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การเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในตลาดห้างค้าปลีกในทวีปแอฟริกาหลังจาก COVID 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : หนึ่งในร้านค้าในเครือ Shoprite ในกัมปาลา  
Shoprite ยุบสาขาแล้ว หลังเปิดด าเนินการมา 20 ปีในยูกันดา 

กลุ่มห้างค้าปลีก Shoprite Holdings Ltd ของแอฟริกาใต ้เป็นผู้ค้าปลีกรายหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โจฮันเนสเบิร์ก (JSE) และจดทะเบียนค้าขายในตลาดหลักทรัพย์นามิเบียและแซมเบีย เปิดเผยผ่านงบการเงินใน 
สัปดาห์ที่ผ่านไป ( สิ้นสุด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564)  ประกาศว่า มีก าไร 10.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการ
ขายสินทรัพย์ในยูกันดา มาดากัสการ์ และไนจีเรีย 

สาขาในยูกันดาและมาดากัสการ์ อยู่ในสถานะ “สินทรัพย์รอจ าหน่าย” จะมีก าไรสุทธิรวมกัน 8.85 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  กลุ่มบริษัทได้ตั้งส ารองจ่าย 87.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐส าหรับสาขาที่ขาดทุนซึ่งด าเนินงานอยู่ต่างประเทศ
ที่ไม่ใช่ประเทศแอฟริกาใต ้ หนี้สินสุทธิของบริษัทเพ่ิมข้ึน 4% จาก 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.77 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

ในทางกลับกัน การขายทิ้งสาขาในประเทศไนจีเรีย จะมีก าไรสุทธิ 1.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ธุรกิจถูก
ขายที่ 35.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับเงินไปแล้ว 29.81 ล้านดอลลาร์ 

เป็นที่สังเกตว่า สาขาที่ด าเนินงานอยู่นอกประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งประกอบด้วย 14 ประเทศนั้น มีส่วนแบ่งตลาดที่
ท าก าไรเพียง 20% แตส่่วนแบ่งตลาดที่ก าไรที่มากถึง 80% มาจากสาขาภายในประเทศแอฟริกาใต ้
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ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงปิดกิจการในมอริเชียสในปี 2562 เนื่องจากไม่มีก าไรต่อเนื่องมานาน การด าเนินงานของ
ยูกันดาและมาดากัสการ์มีผลขาดทุนสุทธิ 1.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 540,865 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ
ในช่วงปีงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

นอกจากนั้น ยังมีการปิดสาขาหรือขายกิจการในประเทศอ่ืนๆในแอฟริกา เช่น เคนยา 3 แห่ง  มาดากัสการ์ 10 
แห่ง ไนจีเรีย 25 แห่ง และ ยูกันดามี 5 แห่ง  ส่วนสาขาในเคนยาซึ่งปิดร้านสุดท้ายในเดือนมกราคม ท าก าไรสุทธิ
ได ้676,081 ดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากนั้น Shoprite ได้ออกจากแทนซาเนียในปี 2557 โดยการขายสาขาทิ้ง 2 สาขาในดาร์เอสซาลามและอีก
สาขาหนึ่งในอารูชาให้กับ Nakumatt Holdings ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค เช่นกัน  ธุรกิจของ 
Shoprite โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาใตเ้องก็ได้รับผลกระทบจากผู้ซื้อบางรายได้เปลี่ยนไปช้อปปิ้งออนไลน์แล้ว 

ในทางกลับกัน Choppies Enterprises Ltd (CEL) ผู้ค้าปลีก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอสวานา (BSE) 
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (JSE) ได้ยุติการด าเนินงานในแทนซาเนียและเคนยาเมื่อปีที่แล้ว 
เพ่ือลดการขาดทุนท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีก  ปัจจุบัน Choppies ได้ยุติการด าเนินงานใน 4 
ประเทศ ไปแล้ว ได้แก่ เคนยา แทนซาเนีย โมซัมบิก และแอฟริกาใต้  ธุรกิจในแอฟริกาใต้ถูกขายออกไปโดย
ขาดทุน 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน 2563 และ ขาดทุนรวม 58,952 ดอลลาร์สหรัฐ จากการ
จ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ของสาขาที่ยกเลิกไป สาขาในโมซัมบิกถูกปิดในเดือนกันยายน 2562 ตามด้วยสาขา
ในเคนยาและแทนซาเนียในเดือนมีนาคม 2563   ในเคนยา ยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจค้าปลีก เช่น Uchumi, 
Nakumatt และ Tuskys ไดอ้อกจากตลาดไป ขณะทีผู่้เล่นใหม่เข้ามา เช่น Quickmart และ Naivas 

เมื่อต้นเดือนนี้ Massmart ผู้ค้าปลีกที่ได้จดทะเบียนใน JSE ได้เปิดร้านเกม 14 แห่งในแอฟริกาตะวันออกและ
ตะวันตกในแอฟริกาใต้ซึ่งด าเนินธุรกิจ Game Stores ได้เปิดเผยว่า มีแผนที่จะยุบสาขาในเคนยา 3 แห่งซึ่งถือเป็น
การถอนตัวออกจากแอฟริกาตะวันออกครั้งล่าสุด   โดยบริษัทจ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ “จุดแข็งหลัก” เนื่องจาก
บริษัทสูญเสียก าไรในช่วงครึ่งปีแรกปี 2564  บริษัทจะเริ่มขายอย่างเป็นทางการ คือ สาขาในไนจีเรีย 5 แห่ง  
กานา 4 แห่ง  เคนยา 3 แห่ง ยูกันดา 1 แห่งใน และ แทนซาเนีย 1 แห่ง   

Massmart เปิดตัวในเคนยากับ Game Stores ในปี 2558 โดยมีร้านแรกที่ Garden City Mall เพ่ือรองรับความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้นส าหรับร้านค้าปลีกในประเทศ ต่อมาได้เปิดร้านอีก 2 แห่งที่ Waterfront ใน Karen และ Mega 
City Mall ใน Kisumu 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว Massmart กล่าวว่าจะปิดร้านเกมที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากลูกค้าต้อง
เผชิญกับรายได้ที่ลดลงท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 

 

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


 

ข่าวเด่นรายสัปดาหจ์ากเคนย่า 
วันที่ 8-15 ต.ค. 2564 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Weekly News 
Date 8-15 Oct. 2021  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน √ 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 

 

 

คาร์ฟูร์ได้เข้ามาครอบกิจการโดยดูแลร้านค้าของ Shoprite แทน ภายหลังจากออกจากตลาดยูกันดา และ 
ประกาศในแถลงการณ์ว่าได้ตกลงโอนสัญญาเช่าพ้ืนที่ร้านค้าของ Shoprite Checkers Uganda Limited เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า สคต. มองว่า จากกรณีของ Shoprite ทีต่้องเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกและสภาพ
เศรษฐกิจภายใต้การแพร่ระบาดโควิด-19 จนถูกบีบบังคับขาย ทั้งนี้ เพ่ือรักษาสถานะทางการเงิน และเสถียรภาพ
ในการด าเนินงานต่อไปได้ ขณะเดียวกัน ต้องลดค่าใช้จ่ายลง โดยการลดจ านวนสาขาลงและขายสินทรัพย์ เพ่ือให้
ได้เงินสดเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนั้น  ธุรกิจ Shoprite อาจจะด าเนินต่อไปอย่างยากล าบาก  ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานกับ Shoprite ก็คงต้องพิจารณาอย่างหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
ของ Shoprite  สถานะทางการเงินและสภาพคล่องดูเหมือนจะไม่ค่อยจะสู้ดีนัก  สิ่งที่นักลงทุนไทยต้องพึงระวัง
ในช่วงนี้  คือ  ผู้ส่งออกไทยหรือผู้ประกอบการไทยที่ขายสินค้าเข้า Shoprite อาจจะประสบปัญหาความล่าช้าใน
การจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า หรือ อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้เลย ก็เป็นไปได้ดังนั้น  ไม่ควรมีสต็อคสินค้าที่  Shoprite 
มากเกินความจ าเป็น ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อสูญเสียเงินค่าสินค้า 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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