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อุตสาหกรรมซีเมนต์ของเคนยาประสบปัญหาความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ผลกระทบจาก COVID 19 

 
อุตสาหกรรมซีเมนต์ของเคนยาเริ่มประสบปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้จำนวนมาก จากผลกระทบที่
ความต้องการซีเมนต์ในประเทศลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลดลงจากมาตรการ lock down ของรัฐบาล
เพื่อสู้กับการระบาดของ COVID19 ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้าง หรือ โครงการก่อสร้างต่างๆ ลดลง มีผลให้ความ
ต้องการซีเมนต์ในธุรกิจก่อสร้างของเคนยาลดลงอย่างมาก 
 

 
ภาพผู้ผลิตซีเมนต์รายหนึงในเคนยา กำลังทดสอบมาตรฐานของซีเมนต์  

ในโครงการก่อสร้างถนนแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบี ของเคนยา  
 
จากการเปิดเผย BAUBURI CEMENT  ผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดรายหนึงของเคนยา ได้เปิดเผยว่า บริษัทกำลัง
ประสบปัญหาด้านความสามารถในการชำหนี้จากการขยายกำลังการผลิตประมาณ 900,000 ตันในปีที่ผ่านมาที่มี
ผลให้ บริษัท มีกำลังการผลิตรวมกว่า 3.2 ล้านตันต่อปี จากการคาดการณ์ว่าจะรองรับการขยายตัวของธรุกิ จในปี 
2019 และ 2020 ของบริษัท ส่งผลให้หนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว จากเดิมประมาณ 258 ล้านเคนยาซิ
ลลิ่ง เป็น 458 ล้านเคนยาชิลลิ่งในปี 2020 แม้หนีดังกล่าวจะเป็นการลงทุนโรงงานซีเมนต์ในประเทศยูกานดา   
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ชื่อว่า Hima Cement Limited (HCL) เกือบทั้งหมดก็ตาม แต่ด้วยสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่าง
รุนแรงทั้งในเคนยา และยูกานดาทำให้ปริมาณความต้องการของซีเมนต์ในประเทศเคนยาและยูกานดาลดลงกว่า 
40%  
 

นอกจากนั้น การที่ผู้ผลิตอีกหลายบริษัทในเคนยาต่างขยายกำลังการผลิตในปี 2018-2019 เพราะคาดการณ์ว่าจะ
มีปริมาณความต้องการที่สูงขึน้มาก เช่น   Athi River Mining and Cemte เพ่ิมกำลังการผลิตจาก 2 ล้านตันต่อปี 
เป็น 6 ล้านตันต่อปี จากโรงงานแห่งใหม่ท่ี Nakaru ทำให้มีกำลังการผลิตถึง 6 ล้านตันในปี 2020 เป็นต้น ส่งผลให้
ผู้ผลิตซีเมนต์ทุกรายต่างประสบปัญหาว่าจะนำเงินจากไหนมาชำระหนี้ที่กู้มาในการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว 
 

และเมื่อผู้ผลิตต่างๆ มีกำลังการผลิตเหลือจากกำลังที่ขยายกันไปค่อนข้างมาก จะทำให้การแข่งขันด้านราคาจะมี
สูงขึ้นตามไปด้วย จะเห็นได้จากกำไรที่ลดลงของ Bumburi Cement ที่ลดลงกว่า 200 ล้านเคนยาชิลลิ่งในปี 2019 
จากเดิม 572 ล้านเคนยาชิลลิ่งในปี 2018 เป็น 359 ล้านเคนยาชิลลิ่ง ซึ ่งบริษัทต่างๆ คงต้องเร่งเจรจาปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีมูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านเคนยาชิลลิ่งกับเจ้าหนี้ต่อไป ไม่เช่นนั้น ก็คงไม่สามารถแข่งขันได้เพราะ
จะมีปัญหาสภาพคล่องและไม่มีเงินมาชำระหนี้ตามท่ีเคยประมาณไว้ได้  
 
ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า ตามที่ภาคธุรกิจต่างๆของเคนยา ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลดตัวของเคนยา และทั่ว
โลกจากการระบาดของ COVID19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถประมาณการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อได้ โดย
เคนยาเองได้รับผลกระทบในหลายด้าน เช่น ภาคการผลิตมีผลผลิตลดลงกว่า 30% ภาคการท่องเที่ยวมีรายได้
ลดลงกว่าร้อยละ 60 ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยลบที่ทำให้ปริมาณความต้องการของการใช้ซีเมนต์เพ่ือก่อสร้างหรือลงทุน
ใหม่ๆ ในประเทศต้องชะลอตัวและได้รับผลกระทบอย่างมาก ภาคธุรกิจคงต้องหาทางออกที่จะผ่อนหนักเป็นเบา
และประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดจากสถานการณืให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น การปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เพื่อเพิ่มต
สภาพคล่องทางการเงิน หรือ ควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้คู่ค้า ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เป็นต้น ซึ่ง สคต. จะได้
ติดตามสถานการณผ์ลกระทบในแง่ต่างๆ ต่อไปอย่างใกล้ชิด  
 

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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