
 

ข่าวเด่นรายสัปดาหจ์ากเคนย่า 
วันที่ 26-31 มีนาคม 2563 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Weekly News 
Date 26-31 March 2020  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

√ นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทนุ √ แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
          

Call Center 1169 
www.thaitrade.com 
www.ditp.go.th  

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 
เคนยาออกมาตรการด้านการเงินและภาษีช่วยภาคธุรกิจสู้ COVID 19 

 
เมื่อวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2563 ประธานาธิบดีเคนยาตา ของเคนยา ประกาศนโยบายด้านการเงินและภาษีเพ่ือ
หวังจะช่วยภาคธุรกิจเคนยาโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMES) สู้กับภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่เศรษฐกิจของทั่วโลกประสบปัญหาจะตกต่ำในรอบหลายสิบปีจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัส COVID 19 ที่กำลังเป็นที่วิตกกังวลของทุกภาคส่วนดังที่ปรากฎในปัจจุบัน 
 
ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการเพ่ิมเติมจากการลดดอกเบี้ยนโยบายการเงินที่ธนาคารกลางเคนยาตัดสินใจลด
ดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 8.25 เหลือ 7.25 เมื่อวันที่ 24 มีนาคมท่ีผ่านมา และ ยังผ่อนปรนลดเพดานเงินสำรอง
ความเสียหายจากหนี้เสียในระบบธนาคารพาณิชย์ที่จากเดิมที่ให้มีเงินสำรองไว้ที่ 5.25% เป็น 4.25% ของยอดการ
ปล่อยสินเชื่อ โดยคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเพื่อปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจกว่า 35.2 ล้านพันล้านเคนยาชิลลิ่ง 
เพ่ิมเติมในการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับภาคธุรกิจในเคนยา 

 
ภาพกระทรวงการคลังของเคนยา องค์กรที่เป็นหลักในการนำเคนยาสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ 
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จากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 รัฐบาลเคนยาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อ
ดังกล่าวแล้ว 50 คน โดยรัฐบาลเคนยาได้ออกมาตรการหลายอย่างโดยมีมาตรการสำคัญมีดังนี้ 
 

(1) ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 16 เหลือ ร้อยละ 14  เพื่อช่วยเพิ่มกระแสเงินสดในระบบเศรษฐกิจ
และช่วยประชาชนที่อาจมีกำลังซื้อท่ีลดลง 
(2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลที่มีรายได้น้อยกว่า 24,000 KES/เดือน เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพ่ือให้มีกำลัง
ชื้อมากขึ้นในภาวะข้าวยากหมากแพง 
(3) ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 25 เพ่ือช่วยให้ภาคธุรกิจมีภาระทางภาษีน้อยลงและมี
สภาพคล่องมากขึน้ 
(4) ลดเงินเดือนของผู้บริหารในระดับต่างๆ เช่น ประธานาธิบดีลดเงินเดือน 80% รัฐมนตรีลดเงินเดือน 50% 
ระดับผู้บริหารของส่วนราชการระดับตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปลดเงินเดือน 25-30% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ผู้บริการธุรกิจ
ต่างๆ เอาไปเป็นตัวอย่างให้เสียสละแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือแรงงานทั่วไปให้มีกำลังใจในการทำงานต่อไป 
 
นอกจากนั้น ยังไดป้ระกาศ Curfew ห้ามการเดินทางนอกเคหะสถาน ในเวลา 19.00 น. – 05.00 น. โดยไม่มี
กำหนด ให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 63 ซึ่งหากมีมาตรการเพิ่มเติม สคต. จะได้รายงานให้ทุกท่านทราบ
โดยเร็วต่อไป   

 
ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า หลังจากเกิดการพบผู้ติดเชื้อ COVID 19 ในเคนยารายแรกเมื่อวันก่อนดังกล่าวนั้น เริ่มมีความตื่น
ตระหนกในคนทั่วไปที่ไม่เชื่อมั่นการตรวจสอบผู้เสี่ยงในการติดเชื้อและระบบสาธารณสุขของเคนยาว่าจะรับมือกับ
การระบาดของโรคดังกล่าวได้ ทำให้เกิดสิ่งต่างหลายอย่างๆ ซึ่งที่สำคัญ คือ  

ประการแรก เกิดการขาดแคลนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัส เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น ทำให้ราคาขึ้นสูงกว่าปกติถึง 3-4 เท่า และการเริ่มกักตุนสินค้าอาหารสำเร็จรูป เช่น 
ปลากระป๋อง แป้งข้าวโพด เป็นต้น ทำให้สินค้าเกิดภาวะขาดตลาดในห้างหรือร้านค้าบางแห่ง 
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ประการที่สอง รัฐบาลส่งเสริมให้การชำระเงินและค่าบริการต่างๆ ในเคนยา เลิกหรือลดการใช้ธนบัตรเพราะถือ
แหล่งที่เสี่ยงกับการที่จะติดไวรัสได้ โดยจูงใจและสนับสนุนให้คนใช้ Mobile Money หรือ M-Pesa ในเคนยา โดย
ลดค่าธรรมเนียมและเพ่ิมวงเงินในการชำระสินค้าให้สูงขึ้น 

ประการที่สาม ภาคธุรกิจเคนยา โดยเฉพาะผู้นำเข้าต่างชะลอการนำเข้าเนื่องจากขาดสภาพคล่องของกระแสเงิน
สด ทำให้ชะลอการนำเข้าสินค้าหรือการลงทุนขยายธุรกิจต่างๆ ออกไปโดยปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สินค้ าใน Stock 
เพื่อจำหน่ายเท่านั้น และจะพิจารณานำเข้าเมื่อสินค้าใน stock หมดลงเท่านั้น เนื่องจาก มีภาระทั้งการชำระหนี้
กับธนาคารและต้องเก็บเงินสดเพื่อประคองธุรกิจที่มีปัญหากำลังชื้อหด การใช้จ่ายของคนน้อยลงที่อาจจะเกิดขึ้น
เป็นระยะเวลานานกว่าการระบาดของไวรัสจะคลี่คลายลง  

ประการสุดท้าย ค่าเงินเคนยาซิลลิ่งมีการอ่อนค่ามาที่สุดโดยในวันศุกร์ที ่ผ่านมาอ่อนค่าลงถึงระดับที่ 109.12 
เคนยาซิลลิ่งต่อ 1.00 USD ซึ่งอ่อนค่าลงที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของเศรษฐกิจ
เคนยาที่เป็นที่กังวลของนักธุรกิจโดยทั่วไป ที่คาดว่ารัฐบาลอาจจะประสบหนี้สาธารณะที่อาจพุ่งสูงขึ้นจากร้อยละ 
62 เป็นร้อยละ 65-70 ในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้ จากการที่จะมีรายได้จากภาษีน้อยลงและต้องนำเงินส่วนหนึ่งไป
ชำระหนี้ต่างประเทศที่กู้มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลไม่มีเงิน
งบประมาณมาลงทุนพัฒนาประเทศตามที่ควรนั่นเอง 
 
ทั้งนี้ เราคงต้องติดตามว่า ผลกระทบของการระบาด COVID 19 นี้จะส่งผลลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เคนยารุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ทุกคนกังวลเพียงใด ซ่ึงคงเป็นเรื่องที่ทั้งท่านผู้ส่งออกไทยและภาครัฐของไทย
ต้องสู้และหาทางออกร่วมกันต่อไป เป็นกำลังให้ทุกท่านนะครับ 
 
ผู้ส่งออกท่ีสนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนย่า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ 
ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 
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