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กรมสรรพากรเคนยาออกระเบียบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและภาษีนำเข้าใหม่ เพิ่มต้นทุนการบริหารจัดการของ 

ผู้นำเข้าเคนยา ซ้ำเติมปัญหากระแสเงินสดในการบริหารจัดการธุรกิจ มีผลหลังวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นี้ 
 
จากการเปิดเผยของกรมสรรพากรเคนยา และแหล่งข่าวจากผู้นำเข้าเคนยาในสินค้าสำคัญหลายรายการ ได้แก่ 
อาหาร รถยนต์มือสอง แอลกอฮอล์ เสื้อผ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่กรมสรรพากรเคนยา หรือ The 
Kenya Revenue Authority (KRA) ได้ออกระเบียบใหม่ให้ บริษัทผู้นำเข้าในสินค้าข้างต้น ต้องทำการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมในการเก็บสินค้าคงคลัง ค่าภาษีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทีที่มีการ
นำเข้าสินค้า จากเดิมท่ี ผู้นำเข้าในสินค้ากลุ่มนี้ จะได้รับการยกเว้นเรียกเก็บ หรือ ชำระเงินดังกล่าว ได้ภายหลังการ
นำเข้าเป็นเวลา 90 วัน หลังจากท่ีมีการนำเข้าสินค้า  
 

 
อาคารสำนักงานของกรมสรรพกรเคนยาในกรุงไนโรบี 

 
โดยธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบในกลุ่มสินค้าดังกล่าว จะมีเพียง บริษัทท้องถิ่น และผู้นำเข้ารถยนต์ใหม่ เท่านั้นที่
ได้รับการยกเว้นในระเบียบดังกล่าว อาทิ เช่น East African Breweries Limited ผู้ผลิตเบียร์และเครื่องดื่มยี่ห้อ 
Tasker, BAT Kenya ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตารีรถยนต์ของเคนยา, Toyota Kenya โรงงานประกอบรถยนต์และ
ชินส่วนรถยนต์ของโตโยต้าของเคนยา เป็นต้น  
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ประกาศแก้ไขระเบียบดังกล่าว เป็นระเบียบที่ได้แก้ไข จากการเสนอของ คณะกรรมการศุลกากรและค้าชายแดน
ของเคนยา (Commissioner of Customs and Border Control) ที่ต้องการควบคุมการบริหารจัดการสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตเป็นที่เก็บสินค้าคงคลัง (Bonded Warehouse) ของศุลกากรที่ได้รับประโยชน์ให้ผู้นำเข้าที่เก็บสินค้า
ไว้ในสถานที่ดังกล่าว ได้รับการยกเว้นการเก็บธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าได้เป็นเวลา 90 วัน
หลังจากวันที่มีการนำเข้าสินค้า ซึ่งปกติ ผู้นำเข้าสินค้าของเคนยาจะใช้ประโยชน์จากท่ีเก็บสินค้าคงคลังดังกล่าว ใน
การเก็บสินค้าที่เขายังไม่มีเงินมานำสินค้าออกไปจากท่าเรือ หรือ นำไปจำหน่ายได้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการ
บริหารจัดการสินค้าของตนเองให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และบางครั้งนำมาซึ่งการปล่อยสินเชื่อให้กับคู่ค้าที่
เกี่ยวข้อง เช่น ห้างค้าปลีก ผู้ค้าปลีกส่ง เป็นต้น ที่เป็นคนรับสินค้านำเข้าดังกล่าวไปขายต่อ และเพ่ิมกระแสเงินสด
ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง โดยผู้นำเข้ามักนำสินค้านำเข้ามาเก็บไว้ตามที่เก็บสินค้าคงคลังดังกล่าวตาม
ศูนย์เก็บสินคา้ในเมือง Nairobi หรือ Mombasa  
 
โดยมาตรการดังกล่าว ทางหนึ่ง กรมสรรพากรเคนยาต้องที่จะเก็บเงินรายได้ของตนเองได้รวดเร็วมากขึ้น เพ่ือ
นำไปใช้ลงทุนและนำไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศในโครงการต่างๆให้เร็วขึ้น แต่อีกทางหนึ่ง ผู้นำเข้า
โดยเฉพาะรายเล็กจะต้องประสบปัญหาต้นทุนการนำเข้าที่สูงมากขึ้น และการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่
เป็นปัญหาในระบบเศรษฐกิจของเคนยารุนแรงมากขึ้นไปอีก จากเดิมที่มีปัญหาในปัจจุบันมากอยู่แล้ว โดยคาดว่า
จะส่งผลเสียต่อบรรยากาศในการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบในมาตรการ
ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้ราคาสินค้าในกลุ่มสินค้าดังกล่าว เริ่มขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก ผู้นำเข้าจะนำเข้าสินค้าใน
ปริมาณที่น้อยลงตามกระแสเงินสดที่สามารถบริหารจัดการได้เท่านั้น และการนำเข้าสินค้าใหม่จะทำได้ยากขึ้น 
เพราะผู้นำเข้าจะมีความระมัดระวังในการนำเข้าสินค้าที่ไม่เคยนำเข้ามาก่อนมากขึ้น เพราะหากนำเข้าสินค้า
มาแล้วขายไม่ได้ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าก็จะมีสูงขึ้นตามไปด้วย การบริหารจัดการของผู้นำเข้าก็จะเป็นไปใน
แบบลดความเสียงและเข้มงวดในการชำระเงินหรือหนี้กับคู่ค้าของตนเองที่เข้มงวดมากข้ึนตามไปด้วย 
 
บริษัท PWC ได้ให้ความเห็นว่า นโยบายของรัฐบาลเคนยา ดังกล่าว กำลังจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง เนื่องเคนยา
มีความต้องการจะเป็นศูนย์กลางการผลิตในการค้าในแอฟริกาตะวันออก แต่การออกมาตรการดังกล่าว นอกจาก
จะทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจที่ใช้เคนยาเป็นแหล่งการนำเข้าสินค้าต้นทุนต่างๆแล้ว ยังทำให้เคนยาเป็นตลาดที่ไม่
สามารถนำเข้าสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆได้โดยง่าย เช่นเดิม ซึงจะทำให้บริษัทนักลงทุนต่างๆ อาจหันไปลงทุนใน
ประเทศอื่นๆที่มีต้นทุนและบรรยากาศในการทำธุรกิจที่ดีกว่า เช่น แทนซาเนีย ยูกานดา หรือ เอธิโอเปีย ได้ใน
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อนาคตต่อไป จึงเป็นที่น่าจับตาว่า มาตรการของกรมสรรพกรที่ว่านี้จะส่งผลร้ายแรงเพียงใดในภาพรวมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้าน การนำเข้าสินค้า การผลิตสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาอุตสาหกรรมในห่วง
โซ่อุปทานต่างๆ และการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งน่าจะส่งผลโดยรวมต่อการบริหารจัดการของธุรกิจต่างๆ ใน
เคนยาที่จะมีในอนาคตต่อไป 
 

ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า จากสถานการณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ทางหนึ่ง รัฐบาลเคนยากำลังประสบภาวะถังแตกและ
ต้องการเงินจากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้น แต่ผลกระทบเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาสภาพคล่องกระแสเงินสดของภาคธุรกิจที่รุนแรงอยู่แล้ว จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น อาจต้องมีบริษัทเลิกกิจการ 
การจะต้องวางแผนในการบริหารจัดการสต็อกสินค้าแบบใหม่ ที่อาจเพิ่มภาระให้ผู้บริโภค และนักลงทุนต่างๆ 
ตลอดจนการลดความได้เปรียบของเคนยาในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าในแอฟริกาตะวันออก ที่อาจ
ส่งผลเสียในระยะยาวของเคนยาต่อความสามารถในการเป็นศูนย์กลางให้กับประเทศอื่นๆ ที่พยายามเป็นคู่แข่ง
เคนยาในเรื่องดังกล่าว เช่น แทนซาเนีย ยูกานดา หรือ เอธิโอเปีย เป็นต้น  

สำหรับการส่งออกสินค้าไทยนั้น สคต. ประมาณการว่า มาตรการดังกล่าว จะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าต่างๆ ที่ไทย
มีศักยภาพในการส่งออกมาเคนยา ได้แก่ อาหาร ชิ้นส่วนรถยนต์ แอลกอฮอล์ เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 
จะทำให้การขยายตลาดในสินค้าใหม่ๆ ที่ผู้ส่งออกรายใหม่มุ่งหวังจะทำได้ยากข้ึน และการนำเข้าในปริมาณมากๆใน
อนาคตอันใกล้น่าจะทำได้ยาก เพราะผู้นำเข้าจะสนใจนำเข้าสินค้าที่สามารถทำตลาดได้ง่าย ได้กำไรเร็วมากกว่า 
และยังอาจนำไปสู่การเจรจาต่อรองเงื่อนไขการชำระเงินที่ไม่เอื้ออำนวยและมีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ขอเครติดใน
การชำระเงินให้นานขึ้น เป็นต้น ผู้ส่งออกไทยในระยะยาวอาจต้องมองหาตลาดใหม่ๆทีมีความน่าสนใจมากกว่า
เคนยา เช่น แทนซาเนีย หรือ เฮธิโอเปียในการส่งสินค้าไปยังประเทศอ่ืนๆในแอฟริกาตะวันออกแทน จนกว่าปัญหา
ด้านสภาพคล่องของกระแสเงินสดของเศรษฐกิจเคนยาจะดีขึ้นต่อไป โดยในภาพรวม สคต. มองว่า อาจส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกจากไทยมาเคนยาในสินค้าข้างต้น มีมูลค่ารวมลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 หรือประมาณ 200-300 
ล้านบาทในปี 2563 ซึ่ง สคต. จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
ที่มา Business Daily  
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