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รายงานการพบบริษัทรับเหมาก่อสร้างเคนยา 
บริษัท Naghelle Limited 

1. ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน   
บริษัท Naghelle Limited 
ที่อยู่ 06 View Park Towers, Utalii Lane, Nairobi, P.O. Box 100500-00100 
โทร. +254 2547229 
Email./Website info@naghelleltd.com / www.naghelleltd.com 
ผู้ติดต่อ/ต าแหน่ง Daud Maina Kariuki (CEO) 
ประเภทสินค้า Gypsum Board and Construction material 
ลักษณะกิจการ Contractor and importer 

 
2. ความเป็นมาธุรกิจ 

  
 

  
ภาพที่ท าการของบริษัทและงานก่อสร้างท่ีผ่านมาของบริษัท 

 
Naghelle Limited เป็น บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเคนยาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดยเป็น บริษัท
รับเหมาก่อสร้างครบวงจรทั้งการออกแบบ ควบคุมงานและที่ปรึกษาโครงการ รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งใน
เคนยา โดยบริษัทเป็นผู้รับเหมาที่รับจากรัฐบาลในระดับท้องถิ่นของเคนยา และมีการประกอบธุรกิจ

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
mailto:info@naghelleltd.com
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เหมืองแร่ยิปชั่มทางภาคตะวันตกของเคนยา มีจ านวนพนักงานประจ าและรายวันกว่า 50 คน โดยน าเข้า
วัสดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น ยิบชั่มบอร์ด แร่ยิปชั่ม วัสดุตกแต่ง ที่เคนยาผลิตไม่ได้ เป็นต้น โดยมี
รายได้ต่อปีประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ปัจจุบันบริษัทน าเข้าสินค้าจาก ไทย (ส่วนใหญ่เป็นยิปชั่ม
บอร์ดและแร่ยิปชั่ม)  จีน แอฟริกาใต้ อียปต์ ตุรกี เป็นต้น นอกจากนั้น ปัจจุบันสัดส่วนระหว่างสินค้า
น าเข้าและสินค้าที่ผลิตในเคนยาของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 30:70 (น าเข้า:สินค้าในประเทศ) เนื่องจาก 
ก าลังชื้อที่ยังไม่สูง ท าให้แม้คุณภาพสินค้าหลายอย่างของเคนยาหรือจากจีนมีคุณภาพไม่ดี แต่ก็ ต้องท า
การก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามที่เจ้าของโครงการก าหนดอยู่ อย่างไรก็ดี หากเป็นเจ้าของโครงการที่มี
รายได้พอสมควร มีแนวโน้มจะใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นสินค้าน าเข้ามากกว่า แต่ราคาและคุณภาพต้องไม่สูง
จนเกินไป การท าตลาดในเคนยาจึงควรค านึงถึงราคาของสินค้าที่ไม่สูงจนเกินไปและมีคุณภาพที่ดีใน
ระดับนึง 
 

3. ข้อมูลตลาดยิปชั่มบอร์ดในเคนยา 
ตามมาตรฐานสินค้าที่มีจ าหน่ายอยู่ในเคนยาจะอ้างอิงมาตรฐานของทาง ASTM ของ สหรัฐฯ และ
มาตรฐานสินค้าของยุโรปเป็นหลัก โดยไทยเป็นแหล่งน าเข้า ล าดับที่ 1 มูลค่าในปี 2019 ประมาณ 
2.23 ล้าน USD ตามข้อมูลในสถิติการน าเข้าในตารางด้านล่าง 

Unit: US Dollar thousand  

Exporters 
Imported value in 

2017 

Imported value 

in 2018 
Imported value in 2019 

World  2,885 3,552 2,239 

Thailand  1,408 1,661 1,028 

Egypt  550 920 934 

China  389 612 188 

Germany  0 183 34 

Turkey  14 0 24 

Austria  0 0 12 

South Africa  0 0 9 

Tanzania, United Republic of  423 93 5 

Spain  0 0 4 

France  0 1 0 

 Sources: ITC calculations based on Kenya national bureau of statistics since January, 2011. 

                   ITC calculations based on UN COMTRADE statistics until January, 2011.  

 
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
http://www.knbs.or.ke/
http://comtrade.un.org/
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อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากสถิติ จะเห็นได้ว่าสินค้าจากประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มแอฟริกามี
การขยายตัวมากขึ้นทุกปี เนื่องจากมีผู้ผลิตที่เป็นบริษัทข้ามชาติหลายราย และยังสามารถน าเข้าสินค้าโดย
ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าที่มีอัตราสูงถึงร้อยละ 25 ท าให้มีความเป็นไปได้ในอนาคตว่า สินค้าจากอียิปต์จะ
ค่อยมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ขณะที่ประเทศที่อยู่นอกกลุ่มแอฟริกา เช่น ไทย จีน  เป็นต้น 
จะประสบปัญหาในการส่งสินค้าออกมายังเคนยาเนื่องจากไม่สามารถสู้ต้นทุนที่แพงกว่าได้ ซึ่ง สคต. จะ
ติดตามสถานการณ์ต่อไป 
 
ในปี 2564 สคต. คาดว่าตามที่สถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ที่ดูมีแนวโน้มควบคุมและรักษา
ได้มากขึ้น น่าจะท าให้ไทยยังสามารถสินค้าดังกล่าวมาเคนยาได้มากขึ้นกว่าปี 2563 คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 60-70 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าการส่งออกในปี 2564 จะมีมูลค่าใกล้เคียงกันประมาณ 70 
ล้านบาท อย่างไรก็ดี  ในปี 2565 ที่ข้อตกลงการค้าเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา หรือ African 
Continental Free Trade Area (AfCFTA) ชึ่ งจะท าให้ประเทศอียิปต์หรือแอฟริกาใต้ส่งสินค้ามา
จ าหน่ายในเคนยาโดยไม่ต้องมีภาษีน าเข้าตามกล่าวในข้างต้น และน่าจะมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในปี 
2565 และน่าจะส่งผลให้การน าเข้าสินค้ายิปชั่มบอร์ดจากไทยและจีนที่เป็นประเทศนอกกลุ่มค่อยลดลง
ในอนาคตต่อไป 
 

4. กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า อัตราภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
- ภาษีน าเข้าร้อยละ 25 (จากราคา CIF) 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 16 (จากราคา CIF) 
- ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางรถไฟ 2% (จากราคา CIF) 
- ค่าธรรมเนียมในการน าเข้า หรือ import declaration ร้อยละ 3.5 (จากราคา CIF) 
- การตรวจสอบเอกสารมาตรฐานสินค้าก่อนการส่งออกตามกระบวนการมาตรฐานของเคนยา    

เรีย กว่ า  Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) ซึ่ ง เป็ น เอกสารที่ ต้ อ งยื่ น ต่ อกั บ
หน่วยงานด้านมาตรฐานของเคนยา Kenya Bureau of Standards (KEBS) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าว 
จะต้องได้รับการรับรองและตรวจสอบจากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศนั้นๆจากรัฐบาล
เคนยา ส าหรับไทยคือ บริษัท SGS (ประเทศไทย) โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตามกระบวนการแล้ว 
KEBS จะออกเอกสารรับรองที่ เรียกว่า  Certificate of Conformity (COC) or Certificate of 
Inspection (COI) เพ่ือรับรองว่า สินค้านี้มีมาตรฐานตามที่หน่วยงานด้านมาตรฐานเคนยา ให้การ
รับรองไว้แล้ว โดยการตรวจสอบในกระบวนการข้างต้น ต้องท าในทุก Shipment 

หมายเหตุ การตรวจสอบสินค้าน าเข้าหรือระบบ PVoC อาจพิจารณาท าได้ในประเทศเคนยา ซึ่งในหลาย
สินค้ามีค่าใช้จ่ายถูกกว่า โดยผู้ส่งออกควรหารือร่วมกันกับผู้น าเข้าในกรณีดังกล่าว เพราะอาจลดต้นทุนได้
เป็นจ านวนมาก กว่าการตรวจสอบที่ประเทศต้นทาง 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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5. ความเห็นของ สคต. 

 
ด้วยเคนยายังคงมีความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเป็นจ านวนมาก เนื่องจากยังมีการขยายตัว
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและในปี 2564 น่าจะขยายตัวถึงร้อยละ 4.2 -5.2 นั้น น่าจะท าให้มีความ
ต้องการสินค้าต่างๆ เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย โดยบริษัทผู้น าเข้ารายดังกล่าว มีความสนใจจะติดต่อผู้ส่งออก
สินค้าอ่ืนๆ นอกจาก ยิปชั่มบอร์ด อาทิ เช่น วัสดุพ้ืนประเภทต่างๆ อุปกรณ์ Hardware ที่ใช้ในงานฟ้า
เพดาน หรือ งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน พ้ืนเชรามิก ก๊อกน้ า เป็นต้น ซึง สคต. จะได้เชิญชวนบริษัท
เข้าร่วมการเจรจาการค้าออนไลน์ในอนาคตต่อไป 
 
อย่างไรก็ดี การน าเข้าสินค้าจากไทยน่าจะมีอุปสรรคมากขึ้นตามล าดับ จากการที่ เขตการค้าเสรีทวีป
แอฟริกา หรือ African Continental Free Trade Area (AfCFTA) จะมีผลอย่างเป็นรูปธรรม จะท าให้
ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างและอาร์ดแวร์ในประเทศที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี เช่น อียิปต์ แอฟริกาใต้ 
เป็นต้น สามารถส่งออกสินค้าของตนมาเคนยาได้มากขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนในการน าเข้าน้อยกว่า ผู้ผลิต
จากไทย ถึงร้อยละ 25 (ภาษีน าเข้า) ท าให้ผู้ส่งออกไทยควรพิจารณาลงทุนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าหรือ
ร่วมทุนเพ่ือรักษาตลาดสินค้าข้างต้นต่อไป ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะยิ่งประสบปัญหาในการแข่งขันกับผู้ผลิตใน
แอฟริกาที่จะเข้ามาแทนท่ีในอนาคต 
 
หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้น าเข้าสินค้าในเคนยา หรือ กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า ท่าน
สามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 

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

