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รายงานการเยี่ยมผู้น าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  
บริษัท Beauty World Cosmetics 

1. ข้อมูลบริษัท   
บริษัท Beauty World Cosmetics 
ที่อยู่ KBS building, Kenyatta Avenue, P.O Box 3440 – 80100 Nairobi, Kenya 
โทร. +254 20 2228851; +254 733 7920 126 
Email. /Website karegajohn@beautyworld.com 
ผู้ติดต่อ/ต าแหน่ง Mr. John Karega/ General Manager 
ประเภทสินค้า Cosmetics, Salon and Spa equipments supplies 
ลักษณะกิจการ Importer, Wholesaler and distributor 

 

 
 

    
ภาพตัวอย่างสินค้าที่บริษัทจ าหน่ายในปัจจุบัน 

 
 
 
 

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

Beauty World Cosmetics เป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศเคนยาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเป็น 
บริษัทผู้น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับเครืองส าอางและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวรายใหญ่รายหนึ่งในเคนยา มี
สาขาหลายแห่งในเมืองส าคัญในประเทศเคนยา ปัจจุบันมีสาขาท้ังหมด 4 สาขา (มีพนักงานประจ า 25 
คน) โดยบริษัทซื้อสินค้าจากในประเทศเคนยาและน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีการน าเข้าจาก
ประเทศจีนและผ่านบริษัทTrader จากประเทศดูไบ โดยบริษัทมีความสนใจอยากจะทดลองน าเข้าสินค้า
จากไทย เพราะมีความเชื่อว่าด้วยไทยมีสินค้าที่มีคุณภาพเป็นทียอมรับของคนเคนยา โดยเฉพาะสินค้าท่ี
เป็นเครื่องส าอางที่ท าจากสมุนไพรต่างๆ และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากธรรมชาติ  

 
3. ข้อมูลตลาดเครื่องส าอางของเคนยา  

สภาพตลาดโดยท่ัวไป 
จากรายงานของ Euromonitor ประมาณการณ์ว่า ตลาดของสินค้าเครื่องส าอางของเคนยามีมูลค่าตลาด
กว่าปีละ 50-60 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2018 ซึ่งแม้จะยังเป็นขนาดตลาดที่ไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับ
ตลาดในประเทศที่มีคนอาศัยอยู่กว่า 45 ล้านคนของเคนยา โดยทั่วไปตลาดยังนิยมสินค้าน าเข้าที่มีราคา
ขนาดกลาง โดยมี Brand ชั้นน า เช่น Victoria’s Secret, Sleek, Petal Fresh, Freeman, Mary Kay, 
Simple, Bath & Body Work, Black Opal, Flori Roberts, Ombia (Austria) หรือ สินค้าในประเทศ
ของ SuzieBeauty เป็นต้น โดยทั่วไปคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในประเทศเคนยายังมีมาตรฐานที่ไม่ดีมาก
นัก ท าให้คนท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูงนิยมซื้อหาสินค้าที่มีการน าเข้ามากกว่า 
ในช่วงเวลาในปัจจุบันที่มีการระบาดของ COVID19 ตลาดสินค้าดังกล่าว มียอดขายลดลงกว่าร้อยละ 40 
เนื่องจากก าลังซื้อที่ลดลงของคนเคนยาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งรายได้จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและส่งออกสินค้าเกษตรที่ลดลงจากความต้องการที่ลดลงตามตลาดโลก อย่างไรก็ดี คนไม่เคย
หยุดสวยสินค้าเครื่องส าอางยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอีกมากหากสถานการ์เศรษฐกิจของเคนยาปรับตัวดี
ขึ้น  
โอกาสของสินค้าไทย/สิ่งที่ต้องจากสินค้าไทย 

- สินค้าเครื่องส าอางที่ท าจากสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ โดยมีราคาปานกลาง 
- สินค้าพวกน้ าหอมที่สกัดจากสมุนไพรหรือดอกไม้ธรรมชาติ 
- สินค้าบ ารุงผิวที่ท าจากธรรมชาติ เช่น ข้าว, น้ าผึ้ง เป็นต้น 

กฎระเบียบการน าเข้า/ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า 
- ภาษีน าเข้าร้อยละ 25 (จากราคา CIF) 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 14 (จากราคา CIF) 
- ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางรถไฟ 2% (จากราคา CIF) 
- ค่าธรรมเนียมในการน าเข้า หรือ import declaration ร้อยละ 3.5 (จากราคา CIF) 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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- การตรวจสอบเอกสารมาตรฐานสินค้าก่อนการส่งออกตามกระบวนการมาตรฐานของ
เคนยา เรียยกว่า Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องยื่นต่อ
กับหน่วยงานด้านมาตรฐานของเคนยา Kenya Bureau of Standards (KEBS) ทั้งนี้ เอกสาร
ดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองและตรวจสอบจากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศนั้นๆจาก
รัฐบาลเคนยา ส าหรับไทยคือ บริษัท SGS (ประเทศไทย) โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตาม
กระบวนการแล้ว จะออกเอกสารรับรองที่เรียกว่า  Certificate of Conformity (COC) or 
Certificate of Inspection (COI) เพ่ือรับรองว่า สินค้านี้มีมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานด้าน
มาตรฐานเคนยา ให้การรับรองไว้แล้ว โดยการตรวจสอบในกระบวนการข้างต้น ต้องท าในทุก 
Shipment 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าธุรกิจของผู้ส่งออกไทย 
- ราคาสินค้าที่มีราคาไม่แพงจนเกินไป 
- มาตรฐานสินค้าท่ีไทยมีคุณภาพมากกว่า 
- ความยืดหนุนในด้านการช าระเงินควรมีมาก หากค้าขายแบบ L/C ที่มีเครติดประมาณ 
0-60 วันได้จะมีโอกาสขายได้มาก เนื่องจากปัจจุบันกระแสเงินสดของธุรกิจในเคนยาค่อนข้างตึง
ตัวมากท าให้เงินสดในมือของธุรกิจต่างๆมีจ านวนจ ากัด  
 

4. ความเห็นของ สคต. 
ผู้น าเข้ารายดังกล่าว สนใจน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางคุณภาพดี-ปานกลางจากไทย เช่น น้ ามัน

หอมระเหยจากสมุนไพร น้ ามันนวด ครีมบ ารุงผิวและใบหน้าจากธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือจะช่วย
ยกระดับคุณภาพสินค้าท่ีมีในเคนยาให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ผลิตสินค้าของไทยสามารถ
ติดต่อเสนอขายสินค้าของตนได้ตามข้อมูลรายงานที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ สคต.แนะน าว่า หากท่าน
ต้องการตรวจสอบราคาว่าสินค้าของท่านมีโอกาสในตลาดเคนยามากน้อยแค่ไหน ท่านสามารถตรวจราคา
ขายปลีกใน website ที่มีการขายสินค้าดังกล่าวได้ เช่น https://www.jumia.co.ke/ โดยอัตรา
แลกเปลี่ยนคือ 105.00 KES ต่อ 1 USD และ 31.00 บาทต่อ 1.00 USD (อัตราภาษีและค่าใช้จ่ายของ
การน าเข้าสินค้าโดยรวม จะอยู่ที่ประมาณ 50% ของราคา CIF บวกกับก าไรในการขายของผู้น าเข้า
ประมาณ 20-30%) 

 
หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้น าเข้าสินค้าในเคนยา หรือ กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า 

ท่านสามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 
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