริกาตะวันออกอาจยังไม่มีขนาดหรือกาลังซือที่น่าดึงดูดพอ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า – ธุรกิจการเพาะเลียงสัตว์นายังมีช่องว่างให้พัฒนาอีกมากใน
แทนซาเนีย ยังมีก ารทดลองในวงจากัดเท่านัน ล าดับต่อ ไปจึงควรเป็นการปรับปรุงผลิ ต ภาพ
ทางการผลิตและคุณภาพของผลผลิต ซึ่งนักลงทุนชาวไทยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ทังในส่วนการ
เพาะเลี ยงในกระชังและการเลี ยงในบ่อ โดยสิ นค้ าเป้าหมายได้แก่ ปลาทิล าเพีย (Tilapia) กุ้ง
หรื อ สาหร่ า ย ทั งนี หากผู้ ป ระกอบการไทยจะน าสั ต ว์ น าสายพั น ธุ์ ใ หม่ เ ข้ า ไปเพาะเลี ยง ควร

7

บริษัทที่มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนกับ Tanzania Investment Center (TIC) ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
แทนซาเนีย (เป็นได้ทังบริษัทที่ชาวแทนซาเนียเป็นเจ้าของ และบริษัทที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ)
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ระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสัตว์นาดังเดิมที่อาศัยอยู่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรายได้ของประชากรในพืนที่
และศึกษากฎหมายการเพาะเลียงสัตว์นาอย่างถี่ถ้วนก่อนเริ่มเพาะเลียง
การลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในแซนซิบาร์ – แซนซิบาร์ยังขาดสะพานเรือ
(Fish Landing Site) อู่แห้ง (Dry Dock) และมีผู้ให้บริการห้องเย็นและผู้ผลิตนาแข็งจานวนน้อย ซึ่ง
โครงสร้างและธุรกิจสนับสนุนเหล่านีเป็นรากฐานสาคัญของอุตสาหกรรมประมง จึงจาเป็นต้องมี
การลงทุนมากขึน
การลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในดาร์เอสซาลาม – ดาร์เอสซาลามยั งขาด
สะพานเรือ (Fish Landing Site) ที่สามารถรองรับเรือประมงขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จากัด
การเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรูปประมงในดาร์เอสซาลาม
7.7.3 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมส้าหรับนักลงทุนไทย
จากการวิเคราะห์ทังหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมได้ดัง ที่
ปรากฏในตารางที่ 7-11
ตารางที่ 7- สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมส้าหรับนักลงทุนไทย
ประเด็นพิจารณา
ห่วงโซ่การลงทุนที่เหมาะสม

รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ

สินค้าและพืนที่เป้าหมาย












รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
การแปรรูปสินค้าประมงทะเล (ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ)
การเพาะเลียงสัตว์นาในบ่อและกระชัง
การปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานอุตสาหกรรมประมง
การลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด
ร่วมทุนกับผู้ประกอบการชาวแทนซาเนีย เพื่อแบ่งปันเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ (แนะนาให้ผู้ที่จะเพาะเลียงสัตว์นาร่วมทุนกับชาว
แทนซาเนีย เนื่องจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมกาหนดให้มีการทาการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้
คาแนะนาเกี่ยวกับพืนที่เป้าหมายได้)
การแปรรูปปลาทูน่าชนิดต่างๆ ที่จับได้จากเขตเศรษฐกิจจาเพาะ
การเพาะเลียงปลานิลในกระชังในทะเลสาบนาจืด
การเพาะเลี ยงกุ้ ง หรื อ สั ต ว์ น าเค็ม ชนิด อื่ น ๆ ในพื นที่ ชายฝั่งของ
แทนซาเนียหรือบนเกาะแซนซิบาร์
การลงทุ น โครงสร้ า งพื นฐานอุ ต สาหกรรมประมงบนชายฝั่ ง ของ
แทนซาเนียหรือบนเกาะแซนซิบาร์ เช่น ท่าเทียบเรือประมง สะพาน
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ประเด็นพิจารณา

ตลาดเป้าหมาย

ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณาก่ อ นการ
ตัดสินใจลงทุน
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รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
ปลา ห้ อ งเย็ น หรื อ ท่ า เรื อ ขนส่ ง คอนเทนเนอร์ ค วบคุ ม อุ ณหภู มิ
เป็นต้น
ตลาดในประเทศที่ มี ก าลั ง ซื อสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ พื นที่ อื่ น ๆ ได้ แ ก่
ดาร์เอสซาลาม
ประเทศในตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และเอเซียตะวันออก
อุ ป กรณ์ ป ระมงส่ ว นใหญ่ ส ามารถหาซื อได้ ใ นดาร์ เ อสซาลาม
หรือมวันซ่า การตังโรงงานพืนที่นีจึงมีความได้เปรียบในเชิงต้นทุน
การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของชนชันกลาง
ที่เริ่มมีกาลังซือมากยิ่งขึน
การทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (หากเป็นการ
เพาะเลียงสัตว์นา)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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8-1

บทที่ 8
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

สาระสาคัญ
พื ช กรรมสวน ได้ แ ก่ ผั ก ผลไม้ ถั่ ว เครื่ อ งเทศ และดอกไม้ เป็ น ภาคส่ ว นของ
อุตสาหกรรมเกษตรที่มีก ารเติบโตเร็วที่สุ ดในแทนซาเนีย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ ย
ประมาณร้อยละ 9 ถึง 12 ต่อปี ส่วนในด้านการส่งออกเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 45.4 ต่อปี
ระหว่างปี 2554 – 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ เ พาะปลู กส่ ว นใหญ่ เ ป็นเกษตรกรรายย่ อ ย
ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ส่วนผู้เพาะปลูกเชิงพาณิชย์มีน้อยราย ยังมีช่องว่าง
ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าสู่ตลาดได้ ทั้งในมิติด้านการเพาะปลูกและการแปรรูป
รัฐบาลแทนซาเนียตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน ต่อการเป็น
แหล่งรายได้ส่งออกขนาดใหญ่ของประเทศ จึงมีนโยบายที่จะลดการส่งออกสินค้าสด
และส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทิศทางของนโยบายดังกล่าว
จะเป็นการสร้ างงานให้ กั บประชาชนในท้อ งถิ่น ซึ่งอาจเป็นโอกาสการลงทุ น ของ
ผู้ประกอบการไทย ที่อาจจะเข้ามาทาฟาร์มเพาะปลูกพืชกรรมสวน และนาเทคโนโลยี
การผลิตที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้เข้ามาสร้างมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้าผัก น้าผลไม้ น้าผลไม้เข้มข้น ผลไม้อบแห้ง ฯลฯ
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8.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม
แทนซาเนี ยมี พื้ นที่ ประมาณ 947,300 ตารางกิ โลเมตร โดยเป็ นพื้ น ที่ ท างการเกษตร
(Agriculture Land) ประมาณร้อยละ 46 หรือประมาณ 435,700 ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม
มีพื้ นที่ เ พี ยงบางส่ ว นเท่ านั้ นที่ เ หมาะแก่ การท าเกษตรเมื่อ พิ จารณาปั จ จัยอื่ น ๆ ประกอบ เช่น
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความแห้งแล้ง และภูมิอากาศ ทั้งนี้ รายงานของรัฐบาลแทนซาเนี ย
ระบุว่า ประมาณร้อยละ 32 ของพื้นที่การเกษตรถูกเพาะปลูกแล้ว (ข้อมูลปี 2558)
ภาคเกษตรกรรมมีความสาคัญ เป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วน
ประมาณร้ อ ยละ 25 ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ อี ก ทั้ ง ชาวแทนซาเนี ย ร้ อ ยละ 66.9
ท าประกอบอาชี พ เกษตรกร (ข้ อ มู ล จาก CIA World Factbook ล่ า สุ ด ปี 2557) อนึ่ ง ส าหรั บ
การศึกษาในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นศึกษาภาคส่วนย่อยของอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ พืชกรรมสวน
(Horticulture) ซึ่งประกอบไปด้วยการปลูกผลไม้ ผัก ดอกไม้ และเครื่องเทศ
พืชกรรมสวนของแทนซาเนียนับเป็นภาคส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการเติบโตเร็ว
ที่สุด ประมาณร้อยละ 9 ถึง 12 ต่อปี โดยในปี 2558 อุตสาหกรรมพืชกรรมสวนสร้างรายได้จาก
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 38 ของรายได้จากการส่งออกของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด ทั้งนี้
อุตสาหกรรมพืชกรรมส่วนว่าจ้างแรงงานประมาณ 2.5 ล้านคน (Match Maker Associates, 2017)
หรือประมาณร้อยละ 4.8 ของประเทศ
ด้วยที่ตั้งของแทนซาเนีย ซึ่งอยู่ ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทาให้พื้นที่ส่วนมากมีภูมิอากาศแบบ
ร้อนชื้น แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูงไม่เสมอกันในแต่ละพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศในบาง
พื้นที่จึงแปรผันไปตามระดับความสูง ส่วนบริเวณชายฝั่ง มหาสมุทรอินเดียมีอากาศแบบอบอุ่นชื้น
แทนซาเนี ย มี ป ริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย ต่ อ ปี อ ยู่ ที่ 1,100 มิ ล ลิ เ มตร น้ อ ยกว่ า ประเทศไทยเล็ ก น้ อ ย
ที่ประมาณ 1,572.5 มิลลิเมตรต่อปี และสภาพอากาศที่มีความหลากหลายนี้ส่งผลให้ แทนซาเนีย
สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ทั้งผลไม้เขตร้อน ผลไม้เขตอบอุ่น ผักหลายชนิด รวมถึงเครื่องเทศ
ที่ ร าบสู ง ตอนเหนื อ (Northern Highlands) เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารปลู ก พื ช กรรมสวนอย่ า ง
แพร่หลายมากที่สุด ด้วยสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Temperate Mediterranean) ดินที่
เหมาะสม จึงเหมาะสามารถปลูกดอกไม้ ตลอดจนผักและผลไม้เขตร้อนและเขตอบอุ่นได้ต ลอด
ทั้งปี โดยศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่เมืองคิลิมันจาโร
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เกษตรกรในอุต สาหกรรมพื ชกรรมสวนส่ ว นมากมั กเป็ น เกษตรกรรายย่ อ ยที่ มี พื้นที่
เพาะปลูกน้อยกว่า 2 เฮกตาร์ (Smallholding Farm) โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกผักคิด
เป็นร้อยละ 70 ของผู้ปลูกผักทั้งหมด ทั้งนี้ เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้ค้าขายในตลาดระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ ในขณะที่บางรายรวมตัว กันเพื่อทาการเกษตรแบบมีสั ญ ญา (Contract
Farming1) กับบริษัทส่งออกขนาดใหญ่ โดยบริษัทส่งออกขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
มีจานวนประมาณ 40 บริษัท โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
ในด้านการส่งออก อินเดียเป็นตลาดส่งออกสาคัญที่สุดของแทนซาเนีย โดยหากพิจารณา
ในปี 2554 – 2558 พบว่า มี สัดส่วนการส่ งออกร้อ ยละ 52.3 เทียบกับการส่ งออกทั้งหมดของ
อุตสาหกรรม รองลงมาเป็นเคนยา โคโมรอส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน อาจเป็นได้ทั้งการ
เข้ามาลงทุนทาฟาร์มเพาะปลูก (หรือการทา Contract Farming กับเกษตรกรในพื้นที่) และแปรรูป
สินค้าเพื่อขายในประเทศหรือ ส่งออก หรืออาจเป็นการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างสนับสนุ น ของ
อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ห้องเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือบริการขนส่งสินค้าแช่เย็น

8.2 สถิติด้านการค้าในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
 สถิติการส่งออก
ในปี 2558 แทนซาเนียส่งออกสินค้าพืชกรรมสวนคิดเป็นมูลค่า 493.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีมูลค่าการส่งออกที่ 110.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีในช่วงปี 2554 – 2558 อยู่ที่ร้อยละ 45.4 ดังที่นาเสนอในภาพที่ 8-1

1

คณะผู้วิจัยได้รับทราบจากการเดินทางศึ กษาข้อมูล เชิงลึ ก (Fact Finding) ณ สาธารณรัฐแทนซาเนีย ระหว่างวันที่ 17 – 21
กรกฎาคม 2560 ว่าการทา Contract Farming มะเขือเทศในแซนซิบาร์เป็นไปอย่างยากลาบาก เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ซื้อขาดการสื่อสารระหว่างกัน การบังคับสัญญาและการชาระเงินเป็นไปอย่างยากลาบาก และทาให้ Contract Farming ใน
แซนซิบาร์ไม่ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ จากการศึ กษาเรื่องการทา Contract Farming ในการผลิตฝ้ายในภู มิภาคมารา
(Mara Region) พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น ชาวไทยที่จะเข้าไปลงทุนเกี่ยวกับพืชกรรมสวนควรสร้างความเข้าใจกับ
เกษตรกรที่เข้าทาสัญญาด้วย และมีการสื่อสารระหว่างกันเป็นประจา เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่
จะลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าพืชกรรมสวนในแทนซาเนียไม่ควรพึ่งพาผลผลิตจากการทา Contract Farming เพียงอย่างเดียว
แต่ควรทาฟาร์มเพาะปลูกของตัวเองด้วย

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

8-4

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

ภาพที่ 8-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าพืชกรรมสวนแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
มูลค่าการส่งออกสินค้าพืชกรรมสวนแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
600,000

CAGR2554-2558 = 45 4

493,065

400,000

300,000

200,000

หน่วย: พันเหรีย สหรัฐ

500,000

110,249
100,000

0

45,693
17,703
11,546
34,338
969
2554

166,531

324,615
13,588
29,661

199,260

169,111

162,871
105,366

78,862

15,018
19,850

13,859
11,955

58,770
256
2555

57,097
440
2556

37,386
88,088

18,222
19,421
32,390
342

Other
HS071390: Dried, shelled leguminous vegetables, whether or not skinned
or split (excluding peas, chickpeas, ...
HS071220: Dried onions, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not
further prepared
HS071320: Dried, shelled chickpeas "garbanzos", whether or not skinned
or split
HS071310: Dried, shelled peas "Pisum sativum", whether or not skinned
or split
HS071360: Dried, shelled pigeon peas "Cajanus cajan", whether or not
skinned or split

157,811

85,129
2557

2558

ที่มา: International Trade Center (ITC)

หากพิจารณาลงในรายสินค้า แทนซาเนียส่งออกถั่วแระ (คาจานัสคาจัน) มากที่สุดโดย
เฉลี่ ยในช่ว งปี 2554 – 2558 คิ ดเป็นส่ ว นแบ่งตลาดร้อ ยละ 18.88 ของการส่ งออกทั้งหมดใน
อุ ต สาหกรรม รองลงมาเป็ น ถั่ ว ลั น เตา ถั่ ว มะแฮะ และหอมหั ว ใหญ่ ที่ ร้ อ ยละ 17.05, 7.17
และ 6.98 ตามลาดับ ดังที่เสนอไว้ในตารางที่ 8-1
ตารางที่ 8-1 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรก
ของอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
อันดับ
1
2

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
HS071360 ถั่วแระ (คาจานัสคาจัน) แห้งและเอาเปลือกออก
จะลอกเยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม
HS071310 ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) แห้งและเอาเปลือกออก
จะลอกเยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม

มูลค่าส่งออกเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
258,012
48,719.6

ส่วนแบ่งมูลค่าส่งออก
ปี 2554 – 2558

43,996.2

17.05%
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อันดับ
3
4
5

6
7
8
9
10

รหัสพิกัด
รายการสินค้า
ศุลกากร
HS071320 ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโช) แห้งและเอาเปลือกออก
จะลอกเยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม
HS071220 หอมหัวใหญ่ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทาให้แตก
หรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทามากไปกว่านี้
HS071390 พื ช ผั ก ตระกู ลถั่ ว ชนิ ด อื่ น ๆ แห้ ง และเอาเปลื อก
ออก จะลอกเยื่ อ หรื อ ท าให้ แ ยกจากกั น หรื อ
ไม่ก็ตาม
HS090710 กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก) ไม่บดและไม่ป่น
HS071080 พืชผักอื่นๆ (ดิบหรือทาให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม)
แช่เย็นจนแข็ง
HS080510 ผลไม้จาพวกส้มสด
HS071331 ถั่ ว บี น ชนิ ด วิ ก นามั ง โกเฮปเปอร์ หรื อ ชนิ ด วิ ก
นาราดิอาตาวิลเซ็ก
HS070820 ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) สดหรือ
แช่เย็น

8-5

มูลค่าส่งออกเฉลีย่
ปี 2554 – 2558
18,486.6

ส่วนแบ่งมูลค่าส่งออก
ปี 2554 – 2558
7.17%

18,019

6.98%

15,678

6.08%

15,348.4
12,438.6

5.95%
4.82%

9,941.8
7,030.2

3.85%
2.72%

5,702

2.21%

ที่มา: International Trade Center (ITC)
หมายเหตุ: หน่วยของมูลค่าส่งออกเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 เป็นต่อพันดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดส่งออกสินค้าพืชกรรมสวนที่สาคัญของแทนซาเนีย ได้แก่ อินเดีย (ร้อยละ 52.3)
เคนยา (ร้อยละ 15.4) โคโมรอส (ร้อยละ 7.8) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 7.2) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก (ร้อยละ 3) ตามลาดับ ดังที่ปรากฏในภาพที่ 8-2
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ภาพที่ 8-2 ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนสาคั ของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
70%
60%
India

สัดส่วนเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

50%
40%
30%
20%

Indonesia
Singapore

10% United Arab Emirates
Netherlands
Italy
0%

-100%

0% Pakistan

Rwanda
-10%

Congo, Democratic Republic of
the
Uganda
China
100%
200%

United Kingdom

300%

400%

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

 สถิติการนาเข้า
ในปี 2558 แทนซาเนียนาเข้าสินค้าพืชกรรมสวนคิดเป็นมูลค่า 52.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีมูลค่าการส่งออกที่ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ต่อปีในช่วงปี 2554 – 2558 อยู่ที่ร้อยละ 92 ดังที่นาเสนอในภาพที่ 8-3
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ภาพที่ 8-3 มูลค่าการนาเข้าสินค้าพืชกรรมสวนแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
มูลค่าการนาเข้าสินค้าพืชกรรมสวนแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
60,000

53,395

52,686

5,849

4,125
507
1,494
2,911

50,372
50,000

30,000

20,000

14,798

หน่วย: พันเหรีย สหรัฐ

40,000

5,183
906

31,233

1,445

Other
HS071310: Dried, shelled peas "Pisum sativum", whether or not skinned
or split

20,856

5,630

HS090411: Pepper of the genus Piper, neither crushed nor ground
HS091099: Spices (excluding pepper of the genus Piper, fruit of the
genus Capsicum or of the genus Pimenta, ...

43,061

HS080510: Fresh or dried oranges

30,770
24,931

10,000

CAGR2554-2558 = 2

22,793

HS090710: Cloves, whole fruit, cloves and stems, neither crushed nor
ground

3,880
0

2,291
1,046
442
2554

1,043
2556

2555

500
2557

2558

ที่มา: International Trade Center (ITC)

หากพิจารณาลงในรายสินค้า แทนซาเนียนาเข้ากานพลูมากที่สุดโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2554
– 2558 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40.06 ของการส่งออกทั้งหมดในอุตสาหกรรม รองลงมาเป็น
(1) ผลไม้จาพวกส้มสด (2) เครื่องเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ใบเบย์ และหอมแขก
และ (3) พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือไม่
บดและไม่ป่น ที่ร้อยละ 25.95, 11 และ 8.39 ตามลาดับ ดังที่เสนอไว้ในตารางที่ 8-2
ตารางที่ 8-2 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ของอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
อันดับ
1
2

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม
HS090710 กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก) ไม่บดและไม่ป่น
HS080510 ผลไม้จาพวกส้มสด

มูลค่านาเข้าเฉลี่ย
ปี 2554 – 2558
38,313.2
15,348.4
9,941.8

ส่วนแบ่งมูลค่านาเข้า
ปี 2554 – 2558
40.06%
25.95%
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อันดับ
3
4

5
6
7
8
9
10

รหัสพิกัด
รายการสินค้า
ศุลกากร
HS091099 เครื่องเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์
ใบเบย์ และหอมแขก
HS090411 พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคป
ซิกัม หรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือไม่บดและ
ไม่ป่น
HS071310 ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) แห้งและเอาเปลือกออก
จะลอกเยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม
HS080440 อโวกาโด
HS070190 มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น
HS071010 มันฝรั่งดิบ
HS070320 กระเทียม สดหรือแช่เย็น
HS071331 ถั่ ว บี น ชนิ ด วิ ก นามั ง โกเฮปเปอร์ หรื อ ชนิ ด วิ ก
นาราดิอาตาวิลเซ็ก แห้งและเอาเปลือกออก จะ
ลอกเยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม

มูลค่านาเข้าเฉลี่ย
ปี 2554 – 2558
4,212.6

ส่วนแบ่งมูลค่านาเข้า
ปี 2554 – 2558
11.00%

3,216

8.39%

978.8

2.55%

910
481.6
335
258.4
257.2

2.38%
1.26%
0.87%
0.67%
0.67%

ที่มา: International Trade Center (ITC)
หมายเหตุ: หน่วยของมูลค่าส่งออกเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 เป็นต่อพันดอลลาร์สหรัฐ

แหล่ ง นาเข้า สิ นค้ าพื ชกรรมสวนที่ส าคั ญ ของแทนซาเนีย ได้แก่ แอฟริกาใต้ (ร้อ ยละ
36.8) เคนยา (ร้อยละ 15) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 10.9) สหรัฐฯ (ร้อยละ 5.5) และจีน
(ร้อยละ 4.9) ตามลาดับ ดังที่ปรากฏในภาพที่ 8-4
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ภาพที่ 8-4 แหล่งนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558
แหล่งนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนสาคั ของแทนซาเนีย ปี 2554 – 2558

สัดส่วนเฉลี่ย ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

25%

20%

15%

United Arab Emirates
10%

United States of America
5%

China

Uganda
United Kingdom
Saudi Arabia Oman
Russian Federation
Malaysia
Netherlands
0%
-50%
0%
50%
India

Italy

100%

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2554 – 2558 ร้อยละ

150%

200%

ที่มา: International Trade Center (ITC)

8.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนใน
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
8.3.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
อุตสาหกรรมพืชกรรมสวนของแทนซาเนียอาจพิจารณาแยกได้เป็นสามส่วน ตามห่วงโซ่
มูลค่าการผลิตในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระดั บ ต้ น น้ า ได้ แ ก่ การเพาะเมล็ ด พั น ธุ์ รวมถึ ง การจั ด ซื้ อ
เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ตั้งต้น
 ห่วงโซ่มูลค่าระดับกลางน้า ได้แก่ การปลูกและการแปรรูปผลผลิต
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 ห่วงโซ่มูลค่าระดับปลายน้า ได้แก่ การขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภคในประเทศ
หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
ภาพที่ 8-5 สรุปห่วงโซ่อุตสาหกรรมพืชกรรมสวนในแทนซาเนีย
ภาพที่ 8-5 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมพืชกรรมสวนในแทนซาเนีย
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมพืชกรรมสวนในแทนซาเนีย
เมล็ดพันธุ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น

การปลูกและแปรรูป

การขนส่งและการขาย

ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศ
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ Crop Protection ยา ่าวัชพืช
สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ดูแลพืช กระถาง ถาด และบรรจุ ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เกษตรกรรายย่ อ ย และบริ ษั ท ที่ ท าฟาร์ ม เชิ ง
พาณิชย์อีกประมาณ 25 บริษัท
ภัณฑ์ส่วนใหญ่นาเข้ามาจากประเทศเคนยา
•

บริ ัทในประเทศ

•

บริ ัทต่างประเทศ

บริโภคในประเทศและส่งออก
(ตลาดหลักอยู่ในประเทศเพื่อ
บ้ า น ยุ โ รป ตะวั น ออกกลาง
และเอเซียใต้)

ดอกไม้ (Floraculture)
ปริมาณการผลิตดอกไม้ในแทนซาเนียปรับตัวลดลงในระยะที่ผ่านมา เนื่องจาก
มีต้นทุนการผลิตสูง ไม่สามารถแข่งขันกับเคนย่าหรือเอธิโอเปียได้ ปัจจุบัน
บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสองแห่งคือ Mount Meru Flowers และ Kiliflora

ส่วนใหญ่ส่งออก
(ตลาดหลักอยู่ในทวีปยุโรป)

การเพาะเมล็ดพันธุ์
บ ริ ษั ท จ า น ว น ห นึ่ ง เ ริ่ ม เ พ า ะ เ ม ล็ ด พั น ธุ์ (Seed
Propagation and Breeding) ในพื้ น ที่ อ รุ ช า ทางตอน
เหนื อ ของแทนซาเนี ย โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริ ษั ท จาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์

เป็นธุรกิจเริ่มแรก ขายเฉพาะ
ตลาดในประเทศ

โอกาสของนักลงทุนไทย
•

การปลูก แปรรูป และบรรจุผักและผลไม้

•

อุตสาหกรรมสนับสนุน รถขนส่งสินค้าแช่แข็ง ห้องเย็น
และการขนส่งทางอากาศ

•

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตร สารตั้งต้น ยา ่า
วัชพืช ผลิตภัณฑ์ดูแลพืช

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

8.3.1.1 ห่วงโซ่มูลค่าระดับต้นน้า: การเพาะเมล็ดพันธุ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น
การปลูกพืชกรรมสวนในแทนซาเนีย พึ่งพาปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ จากต่างประเทศ
โดยส่ ว นใหญ่ นาเข้า จากประเทศเคนยา ซึ่งเป็น ที่ตั้ง ส านักงานใหญ่ ประจ าภู มิ ภ าคของบริ ษั ท
ต่างชาติหลายแห่งที่เข้ามาทาธุรกิจการเกษตรในทวีปแอฟริกาตะวันออก โดยปัจจัยการผลิตที่
นาเข้า ได้แก่ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ดูแลพืช สารกาจัดศัตรูพืช การควบคุมทางชีวภาพ สารตั้งต้น กระถาง
ถาด รวมถึ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ โดยบริ ษั ท ดั ง ต่ อ ไปนี้ จั ด จ าหน่ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตรใน
แทนซาเนีย
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 ปุ๋ย – Yara Tanzania Limited (นอร์เวย์) และ Elgon Kenya Limited (เคนยา)
 ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ – Syngenta (สวิตเซอร์แลนด์) Monsanto (สหรัฐฯ) และ Rijk
Swaan ซึ่งเป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ารั ก ขาพื ช (Crop Protection Product) – Monsanto (สหรั ฐ ฯ)
และ Syngenta (สวิตเซอร์แลนด์)
 ชี ว ภั ณ ฑ์ ค วบคุ ม ศั ต รู พื ช (Biological Control Product) – Koppert Kenya
(เคนยา) และ Dudutech (เคนยา)
 สารเร่งชีวภาพ (Biostimulants) และผลิตภัณฑ์ดูแลพืชอื่น ๆ – Dudutech
(เคนยา)
อย่างไรก็ดี แทนซาเนียยังมีผู้ผลิตปัจจัยการผลิตรายใหญ่ 1 ราย ได้แก่ Balton Tanzania
(เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท จากสหราชอาณาจั ก ร) ซึ่ ง มี ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารทั้ ง ใน
ระดับประเทศและภูมิภาคแอฟริกา โดยสินค้าที่บริษัทจาหน่าย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกาจัด
ศัตรูพืช
การเพาะเมล็ดพันธุ์
สภาพภูมิอากาศในบริเวณตอนเหนือของประเทศเหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์เมล็ดตลอด
ทั้งปี ด้วยเหตุนี้จึงมีบริษัทเพาะเมล็ด จานวนมากมาตั้งโรงเรือนเพาะเมล็ดพันธุ์ที่บริเวณเมืองอรุชา
และคิลิมันจาโร โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็น Rijk Zwaan,
Enza Seeds, East West Seeds และ Korfovouni Seedpro
8.3.1.2 ห่วงโซ่มูลค่าระดับกลางน้า: การปลูกและการแปรรูปผลผลิต
พื้นที่ในการทาเกษตรกรรมพืชกรรมสวนของประเทศแทนซาเนีย สามารถแบ่งออกเป็น
6 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความเหมาะสมในการปลูกพืชกรรมสวนแตกต่างกันไป ดังนี้
 พื้นที่ราบสูงทางตอนเหนือ (Northern Highlands) – ครอบคลุ มพื้นที่ เมือง
อรุ ช า (Arusha) คิ ลิ มั น จาโร (Kilimanjaro) มั น ยารา (Manyara) และแทงกา
(Tanga) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในการลงทุนในอุตสาหกรรมพืชกรรม
สวน ด้วยสภาพอากาศและดินที่เหมาะสม พื้นที่นี้จึง สามารถปลูกดอกไม้ ผัก
และผลไม้เขตร้อนและเขตอบอุ่นได้ตลอดทั้งปี
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 พื้นที่ชายฝั่ง (Coastal Zone) – ครอบคลุ มพื้นที่ เ มือ งโมโรโกโร่ (Morogoro)
นครดาร์เอสซาลาม และปวานี (Pwani) เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกผลไม้
เขตร้อนนอกฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการปลูกเครื่องเทศ และผักอีกหลากหลายชนิด
 พื้ น ที่ ร าบสู ง ทางตอนใต้ (Southern Highlands) – ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ มื อ ง
อีริงกา (Iringa) มเบยา (Mbeya) จอมเบ (Njombe) และรูวูมา (Ruvuma) โดย
พื้นที่นี้สามารถปลูกผัก ผลไม้เขตร้อน และผลไม้เขตอบอุ่นได้ โดยเป็นแหล่ง
ปลูกอะโวคาโด มะเขือเทศ และมันฝรั่งขนาดใหญ่
 พื้ นที่ ตอนกลาง (Central Zone) – ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก รุ ง โดโดมา (Dodoma)
มันยารา (Manyara) และซินกิด้า (Sindiga)
 พื้นที่ทะเลสาบ (Lake Zone) – ครอบคลุมพื้นที่เมืองมวันซา เป็นพื้นที่ที่มีการ
ปลูกผักและพริกเป็นหลัก
 เกาะแซนซิบาร์ (Zanzibar) และเกาะเพมบา (Pemba) – เป็นพื้นที่มีการปลูก
เครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการปลูกผลไม้เขตร้อน และผักต่างๆ อีกด้วย
พื้นที่การเพาะปลูกพืชกรรมสวนในแทนซาเนียเป็นดังที่ปรากฏในภาพที่ 8-6
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ภาพที่ 8-6 ประเภทพืชกรรมสวนในพื้นที่ต่างๆ ของแทนซาเนีย
พืชกรรมสวนตามพื้นที่สาคั ของแทนซาเนีย
Lake Zone
Northern
Zone
Zanzibar

Central Zone

Southern
Highland

Coastal

ผลไม้

ผัก

ส้ม

มะเขือเทศ

มะม่วง

กะหล่าปลี

มะละกอ

หัวหอม

กล้วย

ปวยเล้ง

สับปะรด

มะเขือยาว

เสาวรส

แคร์รอต

อะโวคาโด

ดอกกะหล่า

มะนาว

พริกหยวก

แอปเปล

มันฝรั่ง

เบอร์รี่

ถั่วลันเตา

องุ่น

สะระแหน่

พีช

กระเจียบเขียว

พลัม

ผักเคล

แพร์

ผักกาดขาว

เครื่องเทศ

ดอกไม้

พริกไทย

กุหลาบ

ขิง

เบญจมาศ

กานพลู

ที่มา: Tanzania Horticulture Sector Outlook: Opportunities and Challenges (2015)

เกษตรกรในอุต สาหกรรมพื ชกรรมสวนส่ วนมากมักเป็นเกษตรกรรายย่อ ยซึ่งมีพื้นที่
เพาะปลูกน้อยกว่า 2 เฮกเตอร์ ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ที่มีที่ดินเพาะปลูกมากกว่า 12 เฮกเตอร์
พบว่ามีอยู่ประมาณ 30 รายเท่านั้น ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการส่งออกด้วยมีอยู่ประมาณ 25
บริษัท ซึ่งส่วนมากเป็นบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในเมืองอรุชา
เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มีกาลังการซื้อน้อย จึงไม่สามารถซื้อวัตถุดิบตั้งต้นที่
มีคุณภาพ ซึ่งทาให้ผลผลิตขายได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น และบริษัทต่างชาติมักมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่
หลากหลายนัก ส่วนใหญ่ปลูกดอกกุหลาบ เพาะเมล็ดพันธุ์ และถั่ว อุตสาหกรรมพืชกรรมสวนใน
ประเทศจึงถือว่ามีขนาดค่อนข้างเล็ก ไม่สามารถดึงดูดให้บริษัทขนาดใหญ่นาเทคโนโลยีการผลิต
ชั้นสูงเข้ามาใช้ในแทนซาเนีย ซึ่งจากัดการเติบโตของอุตสาหกรรม
ผู้เพาะปลูกที่ใช้เรือนกระจกยังมีจานวนน้อย ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะบริษัทผู้ผลิตเรือน
กระจกส่วนใหญ่ไม่มีกิจการในแทนซาเนีย ทาให้การนาเข้าเทคโนโลยีเหล่านี้มีต้นทุนค่อนข้างสูง
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มีเพียง Balton ซึ่งเป็นบริษัทแทนซาเนีย แห่งเดียวที่จาหน่ายเทคโนโลยีเ รือนกระจกและระบบ
ชลประทาน ส่ ว นบริ ษั ท ต่ า งชาติ เ ช่ น Vanderhoeven BV และ Bosman International BV ไม่ มี
สานักงานในแทนซาเนีย ต้องสั่งซื้อสินค้าผ่านสานักงานในประเทศเคนยาเท่านั้น
 สินค้าพืชกรรมสวนในที่มีการปลูกในแทนซาเนีย
ผัก และผลไม้
พื้นที่ที่มีการปลูกผักมากในแทนซาเนีย ได้แก่ บริเวณที่ราบสูงทางตอนใต้และที่ราบสูง
ทางตอนเหนือ ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ผลิตเป็นเกษตรกรรายย่อย ผักที่ปลูกได้ในแทนซาเนียมี
หลายชนิด เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน บีตรูต ถั่ว กะหล่าปลี แคร์รอต กะหล่าดอก มะเขือเทศ มะเขือยาว
และผั ก กาดขาว เป็ น ต้ น โดยในพื้ น ที่ เ มื อ งอรุ ช าและเมื อ งคิ ลิ มั น จาโร เกษตรกรบางส่ ว นท า
Contract Farming กั บ บริ ษั ท ขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ เช่ น บริ ษั ท HomeVeg และเมื่ อ รั บ สิ น ค้ า จาก
เกษตรรายย่อยแล้ว HomeVeg จะส่งต่อผลิตผลดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น ๆ เช่น Serengeti Fresh
และ Flamingo ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้า ทั้งนี้ นอกจากรับซื้อผลผลิตแล้ว ทั้ง Serengeti Fresh และ
Flamingo ยังมีการเพาะปลูกผักเองอีกด้วย
ส าหรับการปลู ก ผลไม้ แทนซาเนียสามารถปลู กได้ทั้ง ผลไม้เ ขตร้อ น เช่น กล้ ว ย ส้ ม
มะม่วง สับปะรด อะโวคาโด ขนุน ฝรั่ง โดยมีการปลูกมากที่สุดในบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ราบสูง
ทางตอนเหนือ และตอนใต้ ผลไม้เ ขตอบอุ่น เช่น แอปเปล ลู กแพร์ ลู กพีช พลั ม แบล็ ค เบอร์รี่
สตรอเบอร์รี่ ปลูกมากในที่ราบสูงทางตอนใต้
อะโวคาโดซึ่งเป็นผลไม้ปลูกมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ โดยความต้องการหลักอยู่
ในต่างประเทศ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลไม้ เช่น East Africa Fruits ซึ่งรับซื้อผักและผลไม้
สดจากเกษตรกรรายย่อย จากนั้นนาผลผลิตเหล่านั้นมาทาความสะอาด คัดขนาด บรรจุหีบห่อ
และนาเข้าสู่ตลาดต่อไป นอกจากการบริโภคผลไม้ส ด ๆ แล้ว ผลไม้บางส่วนยังถูกนาไปเข้ าสู่
กระบวนการเพื่อผลิตเป็นน้าผลไม้
ทั้ ง นี้ ปริ ม าณการปลู ก ผั ก และผลไม้ ใ นแทนซาเนี ย เป็ น ดั ง ที่ ป รากฏในตารางที่ 8-3
และตารางที่ 8-4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8-3 ปริมาณการปลูกผักในแทนซาเนีย
ชนิดผัก
มะเขือเทศ
กะหล่าปลี
หัวหอม
ผักโขม
ผักกาดขาวปลี
ถั่วแขก
พริกยักษ์
มะเขือม่วง
ถั่วเขียว
แครอท
กระเจียบเขียว
ผักสวิสชาร์ด

2548/49
451,750
294,515
143,948
22,619
5,408
4,809
5,286
4,276
3,050
3,408
678
657

2549/50
506,595
314,273
147,601
24,669
5,962
5,488
5,694
4,714
3,128
3,762
736
674

2550/51
607,914
377,128
177,121
29,603
7,154
6,586
6,833
4,900
3,754
4,514
883
809

2551/52
664,773
367,009
150,718
29,769
8,172
6,984
6,937
5,576
4,513
4,679
995
767

2552/53
739,251
389,544
150,600
32,132
9,129
7,755
7,473
6,086
4,990
5,109
1,102
795

2553/54
813,729
412,080
150,484
34,495
10,085
8,526
8,010
6,595
5,467
5,538
1,210
824

2554/55
888,207
434,616
150,367
36,858
11,042
9,297
8,547
7,105
5,944
5,967
1,318
852

2555/56 อัตราการเติบโต
962,684
11.40%
457,151
6.50%
150,249
0.60%
39,220
8.20%
11,999
12.10%
10,068
11.10%
9,083
8.00%
7,615
8.60%
6,421
11.20%
6,397
9.40%
1,425
11.20%
880
4.30%

ที่มา: Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (Tanzania)
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่นาเสนอ เป็นอัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ย (อัตราการเติบโตแบบ CAGR) ระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก
2548/2549 ถึง 2555/2556

ตารางที่ 8-4 ปริมาณการปลูกผลไม้ในแทนซาเนีย
ชนิดผลไม้
กล้วย
มะม่วง
ส้ม
สับปะรด
ส้มเขียวหวาน
พลัม
มะนาว
(Lemon)
แอปเปล
ถั่ว
อาโวคาโด
พาวพาว
พีช

2548/49
717,204
309,174
177,881
207,284
2,636
19,193
9,331

2549/50
823,305
334,986
181,550
211,560
2,690
19,589
9,500

2550/51
987,966
300,000
210,000
245,600
271,000
20,800
10,500

5,751
3,000
6,124
4,930
5,347

6,066
3,200
6,250
5,032
5,458

7,279
3,840
7,500
6,038
6,200

2551/52

2552/53
401,252
221,299
229,049
160016
21576
14534

2553/54
430,979
230,746
232,977
182,611
22,158
16,066

2554/55
460707
240,194
236,905
205,206
22,739
17,598

1,008,390

1,104,308

371,525
217,362
225,121
137,422
20,995
13,002
7,255
4,056
7,241
6,425
6,540

7727
4387
7539
6,880
6913

8,198
8,198
7,836
7,335
7,286

8,670
6,315
8,134
7,790
7,659

2555/56 อัตราการเติบโต
617,008
-2.10%
490434
6.80%
249,641
5.00%
240,832
2.20%
227,800
89.10%
23,321
2.80%
19,130
10.80%
9,154
9,141
8,431
8,244
8,031

6.90%
17.30%
4.70%
7.60%
6.00%

ที่มา: Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (Tanzania)
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่นาเสนอ เป็นอัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ย (อัตราการเติบโตแบบ CAGR) ระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก
2548/2549 ถึง 2555/2556
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เครื่องเทศ
เครื่อ งเทศ ไม่ว่าจะเป็น ขิง กานพลู และพริกไทย มีการปลู กมากที่เ กาะแซนซิ บ าร์
และบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โดยสถานะการปลูกเครือ่ งเทศแต่ละชนิดเป็นดังที่ปรากฏในตารางที่ 8-5
ตารางที่ 8-5 เครื่องเทศที่มีการปลูกในแทนซาเนีย สถานะและปริมาณการเพาะปลูก
ประเภทเครื่องเทศ
กานพลู

พริกไทย
ขิง
ลูกกระวานเขียว
อบเชย
พริก
ผักชี
ตะไคร้
จันทน์เทศ
วานิลลา

สถานะการเพาะปลูก

ปริมาณการปลูก
ตัน
2556: 5,500
2557: 2,800
2558: 3,500
2553: 2,000
2557: 3,000
2557: 7,000

มีการปลูกอย่างแพร่หลายในแซนซิบ าร์แ ละเพมบา 2 ทั้งนี้
การส่ ง ออกสิ น ค้ า ชนิ ด นี้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก Zanzibar
State Trading Corporation (ZSTC)
มีการปลูกแบบพืชเดี่ยวบนต้นไม้ขนาดใหญ่ แต่มีจานวนไม่
มากนัก
มีการปลูก แบบพืชเดี่ยวบนต้นไม้ขนาดใหญ่ และประมาณ
ร้อยละ 80 ถูกขายในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่หาได้ตามธรรมชาติ แต่ในระยะหลัง 2553: 500
เกษตรกรเริ่มนามาปลูกมากยิ่งขึ้น
2557: 1,000
มีการปลูกแบบผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆ ในโมโรโกโร่
2553: 600
2557: 1,500
มีการปลูก แบบพืชเดี่ยวบนต้นโดยรับ น้าฝนจากธรรมชาติ 2553: 7,000
หรือน้าจากระบบชลประทาน
2557: 9,000
มีการปลูก แบบพืชเดี่ยวบนต้นโดยรับ น้าฝนจากธรรมชาติ 2553: 1,000
ในบริเวณอากาศกึ่งแห้งแล้ง
2557: 800
เป็นพืชหลายฤดู ใช้การปลูกแบบ Split Planting
2553: 10
2557: 15
เป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติในบางพื้นที่
ปริมาณน้อยมาก
ปลูกร่วมกับกล้วยหรือกาแฟ
2553: 103
2557: 40

ที่มา: Tanzania Spices Road Map Report

2

เพมบาเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลแซนซิบาร์ อยู่ห่างจากทางตอนเหนือของแซนซิบาร์ไปประมาณ 50 กม.
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ดอกไม้
สภาพอากาศและดินในเมืองอรุชาและคิลิมันจาโรเหมาะสาหรับการปลูกดอกไม้ตลอดทั้งปี
โดยพื้นที่นี้ถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการปลูกดอกไม้ตั้งแต่ปี 2533 ทั้งนี้ดอกไม้ที่มีการ
ปลูกมากที่สุดในแทนซาเนีย ได้แก่ ดอกกุหลาบ รองลงมาคือดอกเบญจมาศ
หลังจากปี 2543 การส่งออกดอกไม้รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจปลูกดอกไม้ในแทนซาเนียนั้น
มีจานวนเพิ่ มขึ้น ส่ ว นใหญ่ จะเป็นนัก ลงทุนจากยุโรป โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ต าม
ในช่ว งปี 2551 – 2552 การลงทุนด้ า นการปลู กดอกไม้ ได้ ช ะลอตัว ลง ไม่มีการลงทุ นใหม่ จ าก
ต่างประเทศในขณะที่นักลงทุนในประเทศก็น้อยเช่นกัน
การแข่งขันในตลาดส่งออกดอกไม้เข้มข้นขึ้ นหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกเมื่อปี
2551 โดยผู้บริโภคชาวยุโรปต่างก็เ ปลี่ ยนความสนใจไปยังดอกไม้ที่ราคาถูกกว่าเดิม ส่งผลให้
ผู้ผลิตดอกไม้ต้องพยายามลดต้นทุนการผลิต ดอกกุหลาบเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง
ทั้งนี้ ผู้เล่นสาคัญในธุรกิจปลูกดอกไม้ของแทนซาเนีย ได้แก่ Kiliflora และ Mount Meru Flowers
โดยทั้งสองอยู่ในเมืองอรุชา และเน้นการปลูกและส่งออกดอกกุหลาบเป็นหลัก
 การแปรรูปสินค้า
ในส่ ว นของการแปรรู ป สิ น ค้ า มี เ พี ย งไม่ กี่ บ ริ ษั ท เท่ า นั้ น ที่ มี โ รงงานแปรรู ป สิ น ค้ า ใน
แทนซาเนีย เช่น บริษัท Canned French Bean มีผลิตภัณฑ์เป็นถั่วแขก (French Bean) บรรจุ
กระป๋อง และบริษัท East Africa Fruits ซึ่งผลิตน้าอาโวคาโด
ในปี 2559 เครือ Bakhresa ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทแทนซาเนียที่มีธุรกิจทั้งในด้านการผลิต
อาหารแปรรูป เครื่องดื่มอัดลม น้าดื่ม รวมถึงบริการด้านการขนส่งสินค้าทางบกและทางเรื อ ได้
ประกาศที่จะลงทุนโรงงานผลิต น้าผลไม้ใ นดาร์เอสซาลาม และโรงงานผลิต น้าผลไม้เ ข้มข้ นใน
เมืองมวันซ่า โดยจะรับซื้อสินค้าผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้ทะเลสาบวิกตอเรีย แปรรูปเป็นน้า
ผลไม้เข้มข้น แล้วจึงนามาแปรรูปต่อเป็นน้าผลไม้พร้อมรับประทานในดาร์เอสซาลาม
การแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร เป็ น กิ จ กรรมที่ รั ฐ บาลแทนซาเนี ย และแซนซิ บ าร์ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนให้มีการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยแนวคิดของรัฐบาล คือลดการส่งออกสินค้าสด ที่ไม่สร้าง
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มูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประเทศ และกระตุ้นให้มีการลงทุนด้านการแปรรูปสินค้ า
เกษตร ซึ่งจะสร้างงานให้กับประชากรชาวแทนซาเนีย
หนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่ผู้ประกอบการไทยมีโอกาส คือ การลงทุนกับเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ช่วยยืดอายุสินค้าได้ เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยของแทนซาเนียเพาะปลูกผักและผลไม้ใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ของปี และเนื่องจากพื้นที่จัดเก็บผลผลิต (Storage Facility) ยังขาดแคลน จึงทาให้
สูญเสียพืชหลังเก็บเกี่ยวไปค่อนข้างมาก (Post-Harvest loss) นอกจากนี้ แทนซาเนียยังมีผู้ผลิต
สินค้าประเภทผักและผลไม้แปรรูปจานวนไม่มากนัก จึงอาจเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนไทยในการ
ผลิตน้าผัก น้าผลไม้ น้าผลไม้เข้มข้น (Concentrates) ผลไม้อบแห้ง รวมทั้งการถนอมอาหารแบบ
อื่นๆ เช่น ผักผลไม้ดอง เครื่องแกง และซอส เป็นต้น
ณ ปัจจุบัน ผู้ ประกอบการควรพิจ ารณาส่ งออกสิ นค้ าเกษตรแปรรูปเหล่ า นี้เ ป็ น หลั ก
เนื่องจากตลาดในประเทศอาจยังไม่มีพร้อมนัก ตลาดเป้าหมายควรมีกาลังซื้อปานกลางถึงสูง เช่น
ประเทศในแถบตะวันออกกลาง หรือเอเซียใต้
ทั้งนี้ ผู้ ประกอบการควรลงทุน จัดตั้งโรงงานในพื้ นที่ ที่ใ กล้ แหล่ งเพาะปลู กหรือ แหล่ ง
วัตถุดิบ เพราะว่ามีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแบบควบคุมอุณ หภูมิน้อยรายในแทนซาเนี ย
ซึ่งอาจทาให้อัตราค่าขนส่งค่อนข้างสูง หากเลือกตั้งโรงงานในพื้นที่ที่พร้อมรองรับการลงทุน แต่อยู่
ห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบ
อนึ่ง ผู้ประกอบการที่จะแปรรูปสินค้าพืชกรรมสวนเพื่อขายในแทนซาเนีย สินค้าต้องได้
การรับรองคุณภาพจาก Tanzania Bureau of Standards (TBS) และได้รับการรับรองด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยจาก Tanzania Food and Drugs Authority (TFDA)
8.3.1.3 ห่วงโซ่มูลค่าระดับปลายน้า: การขนส่งและการค้า
การจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวในแทนซาเนียยังไม่ค่อ ยดีเนื่องจากยังขาดพื้น ที่เ ก็บ
ผลผลิ ต และรถบรรทุก เย็น ส่ งผลให้ เ กิดความสู ญ เสี ยหลั งจากเก็บเกี่ยว (Post-Harvest Loss)
แทนซาเนียมีก ารเสี ยผลผลิ ต หลั งเก็ บเกี่ยวอยู่ ในระดับใกล้ เ คียงกับเคนยาคิ ดประมาณร้อ ยละ
20 ถึง 50 ของผลผลิตทั้งหมด
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อย่างไรก็ดี บริษัทส่งออกผักและดอกไม้ขนาดใหญ่มักจะมีพื้นที่จัดเก็บผลผลิตหลังเก็บ
เกี่ ยวของตัว เอง และสามารถบริ ห ารจัด การด้ า นการขนส่ ง ได้ โดยมีพื้นที่จัดเก็บ ผลผลิ ต อยู่ ที่
ท่าอากาศยานดาร์เอสซาลาม และท่าอากาศยานคิลิมันจาโร ทั้งนี้ ผู้ผลิตดอกไม้ส่วนใหญ่ มักจะ
ส่งออกดอกไม้ที่ท่าอากาศยานกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เนื่องจากปริมาณการส่งออกดอกไม้ของ
แทนซาเนียยังไม่มากพอ จึงไม่คุ้มค่าที่บริษัทขนส่งทางอากาศจะให้บริการแก่ผู้ส่งออกดอกไม้
อย่างไรก็ต าม ท่าอากาศยานกรุ งไนโรบี ก็อ ยู่ไ ม่ ไกลจากอรุช ามากโดยคิ ด เป็ น ระยะทาง 260
กิ โ ลเมตร ผู้ เ ล่ น ที่ มี บ ทบาทในการขนส่ ง ผลผลิ ต พื ช กรรมสวน ได้ แ ก่ TAHA Fresh Logistics
Company ซึ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกผัก ผลไม้ และดอกไม้ไปยัง ตลาดต่างๆ โดยมีการ
ให้บริการที่สนามบินที่กล่าวถึงทั้ง 3 แห่ง
ผักเป็นพืชที่มีการส่งออกสูงขึ้นทุก ปี โดยผักที่มีการส่งออกมากจะเป็นพืชผักจาพวกถั่ว
ส่วนผักอื่นๆ เช่น มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่าปลี ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ
ส่วนผลไม้ที่มีการส่งออกมาก ได้แก่ อะโวคาโด การผลิตดอกไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกเป็ น
หลัก โดยตลาดส่งออกสาคัญจะอยู่ในทวีปยุโรป ส่วนการเพาะเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มแรก จะ
ขายเฉพาะตลาดในประเทศเป็นหลัก
ทั้งนี้ อินเดียเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง โดยสินค้าสาคัญ ได้แก่ ถั่ว ถั่วฝัก เครื่องเทศ
เนเธอร์แลนด์เป็นตลาดส่งออกหลักอันดับสอง โดยสินค้าส่งออกสาคัญ ได้แก่ ดอกไม้ เมล็ดผัก ผัก
และอะโวคาโด ตลาดส่งออกอื่น ๆ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
รวันดา บุรันดี เคนยา ก็เป็นตลาดที่มีความสาคัญมากขึ้น
8.3.2 ผู้เล่นสาคั ในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
ปั จ จุ บั น ไม่ มี ผู้ ป ระกอบการไทยที่ เ ข้ า ไปลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมพื ช กรรมสวนของ
แทนซาเนีย โดยผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนจะแบ่งเป็นผู้ประกอบการในประเทศ
และผู้ประกอบการต่างชาติ ดังต่อไปนี้
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8.3.2.1 ผู้ประกอบการในประเทศรายสาคั
 Serengeti Fresh Limited
Serengeti Fresh Limited มีสานักงานใหญ่ในเมืองอรุชา เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออก
ผักสดและผลไม้ต่างประเทศ (Exotic Fruit) บริษัทมีพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่บนทางลาดของภูเ ขา
คิลิมันจาโร สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ ถั่วแขก (French Beans) ถั่วลันเตาหวาน (Sugar Snap)
ข้าวโพดอ่อน บล็อคโคลี่ ถั่วเหลือง และกระเจียบ เป็นต้น
 Kiliflora
Kiliflora เป็นบริษัทผู้ปลูกดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในแทนซาเนีย มีสานักงานใหญ่และ
พื้นที่เพาะปลูกทีเ่ มืองอรุชา มีพื้นทีร่ วมประมาณ 50 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ที่ทางลาดของเขาเมรู (Mount
Meru) แบ่งออกเป็น 2 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์ม Loliondo ซึ่งมีพื้นที่ 30 เฮกเตอร์ และฟาร์ม Nduruma
ขนาด 20 เฮกตาร์ บริษัทมีก ารจ้างงานกว่า 1,100 คน สิ นค้ าส าคั ญ ของบริษัทคื อ ดอกกุหลาบ
(Fresh Cut Rose) และไม้ดอกแต่งเติม (Filler Flower) ไปยังตลาดทั่วโลก
 Mount Meru Flowers
Mount Meru Flowers เป็นบริษัทผู้ปลูกดอกไม้ ตั้งอยู่ใกล้เขาเมรู ใกล้เมืองอรุชา โดยพื้นที่
บริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การปลูกดอกไม้เนื่องจากมีแสงแดดตลอดวันและมีลมเย็น
พัดในเวลากลางคืน บริษัทใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเนเธอร์แลนด์
 TAHA Fresh Logistics Company
TAHA Fresh Logistics Company เป็ น บริ ษั ท ในสั ง กั ด ของ Tanzania Horticulture
Association (TAHA) ให้บริการการขนส่งสินค้าพืชกรรมสวนแบบครบวงจร สามารถให้บริการได้
ทั้งการขนส่งสินค้าทางบก ทางเรือ และทางอากาศ รวมถึง ให้ความช่วยเหลือด้านพิธีการศุลกากร
และประกั น ผลผลิ ต โดยบริ ษั ท ส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า น 3 ท่ า อากาศยานหลั ก ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยาน
นครดาร์เอสซาลาม ท่าอากาศยานคิลิมันจาโร และท่าอากาศยานไนโรบี
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 HomeVeg
HomeVeg เป็ น บริ ษั ท ส่ ง ออกสิ น ค้ า พื ช กรรมสวน ให้ ก ารสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ มของ
เกษตรกรในเมืองอรุชาและเมือ งคิ ลิ มันจาโร โดยธุรกิจของ HomeVeg ดาเนินการผ่ านการท า
Conract Farming กับเกษตรในพื้นที่ 2 เมืองดังกล่าว แต่ HomeVeg ไม่มีเครือข่ายผู้รับซื้อสินค้า
ในต่างประเทศ ดังนั้น HomeVeg จะรับซื้อสินค้าจากเกษตรกร และส่งต่อผลผลิตไปยังบริษัทอื่น
เพื่อส่งออกต่อไป
 Tanzania Horticultural Association (TAHA)
Tanzania Horticultural Association (TAHA) เป็นสมาคมผู้ผลิตพืชกรรมสวนและบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริก ารอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนในแทนซาเนีย TAHA ให้การสนับสนุ น
ผู้ผลิตผัก ผลไม้ ดอกไม้ และเมล็ดพันธุ์ รวมถึงผู้เพาะเมล็ด ผู้แปรรูป และผู้ค้า พืชกรรมสวนใน
ประเทศ TAHA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืช
สวนในแทนซาเนีย รวมถึงตอบสนองความต้องการของสมาชิกในด้านต่างๆ ในช่วงแรก TAHA
ถูกก่อตั้งขั้นเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าพืชกรรมสวนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะผู้ส่งออกดอกไม้
แต่ใ นระยะหลั ง TAHA เริ่มให้ ค วามส าคั ญ กับการพั ฒ นการเกษตรการรายย่อ ย และผู้ ผ ลิ ต ใน
ท้องถิ่นหรือภูมิภาคมากขึ้น
ในมิติด้านการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย TAHA มีสมาชิกเป็นเกษตรกรประมาณ 30,000
ราย มีบทบาทในด้านการฝึกสอน การให้ความรู้ด้านการปลูกพืชกรรมสวน การตลาด โลจิสติกส์
การเงิน เพื่อลดการสูญเสียของพืชหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังให้การเสนอแนะนโยบายและ
กฎหมาย พัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนและดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน เพื่อ สร้าง
มาตรฐานของอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ ทั้งนี้ TAHA
มีเป้าหมายที่จะทาให้อุตสาหกรรมพืชกรรมสวนของแทนซาเนียมีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี 2561
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8.3.2.2 ผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคั
 Rijk Swaan
Rijk Swaan เป็นบริษัทเพาะพันธุ์เมล็ดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเพาะพันธุ์เมล็ดผัก
หลากหลายชนิด และส่งไปยัง 30 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีสานักงานย่อยที่แทนซาเนีย 2 แห่ง
ได้ แ ก่ Rijk Zwaan Q-Sem และ Rijk Zwaan Afrisem โดยทั้ ง 2 แห่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเมื อ งอ รุ ช า
ดาเนินการเพาะพันธุ์เมล็ดรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการให้
คาปรึกษาในการทาฟาร์มผักและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทให้ความสาคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของเมล็ดที่ส่งขาย โดยพนักงานกว่าร้อยละ 40 ของบริษัท ปฏิบัติงานด้าน
การวิจัยนและพัฒนา
 East West Seed
East West Seed เป็นบริษัทเพาะพันธุ์เมล็ด ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในฟลิปปนส์โดยชาว
เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย East West Seed ขยายการลงทุนมายัง
Tanzania ภายใต้ บ ริ ษั ท ชื่ อ East West Seed Tanzania Limited ซึ่ ง มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ใ น
เมืองคิลิมันจาโร โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นนา โดยเฉพาะเมล็ดผักเขตร้อน เช่น แตงกวา
มะเขือยาว และถั่วฝักยาว
 Balton Tanzania
Balton Tanzania เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและให้บริการทางการเกษตรในประเทศ มีสานักงาน
ใหญ่อยู่ที่นครดาร์เอสซาลาม โดยเป็นบริษัทย่อยของ Balton CP Group ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ
ของอังกฤษ ทั้งนี้ Balton Tanzania มีการดาเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคแอฟริกา
โดยส่วนมากบริษัทให้บริการเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกาจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในโรงเรือน
กระจก และระบบชลประทาน
 Yara Tanzania Limited
Yara Tanzania Limited เป็ น บริ ษั ท ผลิ ต ปุ๋ ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากประเทศนอร์ เ วย์ (Yara
International) มีสานักงานอยู่นครดาร์เอสซาลาม ลูกค้าของ Yara มีทั้งเกษตรกรผู้ปลูกธัญพืช ชา
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กาแฟ ดอกทานตะวัน และผั ก ต่าง ๆ ทั่ว ทั้งแทนซาเนีย รวันดา และบุรันดี ในเดือ นกันยายน
ปี 2558 บริษัทได้ลงทุนสร้างสถานีขนส่งปุ๋ยที่ท่าเรือ นครดาร์เอสซาลาม โดยได้รับการสนับสนุน
การลงทุ น จาก SAGCOT สถานี ข นส่ ง นี้ จ ะกลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางการกระจายสิ น ค้ าทั้ ง ใน
ระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป
 Enza Zaden
Enza Zaden เป็นบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ณ เมืองอรุชา ของแทนซาเนีย
บริษัททาธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid seed) โดยผลิตเมล็ดแตงกวา เมล่อน มะเขือเทศ
และพริกหยวก เป็นส่วนมาก ด้วยสภาพอากาศของพื้ นที่ตั้งที่ค่อนข้างคงที่ ทาให้บริษัทสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี และตอบสนองต่อความต้องการในตลาดได้
8.3.3 บริ ัทกรณีศึก า
 East Africa Fruits Farm & Company Limited
East Africa Fruits Farm & Company Limited เป็ น บริ ษั ท ซื้ อ ขายสิ น ค้ า พื ช กรรมสวน
มีที่ตั้งสานักงานอยู่ในดาร์เอสซาลาม เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจาก AgDevCo ที่ให้การ
สนับสนุนเงินลงทุนด้านการเกษตร แนวคิดของบริษัทในการดาเนินธุรกิจ คือการช่วยเกษตรกร
รายย่อยลดอัตราการสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยบริษัทซื้อพืชกรรมสวนจากเกษตรกร
โดยตรง นามาคัดคุณภาพและบรรจุ จัดเก็บในห้องเย็นของบริษัท และขนส่งผ่านโซ่ความเย็ น
(Cold Chain Logistics) ซึ่งบริษัทบริหารจัดการด้วยตนเองทั้งหมด สินค้าที่บริษัทขายได้ถูกขาย
ต่อให้กับตลาดในพื้นที่ และทั้งหมดเป็นสินค้าเพื่อการบริโภคในประเทศ
ในปี 2559 บริษัทขายพืชกรรมสวนได้ทั้งหมด 913 ตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปริมาณสินค้า
ที่ขายได้ในปี 2557 มีเกษตรกรที่เป็นขายสินค้าให้บริษัทมีประมาณ 144 ราย โดยเกษตรกรราย
ย่อยเหล่านี้ปลูกพืชในที่ดินของตนเอง (ส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 0.5 ถึง 1 เฮกเตอร์)
ผ่านระบบแฟรนไชส์ ซึ่งคือการทาสัญญาล่วงหน้ากับ East Africa Fruits Farm & Company แต่
ภายใต้ระบบนี้ เกษตรกรสามารถเลือกได้ว่าจะปลูกพืชชนิดใด ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับบริษัท โดยใน
เดือนเมษายน 2559 บริษัทมีจุดรับสินค้าจากเกษตรกรทั้งหมด 6 แห่งทั่วแทนซาเนียในพื้นที่ราบ
สูงทางตอนใต้และตอนเหนือ
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ปริมาณพืชกรรมสวนที่ มีก ารซื้อ ขายผ่ านบริษัทอาจมีปริมาณไม่สูงนัก อย่างไรก็ต าม
ประเด็นที่ผู้ประกอบการท่านอื่นๆ อาจนามาใช้เป็นตัวอย่างได้ คือความสามารถของบริษัทในการ
สร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งอาจเป็นซัพพลายเออร์สาคัญกลุ่มหนึ่ง สาหรับนัก
ลงทุนการแปรรูปสินค้าเกษตร กรรมการผู้จัดการของบริษัท Elia Timotheo กล่าวว่าบริษัทพร้อม
ที่จะให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และกระตุ้นให้เกษตรกรใช้
ผลิตภัณฑ์บารุงพืชที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะทาให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของกลุ่มชนชั้น
กลางทีก่ าลังเติบโตในแทนซาเนีย

8.4 พื้นที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนใน
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
อรุชา
เมืองอรุชา มีพื้นที่ 37,576 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนีย
อยู่ในบริเวณ Northern Highlands ซึ่งครอบคลุมเมืองอรุชา คิลิมันจาโร มันยารา และแทงกา อรุชา
ตั้งอยู่เทือกเมรุ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 5 ของแอฟริกา ด้วยความสูงเช่นนี้ทาให้อรุชามี
สภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช โดยเฉพาะดอกไม้ นอกจากนี้ยังการปลูกผัก เช่น มะเขือ
เทศ กะหล่าปลี พริกหยวก มะเขือยาว ถั่วลันเตา มันฝรั่ง ผลไม้เขตร้ อน เช่น สับปะรด มะม่วง
กล้วย มะละกอ และผลไม้เขตอบอุ่น เช่น แอปเปล เบอรร์รี่ พีช พลัม ได้ตลอดทั้งปี
ด้วยสภาพอากาศและดินที่เหมาะสม พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ อยู่ใกล้กับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ เคนยา ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งนาเข้าปัจจัยการผลิตแล้ว ยังเป็นตลาดส่งออก
สาคัญ อรุชาอยู่ใกล้สนามบิน KIA และอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน JKIA ของเคนยานัก ทาให้เป็นพื้นที่
นี้มีความสะดวกต่อการส่งออกพืชกรรมสวน และเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศ และ
ต่างประเทศ อันจะเห็นได้จากบริษัทส่งออกขนาดใหญ่ที่กระจุกกันอยู่ในพื้นที่นี้
นครดาร์เอสซาลาม และพื้นที่อื่นๆ ในเขตชายฝั่ง (Coastal Zone)
นครดาร์เอสซาลามมีพื้ นที่ 1,393 ตารางกิโลเมตร มีบริเวณชายฝั่งติดกับมหาสมุ ทร
อินเดีย ดาร์เอสซาลามเป็นพื้นที่ที่ มีประชากรหนาแน่นที่สุดในแทนซาเนีย เป็นเมืองหลวงเก่า อีก
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ทั้งยังเป็นศูนย์ก ลางทางเศรษฐกิ จที่ส าคั ญ ของประเทศ นอกจากนี้ บริเ วณ Coastal Zone ยัง
ครอบคลุมเมืองโมโรโกโร่ และปวานี พื้นที่นี้เหมาะกับการปลูกผลไม้เขตร้อนนอกฤดูกาล เช่น
สับปะรด มะม่วง กล้วย มะละกอ และผลไม้ อื่น ๆ เช่น มะนาว ส้ม แอปเปล พลัม นอกจากนี้ยังมี
การปลูกเครื่องเทศ เช่น กานพลู พริกไทย และผักอีกหลากหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ กะหล่าปลี
พริกหยวก มะเขือยาว กะหล่าดอก แคร์รอต
พื้นที่นี้มีข้อได้เปรียบคือมีตลาดในประเทศรองรับ ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีถนนเส้ น
หลักที่เชื่อมต่อทั้งประเทศ มีระบบรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังประเทศแซมเบีย อยู่ติดกับ ท่าอากาศยาน
ดาร์เอสซาลามและมีท่าเรือดาร์เอสซาลาม ซึ่งขนส่งสินค้าร้อยละ 90 ของประเทศ จึงมีโอกาสขยาย
การผลิตและตลาดส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลาง และอินเดีย
พื้นที่ราบสูงทางตอนใต้
ครอบคลุมพื้นที่อีริงกา มเบยา จอมเบ และรูวูมา พื้นที่นี้เป็นแหล่งปลูกอะโวคาโด ซึ่งเป็น
ผลไม้ที่มีการส่งออกมาก และยังมีการปลูกผลไม้อิ่น ๆ เช่น ส้ม แอปเปล พีช พลัม กล้วย สับปะรด
ส่ ว นผั ก ที่ ป ลู ก มาก ได้ แ ก่ มะเขื อ เทศ และมั น ฝรั่ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ผั ก อื่ น ๆ เช่ น กะหล่ าปลี
พริกหยวก มะเขือยาว กะหล่าดอก แคร์รอต สะระแหน่ หอม เป็นต้น
ทั้งนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนอกจากที่มีอยู่แล้ว เช่น สนามบินในมเบยา ถนนเส้น
หลัก ทางรถไฟ รวมถึงระบบจัดการผลผลิตให้ดีขึ้นจะทาให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งส่งออกพืชกรรมสวนที่
สาคัญ
มวันซา
มวันซามีพื้นที่ 9,467 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย เป็นพื้นที่ที่มีการ
ปลูกผักเป็นหลัก เช่น มะเขือเทศ กะหล่าปลี ผักกาดขาว ผักเคล กระเจียบเขียว แคร์รอต มะเขือยาว
เป็นต้น และยังมีการปลูกผลไม้บางชนิด เช่น มะม่วง สับปะรด และกล้วย เป็นต้น
ทั้งนี้ บริเวณ Lake Zone มีการปลูกพืชกรรมสวนเพื่อขายในตลาดในประเทศและตลาด
ระดับภูมิภาคเป็นหลัก ระบบโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่นี้เชื่อมต่อกันอย่างดี ทั้งถนน รถไฟ และ
การขนส่งทางอากาศ โดยมีการพัฒนาสนามบินในกรุงโดโดมาและมวันซา อีกทั้งมีถนนที่เชื่อมต่อ
กับประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันออก (EAC) ทาให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่หลักในการส่งออกพืชกรรมสวนได้
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แซนซิบาร์
แซนซิบาร์หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ 2,461 ตารางกิโลเมตร พื้นที่นี้มีชื่อเสียง
เรื่องการปลูกเครื่องเทศเป็นหลัก เครื่องเทศที่ปลูกมากในบริเวณนี้ ได้แก่ กานพลู พริกไทย และขิง
นอกจากนี้ยังมีการปลูกผลไม้เขตร้อน เช่น สับปะรด และผักต่าง ๆ เช่น มะเขือเทศ แคร์รอต
แซนซิ บ าร์ มี ถ นนยาวกว่ า 1,600 กิ โ ลเมตร และยั ง มี ท่ า อากาศยานแซนซิ บ าร์ เ ป็ น
สนามบินหลักที่ขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า นอกจากนี้ยังมีการขนส่งทางท่าเรือ โดยท่าเรือสาคัญ
อยู่ที่ Malindi ซึ่งรับผิดชอบการค้าร้อยละ 90 ของแซนซิบาร์

8.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
พืชกรรมสวนในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
8.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุนภายในประเทศ
ทั้งแทนซาเนียและแซนซิบาร์จัดพืชกรรมสวนให้เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุ น กล่ า วคื อ ถู ก จั ด เป็ น Priority Sector จึ ง อาจได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการลงทุ น ตามที่
Tanzania Investment Center (TIC) แ ล ะ Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA)
ได้กาหนดไว้ โดยหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนทั้ง 2 แห่งได้ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปนี้
 การเพาะปลูกพืชกรรมสวนในเชิงพาณิชย์
 การเพิ่มมูลค่า
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
ในปี 2550 มีการออกแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมของแทนซาเนียที่ชื่อว่า Agricultural
Sector Development Plan (ASDP) ซึ่งกาหนดให้มีการพัฒนาแบบ Kilimo Kwanza ซึ่งแปลว่า
เกษตรกรรมที่เปลี่ยนไป มีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมให้ผู้ผลิตขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงใหญ่
มีการผลิตที่ทันสมัยและเน้นผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น
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หน่วยงานสาคัญที่เป็นตัวการหลักในการปฏิบัติตามแผน Kilimo Kwanza คือ Southern
Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการค้าสินค้าเกษตรในหมู่เกษตรกรรายย่อย ดาเนินการ
โดยสร้างความเชื่อ มโยงระหว่างเกษตรรายย่อยและผู้ ประกอบการรายใหญ่ (ผู้ประกอบธุ รกิ จ
เกษตรเชิงพาณิชย์) และสนับสนุนให้เกษตรรายย่อยเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริการที่เกี่ยว และมี
เครื่องมือทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมธรรมมาภิบาลทางการค้าขายระหว่างเกษตรกร
รายย่อยและบริษัทแปรรูปและส่งออก
ปฏิบัติการของ SAGCOT ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของแทนซาเนีย โดยเฉพาะ
ในที่ราบสูงทางตอนใต้ (Southern Highland) นอกจากนี้ รัฐบาลแทนซาเนียยังให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาระบบการขนส่ง มีการลงทุนด้านถนน ทางรถไฟ และสาธารณูปโภค ซึ่งทาให้ที่ราบสูง
ทางตอนใต้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจต่อการลงทุนในธุรกิจเกษตรกรรม
ภายในเขต SAGCOT คาดว่าจะมีการลงทุนจากภาคเอกชนกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในอีก 20 ปีข้างหน้านี้ และจะมีการซื้อที่ดินกว่า 350,000 เฮกเตอร์ เพื่อเปลี่ยนเป็ นพื้นที่
เพาะปลูกที่ทากาไร โดยส่วนมากจะดาเนินการโดยเกษตรกรรายย่อย
อี ก หนึ่ ง นโยบาย ได้ แ ก่ Agricultural Climate Resilience Plan (ACRP) ซึ่ ง เป็ น ของ
Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives (MAFC) เป็ น แผนกลยุ ท ธ์ ที่ จ ะรวม
ปัญหาการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศเข้ามาในนโยบายด้านการเกษตรในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าและการจัดการน้า ACRP มีการวางแผนดาเนินมาตรการ เช่น
พัฒนาที่ดินทีใ่ ช้ทาการเกษตรและการจัดการน้า เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ และลดผลกระทบของปัญหาสภาพอากาศด้วยการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนของ Horticultural Development
Council of Tanzania (HODECT) ซึ่ ง ได้ ออก National Horticulture Development Strategy
2012 – 2021 เพื่อวางแนวทางในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนให้บรรลุ 7 เสาหลัก
ของแผนงาน อันได้แก่
 สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้ออานวยต่อการลงทุนจากต่างประเทศ
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 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยขยายผ่านการให้เงินทุนระยะยาว ที่คิดอัตราดอกเบี้ย
ในระดับที่สมเหตุสมผล
 สร้างตลาดค้าขายสินค้ากรรมสวน ที่เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรรายย่อ ยกับผู้
ซื้อ/ผู้แปรรูป
 ศึกษาและรวบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาด รสนิยมของผู้บริโภคและ
รูปแบบการบริโภค
 ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผลผลิ ต โดยสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ บาลและ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นในห่วงโซ่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
 เพิ่มจานวนผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกฝน และส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา
ในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ นอกเหนือจากกฎหมายการลงทุน การถือครองที่ดิน
การจัดตั้งบริษัทที่ได้กล่าวไปแล้ว ในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัย
พื ช (Phytosanitary regulation) ส าหรั บ การส่ ง ออกผั ก ผลไม้ และพื ช ผลทางการเกษตร โดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรับรองปลอดศัตรูพืช คือ Plant Quarantine & Phytosanitary
Services and the Tropical Pesticide Research Institute ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอรุชา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
กฎหมายที่ดินในแทนซาเนีย
ประชากรแทนซาเนีย รวมถึงชาวต่างชาติ ไม่สามารถมีกรรมสิทธิเหนือที่ดินได้ กล่าวคือ
บุค คลทั่ว ไปไม่ ส ามารถซื้อ ขายที่ดินระหว่างกันได้ โดยรัฐบาลแทนซาเนียเป็นผู้ ถื อ ครองที่ดิน
ทั้งหมดในประเทศ และจะจัดสรรให้ประชาชนหรือนักลงทุนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ Land Act
(1991) จาแนกประเภทที่ดินออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ที่ดินทั่ว ไป (General Land) ที่ดินหมู่บ้าน
(Village Land)3 และที่ดินสงวน (Reserved Land)4 ซึ่งที่ดินที่นักลงทุนสามารถเช่าเพื่อตั้งโรงงานได้

3

ที่ดินหมู่บ้าน (Village Area) คือพื้นที่ที่ชนเผ่าท้องถิ่นอาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน โดยผู้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ได้
ตามความเหมาะสม
4 ที่ดินที่ถูกสงวนไว้สาหรับการจัดสรรเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตสงวนพันธุส
์ ัตว์ (Game Reserves)
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คื อ ที่ดินทั่ว ไป ซึ่ง ชาวต่างชาติส ามารถเช่ าได้เ ป็ นเวลาสู งสุ ด 99 ปี 5 โดยอาจเป็น การรั บ สิ ท ธิ
(Derivative Rights) ในผืนดินที่ Tanzania Investment Centre (TIC) ได้จัดสรรไว้แล้วเพื่อรองรับ
การลงทุนโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นการเช่าต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรแล้ว (Lease)6
หรือเช่าที่ดินที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร7 (Government-Granted Rights of Occupancy)
ทั้งนี้ ระหว่างการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ในแทนซาเนีย คณะเดินทาง
ได้รับคาแนะนาจากบริษัทที่ปรึกษา EY Tanzania ว่าการขอเช่าที่ดินจาก Tanzania Investment
Center (TIC) เป็นช่องทางที่ดีที่สุดสาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เนื่องจากมีกระบวนการที่มีความ
ชัดเจน กระบวนการซับน้อยกว่า และใช้ เวลาน้อยกว่า การเช่าที่ดินรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ นักลงทุน
จะต้องจดทะเบียนการลงทุนและได้รับหนังสือรับรองการลงทุน (Certificate of Investment) ก่อนที่
จะสามารถรับความช่วยเหลือด้านการจัดหาที่ดินกับ TIC ได้
กฎหมายการควบคุมยาฆ่าแมลงในแทนซาเนีย
Plant Proection Act (1997) กาหนดไว้ว่า ผู้ที่จะนาเข้าหรือใช้ยา ่าแมลงในแทนซาเนีย
ต้อ งจดทะเบียนสิ นค้ ากั บ Tropical Pesticides Research Institute (TPRI) ซึ่งเป็นหน่ว ยงานใน
สังกัดของ Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries โดยต้องให้ตัวอย่างสิ นค้ าเพื่อ การ
ตรวจสอบกับ TPRI เพื่อการทดสอบในห้องทดลองและภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
ทั้งนี้ กระบวนการทดสอบยา ่าแมลงแต่ละชนิดใช้เวลาแตกต่างกันไป สาหรับยา ่า
แมลงที่ใช้กับดอกไม้ (Floriculture Pesticides) หรือสารกาจัดไร (Acaricide) จะใช้เวลาค่อ นข้าง
สั้น แต่หากเป็นยา ่าแมลงที่ใช้กับสินค้าเกษตร (Agriculture Pesticides) จะต้องทดสอบผ่าน 3
ช่วงฤดูฝน หรือใช้เวลาร่วมทั้งหมดประมาณ 3 ปี
ในลาดับต่อมา สินค้าจะได้รับการประเมินต่อโดย National Plant Protection Advisory
Committee (NPAAC) ซึ่งหากผ่านการทดสอบ NPAAC จะอนุญาตให้สินค้าได้ใบอนุญาตชั่วคราว
(Provisional Registration) หรื อ ใบอนุ ญ าตกึ่ ง ควบคุ ม (Restrictied Registration) ซึ่ ง หากเป็ น
ใบอนุญ าตประเภทแรก จะสามารถใช้สิ นค้ านั้นในแทนซาเนียได้เ ป็นเวลา 2 ปี ก่อ นปรับเป็น
ใบอนุญาตเต็ม (Full Registration) ซึ่งจะมีอายุ 5 ปี อย่างไรก็ตาม หากได้รับใบอนุญาตแบบกึ่ง
5

ระยะเวลาการใช้งานพื้นที่จริงจะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญ้าเช่า 1 ปี
การเช่าต่ออาจเป็นวิธีที่รวดเร็วทีส่ ุดในการเข้ามาใช้ที่ดิน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการเช่ามักไม่ยาวนานถึง 99 ปี
7 ที่ดินที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร คือที่ดน
ิ ที่รัฐบาลแทนซาเนียยังมิได้มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ให้กับผู้ใด หากนักลงทุนจะเช่าที่ดิน
ประเภทนี้เพื่อลงทุน ให้ติดต่อกับ Ministry of Lands, Housing and Human Settlement Development
6
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ควบคุม การใช้งานสินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ และมิได้มีการกาหนดไว้ว่า
จะได้รับการปรับเป็นใบอนุญาตเต็มภายในระยะเวลาเท่าใด
8.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
แทนซาเนีย ท าความตกลงทางการค้ ากั บประเทศในกลุ่ มแอฟริ กากลาง ได้แก่ East
African Community (EAC) และประเทศทางตอนใต้ข องทวีป แอฟริ ก า หรื อ Southern African
Development Community (SADC) นอกจากนี้ แทนซาเนีย ยังมีการเจรจาข้อ ตกลงทางการค้า
ภายใต้กรอบของ EAC โดยได้ลงนามในข้อตกลง Trade and Investment Framework Agreement
(TIFA) กับประเทศสหรัฐอเมริกา และ Economic Partnership Agreement between the EU and
the Eastern African Community (EU-EAC EPA) กับสหภาพยุโรป (European Union)
อัตราอากรนาเข้าสินค้าพืชกรรมสวนจากแทนซาเนียไปยังตลาดสาคัญในทวีปต่างๆ ของโลก
เป็นดังที่ปรากฏในตารางที่ 8-6 ส่วนคาอธิบายประเภทสินค้าเป็นดังที่ปรากฏในตารางที่ 8-7
ตารางที่ 8-6 อัตราอาการการนาเข้าสินค้าพืชกรรมสวนจากแทนซาเนีย
รหัสสินค้า
แคนาดา
คิวบา
สหรัฐ
บราซิล
นิการากัว
ปารากวัย
อาร์เมเนีย
ออสเตรีย
เบลเยียม
บัลแกเรีย
โครเอเชีย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย

07
อเมริกาเหนือ
0.0%
9.5%
0.1%
อเมริกาใต้
9.0%
14.3%
6.5%
ยุโรป
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

08

0

0.0%
6.1%
0.0%

0.0%
17.6%
0.0%

10.4%
13.1%
9.9%

9.6%
12.5%
10.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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รหัสสินค้า
ฟนแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มอลตา
มอลโดวา
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ตุรกี
สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
บาห์เรน
อิสราเอล
คูเวต
อียิปต์
ปาเลสไตน์

07
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
22.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
34.9%
0.0%
13.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
19.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.4%
26.9%
0.0%
เอเชียแปซิฟิก
0.0%
0.0%
ตะวันอออกกลาง
2.4%
31.3%
2.4%
2.9%
20.1%
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08
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.8%
0.0%
11.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
65.4%
0.0%

0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.2%
0.0%
9.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
43.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

1.4%
24.2%
1.4%
28.2%
19.8%

1.2%
1.2%
1.2%
1.8%
2.9%
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รหัสสินค้า
กาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เยเมน
บังกลาเทศ
บรูไน
จีน
ฮ่องกง
อินเดีย
ญี่ปุ่น
ลาว
เนปาล
โอมาน
ปากีสถาน
รัสเซีย
สิงคโปร์
เวียดนาม
เบลีซ
เบนิน
บอตสวานา
บุรันดี
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
โกตดิววั ร์
กานา
เคนยา
เลโซโท
มาลาวี
มาลี
มอริเชียส
โมร็อกโก
นามิเบีย
ไนเจอร์
ไนจีเรีย
รวันดา

07
2.4%
2.4%
19.4%
เอเซีย
9.9%
0.0%
0.0%
0.0%
5.1%
0.0%
10.0%
10.0%
2.4%
3.5%
0.0%
0.0%
15.4%
แอฟริกา
14.3%
23.9%
0.0%
0.0%
29.9%
23.9%
23.9%
0.0%
0.0%
0.0%
23.9%
0.0%
27.4%
0.0%
23.9%
23.9%
0.0%

08
1.4%
1.4%
23.1%

0
1.2%
1.2%
5.4%

22.3%
0.0%
0.0%
0.0%
17.0%
0.2%
12.9%
10.9%
1.4%
17.6%
0.0%
0.0%
17.4%

24.1%
0.9%
0.0%
0.0%
72.2%
0.0%
30.2%
22.0%
1.2%
10.0%
0.0%
0.0%
20.5%

42.5%
19.1%
0.0%
0.0%
30.0%
19.1%
19.1%
0.0%
0.0%
0.0%
19.1%
0.0%
27.5%
0.0%
19.1%
19.1%
0.0%

18.2%
13.1%
0.0%
0.0%
30.0%
13.1%
13.1%
0.0%
0.0%
0.0%
13.1%
0.0%
0.8%
0.0%
13.1%
10.9%
0.0%
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รหัสสินค้า
เซเนกัล
แอฟริกาใต้
สวาซิแลนด์
โตโก
ยูกันดา
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07
23.9%
0.0%
0.0%
23.9%
0.0%

08
19.1%
0.0%
0.0%
19.1%
0.0%

0
13.1%
0.0%
0.0%
13.1%
0.0%

ที่มา: International Trade Center (ITC) Market Access Map

ตารางที่ 8-7 คาอธิบายรหัสสินค้าพืชกรรมสวน
รหัส
07
08
09

คาอธิบาย
พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จาพวกส้มหรือเปลือกแตง
กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ

ที่มา: International Trade Center (ITC) Market Access Map

8.6 ปั หาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
 บรรยากาศในการดาเนินธุรกิจยังไม่เอื้ออานวยต่อการลงทุน – บรรยากาศ
ทางธุรกิจยังไม่เป็นมิตรต่อการดาเนินธุรกิจ และการลงทุนภาคเอกชนเท่าใดนัก
การทุจริตในหมู่เ จ้าหน้าที่ของภาครัฐยังเป็นปัญหาส าคั ญที่ภาคเอกชนแสดง
ความกังวล ระบบราชการมีความล่าช้า โดยเฉพาะในระดับ รัฐบาลส่วนภูมิภาค
หรือท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลกลาง ที่พยายามเปด
กว้างและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 การติดต่อราชการมีความล่าช้า – ระบบการจัดเก็บภาษี กระบวนการทาง
ศุลกากรใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน กฎระเบียบมีความซับซ้อน โดยเฉพาะใน
ด้านที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของที่ดินและการถือครองที่ดินระยะยาว ซึ่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนการปลูกพืชสวนในเรือนกระจกเป็นอย่างมาก
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 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป – แทนซาเนียยังขาดผู้ให้
บริการการตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริการทางการเงิน การเก็บสินค้าแบบควบคุม
อุณหภูมิ การประกั นผลผลิ ต และระบบชลประทานที่ มีคุ ณภาพ ซึ่งล้ วนส่ งผล
กระทบต่ อ ผลิ ต ภาพการผลิ ต และมี ส่ ว นช่ ว ยลดการสู ญ เสี ย พื ช ผลหลั ง
เก็บเกี่ยว ประกอบกับการขนส่งที่ยังมีผู้ให้บริการจานวนไม่มากนัก ทั้งการขนส่ง
ทางที่ต้ องมีการควบคุ มอุณหภูมิ และการขนส่ งทางอากาศ อีกทั้งพื้นที่จัดเก็บ
สิ นค้ าที่ ท่ าอากาศยานคิ ลิ มั นจาโร และท่ าอากาศนครดาร์ เอสซาลาม ซึ่ งเป็ น
ช่องทางสาคัญในการส่งออกสินค้ายังมีขนาดไม่เพียงพอ ส่งผลให้บริษัทที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศต้องบรรทุกสินค้าไปยังท่าอากาศยานกรุงไนโรบี
ในประเทศเคนยา ซึ่งเพิ่มต้นทุนการดาเนินธุรกิจ และจากข้อมูลทางสถิติ ต้นทุน
ค่าขนส่งจากแทนซาเนียมีสัดส่วนต่อมูลค่าของสินค้าส่งออกประมาณร้อยละ 46
ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา
 การแข่งขันระหว่างประเทศที่เริ่มเข้มข้นยิ่งขึ้น – การแข่งขันในอุตสาหกรรม
มี แ นวโน้ ม รุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น โดยคู่ แ ข่ ง ส าคั ญ ของแทนซาเนี ย ได้ แ ก่ เอธิ โ อเปีย
เคนยา และประเทศแถบละตินอเมริกา ประกอบกับความต้องการสินค้าในตลาด
ยุโรปซบเซาลงในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา
 ทั ก ะและความสามารถของแรงงาน – ข้ อ จ ากั ด ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรรมพื ช กรรมสวนของแทนซาเนี ย คื อ การขาดแรงงานฝี มื อ
และผู้เชี่ยวชาญด้านพืชกรรมสวน โดยความรู้ และความชานาญในด้านนี้ยังอยู่
ในระดับต่าโดยเฉพาะในระดับท้อ งถิ่น เห็นได้จากบริษัทส่ว นมากต้องฝึ กฝน
พนักงานโดยเริ่มจากระดับพื้นฐาน นอกจากนี้ การศึกษาด้ านเกษตรกรรมและ
พื ช กรรมสวนในประเทศยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม และยั ง ขาดการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และพื้นที่ในการฝึกอบรม ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงานในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
 การว่าจ้างแรงงานต่างชาติ – แทนซาเนียมีนโยบายด้านการว่าจ้างแรงงาน
ชาวต่ า งชาติ ที่ ค่ อ นข้ า งเข้ ม งวด ในการขอใบอนุ ญ าตท างาน (Work Permit)
ผู้ ว่าจ้างต้อ งแสดงหลั กฐานที่บ่งชี้ว่าไม่ส ามารถว่าจ้างแรงงานในประเทศได้
และมีกระบวนการที่ใช้เวลานาน อีกทั้งการขอต่ออายุใบอนุญาตทางานเป็นไป
ได้ค่อนข้างยาก
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 การทา Contract Farming ในแทนซาเนียเป็นไปได้ค่อนข้างยาก – ในอดีต
มีความพยายามทดลองกับการปลูกฝ้าย ซึ่งไม่ประสบความสาเร็จ โดยเกษตรกร
ไม่ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อตามที่ให้สัญญาไว้ รวมถึง ค้างจ่ายวัตถุดิบตั้งต้นที่ได้รับ
จากผู้ซื้อ ส่วนผู้ซื้อมิได้ให้วัตถุดิบตั้งต้นในปริมาณหรือคุณภาพตามที่ตกลงไว้
ส่ ว นในแซนซิ บ าร์ ไ ด้ มี ก ารทดลองกั บ การปลู ก มะเขื อ เทศ ซึ่ ง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จในลั กษณะเดียวกัน 8 โดยสาเหตุหลักของทั้งสองเหตุการณ์นี้ คือ
เกษตรกรรายย่อยและผู้ซื้อ ขาดการสื่อสารระหว่างกัน การตกลงส่วนใหญ่ทา
ผ่านบุคคลที่สาม และแทนซาเนียยังขาดกฎหมายที่กากับการธุรกรรมระหว่าง
เกษตรกรรายย่ อ ยและผู้ ซื้ อ อย่ า งไรก็ ดี จากการศึ ก ษาผู้ ป ระกอบการใน
แทนซาเนีย พบว่าหลายรายประสบความส าเร็จในการทา Contract Farming
โดยหากผู้ประกอบการไทยจะดาเนินกิจการในรูปแบบนี้ ควรให้ความสาคัญกับ
การสื่อสารกับเกษตรกรรายย่อย และลงเจรจาสัญญาด้วยตนเองทุกครั้ง อีกทั้ง
ไม่ควรพึ่งพาการรับผลผลิตจากเกษตรกรเพียงช่องทางเดียว แต่ควรผลิตสินค้า
จากฟาร์มของตนเองด้วย
 ความขัดแย้งที่ดินกับประชากรในพื้นที่ – ด้วยระบบการบันทึกโฉนดที่ ดินที่
ยังมีความคลุมเครือ ข้อมูลขาดความครบถ้วน ทาให้การระบุผู้ถือสิทธิการใช้งาน
ที่ดิน (Derivative Rights) เป็นไปได้ยาก ประชากรจึงมีค วามกังวลต่อ การใช้
พื้นที่โดยกลุ่มนักลงทุน และอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งได้ ดังนั้น นักลงทุน
ที่จะใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น การทาฟาร์มเพาะปลูก ควรตรวจสอบประเภทที่ดิน
และสถานะความเป็ น เจ้ า ของอย่ า งละเอี ย ด เข้ า พู ด คุ ย หารื อ และสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับประชากรในพื้นที่ ก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ จะมีส่วนช่ว ย
บรรเทาหรือลดโอกาสการเกิดข้อขัดแย้งได้

8

ข้อมูลเกี่ยวกับการทา Contract Farming ได้รับทราบมาจากการประชุมกับ Tanzania Horticulture Association (TAHA) ระหว่าง
การเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact-Finding) ณ ประเทศแทนซาเนีย ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560
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8.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมพืชกรรมสวน
ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
8.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
แทนซาเนียมิได้จากัดสัดส่วนการถือครองหุ้นสาหรับการทาธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ผู้ประกอบการไทยจึงมีทางเลือกที่จะลงทุนแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมทุนกับชาวแทนซาเนีย ทั้งนี้
หากเป็นการร่วมทุน ชาวแทนซาเนียที่จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วยควรมีที่ดินพร้อมลงทุน และ/หรือ
มีความรู้ด้านกระบวนการนาเข้าสารเคมี หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทาพืชกรรมสวน เช่น
เรือนกระจก อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ หรือชิ้นส่วนระบบชลประทาน เพราะดังที่ได้นาเสนอไป
กระบวนการนาเข้าสินค้าในแทนซาเนียเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและใช้เวลาค่อนข้างนาน
สาหรับผู้ประกอบการที่จะทาการแปรรูปพืชกรรมสวน แนะนาว่าไม่ควรพึ่งพาสินค้าจาก
การทา Contract Farming มากนัก เนื่องจากการทา Contract Farming ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยในหมู่
เกษตรกรชาวแทนซาเนี ย มีโอกาสที่จ ะไม่ ได้ ผ ลผลิ ต ตามปริ ม าณที่ต้อ งการ จึง ควรทาฟาร์ ม
เพาะปลูกด้วยตนเอง
ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะแปรรู ป และเพิ่ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า พืช กรรมสวน ควรมุ่ ง เน้ น ไปที่ต ลาด
ส่งออก โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางและเอเซียใต้ เนื่องจากผู้บริโภคในแทนซาเนียยังมี
กาลังซื้อไม่สูงนักเมื่อเทียบกับตลาดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดในประเทศจะมีความน่า
ดึงดูดมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากประชากรชนชั้นกลางในประเทศกาลังเติบโต
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากบริ ก ารการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า เกษตรและโลจิ ส ติ ก ส์ ข องแทนซาเนี ย มี
ผู้ประกอบการน้อยราย หรือมีพื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุม นักลงทุนจึงอาจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ด้วยตนเอง
8.7.2 สินค้าเป้าหมาย
 การทาฟาร์ม ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศ และการแปรรูป – ควรมุ่งเน้นกลุ่ม
สินค้าที่ชาวไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการยืดอายุสินค้า ซึ่งจะช่วยลดอัตราการ
สูญเสียผลผลิตหลักเก็บเกี่ยว และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การน้าผลไม้ เป็นต้น
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8.7.3 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ตารางที่ 8-8 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ประเด็นพิจารณา
ห่วงโซ่การลงทุนที่เหมาะสม



รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ





สินค้าและพื้นที่เป้าหมาย



ตลาดเป้าหมาย






ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณาก่ อ นการ 
ตัดสินใจลงทุน



รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
การทาฟาร์มเพาะปลูกพืชกรรมสวน ควบคู่ไปกับการทา Contract
Farming
การแปรรูปสินค้าและเพิ่มมูลค่า
เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด
ร่ ว มทุ น กั บชาวแทนซาเนี ยที่มีที่ ดิน พร้ อ มลงทุน หรื อ สามารถให้
ความช่ ว ยด้ ว ยด้ า นการน าเข้ า สิ น ค้ า และการติ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน
ราชการ
การทาฟาร์ม ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศ และการแปรรูป ในพื้นที่ที่
ราบสูงทางตอนเหนือ (กรุงอรุชา) พื้นที่ราบสูงทางตอนใต้ พื้นที่รอบ
นครดาร์ เ อสซาลาม พื้ น ที่ ร อบทะเลสาบวิก ตอเรี ย (กรุ ง มวั นซ่า)
และเกาะแซนซิบาร์
การให้บริการสนับสนุนในอุตสาหกรรม
ขายในประเทศ มุ่งเน้นที่เมืองขนาดใหญ่ เช่น นครดาร์เอสซาลาม
ซึ่งเป็นที่อยู่ของประชากรที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงที่เริ่มมีจานวน
มากยิ่งขึ้น
ส่ ง ออกต่ า งประเทศ ตลาดเป้ า หมายส าคั ญ ได้ แ ก่ อิ น เดี ย และ
ตะวันออกกลาง
อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยา ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์
อารักขาพืช ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้สินค้าเหล่านี้มี ต้นทุน
ค่อนข้างสูง และเนื่องจากกระบวนการขอใบอนุญาตยา ่าแมลงใช้
เวลาค่อนนาน และอาจใช้เวลาถึง 3 ปี ในบางกรณี ทาให้ประเภท
สินค้าที่ใช้ได้มีค่อนข้างจากัด
โครงสร้ า งพื้น ฐานของอุ ตสาหกรรม เช่ น ห้ อ งเก็ บ สิ น ค้ าควบคุม
อุ ณหภู มิ หรื อ บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า แช่ เ ย็ น ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มนัก
มีผู้ให้บริการน้อยราย จึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

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

8-38

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

9-1

บทที่ 9
สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding)
ณ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ส านัก งานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (ส านักงานฯ) ร่ว มกับบริษัท โบลลิ เ กอร์
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ดาเนินการศึกษาภายใต้โครงการศึกษาระเบีย บการ
ลงทุนและลู่ ทางในการดาเนินธุ รกิ จในประเทศตลาดใหม่ ประจาปี 2560 โดยหนึ่งในขอบเขต
การศึกษา คือการเดินทางไปศึกษาและสารวจข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ณ ประเทศตลาดใหม่ที่
ท าการศึ ก ษาทั้ ง 5 ประเทศ เพื่ อ ศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ ส ารวจพื้ น ที่ ก ารลงทุ น จริ ง
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทย
ในการนี้ ส านั ก งานฯ และคณะผู้ วิ จั ย จากบริ ษั ท โบลลิ เ กอร์ แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จ ากั ด (คณะผู้ วิ จั ย ) ได้ เ ดิ น ทางไปยั ง สหสาธารณรั ฐ แทนซาเนี ย ในช่ ว งวั น ที่
17 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยการเดินทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปผ่านแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ สานักงานฯ และคณะผู้วิจัยได้
เข้าพบกับตัวแทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการเดินทาง ได้ถูก
น ามาใช้ ป ระกอบการวิ เ คราะห์ โอกาสและศักยภาพการลงทุ น ไทยในแทนซาเนี ย นอกจากนี้
การเดินทางดังกล่าวได้รับการคาดหมายว่าจะมีส่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง
สองประเทศ โดยเฉพาะระหว่างสานักงานฯ และหน่วยงานสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องด้านการค้ า
และการลงทุนของแทนซาเนีย อั นจะเป็นการสร้างโอกาสและลู่ ทางด้านการค้ าและการลงทุ น
ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

9.1 สรุปการเตรียมการเดินทาง
การเตรียมการเดินทางเริ่มต้นจากสานักงานฯ และคณะผู้วิจัย ได้ขอรับความอนุเคราะห์
จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในแทนซาเนีย
และทาการนัดหมายเข้าพบตามที่ได้วางกาหนดการไว้ โดยในขั้นตอนนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงไนโรบี ได้ขอความร่วมมือไปยัง Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation
ในนครดาร์เอสซาลาม สหสาธารณรัฐแทนซาเนี ย ในการนัดหมายหน่วยงานภาครัฐที่หมายจะ
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เข้าพบ ส่วนบริษัทเอกชนหรือสมาคมผู้ประกอบการ ทางสานักงานฯ และคณะผู้วิจัย ได้จัดทา
หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานเหล่านั้น และส่งหนังสือดังกล่าวโดยตรง
สาหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการเตรียมการเดินทาง พบว่า การติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในแทนซาเนียอาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
จึงควรเผื่อเวลาตามสมควรในการดาเนินเรื่อง อย่างไรก็ดี ในการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ครั้งนี้ คณะผู้เดินทางได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย และภารกิจการเดินทางใน
ครั้งนี้ได้ดาเนินไปอย่างราบรื่น

9.2 สรุปผลการหารือ
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ เ ข้ า พบกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
แทนซาเนียอาเพื่อประชุมหารือและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็นต่อการศึกษา โดยหน่วยงานที่นัด
หมายเข้ า พบต่ า งเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคั ญ และ/หรื อ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในด้า นเศรษฐกิจ
และ/หรือการลงทุนรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ
รวมถึงวัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ แสดงไว้ดังตารางที่ 9-1
ตารางที่ 9-1 หน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และประเด็นการหารือ
Organizations

Roles and Responsibility
Government Agencies
Tanzania
Export EPZA’s mission is to attract investment in
Processing
Zone Tanzania’s Special Economic Zones by creating
Authority (EPZA)
a suitable business environment through the
development of world class industrial and
commercial infrastructure as well as the provision
of competitive investment incentives and efficient
investor facilitation services. Its functions are as
follows:

Discussion Points





Why to invest in the Export Processing Zone
Incentives provided for investing in the EPZ
Cost of doing business in the EPZ
Investor facilitation and support provided by
EPZA
 Available infrastructure in EPZ

 To promote investments in designated
Special Economic Zones
 To attract and encourage transfer of new
technologies
 To promote processing of local raw materials
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Organizations

Roles and Responsibility
 To create and increase employment
opportunities
 To increase foreign exchange earnings
Ministry of Foreign Ministry of Foreign Affairs and East African
Affairs and East Cooperation is the foreign diplomatic arm of the
African Cooperation Tanzanian Government. Its mission is to conduct
an effective diplomacy which will generate
economic activity and facilitate Tanzania’s rapid
transformation and sustainable development.
Tanzania Investment The Tanzania Investment Centre (TIC) was
Centre (TIC)
established to be “the Primary Agency of the
Government to coordinate, encourage, promote
and facilitate investment in Tanzania and to
advise the Government on investment policy and
related matters.”

Mwanza Regional Mwanza Regional Commissioner's Office is a
Commissioner's
regional administrative body. Its roles are to
Office
implement economic policies from the central
government. One of which include attracting
investment in Mwanza region.

Deep Sea Fishing The Deep Sea Fishing Authority (DSFA) aims to
Authority (DSFA)
promote responsible fisheries that provide
economic opportunities while ensuring the
conservation of marine living resources and the
protection of marine biodiversity by ensuring the
long term conservation and sustainable use of
marine living resources in the deep sea and

9-3

Discussion Points

 Thailand-Tanzania cooperation in economic,
trade and investment
 Future plan for deepened ties between
Thailand and Tanzania
 Reason to invest in Tanzania
 Sectorial investment opportunity in Tanzania
 Investor facilitation and support provided by
the TIC
 Investment incentives offered by the TIC, and
other area-based incentives
 Laws and regulations related to investment,
land, business registration and intellectual
property
 Cost of doing business in Tanzania
 Mwanza investment profile: high potential
industry, suitable areas for investment,
available infrastructure, cost of doing
business
 Investor facilitation and support provided by
the Commissioner’s Office
 Incentives provided by the Commissioner’s
Office
 Current development of aquatic fishery
industry in the Exclusive Economic Zone of
Tanzania and Zanzibar
 Infrastructure readiness: availability of landing
area, cold storage facility, logistic services,
etc.

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

9-4

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

Organizations

Roles and Responsibility
preventing significant adverse impacts on
vulnerable marine ecosystem.
Zanzibar Investment Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA)’s
Promotion Authority role and responsibility are identical to that of
(ZIPA)
Tanzania Investment Center, which include:

Gromack (T) Ltd.

Al-Hashoom
Investment (T) Ltd

 Establishing, administering and simplified
procedures of approving investment projects.
 Facilitating foreign and local investments.
 Assisting investors in solving regulatory
problems.
 Identifying new markets or opportunities for
the expansion of business.
 Assisting in acquiring land for investments.
 Facilitating the speedy acquisition of all due
incentives, necessary authorization and
decisions required by investors including work
and resident permits, land leases and other
infrastructure services.
 Playing advisory role to the Government in all
investment matters.
 Overseeing the formation and effective
functioning of Business Council.
 Stimulating and supporting the growth of
Entrepreneurship and SMEs.
Other Agencies
Gromack (T) Ltd. is a Thai-owned company
specialized in gem trading. Founded by Mr.
Prayoon Pongtrakul, Gromack conducts business
operation in several countries in Eastern Africa,
including Tanzania, Madagascar and
Mozambique.










Discussion Points
Support provided by the DSFA to fishery
operator and processor
Reason to invest in Zanzibar
Sectorial investment opportunity in Tanzania
Investor facilitation and support provided by
the ZIPA
Investment incentives offered by the ZIPA,
and other area-based incentives
Laws and regulations related to investment,
land, business registration and intellectual
property
Cost of doing business in Zanzibar

 General guideline, recommendation and
suggestion of doing business in Tanzania:
contacting government, export/import related
permits and procedure, etc.
 Cost of doing business in Tanzania
 Business culture in Tanzania
Al-hushoom Investment (T) Ltd provides logistic  Cost of maritime transportation in Tanzania
services within East, Central and Southern Africa.  Customs clearance process in Tanzania
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Organizations

Omega Fish Limited

Roles and Responsibility
Its services include ICD, storaging, containerized
cargo and land transport.
Omega fish Limited is a leading processor of
quality fresh chilled & frozen Nile Perch for
decades. The company’s processing plant is
located on the shores of Lake Victoria in Mwanza,
Tanzania, this guarantees an immediate and
efficient processing on daily basis and ensures
the characteristic flavour and freshness of the
products.

Tanzania Horticulture The Tanzania Horticultural Association (TAHA) is
Assocation (TAHA) association of companies engaging in
Zanzibar Branch
horticulture-related business. It advocates for the
growth and competitiveness of the horticultural
industry in Tanzania. Its members are producers,
traders, exporters and processors of the
horticultural products mainly; flowers, fruits,
vegetables, horticultural seeds and spices. The
Association safeguards the interest of the private
sector and ensures the industry issues are well
mainstreamed at the national and international
agenda.

9-5












Discussion Points
Comparative analysis of ports in Eastern
Africa
Brief company background
Current outlook and future trend of fishery
industry in Tanzania and other countries in
Eastern Africa
Opportunity in Tanzania fishery industry –
both inland and aquatic
Current development of fishery infrastructure
in the Lake Zone
Current situation of agriculture and
horticulture in Tanzania
Current condition and development of
smallholding agriculture in Tanzania
TAHA’s current agriculture and horticulture
development project in Tanzania
Support currently provided by TAHA to its
member

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

 สรุปผลการหารือกับ Export Processing Zone Authority (EPZA)
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ เวลา 9.00 น. คณะเดินทางเข้าพบตัวแทนของ
Tanzania Export Processing Zone Authority (EPZA) ในนครดาร์เอสซาลาม โดยสรุปประเด็น
หารือได้ดังต่อไปนี้
รั ฐ บาลแทนซาเนี ย มี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สองด้ า น ได้ แ ก่ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเบา (Light Manufacturing) และการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โครงการ Special
Economic Zones (SEZ) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ สนองต่อวัตถุ ประสงค์
ที่ น าเสนอไป โดย SEZ มี ด้ ว ยกั น หลายประเภท แต่ ล ะแห่ ง มี อุ ต สาหกรรมและกลุ่ ม นั ก ลงทุน
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เป้ า หมายแตกต่ า งกั น ส าหรั บ เขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก (Export Processing Zone: EPZ)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงาน (Labor Intensive Industry)
ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศ มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาสร้างประสิทธิภาพทางการผลิต แต่ยังไม่ใช้
เทคโนโลยีอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้า
Export Processing Zone Authority (EPZA) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการเขต
ส่งเสริมการส่งออก ดึงดูดและอานวยความสะดวกการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการลงทุน ทั้งนี้ ในการพัฒนาพื้นที่ บริษัทเอกชนอาจมีส่วนร่วมได้ เช่นในด้านการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าหรือระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
ในปัจจุบัน แทนซาเนียมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่พร้อมรองรับการลงทุนทั้งหมด 3 แห่ง
ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ Benjamin William Mkapa ในนครดาร์เอสซาลาม เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บากาโมโย (Bagamoyo SEZ) ในเมื อ งบากาโมโย ทางตอนเหนื อ ของนครดาร์ เ อสซาลาม
และเขตเศรษฐกิจพิเศษมัทวารา (Mtwara SEZ) ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเ ศษบากาโมโย (Bagamoyo SEZ) ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท CMHI
ของประเทศจีน โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีทั้งพื้นที่อยู่อาศัย
พื้ น ที่ ล งทุ น อุ ต สาหกรรมขนส่ ง (Logistics Park) พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว (Tourist Park) พื้ น ที่ ค้ า ขาย
(Commercial Zone) ท่าเรือแห่งใหม่ และพื้นที่ที่พร้อมรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนเขตส่งเสริมการส่งออก ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ Hifadhi EPZ, Kisango EPZ
ทั้งคู่ตั้งอยู่ใกล้กรุงอรุชา Kamal Industrial Park ในเมืองบากาโมโย Global Industrial Park และ
Millenium Business Park ในนครดาร์เอสซาลาม
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะพัฒนาเขตท่าเสรี (Free Port Zone) ในเมืองมัทวารา
ให้เป็นศูนย์ด้านการขนส่งทางเรือ ของแทนซาเนีย โดยกาหนดให้มีบริเวณที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ทางศุลกากร (Customs Controlled Area) ซึ่งจะทาให้สินค้าสามารถส่งผ่านท่าเรือได้โดยไม่เสี ย
อากรนาเข้า และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
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สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนใน Export Processing Zones
การลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมการส่งออกจะได้รับพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
ดังต่อไปนี้
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับสัมปทานการลงทุน
จาก EPZA (ในกรณีนี้จะรวมเวลาที่ใช้ก่อสร้างโรงงานด้วย)
 การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นเวลา 10 ปี
 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax: VAT) และอากรนาเข้าเครื่องจักร
เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 การยกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ เ ก็ บ กั บ ค่ า สาธารณู ป โภคและค่ า บริ ก ารท่ า เรื อ
(Wharfage Charge)
ทั้งนี้ การลงทุนที่มีสามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในเขตส่งเสริมการส่งออก
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 ต้องเป็นการลงทุนใหม่ (Greenfield Investment) ที่มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่
 ร้อยละ 80 ของสินค้าที่ผลิตได้ต้องได้รับการส่งออก
 มี ร ายได้ จ ากการส่ ง ออกไม่ ต่ ากว่ า 500,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ปี โดย EPZA
จะประเมินรายได้ก่อนอนุมัติให้สิทธิประโยชน์ (ไม่มีบทลงโทษหากรายได้ไม่เป็นไป
ตามเป้า)
ต้นทุนการเช่าพื้นที่ในเขตส่งเสริมการส่งออก และขั้นตอนการขอนุญาตลงทุน
ค่าเช่าที่ดินในเขตส่งเสริมการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 0.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ตร.ม. ต่อปี
โดยนักลงทุนที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่สามารถยื่นขอเสนอโครงการกับ EPZA ได้โดยตรง (สามารถ
ยื่นข้อเสนอได้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ) และเมื่อได้รับใบอนุญาตลงทุน (EPZ License) สามารถเริ่ม
การก่อสร้างได้ทันที
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 สรุปผลการหารือกับ Gromack (T) Ltd.
ในวั น จั น ทร์ ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. คณะเดิ น ทางเข้ า พบกั บ คุ ณ ประยู ร
พงษ์ตระกูล ผู้บริหารบริษัท Gromack (T) Ltd. โดยสรุปประเด็นการหารือได้ดังต่อไปนี้
คุณประยูร เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในแทนซาเนีย เดินทางเข้ามา
ครั้งแรกเมื่อ ประมาณ 30 ปีที่แล้ว โดยแต่ก่อนแทนซาเนียเป็นประเทศคอมมิว นิสต์ รัฐบาลไม่
อนุญาตให้มีการค้าขายระหว่างบริษัทเอกชนหรือประชาชนทั่วไป การติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศต้อ งดาเนินการผ่ านรัฐบาลกลางเท่านั้น (ในขณะนั้น เกือ บทุกประเทศในในแอฟริกา
ตะวั น ออกมี ร ะบอบการปกครองแบบคอมมิ ว นิ ส ต์ ยกเว้ น เคนยา) ปั จ จุ บั น บริ ษั ท Gromack
ประกอบธุรกิจด้านการค้าขายเพชรและอัญมนี โดยเน้น การขุดพลอยดิบ โดยเฉพาะไพลินและ
ทับทิม ส่งออกกลับไปยังประเทศไทยเพื่อเจียระไนและขายในประเทศ ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการไทย
จานวนไม่มากนักในแทนซาเนีย ส่วนใหญ่ประกอบกิจการค้าขายเพชรพลอยและอัญมนี
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในแทนซาเนีย คือนโยบายรัฐบาลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย สิทธิประโยชน์การลงทุนที่นักลงทุนได้รับอนุมัติแล้วอาจถูกเพิกถอนได้ แล้วแต่
สภาพเศรษฐกิจและแรงกดดันทางการเมืองที่รัฐบาลต้องเผชิญ
รั ฐ บาลแทนซาเนี ย มี ก ฎหมายที่ เ ข้ ม งวดต่ อ การส่ ง ออกเพชรพลอยและอั ญ มนี โดย
ผู้ส่งออกต้องแจ้งถึงชนิด ปริมาณ มูลค่า และชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตามที่ รั ฐ บาลระบุ ก่ อ นที่ จ ะสา มารถส่ ง ออกได้ ทั้ ง นี้ พลอยแทนซาไนท์ (Tanzanite)
ซึ่งเป็นพลอยที่หายาก ที่พบได้ในประเทศแทนซาเนียเท่านั้น รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ส่งออกพลอย
ชนิดนี้ในรูปแบบดิบ ต้องได้รับเจียระไนก่อนส่งออก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเจียระไนเพชรพลอยใน
แทนซาเนี ย ยั ง ขาดความเชี่ ย วชาญ ไม่ ส ามารถผลิ ต เครื่ อ งเพชรที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เหมื อ นที่
ผู้ประกอบการไทยทาได้ มูลค่าเพิ่มจากพลอยแทนซาไนท์หรือเพชรพลอยชนิดอื่นๆ จึงยังไม่สูงนัก
อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูปมีศักยภาพสูง โดยเมืองอรุชาในทางตอนเหนือ
ของประเทศ รวมถึงพื้นที่ในประเทศเคนยาและเอธิโอเปีย มีพื้นดิ นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
และอาจเป็ น โอกาสในการตั้ ง โรงงานแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร ส่ ว นการประมงทะเล ปั จ จุ บั น มี
ผู้ประกอบการจานวนไม่มากนัก จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีประการหนึ่ง แต่ผู้ที่จะเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจนี้ควรมีความคุ้นเคยกับการทาประมงในพื้นที่ที่มีคลื่นรุนแรง ซึ่ งเป็นลักษณะหนึ่งของทะเล
แทนซาเนีย
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ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด การลงทุ น ของแทนซาเนี ย คื อ ความปลอดภั ย เป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ มี
เสถียรภาพทางการเมืองสูงที่สุดในทวีปแอฟริกาตะวันออก อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายอีก
จานวนหนึ่งที่นักลงทุนชาวไทยอาจต้องเผชิญ เช่น อัตราการเปลี่ยนงานที่อยู่ ในระดับสูง ระบบ
ราชการที่ยังมีความล่าช้า และระบบตลาด (Market Economy) ที่ยังมีพัฒนาการไม่สูงนัก
 สรุปผลการหารือกับ Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. คณะเดินทางเข้าพบกับ Director of Asia
and Australasia, Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation โดยสรุ ป ประเด็ น
การหารือได้ดังต่อไปนี้
ประเทศไทยและแทนซาเนียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ถึงแม้แต่ละประเทศจะยังไม่มี
สถานเอกอัครราชทูตในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่ง ในระยะต่อไป รัฐบาลแทนซาเนียมุ่งหมาย
จะสานความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และมีแผนที่
จะจัดตั้ง คณะกรรมาธิ ก ารร่วม Joint Commission (JC) เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ต่อการสร้าง
ความร่วมมือในประเด็นดังกล่าว
นอกจากนี้ ได้มีตัวแทนจาก Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation
เข้าร่วมประชุมและติดตามคณะเดินทางตลอดการเดินทาง
 สรุปผลการหารือกับ Tanzania Investment Center
ในวั น อั ง คารที่ 18 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. คณะเดิ น ทางเข้ า พบกั บ ตั ว แทนของ
Tanzania Investment Center (TIC) ในนครดาร์ เ อสซาลาม โดยสรุ ป ประเด็ น การหารื อ ได้
ดังต่อไปนี้
Tanzania Investment Center (TIC) ได้รับมอบหมายบทบาทหน้ าที่ใ นการดึงดู ด การ
ลงทุนจากต่างประเทศ อานวยความสะดวกกระบวนการจัดตั้งธุรกิจและการขอใบอนุญาตต่างๆ
ให้กับนักลงทุน การขอใบอนุญาตทางาน การขอใบอนุญาตธุรกิ จ (Business Permit) การจัดหา
ที่ดินเพื่อลงทุน และเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทที่จะขอรับสิทธิ
ประโยชน์ต้องขึ้นทะเบียนการลงทุนกับ TIC โดยต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

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

9-10

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

(บริษัทต่างชาติสามารถลงทุนและประกอบธุรกิจในแทนซาเนียได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก
TIC แต่จะไม่มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์)
ในปี 2558 แทนซาเนียมีการลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
แถบแอฟริกาตะวันออก มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็น
นักลงทุนจากสหราชอาณาจัก ร สหรัฐฯ มอริเชียส จีน และอินเดีย และสาหรับประเทศไทย มีการ
ลงทุนที่ได้ TIC รับรองทั้งหมด 4 โครงการ โดยเป็นการลงทุนในอุต สาหกรรมเกี่ยวกับแร่ ธ าตุ
(Mineral) พลาสติก และฟาร์มผสม (Mixed Farming)
สาหรับอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสาคัญในปี 2560 คือ 4 อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
1) อุตสาหกรรมเบา (Light Manufacturing) – ส่งเสริมให้ลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมการส่งออก
(EPZA) และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (SEZ) เพื่ อ การส่ ง ออกและตลาดในประเทศ ตามล าดั บ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
 ชิ้นส่วนยานยนต์ – ยานยนต์ส่วนใหญ่ในแทนซาเนียเป็นสินค้ามือสองที่นาเข้ามา
จากต่างประเทศ และรัฐบาลแทนซาเนียมุ่งหมายที่จะลดการนาเข้าและใช้ชิ้นส่วนที่
ผลิตในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการดึงดูดบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ให้เข้ามาตั้งโรงงาน
ในประเทศภายในปี 2564 และสร้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไว้รองรับความ
ต้องการชิ้นส่วนของผู้ผลิตยานยนต์เหล่านี้
 ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ แก๊ส และก๊าซธรรมชาติเหลว – โดยเฉพาะพื้นที่บนชายฝั่ง
เมืองมัทวารา (Mtwara) และนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศ ที่มีการขุดเจาะ
ก๊าซธรรมชาติ
 ผลิตภัณฑ์ยา – ร้อยละ 80 ของยาในประเทศได้รับการนาเข้ามาจากต่างประเทศ
รัฐบาลจึง พยายามส่ งเสริ มให้มีก ารผลิ ต ในประเทศมากยิ่งขึ้ น และยังมุ่งหวังให้
แทนซาเนียเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก
 การแปรรูปสิ นค้ าเกษตร – การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า เกษตร ปศุ สั ต ว์ ป่ า ไม้
ประมง น้าตาล และการผลิตน้ามันเพื่อการบริโภค
2) อุตสาหกรรมเหมืองและโลหะ (Mining and Metals) – ทองแดง ทอง และเงิน เป็นแร่ธาตุที่
หลักที่ขุดเจาะได้ในแทนซาเนีย โดยส่วนใหญ่สามารถพบได้ในพื้นที่แถบ Lake Zone ทางตอน
เหนือของประเทศ
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3) อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) – สิ น ค้ า เกษตรส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศถู ก ผลิ ต โดย
เกษตรรายย่อย เป็นการผลิตเพื่อการยังชีพ มิใช้การผลิตในเชิงพาณิชย์ รัฐบาลจึงมีเป้าหมายที่
จะปรับปรุงวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวให้มีความทันสมัยและเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
โดยผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีการกล่าวถึง เป็นดังต่อไปนี้
 เส้ น ใยฝ้ า ย – รั ฐ บาลจะห้ า มน าเข้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ใช้ แ ล้ ว ในปี 2562 จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องเพิ่มปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศ โดยมีหน่วยงาน Textile Development
Unit (เป็นหน่วยงานในสังกัดของ Ministry of Industry and Trade) ที่มีหน้าที่ดึงดูด
การลงทุนในทุกส่วนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 อ้อย – พื้นดินแทนซาเนียให้ผลผลิตอ้อยได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รัฐบาลจึง
ประสงค์ จ ะสนั บ สนุ น การผลิ ต น้ าตาล โดย ณ เดื อ นกรกฎาคม 2560 มี โ รงงาน
ประมาณ 5 แห่งในแทนซาเนีย
 การประมง – ส่ งเสริมทั้งการประมงน้ าจื ดและน้ าเค็ ม รวมถึ งการเลี้ ยงสั ต ว์ น้ า
(กลุ่มหลักที่ได้รับการสนับสนุนในขณะนี้คือการประมงทะเล โดยเฉพาะการจับปลา
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ที่รัฐบาลแทนซาเนียได้เปิดให้มีการลงทุนเมื่อไม่นาน
มานี้) นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือ เพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมประมงอีกด้วย
4) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism) – แทนซาเนียมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถ
ดึ ง ดู ด ชาวต่ า งชาติ ไ ด้ ดี ทั้ ง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ (National Park) เขตสงวนล่ า สั ต ว์ (Game
Reserve) และชายหาดหลายแห่ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ รัฐบาลมุ่งหวังให้มีการลงทุนใน
ธุรกิจนาเที่ยว (Tour Operator) การขนส่ง รวมถึงเป็นหุ้นส่วนลงทุนร่วมกับรัฐบาลเพื่อปรับปรุง
ที่พักในอุทยานให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนที่ TIC ให้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิทธิประโยชน์
ทางการเงิ น (Financial Incentive) สิ ทธิ ประโยชน์อื่ นๆ (Non-Financial Incentive) และสถานะ
นักลงทุนแบบ Strategic Investors ดังต่อไปนี้
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 สิทธิประโยชน์ทางการเงิน – การยกเว้นอากรนาเข้าเครื่องจักร (Capital Goods)
การลดหย่อนรายได้ตามมูลค่าการลงทุนเครื่องจักร (Capital Allowance) และการ
ลดลดหย่อนรายได้ตามค่าเสื่อมเครื่องจักร (Depreciation Allowance)
 สิทธิประโยชน์อื่นๆ – โควต้าแรงงานชาวต่างชาติ การรับรองเงินชดเชยในกรณีที่
กิ จ การถู ก โอนมาเป็ น ของรั ฐ (Nationalization) และสิ ท ธิ ใ นการโอนย้ า ยเงิ น ทุ น
ระหว่างประเทศอย่างเสรี
 สถานะ Strategic Investor – โครงการที่จะได้ สถานะนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
นายกรัฐมนตรี อีกทั้งมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการ
สร้างงานจานวนมาก มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยังขาดโอกาส
(Disadvantagous Area) ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับสถานะนี้ไม่จาเป็นมีคุ ณสมบั ติ
ดังที่กล่าวไปทั้งหมด แต่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะได้รับการพิจารณา
ที่นาเสนอในที่ส่วนนี้ เป็นสิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) และเขตส่งเสริมการส่งออก (EPZ) เท่านั้น แต่ถ้าเป็นการลงทุนใน 2 พื้นที่ดังกล่าว จะมีสิทธิ
ประโยชน์ เ ฉพาะพื้ น ที่ เ หล่ า นั้ น และหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ พิ จ ารณาคื อ Export Processing Zone
Authority
ส่วนการหาที่ดิน แทนซาเนียไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศ แต่ TIC
อนุญาตให้เช่าที่ดินได้เป็นเวลา 33, 66 หรือ 99 ปี แล้วแต่ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุน โดยอาจ
เป็นการเช่าจากชาวแทนซาเนียผู้ถือครองที่ดิน หรือเช่าพื้นที่ที่ TIC ได้เตรียมพร้อมไว้รองรับการ
ตั้งโรงงานโดยเฉพาะ
แทนซาเนียไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในแทนซาเนีย
ซึ่งรวมถึง บริการนาเที่ยว เช่ารถ การล่าสัตว์ ส่วนธุรกิจเหมืองแร่และการค้าแร่ ต้องมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ 50 และสาหรับธุรกิจโทรคมนาคม ชาวต่างชาติสามารถถือ
หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25
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 สรุปผลการหารือกับ Al-Hashoom Invesment
ในวั น อั ง คารที่ 18 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. คณะเดิ น ทางเข้ า พบกั บ ตั ว แทนของ
Al-Hashoom Invesment ในนครดาร์เอสซาลาม โดยสรุปประเด็นการหารือได้ดังต่อไปนี้
Al-Hashoom Investment เป็นบริษัทในเครือของ OILCOM Tanzania เป็นผู้ให้บริการ
ขนส่ งสิ นค้ าทางบกและทางเรือ มีกิ จการในแทนซาเนี ย ประเทศแถบแอฟริกาตะวั นออกและ
แอฟริกากลาง บริษัทมีสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot: ICD) เป็นของ
ตนเอง ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือดาร์เอสซาลาม เป็น ICD ที่มีสถานะเป็นบริเวณที่อยู่ภายใต้การควบคุ ม
ทางศุลกากร (Customs Controlled Area) จึงสามารถให้บริการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งกลับออกนอก
ประเทศ (Re-Export) ได้ บริษัทสามารถขนส่งได้ทั้งสินค้ าทั่วไป (General Cargo) สินค้าบรรจุ
คอนเทนเนอร์ (Containerized Cargo) สินค้ารวมกอง (Bulk) สินค้าหีบห่อ (Breal Bulk) รวมถึง
สินค้าอันตราย (Dangerous Cargo) เช่น สารเคมี นอกจากนี้ บริษัทยังมีรถบรรทุกอีกประมาณ
300 คัน ที่ใช้ส่งสินค้าไปยังประเทศยุกันดา รวันดา บุรันดี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ในปี 2559 Al-Hashoom Investment ขนส่งสินค้าผ่าน ICD ของบริษัทประมาณ 2,500
TEU ต่อเดือน ส่วนในปี 2560 พบว่า ปริมาณสินค้าขนผ่านปรับตัวลงเล็กน้อย เหลือประมาณ 750
ถึ ง 1,000 TEU จากราคาสิ นค้ า (Commodity) ในประเทศอื่น ที่ ปรั บตัว ลดลงเล็ กน้อ ย บริษั ท มี
วิสัยทัศน์จะพัฒนา
ในการส่งสินค้ากลับออกนอกประเทศ (Re-Export) ผ่าน ICD ของบริษัท ผู้ส่งควรระบุไว้
อย่างชัดเจนถึงจุดหมายปลายทางของสินค้ าและ ICD ที่ขนส่งผ่าน เพื่อป้องกันความล่าช้าที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งขั้ น ตอนศุ ล กากร โดยสามารถจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ไว้ ที่ ICD ได้ ไ ม่ น านเกิ น 30 วั น
(สามารถขยายเวลาได้อีก 30 หากมีความจาเป็น โดยต้องแจ้งกับศุลกากรแทนซาเนียก่อ นหมด
ระยะเวลาที่อนุญาตไว้ตอนแรก)
สาหรับอัตราค่าบริการ จะคิดโดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ระยะทาง (2) ประเทศ
และ (3) ปัจจัยเฉพาะพื้นที่อื่นๆ โดยการขนส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจะมี
ค่าบริการค่อนข้างสูง เนื่องจากถนนในประเทศมีสภาพไม่ดีนัก ส่วนการขนส่งระหว่างดาร์เอสซาลาม
และมวันซ่า ในอนาคตจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนลดน้อยลง โดยเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้า
ระหว่างสองเมืองนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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 สรุปผลการหารือกับ Tanzania Investment Center สาขา Mwanza
ในวั น อั ง คารที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. คณะเดิ น ทางเข้ า พบกั บ ตั ว แทนของ
Tanzania Investment Center สาขา Mwanza ในเมื อ งมวั น ซ่ า โดยสรุ ป ประเด็ น การหารื อ ได้
ดังต่อไปนี้
ในลาดับแรก เป็นการนาเสนอภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของเมืองมวันซ่า
และพื้นที่พื้นที่ Lake Zone (พื้นที่ในแถบทะเลสาบวิกตอเรีย) โดยสรุปประเด็นสาคัญได้ดังต่อไปนี้
 พื้นที่ Lake Zone เต็มไปด้วยทรัพยากรทางน้าและทางบก มีพื้นดินที่สามารถปลูก
พื ชได้ห ลายชนิด ทางตอนใต้ของเมืองมวันซ่าเป็นแหล่งเพชรและทอง มีบริษัท
ต่างชาติหลายแห่งเข้ามาทากิจการเหมือง ส่วนทะเลสาบวิกตอเรียเป็นแหล่งประมง
น้าจืดขนาดใหญ่ โดยอาณาเขตแทนซาเนียครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 49 ของ
น่านน้าทะเลสาบ
 อุตสาหกรรมประมงและแปรรูปเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรในพื้นที่ โดยปลา
กระพงแม่น้าไนล์ (Nile Perch) เป็นสัตว์น้าที่จับได้มากที่สุดในพื้นที่ทะเลสาบ และ
เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของแทนซาเนีย รองลงมาเป็นปลาซาร์ดีน (Sardine) และ
ปลานิล (Nile Tilapia) ทั้งนี้ รัฐบาลไม่อนุญาตให้ส่งออกส่วนปลาชนิดอื่นๆ ที่จับได้
ตามธรรมชาติ (สามารถส่งออกสัตว์น้าเพาะเลี้ยงได้)
เมื่อกล่าวถึงโอกาสทางการลงทุนในพื้นที่ Lake Zone อาจสรุปได้ดังนี้
 การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า (Aquaculture) – อุ ต สาหกรรมประมงที่ เ ติ บ โตอย่ า ง
รวดเร็วส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้าตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงพยายาม
ส่งเสริมธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยในขณะนี้มียังผู้ประกอบการจานวนไม่มาก
นัก ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อ (Pond Aquaculture) แต่การเลี้ยงในกระชัง (Cage
Aquaculture) ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก
 การประมงน้้าจืดและแปรรูป – มีบริษัทแปรรูปสินค้าประมงน้าจืดในพื้นที่อยู่แล้ว
หลายราย โดยทั้งหมดมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ (ส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดีย) เช่น
Omega Fish, Nile Perch Industry, Victoria Perch, VicFish แ ล ะ Tanperch
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เป็นต้น ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลั กของบริษัทเหล่านี้คื อปลากระพงแม่น้าไนล์ (Nile Perch)
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่จะไม่ได้รับใบอนุญาตให้จับปลาชนิดนี้อีกต่อไป แต่จะ
ยังได้รับอนุญาตให้จับและแปรรูปปลาซาร์ดีน
 การท้าฟาร์มปศุสัตว์ – แทนซาเนียมีจานวนปศุสัตว์สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของทวีป
แอฟริกา ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มของผู้เลี้ยงรายย่อย ผลิตภัณฑ์ยังขาดมาตรฐาน จึงอาจ
เป็นโอกาสของธุรกิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่จะเข้ามาปรับปรุงวิธีการผลิต
 การขนส่งทางน้้า – ทะเลสาบวิกตอเรียเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเคนยาและ
ยูกั นดา แต่ ณ เดือ นกรกฎาคม 2560 แทนซาเนียมีผู้ ใ ห้บริการขนส่ งสิ นค้ าและ
ผู้โดยสารในทะเลสาบวิกตอเรียเพียงรายเดียวเท่านั้น (เป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็น
เข้าของทั้งหมด)
 ซีเมนต์และก่อสร้าง – เมื อ งมวั น ซ่ า 1มี ป ระชากรมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ สองของ
แทนซาเนีย มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน และยังมีโอกาสในการเติ บโตอีกมาก
คาดได้ว่าจะมีความต้องการซีเมนต์ ปูน และวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นในอนาคต
นักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ Lake Zone สามารถมาขอรับคาปรึกษาด้านการลงทุน
การหาพื้ นที่ล งทุน ขอรับหนังสื อ รับรองการลงทุนและใบอนุญ าตต่างๆ ได้จากส านักงาน TIC
สาขามวันซ่าได้โดยตรง เว้นแต่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก
Ministry of Energy and Minerals
ตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ TIC กาหนดปริมาณการลงทุนขั้นต่าที่สามารถของหนังสือ
รับรองการลงทุนได้ไ ว้ที่ 500,000 ดอลลาร์ส หรัฐ โดยมูล ค่ านี้จะพิจารณาจากมูล ค่ าการลงทุ น
ทั้งหมด มิใช่การลงทุนครั้งแรก (Initial Investment)

1

เมืองมวันซ่าตั้งอยู่ในพืน้ ที่ของเขตการปกครองมวันซ่า (Mwanza Region) ซึ่งครอบคลุมพื้นทีช่ ายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบ
วิกตอเรีย
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 สรุปผลการหารือกับ Mwanza Regional Commissioner’s Office
ในวั น อั ง คารที่ 19 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. คณะเดิ น ทางเข้ า พบกั บ ตั ว แทนของ
Mwanza Regional Commissioner’s Office2 ในเมืองมวันซ่า โดยสรุปการหารือได้ดังต่อไปนี้
ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการลงทุนของแทนซาเนีย
ด้วยตาแหน่งที่ตั้งและอาณาเขต แทนซาเนียมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
ของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก โดยมีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรอินเดียและมีชายแดนติดกับ
อีก 8 ประเทศ ได้แก่ เคนยา ยูกันดา รวันดา บุรันดี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แซมเบีย
มาลาวี และโมซัมบิก ซึ่ง 6 จาก 8 ประเทศที่นาเสนอนี้ (ยกเว้นเคนยาและโมซัมบิก) เป็นประเทศ
ที่ไม่มีทางเข้าออกทะเล (Landlocked Country)
ทรัพ ยากรธรรมชาติเ ป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดการลงทุนในแทนซาเนีย โดยมีทั้งแร่ธาตุ
(ทอง เพชร และแทนซาไนท์) เชื้อเพิลงฟอสซิล (น้ามันและก๊าซธรรมชาติ) และดินที่สามารถปลูก
พืชได้หลากหลายชนิด
ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเขตการปกครองมวันซ่า (Mwanza Region)
เขตการปกครองมวันซ่า (Mwanza Region) มีประชากรประมาณ 3.2 ล้านคนในปี 2558
มีอัตราการเติบโตของประชากรประมาณร้อยละ 3 ต่อปี โดยเมืองมวันซ่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบวิกตอเรีย ซึ่งครอบคลุ ม
อาณาเขตของประเทศแทนซาเนีย ยูกันดา และเคนยา การขนส่ งสิ นค้ าไปยัง 2 ประเทศนี้ จึง
สามารถทาได้ทั้งทางบกและทางน้า
Regional Commisioner’s Office สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
 การแปรรูปสินค้าเกษตร
 การเพาะเลีย้ งสัตว์น้า (ทั้งการเลี้ยงในบ่อและเลี้ยงในกระชัง)
 การทาฟาร์มเพาะปลูกแบบใช้ระบบชลประทาน (Irrigation Farming)
2

Regional Commissioner เปรียบเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีแทนซาเนีย
ให้บริหารจัดราชการในพืน้ ที่

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/การทาธุรกิจในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย










9-17

การทาเหมืองและการการแปรรูปแร่ธาตุ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การท่องเที่ยว (กิจกรรมทางน้า และการประชุม)
การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (มีสถานะเป็นผู้พัฒนา
พื้นที่ (Developer) และลงทะเบียนกับ Export Processing Zone Authority)
การขนส่งสินค้า
การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
การผลิตเครื่องหนัง
การแปรรูปเนื้อสัตว์

 สรุปผลการหารือกับ Omega Fish
ในวั น พุ ธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. คณะเดิ น ทางเข้ า พบผู้ บ ริ ห ารของ
Omega Fish ในเมืองมวันซ่า โดยสรุปประเด็นหารือได้ดังต่อไปนี้
Omega Fish เป็นบริษัทแปรรูปสินค้าประมงที่ดาเนินการกิจการมาแล้วประมาณ 20 ปี
เจ้าของและผู้บริหารมีประสบการณ์กับอุตสาหกรรมประมงน้าจืดในทะเลสาบวิกตอเรียเป็นอย่างดี
โดยในอดี ต มี โ รงงานแปรรู ป สิ น ค้ า ตั้ ง อยู่ บ นชายฝั่ ง ในประเทศเคนยาและยู กั น ดา ในปั จ จุ บั น
Omega Fish รับซื้อสินค้าจากชาวประมงท้อ งถิ่ น ส่วนใหญ่เป็นปลานิล (Nile Tilapia) และปลา
กะพงแม่น้าไนล์ (Nile Perch) แล้ ว จึงนามาแล่ เ นื้อ เลาะก้าง และตัดเป็นชิ้นตามขวางหรื อ ตั ด
ตามยาว (Fillet) โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ถูกแช่เย็น (Chilled) เพื่อตลาดส่งออกเป็นหลัก
สาหรับอุตสาหกรรมประมงน้าจืดในพื้นที่ ในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการมี
รายได้น้อยลง โดยสาเหตุเป็นเพราะการประมงเกินขนาด (Overfishing) ทาให้ปริมาณผลผลิ ต
ลดลง จนส่งผลให้บริษัทหลายแปรรูปสินค้าหลายแห่งในพื้นที่ต้องปิดตัวไป
เมื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในทะเลสาบวิกตอเรีย ผู้บริหาร
ของ Omega Fish กล่าวว่า การเลี้ยงประมงน้าจืดอาจมีผลเสียต่อระบบนิเวศ และสมดุลของสัตว์
น้าที่เกิดตามธรรมชาติ จึงยังไม่แนะนาให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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 สรุปผลการหารือกับ Deep Sea Fishing Authority
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม คณะได้เดินทางไปยังเกาะแซนซิบาร์และเข้าพบกับ
ตัวแทนของ Deep Sea Fishing Authority (DSFA) เมื่อเวลา 13.30 น. โดยสรุปผลการหารือ ได้
ดังต่อไปนี้
Deep Sea Fishing Authority (DSFA) กากับดูแลการประมงในเขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ
(Exclusive Economic Zone: EEZ) หรือพื้นที่ทะเลจากชายฝั่ง 200 กม. รวมพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของ DSFA ทั้งหมด 223,000 ตร.กม. โดยการประมงในพื้นที่นี้ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
DSFA ซึ่งใบอนุญาตนี้จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี (อาจเป็นใบอนุญาต 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่
การพิจารณาของ DSFA) ส่วนการประมงในพื้นที่ทะเลอาณาเขต (Territorial Water) ซึ่งเป็นพื้นที่
กว้าง 12 ไมล์ทะเลจากชายฝั่งแทนซาเนีย ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตจาก Ministry of
Agriculture, Livestock and Fisheries
ในปี 2559 DSFA ออกใบอนุญาตการประมงน้าลึกให้กับเรือประมง 96 ลา ส่วนใหญ่เป็น
เรือจากประเทศไต้หวัน จีน และประเทศในทวีปยุโรป (เป็นใบอนุญาตเฉพาะเรือแต่ละลา บริษัท
ต้องได้รับใบอนุญาตตามจานวนเรือที่ใช้) โดยลาดับแรกบริษัทผู้ขอใบอนุญาตต้องลงทะเบียนธุรกิจ
ประมงกั บ Ministry of Agriculture, Livestock and Fishery และ Zanzibar Maritime Authority
ก่อนยื่นคาขอใบอนุญาตการประมงน้าลึกกับ DSFA ทั้งนี้ ผู้ยื่นคาขอเป็นบริษัทต่างชาติได้ (รวมถึง
บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในแทนซาเนีย) แต่ต้องให้ตัวแทนที่เป็นชาวแทนซาเนียดาเนินการให้
เพื่ อ ให้ ก ารติดต่อ ประสานงานรวดเร็ว ยิ่ งขึ้ น โดยอาจเป็นร่ว มทุน กับ บริษั ท ประมงในประเทศ
หรือบริษัทที่ปรึกษา/สานักกฎหมายที่คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมประมงน้าลึก โดยต้องแจ้งชนิดและ
ลักษณะของเรือที่จะใช้ประกอบกิจการ และชนิดสัตว์น้าเป้าหมาย ส่วนธงที่ติดบนเรือจะต้องเป็น
ตามสัญชาติของบริษัทที่ขอใบอนุญาต
DSFA ไม่มีการกาหนด Zoning หรือพื้นที่ที่เรือประมงสามารถจับสัตว์น้าได้ เรือประมง
สามารถเคลื่อนที่ได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการจับปลาทูน่า ต้องมีลูกเรือเป็น
ชาวแทนซาเนียอย่างน้อย 3 คนต่อเรือ 1 ลา
ปริมาณสัตว์น้าที่เรือที่จดทะเบียนกับ DSFA จับได้ในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 8,000 ตัน
โดยถ้าเป็นเรือประเภท Longliner จะจับได้ประมาณ 300 ตันในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ส่วนหาก
เป็นเรือ Seiners จะจับได้ประมาณ 700 – 800 ตันในระยะเวลา 1 – 2 เดือน (ณ เดือนกรกฎาคม
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2560 DSFA จะให้ใบอนุญาตกับเรือประมงสองประเภทนี้เท่านั้น ส่วนเรือประเภท Trawler กาลัง
อยู่ระหว่างการพิจารณา) ทั้งนี้ เรือที่จดทะเบียนกับ DSFA มีหน้าต้องรายงานข้อมูลเหล่านี้ และ
ต้องติดตั้งระบบติดตามตาแหน่งการเดินเรืออีกด้วย
โอกาสการลงทุนสาหรับการประมงในแซนซิบาร์ อาจเป็นได้ทั้งการประมงและการแปรรูป
สินค้าประมง ทั้งนี้ แซนซิบาร์ยังไม่มีสะพานปลา (Fish Landing Site) จึงอาจต้องมีการลงทุนใน
ส่วนนี้ก่อนจะสามารถดาเนินกิจการแปรรูปได้อย่างเต็มรูปแบบ

 สรุปผลการหารือกับ Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA)
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม เวลา 15.30 น. คณะได้เข้าพบกับตัวแทนของ Zanzibar
Investment Promotion Authority (ZIPA) โดยสรุปผลการหารือได้ดังต่อไปนี้
Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA) เป็ น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ของเกาะแซนซิบาร์ มีบทบาทหน้าที่เดียวกับ Tanzania Investment Center (TIC) ที่คณะได้เข้า
พบไปเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม แต่มีอาณาเขตที่รับผิดชอบเฉพาะเกาะแซนซิบาร์และหมู่เกาะ
ขนาดเล็ ก อื่น ๆ อยู่ ภ ายใต้ก ารปกครองของรั ฐ บาลแซนซิ บาร์ (Revolutionary Government of
Zanzibar) เท่านั้น
แซนซิบาร์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่แทนซาเนียไปทางตะวันออกประมาณ
20 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยเรือจากนครดาร์เอสซาลามประมาณ 2 ชม. มีประชากรประมาณ 1.5
ล้านคน เศรษฐกิจมีการเติบโตในปี 2559 ที่ร้อยละ 6.6 โดยมีอุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ยว
เป็นรายได้หลัก
ในด้านการลงทุน ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของแซนซิบาร์คือ เสถี ยรภาพทางการเมือง
และความเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศในกลุ่ม East African Community โดย ZIPA มีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
 การประมง – โดยเฉพาะการประมงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) ที่ได้เริ่ม
อนุญ าตให้ ชาวต่างชาติเ ข้ามาจับสั ต ว์น้าเมื่อ ไม่นานมานี้ การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้า
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(Fish Farming) และการลงทุนอื่นๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ เช่น การก่อสร้าง
สะพานปลา (Fish Landing Site)
 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน – ได้แก่ ถนน และโครงสร้างระบบขนส่ งทางน้า
และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ Free Economic Zone ผ่านความร่วมมือ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
 การพัฒนาพื้นที่เมือง – รัฐบาลแซนซิบาร์มุ่งหมายที่จะพัฒนาพื้นที่เขต Fumba
ทางตอนใต้ของเกาะ ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย
ในอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า เนื่ อ งจาก
แซนซิบาร์ยังคงพึ่งพาไฟฟ้าจากแทนซาเนียเป็นหลัก และเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมที่จะนามาซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
 เกษตรและเกษตรแปรรูป – ได้แก่ กลุ่มพืชกรรมสวน (Horticulture) โดยมุ่งหมาย
ให้ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ ร่ ง ผลผลิ ต เช่ น การปลู ก พื ชแบบไฮโดรพอนิ ก ส์
(Hydroponics) หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นต้น
ที่กล่าวไปข้างต้นเป็นอุตตสาหกรรมที่ ZIPA ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ มีพัฒนาการอยู่
พอสมควรแล้ว สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้เร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่มิใช่กลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวที่ได้รับการสนับสนุน เพราะนอกจากที่กล่าวไป ZIPA ยังส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนม การเลี้ยงและแปรรูปสัตว์ปีก กระดาษ พลาสติก วัสดุก่อสร้าง และ
การต่อเรือ
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
การลงทุนจากต่างประเทศที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์จะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย
300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ยกเว้นอุตสาหกรรมโรงแรม ต้องมีมูลค่าขั้นต่าที่ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
และอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการว่าจ้างงานในแซนซิบาร์ โดยสิทธิประโยชน์ที่ ZIPA กาหนดไว้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zone) เขตท่าเสรี (Free Port
Zone) และสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในพื้นที่อื่นๆ
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แนวคิดด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของแซนซิบาร์ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาที่ใช้แรงงาน
ในประเทศเพื่อผลิตสินค้าส่งออก อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ดังนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นการลงทุนในพื้นที่ใด สิทธิประโยชน์จะรวมถึงการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรนาเข้าเครื่องจักร
และวัตถุดิบ รวมถึงการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 สรุปผลการหารือกับ Tanzania Horticulture Association (TAHA) สาขาแซนซิบาร์
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม คณะได้เดินทางเข้าพบตัวแทนของ Tanzania Horticulture
Association (TAHA) สาขาแซนซิบาร์ เมื่อเวลา 9.30 น. และสรุปผลการหารือได้ดังต่อไปนี้
Tanzania Horticulture Association (TAHA) เป็นสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจพืชกรรมสวน
(Horticulture) มีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนทั้งในระดับเกษตรกรรายย่อย
และผู้ ป ระกอบการขนาดใหญ่ โดยบทบาทหลั ก ขององค์ ก รประกอบไปด้ ว ย 3 กิ จ กรรมหลั ก
ดังต่อไปนี้
 การให้ ค วามช่ว ยเหลื อ เกษตรกรรายย่อ ยเพิ่ มอัต ราการให้ ผ ลผลิ ต และปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และป้ อ งกั น การปลู ก เกิ น ความต้ อ งการ (Oversupply) ซึ่ ง เป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงหลังฤดูฝน (ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม)
 การเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับบริษัทแปรรูปสินค้า
 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและการคาดการณ์ปริมาณการผลิต
 การพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ (Organic Farming) และการปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น
(Hydroponics)
ส าหรั บ TAHA สาขาแซนซิ บ าร์ ปั จ จุ บั น มี เ กษตรกรเป็ น สมาชิ ก ประมาณ 700 ราย
ส่วนมากเป็นเกษตรกรที่ปลูกและขายโดยตรงกับผู้ซื้อรายย่อยหรือบริโภคในครัวเรือน อีกส่วนหนึ่ง
เป็นเกษตรกรที่มีกิจการแปรรูปขนาดเล็ก หรือขายให้กับโรงแรมในพื้นที่ โดยสินค้าที่มีการผลิต
มากที่สุด ได้แก่ มะเขือเทศ (มีปริมาณการปลูกประมาณ 20 ตันต่อเฮกเตอร์ ในบางปีมีการปลูก
เกินความต้องการของตลาด) รองลงมาเป็น เมล็ดพริกไทย แตงโม มะเขือ และแตงกวา ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจเหมาะต่อการลงทุนเพื่อแปรรูป
สินค้า ส่วนหัวหอม แครอท และมะม่วง เริ่มมีการปลูกมากขึ้น แต่ยังไม่แพร่หลายนัก
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ปัญหาที่พบเจอในการปลูกพืชกรรมสวนในแซนซิบาร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกรรมสวนในแซนซิบาร์ประสบกับความท้าทายเหล่ า นี้ใ น
ช่วงเวลาที่ผ่านมา
 ปัญหาการขาดแคลนน้้า – แซนซิบาร์ยังขาดระบบชลประทานที่มีคุณภาพ ไม่
สามารถกักเก็บน้าได้เพียงพอในฤดูหลังฤดูฝน
 เกษตรกรยังขาดความรู้ – ผลผลิตประมาณร้อยละ 65 ถึง 70 เน่าเสียก่อนการ
ขาย ซึ่งสะท้อนว่าเกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการยืดอายุสินค้า การเก็บและการ
บรรจุสินค้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาปัญหานี้ ทีมงานของ TAHA ลงพื้นที่ให้
ความรู้ในมิติต่างๆ ที่นาเสนอไป โดยกิจกรรมนี้ประสบความสาเร็จค่อนข้างมากใน
หมู่เกษตรกรขนาดกลาง (Midholder Farmer) และ TAHA ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่า
ปุ๋ย ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงในแซนซิบาร์
 ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ – เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกกับ TAHA จะได้รับ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคา ปริ ม าณเสนอซื้ อ และวิ ธี ก ารจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นข้ อ ความใน
โทรศัพท์สื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้
ดีขึ้น
 การท้า Contract Farming มีความยากล้าบาก – ในอดีต เคยมีการทดลองท า
Contract Farming แต่เนื่องจากการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและเกษตรกรเป็นไปได้ยาก
จนส่งผลให้การชาระเงินมีความล่าช้า
ในขณะนี้ TAHA พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกรรมสวนในแซนซิบาร์ รวมถึง
การดูแลพืชหลังเก็บเกี่ยว การบรรจุสินค้า และการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นโอกาสการลงทุนสาหรับ
ผู้ประกอบการไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้ TAHA ยังพยายาม
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ได้แก่ สับปะรด เสารส และมะม่วง เป็นต้น
 สรุปผลการหารือกับ EY Tanzania
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 20 กรกฎาคม คณะได้ เ ดิ น ทางเข้ า พบตั ว แทนของ EY Tanzania ใน
สานักงานนครดาร์เอสซาลาม เมื่อเวลา 15.30 น. และสรุปผลการหารือได้ดังต่อไปนี้
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ภาพรวมเศรษฐกิจแทนซาเนีย
นับตั้งแต่แทนซาเนียเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี 2538 เศรษฐกิจ
ในประเทศได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 7 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม
แทนซาเนียยังมีประชากรอีกเป็นจานวนมากที่ยังว่างงาน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลปัจจุบัน คือเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
เส้ นทางถนนและรถไฟ พั ฒนาอุต สาหกรรมการผลิ ต (Manufacturing) และแก้ปัญ หาคอรัปชั่น
ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนซ่อนเร้นที่ภาคเอกชนต้องแบกรับ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ชาวต่างชาติมี
ความมั่นใจต่อการลงทุนในแทนซาเนียมากยิ่งขึ้น
ในช่ว งที่ผ่ านมา แทนซาเนียเปิดกว้างต่อ การลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมการประมงทะเลและการทาเหมือง ส่วนระบบการ
ขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศก็ได้พัฒนาขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แทนซาเนียในอดีต มี
ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ระบบตลาด (Market Economy) ในประเทศจึงยังมีพัฒนาการ
ไม่สูงเท่าประเทศอื่นๆ อีกความท้าทายหนึ่งคือทักษะแรงงาน แต่ก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
หากพิจารณาในระดับอุตสาหกรรม แทนซาเนียมีโรงพยาบาลเอกชนจานวนไม่มากนัก
โดยที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเครือโรงพยาบาลจากประเทศอินเดีย ในส่วนโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา
(Specialized Optical Factory) ยังมีจานวนไม่มากเช่นกัน
เมื่ อ เร็ ว นี้ มี ก ารค้ น พบแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ น อกชายฝั่ ง ทางตอนใต้ ข องแทนซาเนี ย
ซึ่ ง มี บ ริ ษั ท หลายแห่ ง ให้ ค วามสนใจ รวมถึ ง BP และ ExxonMobil และอยู่ ร ะหว่ า งการเจรจา
สัมปทานกับรัฐบาลแทนซาเนีย
การเกษตรและเกษตรแปรรูปเป็นอีกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง โดยมีสัดส่วนต่อ GDP
ที่ร้อยละ 8 ในปี 2559 และห่วงโซ่อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างเด่นชัด ทั้งในกระบวนการแปรรูป
การบรรจุ และการขนส่งสินค้า โดยนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาทาธุรกิจเพาะปลูกในแทนซาเนี ย
สามารถติ ด ต่ อ ขอเช่ า ที่ ดิ น ได้ ผ่ า น Tanzania Investment Center (TIC) หรื อ เช่ า จากที่ ดิ น ชาว
แทนซาเนีย อย่างไรก็ตาม การเช่าที่ดินผ่าน TIC มักจะได้รับสัญญาเช่ามีเวลายาวนานกว่าและมี
กระบวนการการขอเช่าที่รวดเร็วกว่า ทั้งนี้ โอกาสของนักธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมนี้คือการแปรรูป
สินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าก่อนการส่งออก
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ในด้านการจัดเก็ บภาษี ภาษีเ งินได้นิติบุค คล (Corporate Tax) ของแทนซาเนี ย ในปี
2560 อยู่ที่ร้อ ยละ 30 ส่ ว นภาษีเ งินได้บุค คลธรรมดามีการจัดเก็บเป็นอัต ราขั้นบันได้ ระหว่าง
ร้ อ ยละ 9 ถึ ง 30 นอกจากนี้ แทนซาเนี ย ยั ง จั ด เก็ บ ภาษี ท างอ้ อ มอี ก จ านวนหนึ่ ง รวมถึ ง Skill
Development Levy (SDL) และ Municipality Levy ที่รัฐบาลนาไปใช้จ่ายกับโครงการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การพัฒนาท้องถิ่น ตามลาดับ และสาหรับแซนซิบาร์ มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
และบุค คลธรรมดาเท่ากับแทนซาเนีย เช่นเดียวกับอัต ราภาษีมูล ค่าเพิ่ม เพียงแต่มีหน่ว ยงาน
จัดเก็บรายได้ที่เป็นเอกเทศต่อกัน
ทั้งนี้ นโยบายด้านการจัดเก็บภาษีอ าจเปลี่ยนแปลงได้อ ย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อ การ
ตั ด สิ น ใจลงทุ น เป็ น อย่ า งมาก โดยก่ อ นหน้ า ปี 2558 สิ น ค้ า เกษตรทุ ก ชนิ ด ได้ รั บ การยกเว้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในปีต่อมารัฐบาลกาหนดให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรที่ไม่ได้รับการ
แปรรูป
ตั ว แทนของ EY ยั ง แนะน าให้ นั ก ลงทุ น จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ กั บ Tanzania Investment
Center (TIC) และขอใบรับรองการลงทุน (Certificate of Investment) เพราะจะได้รับโควต้าการ
ว่าจ้างชาวต่างชาติ 5 ตาแหน่งในทันที (ในทางปฏิบัติ การขอใบอนุญาตทางานสาหรับแรงงาน
กลุ่มนี้ยังต้องทาผ่านช่องทางปกติ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน นอกจากนี้ การขอต่อใบอนุญาตเป็นไป
ได้ค่อนข้างยาก)
ประเด็นสุ ดท้ายที่มีก ารหารือ กันคื อ การลงทุ นในพื้ นที่เ ขตส่ งเสริ มการส่ งออก (EPZ)
โดยพบว่า นักลงทุนต้องชาระภาษีมูลค่าตามปกติไปก่อน แล้วจึงค่อยขอคืนภายหลัง โดยจะได้รับ
คืนในรูปเงินสด ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้า งนาน (ประมาณ 6 เดือน ถึงแม้กฎหมายจะได้ระบุไว้
ว่าต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน 90 วัน)
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