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ผู้ผลิตสินค้าในเคนยาเสนอรฐับาลให้เพิ่มอัตราภาษีน าเข้ากับกลุ่มประเทศนอกกลุ่ม EAC  
สิ่งท่ีผู้ประกอบการควรเร่งปรับแผนในการท าตลาด 

  
ภาพ: สินค้าน าเข้าท่ีจะถูกคิดอัตราภาษีสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม พลาสติก กระดาษ และเฟอร์นิเจอร์  

 
ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ความงาม สิ่งทอ และยานยนต์ เข้ามายังประเทศเคนยาอาจต้องเผชิญกับอัตราภาษีศุลกากรน าเข้าที่เพิ่ม
สูงขึ ้น หากประเทศกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community – EAC) ตกลงตามนโยบายการใช้
อัตราภาษีเดียวกันที่จะเก็บสินค้าน าเข้าจากประเทศที่มิใช้สมาชิกภาคี (Common External Tariff - CET) จากเดิมที่มี
อัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 25 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 หลังจากที่มีข้อเสนอของผู้ผลิตสินค้าภายใน EAC หรือเคนยา 
น าเสนอเข้าไปให้รัฐบาลเคนยาน าไปใช้พิจารณาในการประชุมกลุ ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African 
Community – EAC) ต่อไป  
 

การก าหนดอัตราภาษีส าหรับการน าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มฯ ภายใต้ข้อตกลง Common External Tariff - CET 
ปัจจุบันนั้น หากเป็นวัตถุดิบจะไม่คิดภาษี ผลิตภัณฑ์/สินค้ากึ่งส าเร็จรูป คิดภาษีอัตราร้อยละ 10 และผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูป 
ร้อยละ 25 ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตในประเทศเคนยาได้ตกลงตามข้อเสนอของภาคเอกชนในประเทศเคนยาแล้วว่าจะคิดอัตราภาษี
ที่ร้อยละ 35 ซึ่งในบรรดาประเทศสมาชิก AEC อย่างประเทศยูกันดาได้เสนออัตราภาษีร้อยละ 35 ประเทศแทนซาเนีย 
เสนออัตราร้อยละ 33 ประเทศรวันดาและประเทศบุรุนดี เสนออัตราร้อยละ 30 ในกลุ่มสินค้าน าเข้าดังกล่าว 
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ผลิตภัณฑ์ที่จะถูกพิจารณาปรับอัตราน าเข้าจากประเทศที่มิใช้สมาชิกภาคี (Common External Tariff - CET) ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในนโยบายการอุตสาหกรรมของ EAC (2012-2032) ได้แก่ สิ่งทอ เหล็ก เหล็กกล้า และยานยนต์ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงสินค้าประเภทอื่นที่เพิ่มเติมจากนโยบายดังกล่าว เช่น รองเท้า เครื่องประดับศีรษะ ดอกไม้ประดิษฐ์ และวิกผม 
สาเหตุที่ผู้ผลิตต้องการให้ปรับอัตราภาษีเพิ่มสูงขึ้นเพื่อจ ากัดการน าเข้าสินค้าสินค้าในกลุ่มที่กล่าวมา เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้
สินค้าที่สามารถผลิตในประเทศได้มากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยการ
น าเข้าด้วยต้นทุนราคาต ่าจากประเทศในแถบเอเชีย อีกทั้งยังต้องการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟรกิา
ตะวันออกให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

อย่างไรก็ดี เสียงสะท้อนจากผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ด้านความงามบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการปรับภาษีดังกล่าว เพราะวัสดุ/
วัตถุดิบทดแทนในประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนั้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้อาจเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมด้านความงามในท้องถิ่นหลุดออกไปจากการเป็นส่วน
หนึ่งของภาคธุรกิจในประเทศ และเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชน์จะตกอยู่กับประเทศอื่นๆ อย่างไนจีเรีย  เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ได้รับการยอมรับในด้านธุรกิจความงามมากข้ึน 
 

จากการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจเชื่อว่าภายในสิ้นปี 2565 นี้ ตลาดความงามในแอฟริกาจะมีมูลค่ามากถึง 14 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยการเติบโตส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ที่มีไนจีเรีย และแอฟริกาใต้เป็นผู้น าตลาด โดยดูได้จาก
เปรียบเทียบมูลค่าของตลาดในสินค้าดังกล่าวประเทศเคนยาเมื่อปี 2564 ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 320 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ในขณะที่ประเทศไนจีเรียมีมูลค่าถึง 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
 

ความเห็นของ สคต. 
ในอนาคตหากสินค้าด้านความงาน ตลอดจนสินค้าประเภทอื่นๆที่จะถูกเรียกเก็บภาษีน าเข้าในอัตราใหม่ที่น่าจะสูงขึ้นเป็น
ร้อยละ 30-35 จากเดิม 25 นั้น สินค้าน าเข้าที่เป็นผู้น าตลาดในเคนยาจากแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ที่อยู่ในกลุ่ม
สินค้าที่มีการปรับอัตราภาษีน าเข้าสูงขึ้น อาจส่งผลให้การส่งสินค้ามาขายยังประเทศเคนยา และประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community – AEC) อ่ืนๆ อย่างยูกันดา และแทนซาเนีย อาจประสบปัญหา
ต้นทุนที่มากข้ึน นอกจากนั้น ยังอาจจะเกิดภาวะการชะลอการน าเข้า หรือหยุดการน าเข้า ซึ่ง ทางผู้ประกอบการ / บริษัท 
ในประเทศไทยที่มีก าลังอาจต้องปรับกลยุทธ์จากการส่งออกสินค้ามาขายให้เป็นการเข้า มาร่วมลงทุนธุรกิจในประเทศ
ดังกล่าวแทน นักธุรกิจหรือผู้ส่งออกที่มีความสนใจจะท าการส่งออกสินค้าหรือเข้ามาลงทุนในตลาดเคนยาหรือแอฟริกา
ตะวันออก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ สคต. ณ กรุงไนโรบี ที่ email. info@ocanairobi.co.ke 
ที่มา : The EastAfrican 
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