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รายงานการเยี่ยมผู้นำเข้าเคนยา สินค้าข้าวหอมมะลิ อาหาร และสินค้าสำหรับเด็ก  
บริษัท ARYUV AGENCIES LIMITED 

1. ข้อมูลบริษัท   
บริษัท ARYUV AGENCIES LIMITED 

ที่อยู่ 
Ground Floor, Amkay Plaza, Off Nyali Road, Mkomani, P.O. Box 1662-
80100, Mombasa, Kenya 

โทร. +254 737 415 442 
Email. /Website sanjay@aryuv.co.ke/ www.aryuv.com 
ผู้ติดต่อ/ตำแหน่ง MR SANJAY KOTECHA / Managing Director 
ประเภทสินค้า Rice, Food, and Baby Product  
ลักษณะกิจการ Importer, Distributor 

 

 
ภาพ ผอ.สคต. (นายณัฐพงศ์) ร่วมตรวจเยี่ยมชม Stock สินค้าของบริษัท 
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2. ความเป็นมาและสภาพธุรกิจ 

 
ARYUV AGENCIES LIMITED เป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศเคนยาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1986 เริ่มต้น
จากการเป็น บริษัทผู้นำเข้าสินค้าอาหารจากไทยและเอเชีย โดยสินค้าที่บริษัท นำเข้าจากไทยในปัจจุบัน 
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ตราฉัตร กระทิกระป๋อง กระทิผง น้ำมันหอย ข้าวโพดกระป๋อง โดยเริ่มมีการ
นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กเพ่ิมเติมจากเอเชีย (จีน อินเดีย) เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ทิชชูอนามัย (เปียก) นมผง 
เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท มียอดนำเข้าต่อปีประมาณ 500,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และมีพนักงานกว่า 50 
คน และมีสำนักงาน 2 แห่ง คือ สำนักงานใหญ่ที่เมือง Mombasa และสาขาในกรุงไนโรบี 
 
คู่ค้าของบริษัท คือ ร้านค้าปลีกและร้านค้าท่ีจำหน่ายอาหารในเคนยา อาทิ Carrefours, Shophite, 
Naivas, Chnadarana Foodplus เป็นต้น โดยสินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดคือ ข้าวหอมมะลิ ตราฉัตร และ
เครื่องปรุงอาหารต่างๆ ภายใต้ตราฉัตร โดยเป็นคู่ค้าที่สำคัญกับบริษัท CP Trading ของไทยที่สำคัญมาก
ที่สุดรายหนึ่งของบริษัทในเคนยา โดยปัจจุบัน บริษัท ได้เริ่มทำตลาดสินค้าสำหรับเด็ก เช่น ผ้าอ้อม ทิชชู
เปียก นมผง สำหรับเด็ก เป็นต้น เนื่องจาก เป็นสินค้าท่ีเคนยาไม่มีผู้ผลิตที่มีคุณภาพนัก และนำเข้าสินค้า
แปรรูปกระป๋องจากไทยเพิ่มเติม เช่น ข้าวโพดกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง เป็นต้น   
 

 
ภาพตัวอย่างสินค้าที่บริษัทนำเข้าและจำหน่ายในปัจจุบัน 
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3. ข้อมูลตลาดสินค้าอาหารของเคนยา  

สภาพตลาดโดยท่ัวไป 
อาหารไทยได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในระดับโลก แต่สำ หรับภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก อาหารไทย
เป็นที่รู ้จักแต่ในวงจำกัด เฉพาะคนมีฐานะชาวต่างประเทศที่ทำงานในสถานทูตและองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือบริษัทข้ามชาติเท่านั ้น อาหารไทยมักเป็นหนึ่งในเมนูของร้านอาหารในโรงแรม และ
ร้านอาหารนานาชาติ ซึ่งมักจะพบว่ามีการประกอบอาหารไทยที่รสชาติผิดเพ้ียนไปจากต้นตำรับเดิม 
ปัจจุบันผู้นำ เข้าในแอฟริกาตะวันออกได้เริ่มนำสินค้าไทยที่เป็นวัตถุดิบ เช่น ข้าวหอมมะลิ และเครื่องปรุง
อาหาร เช่น น้ำปลา เครื่องพริกแกง มาขายในซูเปอร์มาร์เกตทั่วไป และร้านขายของของสหประชาชาติ
แล้ว แต่เนื่องจากคนที่นี่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีการปรุงอาหารไทยและวิธีใช้วัตถุดิบ ทำให้สินค้าไทยเหล่านี้
ขายได้ในจำนวนที่จำกัดและไม่มีการนำเข้าสินค้าท่ีหลากหลาย 
อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยอาหารไทยที่มีรสชาติและการปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ตลาดเครื่องปรุงอาหารไทย
มีความหลายหลาย และเป็นที่นิยมมากข้ึนในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากที่ ห้างต่างๆเริ่มมีสินค้าปรุงรสของ
ไทยที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เดิมมีแต่ของ แม่สุรีย์ ปัจจุบันจะมีของ Royal Umbrella, Thai Choice, 
Exotic Thai เป็นต้น เข้ามาทำตลาดและแข่งขันกันมากขึ้น  
ประเภทสินค้าที่ต้องการ อาทิ เช่น 

- ผักกระป๋อง เช่น ข้าวโพดกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง 
- ปลากระป๋อง 
- กระทิกระป๋อง 
- เครื่องแกง และเครื่องปรุงรส 
- ซีอ้ิว และน้ำปลา 

โอกาสของสินค้าไทย/สิ่งที่ต้องจากสินค้าไทย 
- ต้องการนำเข้าสินค้าที่มีความหลายหลากข้ึน แต่ราคาปานกลางไม่แพง เช่น นมจากพืช 

เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว เส้นพลาต้าที่ทำจากข้าว เป็นต้น 
- สินค้าท่ีตอบโจทย์สำหรับคนที่รักษาสุขภาพ หรือ ออร์เกนิด (ยังไม่มาก) 
- อาหารเสริมสำหรับคนป่วย คนสูงอายุ และอาหารสัตว์เลี้ยง 
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กฎระเบียบการนำเข้า/ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า 

- ภาษีนำเข้าร้อยละ 25  
- การตรวจสอบเอกสารมาตรฐานสินค้าก่อนการส่งออกตามกระบวนการมาตรฐานของ

เคนยา เรียยกว่า Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) ซึ่งเป็นเอกสารที่
ต ้องยื ่นต่อกับหน่วยงานด้านมาตรฐานของเคนยา Kenya Bureau of Standards 
(KEBS) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองและตรวจสอบจากตัวแทนที่ได้รับ
การแต่งตั้งในประเทศนั้นๆจากรัฐบาลเคนยา สำหรับไทยคือ บริษัท SGS (ประเทศไทย) 
โดยเมื ่อบริษัทได้ตรวจสอบตามกระบวนการแล้ว จะออกเอกสารรับรองที ่เรียกว่า  
Certificate of Conformity (COC) or Certificate of Inspection (COI) เพื ่อร ับรอง
ว่า สินค้านี้มีมาตรฐานตามที่หน่วยงานด้านมาตรฐานเคนยา ให้การรับรองไว้แล้ว โดย
การตรวจสอบในกระบวนการข้างต้น ต้องทำในทุก Shipment 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจของผู้ส่งออกไทย 
- ราคาสินค้าที่มีราคาไม่แพงมากจากคู่แข่งสำคัญ จีน และอินเดีย 
- มาตรฐานสินค้าท่ีไทยมีคุณภาพมากกว่า 
- ความยืดหนุนในด้านการชำระเงินควรมีมาก หากค้าขายแบบ L/C โอกาสในการขายจะ

น้อยมาก แต่ไม่ควรปล่อยเครติดเพราะโอกาสไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าสูง 
 

4. ความเห็นของ สคต. 
ผู้นำเข้ารายดังกล่าว สนใจสินค้าเครื่องปรุงรส และอาหารกระป๋องอ่ืนๆ ที่มีราคาไม่แพง และ

สินค้าสำหรับเด็ก จากไทยเนื่องจาก มีความต้องการสูงขึ้นในตลาด และสินค้าท่ีผลิตหรือจำหน่ายในเคนยา 
ยังมีมาตรฐานที่ไม่ดีนัก  โดย สคต. มีแผนจะเชิญผู้นำเข้ารายดังกล่าว มาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร
ไทย THAIFEX ในเดือน 22-26 กนัยายนที่จะถึงนี้ เพ่ือหาสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดเคนยา และนัดหมาย
เจรจาการค้ากับผู้ส่งออกสินค้าสำหรับเด็กเพ่ิมเติมต่อไป 

หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้นำเข้าสินค้าในเคนยา หรือ กฎระเบียบการนำเข้าสินค้า 
ท่านสามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 
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