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รายงานเยี่ยมผู้นำเข้าเคนยา สินค้าเซรามิก สุขภัณฑ์ โคมไฟ บริษัท CTM Kenya Ltd
1. ข้อมูลบริษัท
บริษัท

โทร.

CTM Kenya Ltd
Mombasa Road Next to Nextgen Mall, P.O Box 95787-80106, Nairobi,
Kenya
+254 (20) 203 8529

Email. /Website

vitullic@ctm.co.ke

ผู้ติดต่อ/ตำแหน่ง

Mr. Carlo Vitullic / Director of CTM Kenya

ประเภทสินค้า

Ceramic Tiles, Bathroom Accessories, Lighting, Sanitary ware

ลักษณะกิจการ

Importer, Manufacturer, Distributor

ที่อยู่

/ https://www.ctm.co.ke

ผอ. สคต. กับผูบ้ ริหารบริษัท CTM Kenya ที่โชว์รูมในถนน Mombasa, Nairobi
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ภาพตัวอย่างสินค้าและการตกแต่งร้านของบริษัท
2. ความเป็นมาและสภาพธุรกิจ
CTM Kenya Ltd เป็นผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีกชั้นนำในตลาด ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ พื้นและผนังกระเบื้องต่างๆ
และสินค้าสำหรับห้องน้ำ บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 (พ.ศ. 2549) หรือประมาณ 13 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมี
สาขาในประเทศเคนยาจำนวน 5 สาขา โดยตั้งอยู่ทเี่ มือง ไนโรบี มอมบาซา และเอ็ลโดเรต โดยเป็นบริษัท
เป็นบริษัทภายใต้การลงทุนจากบริษทั แม่ CTM South Africa ในแอฟริกาใต้ แต่แยกการบริหารงานและ
การบริหารสินค้าแยกกันโดยชัดเจน ในปีหน้าบริษัทวางแผนที่จะเปิด 2 สาขาใหม่ในเมือง Thika และ
Nakuru ในเคนยาในเดือนมกราคม 2563
สินค้าที่บริษัทมีการนำเข้าทีส่ ำคัญ คือ กระเบือ้ งเชารามิก โมเสก ก็อกน้ำ สุขภัณฑ์ เป็นต้น โดยสินค้าที่
บริษัทจำหน่ายในเคนยานั้น บริษัทมีการจำหน่ายทัง้ ท้องถิ่นที่ผลิตในเคนยาของบริษัท (ส่วนใหญ่เป็น
กระเบื้องเชรามิกคุณภาพต่ำถึงปานกลาง ซึ่งจำหน่ายจำนวนน้อย) และสินค้าที่นำเข้ามาจากบริษัทชั้นนำ
จากต่างประเทศ เช่น Imex mosaic tiles (Thailand), Cotto sanitary ware (Thailand),
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Kilimanjaro tiles (South Africa), Tivoli taps (South Africa), Orka bathroom furniture
(Turkey), STN tiles (Spain), GROHE (GERMANY) เป็นต้น
โดยสินค้าที่มีการนำเข้าจากประเทศไทยคือ สุขภัณฑ์ เซรามิก ก็อกน้ำ วาล์ว โมเสก และบริษัทให้ความ
สนใจทีจ่ ะทำตลาดและนำเข้าสินค้าประโคมไฟจากประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายนำเข้าสินค้า
คุณภาพสูงจากทั่วโลก และเป็นผู้นำในการจำหน่ายและติดตัง้ อุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ภายใน
บ้านของเคนยา
ปัจจุบันตลาดการนำเข้าสินค้าประเภทสุขภัณฑ์ เซรามิก ก็อกน้ำ วาล์ว โมเสก ของบริษัทยังไปได้ดี แม้
จะต้องสู้กบั สินค้าในประเทศที่มรี าคาถูกและการแข่งขันทีร่ นุ แรง ปัจจุบันบริษทั มีความยุ่งยากในต้นทุนค่า
ขนส่งและการนำเข้าที่สงู ขึ้นจากนโยบายหลายอย่างของรัฐบาล และปัญหาสภาพคล่องของผูร้ ับเหมา
เจ้าของโครงการก่อสร้างทีเ่ กิดจากปัญหาสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเคนยาที่แย่ลงในช่วง 2 ปี แต่
บริษัทก็ยงั เชื่อว่า เคนยายังมีความจำเป็นต้องพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จำนวนมาก โดยนโยบายของบริษทั มุ่งเน้นการให้การบริการที่ครบวงจรและมีมาตรฐาน ตลอดจนการ
นำเข้าและจำหน่ายสินค้าระดับกลางถึงสูง มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพ
3. ข้อมูลตลาดสินค้าสุขภัณฑ์เซรามิก อุปกรณ์ในห้องน้ำของเคนยา
ตลาดสินค้าสุขภัณฑ์เซรามิก อุปกรณืในห้องน้ำของเคนยาทีน่ ำเข้ามาจากต่างประเทศมีมลู ค่าตลาด
ประมาณ 100 ล้านเหรียญ โดยเป็นตลาดสำหรับสินค้าคุณภาพปานกลางจาก จีน อินเดีย แทนซาเนีย
ไทย และสินค้าคุณภาพสูงจาก อียิปต์ สเปน อิตาลี แอฟริกาใต้ โดยมีการนำเข้าสินค้าทีม่ ีส่วนแบ่งตลาดใน
ธุรกิจการก่อสร้างประเทศประมาณร้อยละ 60 กับสินค้าที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพต่ำ ประเภทสินค้าที่
มีการนำเข้ามาก 2 ลำดับแรกได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Zink ต่างๆ (75%) กระเบื้องเซรามิก (11%) กระเบื้อง
อื่นๆ (4.5%) (ข้อมูลจาก GTA: Global Trade Atlas 2019)
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สินค้าไทยที่มีโอกาสทำตลาดนอกจากผลิตภัณฑ์ Zink ต่างๆและกระเบื้องแล้ว ก็ยังมีสินค้าที่น่าจับตามอง
ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านคือ โคมไฟ ซึง่ เคนยามีการนำเข้าปีละประมาณ 49 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี โดยมี
แหล่งนำเข้าสำคัญ (ส่วนแบ่งตลาด%) ตามลำดับคือ จีน (78%) มาเลเชีย (8.5%) UAE (2.9%) ไทย
(1.6%) ซึ่งสำหรับไทยมีมลู ค่าส่งออกมาปีละประมาณ 0.5-0.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2562 ปีเดียว
ไทยมีการขยายตัวในการส่งออกในสินค้าดังกล่าวถึง 255% แสดงว่าสินค้าไทยมีโอกาสแย่งตลาดจาก
ประเทศอื่นๆได้อกี มาก เนื่องจากได้รับการยอมรับในดีไซน์และราคาที่ไม่สูงมากนัก
ทั้งนี้ สคต. จะได้เชิญบริษทั ไปร่วมงานแสดงสินค้า STYLE 2020 ในเดือนตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เพื่อจะ
ได้ไปเห็นศักยภาพของสินค้าที่เกี่ยวข้องของไทยต่อไป

ภาพตัวอย่างสินค้าที่บริษัทมีการนำเข้าจากไทย
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4. ความเห็นของ สคต.
ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะสินค้ากระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ ก็อกวาล์ว และโคมไฟ ในตลาด
เคนยายังมีความต้องอยูส่ ูงมาก เนื่องจากสินค้าภายในประเทศยังมีคุณภาพต่ำถึงปานกลาง ในช่วงที่
อุตสาหกรรมในเคนยายังมีความเข้มแข็งน้อย ประเทศไทยทีม่ ีผผู้ ลิตทีม่ ีศักยภาพควรเร่งขยายตลาดแย่ง
จากผู้นำตลาดลำดับที่ 2 ต่อจากจีนในหลายๆสินค้า เช่น มาเลเชีย อินเดีย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน
อนาคต ตลาดเคนยาแม้จะยังมีกำลังซือ้ ไม่มาก แต่ความเสี่ยงที่ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการก่อสร้างยังมี
น้อยเนื่องจากประเทศยังต้องมีการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัยอีกมาก ซึง่ ผูส้ ่งออกไทยไม่ควรป
ลอยโอกาสดังกล่าวไป
หากผูส้ ่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้นำเข้าสินค้าในเคนย่า หรือ กฎระเบียบการนำเข้าสินค้า ท่าน
สามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke
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