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เหตุผลที่ Safaricom ยกให้การเปิดตลาดเอธิโอเปียว่าเป็นทางเลือกดีกว่า 

 
ภาพ : นาย Peter Ndegwa  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Safaricom 

 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 การสื่อสารโทรคมนาคมแห่งเอธิโอเปียประกาศว่า เอธิโอเปียได้พันธมิตรระดับโลก
อย่าง Safaricom เข้ามาร่วมกิจการโทรคมนาคม และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นความมุ่งมั่นในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของเอธิโอเปีย 

Safaricom ระบุว่า กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55.7 และ ตั้งใจที่จะเริ่มด าเนินการในปี 2565 ผ่านการเปิดตัว
เครือข่ายการให้บริการด้านเสียงและข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ นาย Peter Ndegwa ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารของ Safaricom  มีมุมมองในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึง ความเสี่ยงด้านการเมือง อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการประเมินมูลค่าธุรกิจของบริษัท 

ท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นในเอธิโอเปีย Safaricom เข้าใจดีว่า ความเสี่ยงทางการเมืองก็มีอยู่
เหมือนในประเทศอ่ืนๆ แต่ธุรกิจยังเป็นไปในเชิงบวกอยู่  มองว่าเป็นการลงทุนระยะยาว ค านึงถึงประชากรที่มี
จ านวนมากเป็นสิ่งส าคัญ มองว่า เอธิโอเปียเป็นประเทศเดียวที่มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพียงรายเดียว และไม่มี
ประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพเทียบเท่า  เพ่ือที่จะประกันความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัท Safaricom ได้วางโครงสร้าง
การขับเคลื่อนการลงทุนในแบบที่ผ่านเนเธอร์แลนด์ คือ เนเธอร์แลนด์มีสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคีกับเอธิโอเปีย  
สิ่งหนึ่งที่สนธิสัญญาดังกล่าวจะช่วยได้ คือ การบริหารความเสี่ยงที่ ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งในฐานะนักลงทุน 
Safaricom ไดว้างแผนท าประกันที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ด้านความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   Safaricom มองว่า เป็นความท้าทายในแง่ของสภาพ
คล่องและความผันผวนของค่าเงินในเอธิโอเปีย  รัฐบาลก าลังด าเนินการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงตลาด
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แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย  และเชื่อว่า การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะได้รับการเปิดเสรีมากขึ้นใน
ปี 2023 

ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน Safaricom มองว่า การลงทุนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนจ านวนมหาศาลใน
ระยะแรก อาจจะคาดหวังไม่ได้กับเงินปันผลที่จะออกมาในระยะเริ่มแรก  เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม Safaricom จะมี
การเริ่มจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

ด้านความได้เปรียบเชิงธุรกิจในเอธิโอเปีย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆภูมิภาคนี้ แต่ละประเทศจะมีระดับการ
พัฒนา  ระดับการเข้าแทรกแซงตลาด และความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างกัน  Safaricom มีเป้าหมายที่
ต้องให้บริการครอบคลุมประชากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดในใบอนุญาตประกอบกิจการ  ดังนั้น 
Safaricom มุ่งม่ันที่จะเร่งการเปิดตัวเครือข่ายให้บริการทั้งด้านเสียงและข้อมูล  เพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนแบ่งตลาด
ซ่ึง Safaricom เชื่อมั่นว่าสามารถท าได้   

ด้านการให้บริการ 5G  ซ่ึง Safaricom มีเสาสัญญาณอยู่ที่ประมาณ 20 แห่งขึ้นไป และ ก าลังมุ่งเป้าหมายให้มีเสา
สัญญาณ 150-200 แห่ง ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้   ความท้าทายของการเปิดตัว 5G คือ ต้องเข้าถึงและ
ครอบคลุมตลาดโทรศัพท์มือถือให้ได้จ านวนที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในเคนยา การเข้าถึงตลาดโทรศัพท์มือถือที่เปิด
ใช้งาน 4G นั้น มีเพียงร้อยละ 40.0 และ Safaricom พยายามเร่งให้เร็วขึ้นผ่าน Lipa Mdogo Mdogo ซึ่งได้เพ่ิม
โทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งาน 4G จ านวน 2-3 ล้านเครื่องต่อปี  ดังนั้น ภายใน 3 – 4 ปีนี้ ต้องเจาะตลาดให้ได้ที่
ประมาณร้อยละ 70.0 

การประเมินมูลค่าธุรกิจของ Safaricom นั้น   นาย Peter Ndegwa มองว่า มี 3 แง่มุม คือ  1) โอกาสในการ
เติบโตที่มองไปในอนาคต 2) ผลตอบแทน เช่น การจ่ายเงินปันผล  การให้ผลตอบแทนที่เป็นที่ยอมรับได้แก่ผู้ถือหุ้น  
3) วิธีบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางระบบข้อมูล ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และ อ่ืนๆ 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า  การที่ Safaricom เข้ามาร่วมกิจการโทรคมนาคมในเอธิโอเปีย ไม่ว่าจะเป็น 4G หรือ 5G  ย่อมมีผล
เชิงบวกในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ  มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ ในธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ ๆ  อีกทั้ง ยังจะช่วยเพ่ิมการจ้างงานผ่านทั้งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต  
จ านวนผู้บริโภคจะเพ่ิมข้ึนจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  ในอีกด้านเทคโนโลยีดังกล่าวอาจ
น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าที่มากขึ้นระหว่างคนที่สามารถกับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  ดังนั้น การเข้าถึง
บริการจึงมีความส าคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกชาวไทย ผ่านการเพ่ิมยอดขาย และ ลดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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1) เพ่ิมยอดขาย จากการขยายตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ platform ต่าง ๆ จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล เมื่อช่องทางการเข้าถึงตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น การน าเสนอสินค้าและบริการจะ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลที่เก็บจาก Mobile Application และมีระบบ IT 
เชื่อมโยงข้อมูล  การใช้อินเทอร์เน็ตจึงช่วยต่อยอดธุรกิจเพ่ิมยอดขายจากต่างประเทศได้ 

2) ลดค่าใช้จ่าย จากการเปลี่ยนการให้บริการในช่องทางที่เป็น Physical มาให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์แทน 
เช่น ผู้ส่งออกไม่จ าเป็นต้องไปน าเสนอสินค้าด้วยตัวเอง แต่สามารถผ่าน virtual exhibition ที่เป็นมุมมองใหม่ของ
งานอีเว้นท์กับระบบที่เสมือนจริง 

นอกจากนั้น การลงทุนดังกล่าว น่าจะเป็นส่วนช่วยให้มีการพัฒนาระบบการจ่าย-รับเงินผ่านระบบเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือในเอธิโอเปียให้มีการพัฒนาเป็นแบบ Mpesa มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าระหว่างเคนยากับเอธิโอเปียให้เติบโตในอนาคต อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ เช่น กฎหมายที่ยังมี
การควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เนต อัตราแลกเปลี่ยน และระดับความเข้าใจในการใข้งานอุปกรณ์และเครือข่าย
ต่างๆ เป็นต้น ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาต่อไป 

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติ ดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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