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รายงานการเยี่ยมผู้น าเข้าเคนยา สินค้าอะไหล่รถยนต์  
บริษัท Elikan Contractors & General Supplies 

1. ข้อมูลบริษัท   
บริษัท Elikan Contractors & General Supplies 
ที่อยู่ Youth Empowerment House, Ground floor, RM 5, Nairobi, kenya 
โทร. +254 7 1160 6250, +254 7 3569 2911 
Email. /Website daniel.elikancontractors@co.ke 
ผู้ติดต่อ/ต าแหน่ง Mr. Daniel M. Gatei / Director 
ประเภทสินค้า Construction Material and Auto Part 
ลักษณะกิจการ Contractor, Importer, Wholesaler and distributor 

          
 

      
ภาพโครงการปั้มน ้ามันและโกดังสินค้าของบริษัท Delta Oil ที่บริษัทเป็นผู้รับเหมาในเคนยา 

  

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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2. ความเป็นมาและสภาพธุรกิจ 
 
Elikan Contractors & General Supplies เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเคนยาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 
2016 โดยบริษัท ได้รับเป็นคู่สัญญาในการก่อสร้างกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนหลายหน่วยงาน เช่น 
Kenya Railways, Galana oil, Total Kenya เป็นต้น โดยเป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลาง เช่น ถนน 
สะพาน ปั๊มน ้ามัน อาร์พาร์ทเมนต์ ปัจจุบัน บริษัท มียอดรายได้ต่อปีประมาณ 500,000 เหรียญสหรัฐต่อ
ปี และมีพนักงานกว่า 30 คน และมีแผนจะขยายธุรกิจเป็นผู้น าเข้า วัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน 
Ready Mixed concrete; ปั้มลม, ปั้มน ้า, MDF Boards, Gypsum Boards เป็นต้น) และอะไหล่รถยนต์ 
(โซ๊คอัพ, หม้อน ้ารถยนต์, ผ้าเบรกและระบบเบรก, คอยน์ต่างๆ, ชิ้นส่วนยางกันโคลงและสั่นสะเทือน, ไส้
กรองอากาศและไส้กรองน ้ามัน) หลังจากบริษัทเป็นผู้ขายส่งมาเป็นเวลานาน 
ซึ่งบริษัทได้ให้ความสนใจในการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ตามรายการสินค้าข้างต้น เพื่อขยายธุรกิจ
ของบริษัทให้มียอดรายได้มากข้ึน และหลากหลายมากขึ้น 
 

3. ข้อมูลตลาดสินค้าอะไหล่รถยนต์และตลาดรถยนต์ของเคนยา  
สภาพตลาดโดยท่ัวไป 
เคนยาถือเป็นตลาดจ าหน่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาตะวันออกโดยมีจ านวนรถยนต์ใน
ระบบที่มีการลงทะเบียนจ านวนกว่า 3.2 ล้านคัน (2020) ในจ านวนนี้ รถยนต์ขนาดเล็กร้อยละ 32 (น้อย
กว่า 1,600 CC) รถยนต์โดยสารขนาดกลาง (มากกว่า 1,600 CC) ร้อยละ 28 รถยนต์ขนาดใหญ่และ
รถบรรทุก ร้อยละ 40 โดยประมาณ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทที่เป็นผู้น าตลาดที่มีสัดส่วนการตลาดกว่าร้อยละ 65 
คือ 3 ยี่ห้อคือ TOYOYA NISSAN และ MITSUBISHI  
 
ในปัจจุบัน ตลาดรถยนต์ในเคนยายังพึ่งพาการน าเข้าถึงร้อยละ 94 ของรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งน าเข้ามาจาก
แอฟริกาใต้และญี่ปุน หรือเอเชีย (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีน) แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นรถยนต์มือสองสภาพ
ดีส่วนใหญ่ใช้งานมาแล้ว 8-20 ปี นอกจากนั้น เคนยายังเป็นแหล่งน าเข้ารถยนต์ดังกล่าวส่งต่อไปประเทศ
ใกล้เคียงผ่านการน าเข้ามาทางท่าเรือ Mombasa โดยมีการส่งออกไปส่วนใหญ่ไป ยูกานดา และ
แทนซาเนีย ซึ่งผลจากโครงสร้างทางการตลาดดังกล่าว ท าให้มีเคนยาถือเป็นประเทศที่มีตลาดอะไหล่
รถยนต์หรือ Aftermarket ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก  
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โดยส าหรับประเทศไทยนั้น เรามีการส่งออกสินค้าดังกล่าวมาเคนยาปีละประมาณ 650-700 ล้านบาทต่อ
ปี โดยในปี 2564 มีการส่งออกมาทั้งสิ้น 1,694.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 115.94 ซึ่งเป็นการขยายตัว
แบบก้าวกระโดดหลังจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาด COVID 19 จากปี 2563   
ส าหรับข้อมูลการผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศเคนยามีโรงงานประกอบรถยนต์อยู่ทั้งสิ้น 3 โรงงาน 
มีก าลังการผลิตไม่เต็มก าลังที่มีการลงทุนประมาณ 20,000 คันต่อปี โดย มีรายละเอียด ยี่ห้อ และก าลัง
การผลิตในปี 2015 ตามตารางในรูปด้านล่าง 

 
 
เคนยามีอัตราภาษีต่างๆที่เกียวข้องกับการน าเข้ารถยนต์ตามตารางดังรูป คือ ภาษีน าเข้า 25% จากราคา 
CIF ภาษีสรรพสามิตอัตรา 150,000 KES (ประมาณ 1,500 USD) ต่อรถยนต์อายุ 3 ปีขึ ้นไป และ 
200,000 KES (2,000 USD) ต่อรถยนต์อายุ 0-3 ปี ภาษีมูลค่าเพ่ิม 16% ค่าธรรมเนียมการแจ้งการน าเข้า 
2.25% จากราคา CIF และค่าธรรมเนียมขนส่งทางรถไฟ 1.5% จากราคา CIF ท าให้ราคารถยนต์มือสอง
โดยทั่วไปจะอยู่ที่ ประมาณ 350,000 – 500,000 KES ต่อคัน 

 
ประเภทสินค้าที่บริษัทมีต้องการน าเข้า อาทิ เช่น 

- อะไหล่ที่มียางเป็นส่วนประกอบ 
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- ระบบเบรคและผ้าเบรค 
- โช๊คอัพ และระบบสั่นสะเทือนต่างๆ 

โอกาสของสินค้าไทย/สิ่งที่ต้องจากสินค้าไทย 
- ต้องการน าเข้าสินค้าที่มีคุณภาพดี แต่ราคาปานกลางไม่แพง  
- สินค้าท่ีเกรดปานกลาง (B-B+) ที่มีคุณภาพเทียบเท่าอะไหล่แท้จากโรงงาน  

กฎระเบียบการน าเข้า/ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า 
- ภาษีน าเข้า 25% จากราคา CIF  
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 16%  
- ค่าธรรมเนียมการแจ้งการน าเข้า 2.25% จากราคา CIF  
- ค่าธรรมเนียมขนส่งทางรถไฟ 1.5% จากราคา CIF 
- สินค้าเพ่ือโรงงานประกอบรถยนต์ของเคนยาได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 25%  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าธุรกิจของผู้ส่งออกไทย 
- ราคาสินค้าที่มีราคาไม่แพงมากจากคู่แข่งส าคัญ จีน อินเดีย ตุรก ีไต้หวัน  
- มาตรฐานสินค้าท่ีไทยมีคุณภาพมากกว่า 
- ความยืดหนุนในด้านการช าระเงินควรมีมาก หากมีการชื้อขายแบบ L/C โอกาสในการ

ขายจะน้อยมาก ควรเป็นแบบ T/T Term จะง่ายกว่า แต่ไม่ควรปล่อยเครติดในกรณีลค้า
รายใหม่เพราะโอกาสไม่ได้รับการช าระค่าสินค้าสูง 

4. ความเห็นของ สคต. 
ผู้น าเข้ารายดังกล่าว สนใจสินค้าอะไหล่รถยนต์จากไทย เนื่องจาก ผู้ใช้รถยนต์ที่มีรายได้สูงมีความ

ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากสินค้าอะไหล่รถยนต์จากจีนที่ได้รับ
ความนิยมบางรายการไม่มีคุณภาพ และไทยก็เป็นแหล่งการผลิตอะไหล่รถยนต์ของรถยนต์ญี่ปุ่นที่ได้รับ
การยอมรับในตลาด เช่น Toyota เป็นต้น โดย สคต. มีแผนจะเชิญผู้น าเข้ารายดังกล่าว มาเข้าร่วมการ
เจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) และงานแสดงสินค้า TAPA ในกรณีที่
สามารถเดินทางได้ปกติ เพ่ือหาสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดเคนยา และนัดหมายเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกสินค้า
ดังกล่าวต่อไป 

หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้น าเข้าสินค้าในเคนยา หรือ กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า 
ท่านสามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 
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