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ปัญหาด้านกระแสเงินสดของภาคธุรกิจเคนยาและข้อเสนอแนะทางออกในการแก้ไขปัญหาของผู้ส่งออกไทย 
 

ด้วยภาวะการณ์ที่เคนยามีหนี้สินต่างประเทศในระดับที่สูงถึงร้อยละ 64 ต่อ GDP ซึ่งเป็นอัตราที่อันตราย
เกือบเต็มเพดานมาตรฐานที่ก าหนดด้วยองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในการกู้เงินระหว่างประเทศ 
เช่น IMF หรือ World Bank เป็นต้น จากภาวะการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบเป็นลูกโช่ถึงกระแสเงินสดของภาค
ธุรกิจ ตลอดจนความสามารถในการช าระหนี้ของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของเคนยา ซึ่ง สคต. ได้ติดตาม
และขอวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. ปัญหาการล่มสลายของห้างค้าปลีกเก่าแก่ในเคนยา 
เราไม่อาจปฎิเสธได้ว่าภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่เป็นคู่สัญญากับภาคธุรกิจในการชื้อขายสินค้าและ
บริการระหว่างกันในระบบเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าของภาครัฐที่ล่าช้าเนื่องจากไม่มีเงิน
ในระบบนั้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนเรื่องเงินทุน ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเงาตามตัวตามไปด้วย ซึ่งไม่อาจจะ
หลีกหนีในกรณีของเคนยาได้ เรื่องดังกล่าวส่งผลให้ผู้รับจ้างภาครัฐได้รับเงินที่ควรได้จากรัฐบาลล่าช้า โดย
ปัจจุบันการจ่ายเงินล่าช้าถึง 3 เดือน หรือ 90 วันจากที่ควรได้ และส่งผลกระทบเป็นลูกโช่ต่อภาคธุรกิจที่
ได้รับการจ้างจากรัฐให้มีภาระต้นทุนและกระแสเงินสดที่ไม่ตรงกับสัญญาที่ควรจะเป็น 
ลักษณะการขาดสภาพคล่องดังกล่าว ท าให้ส่งผลกระทบการด าเนินธุรกิจต่อผู้เล่นรายส าคัญก็คือ ห้างค้า
ปลีกของเคนยา และนอกจากนั้น ยังมีปัญหาด้านการบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาลและไม่โปร่งใสของห้าง
ค้าปลีกท่ีมีห้างที่มีปัญหาเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่คือ Nagumatt จนท าให้บริษัทดังกล่าวต้องถูกฟ้องร้อง
ล้มละลายในปี 2562 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดหนี้สินที่ไม่มีการช าระในระบบสูงกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ 
มูลค่าของหนี้สินทั้งหมดอาจสูงขึ้นเป็น 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก็เป็นได้หากสินทรัพย์ของบริษัทไม่
สามารถขายได้ในเวลาอันสั้นดังกล่าว นอกจากห้าง Nagumatt ที่อยู่ในภาวะล้มละลายแล้ว ก็ยังมีห้าง
อ่ืนๆที่บริหารงานโดยครอบครัวของคนเคนยาที่ประสบปัญหาเดียวกันคือ ห้าง Turskys ที่ก าลังทยอยปิด
สาขาที่เคยอยู่กว่า 30 แห่งในเคนยาจนกระทั่งเหลือเพียง 2-3 สาขาในปัจจุบัน 
  

2. การขอจ่ายเงินล่าช้าของห้างค้าปลีกปัจจุบัน  
แม้ในข้อเท็จจริงที่ห้างค้าปลีกชั้นน า (3ล าดับแรก) ของเคนยาในปัจจุบันคือ Quickmart, Naivas และ 
Carrefour ต่างเป็นกลุ่มทุนต่างชาติที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจของห้างค้าปลีกในทวีป
แอฟริกาและภูมิภาคอ่ืนของโลก จะมีการบริหารงานที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใสมากขึ้น แต่การที่ห้าง
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะต้องเข้าชื้อกิจการของห้างค้าปลีกเก่าตามที่แจ้งไปในข้อ 1 ท าให้ส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง
ในการบริหารจัดการก็คือต้องเขามารับภาระหนี้สินต่อค่าสินค้ากับคู่ค้ารายเก่าที่ยังไม่ได้รับการช า ระเงิน 
หรือเป็นปัญหาสะสมที่ต้องรับไปด้วย ท าให้สภาพคล่องของห้างค้าปลีกเหล่าก็มีจ ากัด ส่งผลให้การเรียก
ขอระยะเวลาช าระเงินกับคู่ค้าเพ่ิมข้ึน จากปกติจ่ายกันที่ 60-90 วันหลังจากน าสินค้ามาวางขายเป็น 120-
180 วันในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะการช าระค่าสินค้าแบบนี้มีมากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สภาพคล่องทาง
การเงินของคู่ค้าในทุกระดับมีข้อจ ากัดและมีต้นทุนในการบริหารมากข้ึนกว่าปกติ 
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3. การต้องการกระแสเงินสดของรัฐบาลเพื่อไปช าระหนี้ระยะสั้น (หนี้ต่างประเทศ)  
จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า รัฐบาลเองก็มีปัญหาของการจัดเก็บรายได้ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เกิด COVID 19 ขึ้นท าให้รัฐบาลเคนยาจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 30-35 ของเป้าหมาย เมือ
เป็นดังนี้ เงินรายได้ส่วนหนึ่งหรือเกือบครึ่งจะต้องน ามาใช้ช าระหนี้หรือดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ ท าให้ไม่มีเงิน
มากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือช าระค่าจ้างต่อภาคธุรกิจให้ตรงเวลาที่ตกลงได้ 
  

4. ปัญหาการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน 
อันเนื่องจากข้อ 3 ที่รัฐบาลต้องเร่งเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ กับภาคธุรกิจเคนยา ส่งผลให้เมื่อมีหนี้สิน
ต่างประเทศจ านวนมาก จะท าให้ความต้องการที่จะใช้เงินท้องถิ่นไปแลกเป็นเงิน  USD ท าได้อย่างจ ากัด
และมีความล่าช้า จะเห็นได้จากที่ค่าเงิน KES (เคนยาชิลลิ่ง) ท าสถิติอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หรือมีการ
อ่อนค่าลงกว่า 8-9% ในช่วงปีที่ผ่านมา และอีกทางหนึ่งภาคธุรกิจก็ถูกเรียกเก็บภาษีและเงินพ่ึงได้ต่างๆ 
อยากไม่ล่าช้าจากภาครัฐบาล ยิ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามไป โดยในปี 2564 นี้ คาดการณ์ว่า
ค่าเงินเคนยาชิลลิ่ง จะท าค่าอ่อนค่าอีกในระดับประมาณ 110-113 KES ต่อ USD      

 

 
ภาพ เงินเคนยาชิลลิ่งของเคนยา 

 
ธนาคารกลางเคนยาได้พยายามแทรกตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อให้ค่าเงิน KES  อยู่ในระดับที่ไม่อ่อนค่า
ไปมากกว่านี้ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว สหรัฐก็ไดก้ล่าวหาเคนยาให้ทราบว่า การด าเนินการของเคนยาดังกล่าว
นี้ ผิดหลักการการควบคุมและไม่สะท้อนค่าเงินจริง หรือ Manipulated Currency หรือ เป็นประเทศที่
ต้องจับตามอง และอาจถูกพิจารณาด าเนินมาตรการทางค้าจากสหรัฐได้ในอนาคต  

 
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศให้เป็นไปโดยยากขึ้น โดย สคต. มี
ความเห็นสรุปดังนี้ 
 

1. เกิดความต้องการขยายเวลาช าระเงินให้นานขึ้น 
จากการสอบถามและหารือร่วมกับผู้น าเข้าสินค้าไทยหลายราย พบว่า ผู้น าเข้ามีความต้องการจะให้ผู้
ส่งออกไทยช่วยเหลือที่จะให้เครติดในการช าระค่าสินค้าที่มีระยะเวลานานมากขึ้น โดยจากเดิมส่วน
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ใหญ่การน าเข้าสินค้าของไทย มีการช าระเงินผ่านการช าระเงินทางธนาคาร (T/T) ตามสัดส่วนคือ 
ส่วนแรกเพ่ือยืนยันการผลิต (ประมาณ 30-50%ของค่าสินค้า) และส่วนที่เหลือก่อนการ Loading 
สินค้าขึ้นเรือเพ่ือการส่งออก หรือ หลังจากได้รับการยืนยันโดยเอกสารส่งออกแล้ว (Against 
received shipping document) ซึ่งหากได้ระยะเวลาในการช าระเงินในส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายก่อน
ตามลักษณะข้างต้นนั้น มาเป็นภายใน 30-60 วันหลังจากท่ีได้รับสินค้า ก็จะช่วยสภาพคล่องที่ผู้น าเข้า
ต้องได้รับการช าระค่าสินค้าอย่างมาก  
 

2. เกิดความต้องการสินเชื่อระยะสั้นมากขึ้น 
จากการที่กระแสเงินสดตึงตัวดังกล่าว ท าให้ภาคธุรกิจเคนยาต้องหาแหล่งเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่อง
โดยทั่วไปจะมีต้นทุนด้านดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 15-20 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากธนาคาร  ซึ่ง
หากธนาคารให้สินเชื่อไม่มากพอ การตัดสินใจน าเข้าสินค้าใหม่ก็จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของ
ธุรกิจนั้นๆ ท าให้ ขนาดของการน าเข้ามีจ านวนน้อยลงในแต่ละครั้ง ตามสภาพของสภาพคล่องของผู้
น าเข้ารายนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใด 
 

3. อาจเกิดการผิดช าระหนี้มากขึ้น  
ปัจจุบันอัตราหนี้เสียโดยเฉลี่ยของภาคธรุกิจของเคนยาอยู่ในระดับประมาณ 8-10% ของหนี้เสียของ
ภาคธนาคาร หากสถานการณ์ปัญหากระแสเงินสดไม่คลี่คลายแล้ว ระดับหนี้เสียก็จะมีมากขึ้น หรือ 
อาจต้องใช้วิธีการปรับลดหนี้สินหรือปรับสัญญาเงินกู้ให้มีความยืดหนุ่นมากขึ้น ท าให้อาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของธุรกิจมากข้ึนตามไปด้วย 
 

4. ความเข้มงวดและเรียกเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมในการน าเข้า ของรัฐบาลต้องให้น าส่งทันที  
ด้วยจากภาวะการณที่รัฐบาลเคนยามีปัญหาเรื่องหนี้สินระยะสั้นจ านวนมาก และความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้ลดลง ส่งผลให้รัฐบาลมีการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่ส่งผลลบต่อธุรกิจหลาย
อย่าง เช่น การจัดเก็บภาษีน าเข้า ต้องจ่ายทันทีจากเดิมสามารถจ่ายได้เมื่อมีการน าสินค้าออก
จ าหน่ายแล้ว หรือ การที่กรมศุลกากรก าหดให้ต้องมีการช าระค่าธรรมเนียมทันที่ที่ต้องการน า
สินค้าออกจากท่าเรือ ซึ่งแต่ก่อนสามารถจ่ายภายหลังได้เป็นเวลา 30 วัน เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
น าเข้าเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 2-5% ขึ้นอยู่กับแต่ธุรกิจ และสินค้าว่ามีอายุในการจ าหน่ายมากน้อย
แค่ไหน  

 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของ สคต.  
 

สคต. เห็นว่า มีข้อเสนอแนะที่อยากให้ ผู้ส่งออกพิจารณาแนวทางในการร่วมมือกับผู้น าเข้าแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพ่ือหลักเลี่ยงปัญหาเรื่องการช าระค่าสินค้าล่าช้าหรือไม่ได้รับการช าระ และการน าเข้าสินค้าจากไทย
มายังเคนยาให้มีความคล่องมากยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้ ประกอบด้วยเหตุผลหลายประการคือ 
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1. เปลี่ยนวิธีการช าระเงินจาก T/T เป็น L/C ที่ให้ Term ระยะเวลาเป็นการแลกเปลี่ยน 
ระบบธนาคารในแอฟริกาปัจจุบันแม้จะยังมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถืออยู่แต่ก็มีความน่าเชือถือมาก
ขึ้นกว่าแต่ก่อน หากท่านผู้ส่งออกสามาถพิจารณาเก็บค่าสินค้ากับผู้น าเข้าแบบเป็น L/C ที่ให้
ระยะเวลาเช่น L/C 30-90 วัน แทนการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าแบบโอนเงินปกติ เป็นเงื่อนไขกับผู้
น าเข้าที่ท าการค้ามาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ก็จะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้กับคู่ค้าอย่างมาก แม้อาจจะท า
ให้ต้นทุนทางธนาคารหรือการเงินสูงขึ้น แต่ในภาพรวมแล้ว ผู้น าเข้าก็จะมีสภาพคล่องที่สูงขึ้น และยัง
มีความปลอดภัยเนื่องจากมีธนาคารเป็นตัวกลางในการเรียกเก็บเงินอีกทางด้วย อย่างไรก็ดี หากยังมี่
ความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารของคู่ค้าท่านอาจพิจารณาให้เปิด L/C โดยมี corresponding bank ที่
น่าเชื่อถือเพ่ิมเข้าไปด้วยก็ได้ เช่น New York Bank หรือ Standard Charter New York ก็ได้ 
(ข้ึนอยู่กับธนาคารของท่านว่ามีข้อแนะน าอย่างไร) 

2. พิจารณาใช้การประกันส่งออกกับ Exim Bank 
เพ่ือให้ท่านส่งออกสินค้าได้โดยมั่นใจนั้น ท่านอาจพิจารณาใช้เครื่องมือของ Exim Bank ของไทยใน
การชื้อการประกันการส่งออกเพ่ือประกันว่าท่านได้รับสินค้าแน่นอน เพ่ือเสริมหรือเป็นทางเลือกที่จะ
สร้างความเชื่อม่ันของท่านกับคู่ค้าในเคนยาหรือแอฟริกาให้มีมากขึ้นได้ 

3. พิจารณาแนะน าให้ผู้น าเข้ายื่นค าขอ “Buyer Bank Credit” (สามารถยื่นขอได้ในกรณีของผู้น าเข้าใน
ประเทศเคนยาที่ธนาคาร Exim Bank สามารถให้บริการได้เท่านั้น) 
โดยบริการสินเชื่อ “Buyer Bank Credit” เป็นสินเชื่อที่ Exim Bank ให้การพิจารณาให้กับผู้น าเข้า
ต่างประเทศที่ซื้อสินค้าหรือน าเข้าสินค้าจากไทย ซึ่งบริการนี้เป็นบริการเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่อง
ให้กับผู้น าเข้าที่น าเข้าสินค้าไทย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีผู้น าเข้าในเคนยายื่นค าขอสินเชื่อดังกล่าวเลย 
โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริการดังกล่าวได้ที่ (ท่านสามารถให้ผู้น าเข้าสอบถาม สคต. ได้) 
https://www.exim.go.th/th/Products_Services/Trade-Finance/Buyer-s-Credit.aspx  
ซึ่งก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งเพ่ือช่วยให้การท าธุรกิจของท่านมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ
ท่านและส่วนของผู้น าเข้า เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ของเคนยามีอัตราที่สูงกว่าไทยส าหรับภาคธุรกิจ 

4. การตรวจสอบประวัติคู่ค้า 
สคต. ยังต้องขอเน้นย้ าท่านผู้ส่งออกที่ต้องการจะท าการค้ากับคู่ค้าเดิมหรือรายใหม่ ให้ท่านมีการ
ตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้าท่านทุกครั้ง ก่อนจะพิจารณาตกลงซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระ
เงินระหว่างท่านกับคู่ค้าในเคนยา เนื่องจาก ปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้นอาจน ามาซึ่งการผิด
ช าระเงินของผู้น าเข้าในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่ท่านจะตรวจสอบคู่ค้าที่ท่านไม่ทราบข้อมูลธุรกิจ
ของเขามาก่อนทุกครั้ง ซึ่ง สคต. ยินดีที่จะให้บริการข้อมูลเท่าที่จะตรวจสอบให้ท่านได้ต่อไป  

 
 

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่าน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke (ที่มา Business Daily) 
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