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โรงงานปูนซิเมนต์ Bamburi ภายใต้ข้อตกลงเพื่อ mega state 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โรงงานปูนซีเมนต์ Bamburi ใน Athi River 

โรงงานปูนซีเมนต์ Bamburi เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ระดับภูมิภาคในแอฟริกาตะวันออก ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยข์องเคนยา ได้ท าสัญญากับรัฐบาลในการผลิตปูนซีเมนต์เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญใน
ภูมิภาคนี้ เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดปูนซีเมนต์ที่มีการแข่งขันสูง จึงต้องน ามาตรการลดต้นทุนและใช้วัสดุที่มี
ต้นทุนต ่ามาใช้ด าเนินงาน รวมถึง การเข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพ่ือชดเชยรายรับ
ที่ลดลงจากเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น  โดย 5 ปีที่ผ่านมา มีก าไรสุทธิลดลง 80% โดยผู้ถือหุ้นต้องสูญเสียเงินปัน
ผลมากกว่า 3 พันล้าน KES (27.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากปี 2559 ที่เงินปันผลมูลค่า 12.00 KES ต่อหน่วย 
(0.11 ดอลล่าร์สหรัฐ) ลดลงเหลือ 3.00 KES ต่อหน่วย (0.02 ดอลล่าร์สหรัฐ) ที่เคยจ่ายในปี 2563 

Bamburi Cement เป็นบริษัทในเครือของ Lafarge Holcim ชนะการประมูลเพ่ือจัดหาปูนซิเมนต์ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของรัฐบาลในเคนยา อาทิ เช่น เขื่อน Thwake,  ทางด่วนไนโรบี , บายพาสเส้นทาง 
Dongu Kundu , ท่าเรือ Lamu , ทางหลวงเส้นทาง Lamu Port-South Sudan-Ethiopia-Transport Corridor 
และ Nairobi-Mau Summit Highway ที่มีมูลค่า 160 พันล้าน KES (1.46 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ)  นอกจากนี้  
Lafarge Holcim ยังมีบริษัทผลิตชีเมนต์ในเครือ ชื่อ Hima Cement ในยูกันดา ซึ่งเป็นผู้จัดหาปูนซีเมนต์ให้กับ
โครงการน ้ามันและก๊าซในภูมิภาค Albertine ของยูกานดา และ เหมืองทองค าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
(DRC)  สิ่งเหล่านี้จะช่วยชดเชยรายได้ของกลุ่มบริษัทที่จะต้องเสียไปในโครงการภาคเอกชนที่มีการชะลอตัวได ้
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ก าไรสุทธิของกลุ่มลดลง ในปี 2559 จาก 5.24 พันล้าน KES (48.07 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ปีที่แล้ว เหลือ 1.05 
พันล้าน KES (9.63 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในขณะที่ยอดขายรวมลดลง 8% จาก 38.03 พันล้าน KES (348.89 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เหลือ 34.88 พันล้าน KES (320 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในช่วงเวลาเดียวกัน  ยอดขายในเคนยา
ลดลง จาก 21.26 พันล้าน KES (195.04 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เหลือ 20.67 พันล้าน KES (189.63 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ) ในขณะที่ในยูกันดา ปี 2559 จาก 16.77 พันล้าน KES (153.85 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ผ่านไป 5 ปี  ในปี 
2563 ลดลงเหลือ 14.21 พันล้าน KES (130.36 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 

มาตรการลดต้นทุนซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างพนักงาน 29 คนในการด าเนินงานของเคนยา รวมอยู่ในแผนลดค่าใช้จ่ายที่
ลดลง 2.49 พันล้าน KES (22.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2563 อีกด้วย  ความมุ่งมั่นของรัฐบาลเคนยาและ
ยูกันดาต่อการบรรลุเป้าหมาย Big4 และงานโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น น ้ามันและก๊าซ ตามล าดับ เพื่อสร้าง
โอกาสการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 

ตลาดปูนซีเมนต์ในเคนยาหดตัว -2.3% โดยการใช้ปูนซีเมนต์ของประเทศปี 2563 ปิดที่ 5.79 ล้านตัน เทียบกับ ปี 
2562 ที่ปิดไป 5.93 ล้านตัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของโครงการก่อสร้างในช่วงครึ่งปีแรก อัน
เนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพคล่องและก าลังการผลิตที่ล้นตลาดปูนซีเมนต์  สภาวะการแข่งขันและ
การสร้างแรงกดดันต่อราคาขายปูนซีเมนต์ยังคงมีต่อเนื่อง ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะลดราคาเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้  
ปี 2563 ปริมาณการขายของ Bamburi ในเคนยาลดลง -1.9% โดยราคาขายเฉลี ่ยก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน 
เนื่องจากผู้ใช้มีก าลังซื้อที่ลดลงและการเติบโตของสินเชื่อภาคธุรกิจที่ชะลอตัว  แม้ว่าปริมาณการส่งออกจะฟื้นตัว
ขึ้นอย่างมากในปีที่แล้วโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดรวันดา  แต่กฎแหล่งก าเนิดสินค้าของ EAC 
ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการขายไปยังตลาดแทนซาเนีย  ตลาดปูนซีเมนต์ในยูกันดาเดือนธันวาคม 2563 ปิดที่ 3.9 
ล้านตัน เทยีบกับ ปี 2562 ที่ปิด 3.4 ล้านตัน ส่งผลให้มีการเติบโต 15% 

ความเห็นของ สคต. 

ตลาดการก่อสร้างในแอฟริกาตะวันออกมีการชะลอตัวอย่างมากในภาคเอกชน ท าให้บริษัทผู้ผลิ ตส่วนใหญ่ต้อง
พยายามเข้าประมูลให้ได้งานจากรัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเคนยา ยูกานดา 
เพื่อน ามาชดเชยยอดขายที่ลดลงหลังการระบาดของ COVID 19 โดยอุตสาหกรรมในแอฟริกาตะวันออกมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปี ส่งผลให้หลายบริษัทมีการขยายก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการ
ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี จากการที่การขยายโรงงานหรือก าลังการผลิตดั งกล่าวต้องใช้เวลาในการ
ก่อสร้างและน าเข้าเครื่องจักร ท าให้เมื่อตลาดก่อสร้างในภาคเอกชนที่เคยขยายตัวดีกลับต้องมาชะลอตัวลงไปจาก

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


 

ข่าวเด่นรายสัปดาหจ์ากเคนย่า 
วันที่ 1 -7 ก.ย. 2564 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Weekly News 
Date 1-7 Sep. 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 

 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID 19 ท าให้มีผลผลิตส่วนเกินในตลาดอย่างช่วยไม่ได้ ท าให้ต้องมี
การปรับตัวลดค่าใช้จ่ายและแย่งโครงการจากภาครัฐ ซึ่งยังมีปริมาณการใช้ที่สูงอยู่ตามไปด้วย 

ในส่วนของประเทศไทยควรมองหาโอกาสในการเข้ารับงานก่อสร้างโดยอาจเป็นผู้รับเหมาช่วงในโครงการขนาด
ใหญ่ หรือ ส่งออกวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช่ชีเมนต์มากขึ้น เพราะเมื่อมีการก่อสร้างที่ใช้ชีเมนต์แล้ว การก่อสร้างอาคาร
ส านักงานก็มีความจ าเป็นจะต้องตามมาด้วย จึงถือเป็นโอกาสที่ผู้ส่งออกไทยจะเร่งรุกสร้างตลาดในสินค้าดังกลา่ว 
แม้จะต้องแข่งขันกับสินค้าจากจีน อินเดีย หรือ อียิปต์ ที่เป็นคู่แข่งส าคัญก็ตาม เพราะหากไม่เข้ามาแล้ว โอกาสที่
จะเสียตลาดไปให้ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อไป โดยสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
อาทิ สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เชรามิก ยิปชั่มบอร์ด ก็อก วาล์วต่างๆ ซึ่งยังมีโอกาสของผู้ผลิตไทยในการสร้างตลาดอยู่ 
โดยสถิติในการส่งออกสินค้าดังกล่าวมีการขยายตัวมากขึ ้นในปี 2564 เช่น ผลิตภัณฑ์เซรามิก ขยายตัวถึง 
+883.63% เป็นต้น 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The EastAfrican 
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