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S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเคนยา ส่งสัญญาณนำไปสู่การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 
 

 

ภาพ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคนยา นาย Ukur Yatani 
 
สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของเคนยา ส่งผลให้ลดโอกาสประเทศ
เคนยาในการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำในตลาดต่างประเทศ 
 
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของอเมริกา อย่าง S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของเคนยาจากเดิม B+ 
เป็น B ในการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของเคนยาสูงขึ้น   
โดย S&P กล่าวว่า เคนยามีความเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับแผนงบประมาณและการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เคนยา ที่ยังมีการใช้จ่ายสูงโดยไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนว่าจะมีรายได้มากจากทางใดบ้าง ในขณะที่หนี้ภายนอก
ยังคงอยู่ในระดับสูง  
 
การปรับลดดังกล่าว ทำให้กระทรวงการคลังของเคนยาจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ  
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับกองทุนเงินสำรองระหว่างประเทศ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และ ความเชื่อ
มัม่ของนักลงทนุอื่น ๆ เพื่อใช้ประเมินการจัดอันดับการให้เครดิตของประเทศนั้นๆ 
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นาย Kunal Ajmera ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Grant Thornton ซึ่งเป็น บริษัทฯที่ปรึกษาทางด้าน
การเงินในเคนยา กล่าวว่า  มันจะเป็นความลำบากยากขึ้นไปอีกสำหรับเคนยาในการกู้ยืมเงินจากตลาดต่างประเทศ 
ผู้ให้กู้จะต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมสำหรับเคนยา ซึ่งหากรวมกับการกู้ยืม
ปัจจุบันที่มีอยู่ซึ ่งมีจำนวนมากอยู่แล้ว อาจส่งผลกระทบการจัดทำงบประมาณในอนาคตที่จะเกิดการขาดดุล
งบประมาณอย่างแน่นอน 
 
ในการปรับลดดังกล่าว  S&P มองว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของเคนยามีการเติบโตช้าลงเป็นอย่างมาก และ ส่งผลกระทบต่อการเงินภาครัฐซึ่งอ่อนแออยู่แล้ว ส่งผล
กระทบทำให้สถานะทางการเงินของรัฐบาลไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ ทั้งนี้ เคนยาวางแผนที่จะหาแหล่งเงินทุนจาก
ต่างประเทศมากกว่าเงินกู้ภายในประเทศ เนื่องจาก มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ซ่ึงคาดการณ์ไว้ว่า จะมีการกู้ยืมในปี 
2564 จะอยู่ที่ 97,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ชึ่งหนี้ภาครัฐของเคนยาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่ง
สัญญาณถึงภาระการชำระหนี้ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งรวมถึง การชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่าย
ประจำที่เพ่ิมขึ้นและต้องประหยัดการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น เคนยายังมีการขาดดุลของคลังที่
เพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อการเงินภาครัฐและระดับหนี้ภายนอกของเคนยาให้ยิ่งแย่ลงในปัจจุบัน 
 
โดยความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศจะขึ้นอยู่กับการจัดเก็บรายได้จากภาษี  ซ่ึงในเดือนมกราคมที่ผ่านมา 
เจ้าหนี้อย่าง Paris Club ได้ผ่อนผันให้พักชำระหนี้แก่เคนยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
ทำให้เคนยาลดภาระหนี้ได้ประมาณ 32,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ดังกล่าว 

ความเห็นของ สคต.  
สคต.เห็นว่า การที่ สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเคนยา มี
ผลกระทบอย่างมากต่อการกู้ยืมแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ ภาระรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น จะส่งผลต่อนักลงทุน 2 
กลุ่ม ได้แก่  
 
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้ลงทุนภายในประเทศเคนยา ที่กำลังจะลงทุนใหม่หรือขยายกิจการเพิ่มเติม ซึ่งต้องพึ่งพาแหล่ง
เงินทุนจากภายนอก อาจจะต้องพิจารณาให้ดี โดยคำนึงถึงแนวโน้มตลาด ความคุ้มค่าของสินค้าและบริการของ
ผู้ผลิต เมื่อเทียบกับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนแผนการกู้ยืมและสร้างกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่อง ลด
การกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกลง   

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/


 

ข่าวเด่นรายสัปดาหจ์ากเคนย่า 
วันที่ 1-7 มี.ค. 2564 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Weekly News 
Date 1-7 Mar. 2021  

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 

 

 
กลุ่มที่ 2: กลุ่มผู้ลงทุนภายนอกประเทศเคนยา นักลงทุนที่เป็นธนาคารอาจจะมองว่า เป็นโอกาสที่จะทำกำไรจาก
ดอกเบี้ย แตม่ีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย ควรคำนึงภาระหนี้จากคู่ค้าที่เกิดขึ้น สภาพคล่องในการชำระหนี้ กระแสเงินสด
ที่หมุนเวียนอยู่ในธุรกิจ ส่วนในภาคธุรกิจที่จะส่งออกสินค้าไปยังเคนยา ให้ตรวจสอบสถานะการเงินของคู่ค้าในช่วง
นี้ อาจจะมีความผันผวน เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีนัก ภาระค่าใช้จ่ายจาก
ดอกเบี้ยสูงขึ้น แน่นอนว่า ผลประกอบการและสภาพคล่องทางการเงิน ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ทำให้ 
สคต. แนะนำให้ผู้ส่งออกที่ต้องทำธุรกิจกับบริษัทในเคนยาช่วงนี้ ควรตรวจสอบสถานะบริษัทและการเงินกับทาง 
สคต. ก่อนจะทำธุรกรรมกันต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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