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ห้าง Carrefour เคนยาท าข้อตกลงกับผู้ผลิตในเคนยาเพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของห้าง 

 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ห้าง Carrefour ได้จัดประชุมร่วมกับ Kenya Association of 
Manufacturers (KAM) เพ่ือหาผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ที่นอน ผ้า
ห่ม ผ้านวม หมอน ถุงเท้า ผ้าขนหนู ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องมือท าความสะอาด หม้อหุงต้ม และเครื่องครัวไม้ 
และกลุ่มอาหาร เป็นต้น เพ่ือผลิตสินค้าภายใต้ Brand ที่ห้างก าหนด (In House Brand) หลังได้ตกลงการผลิตใน
สินค้าหลายรายการก่อนหน้านี้ไปแล้ว เช่น กระดาษทิชชู นมสดและน้ าตาล เป็นต้น เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการ
สนับสนุนสินค้าในประเทศเคนยาที่ผลิตสินค้าได้ตามที่ห้างต้องการ ทดแทนการน าเข้าสินค้า และลดต้นทุนการหา
สินค้าท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ 
 

 
ภาพ ห้าง Carrefour แห่งหนึ่งในกรุงไนโรบ ี

 
โดยห้าง Carrefour ในเคนยา ที่ปัจจุบันมีสาขาแล้ว 12 แห่งทั่วประเทศเคนยา และมีส่วนแบ่งตลาดของห้างค้า
ปลีกในเคนยาถึงกว่าร้อยละ 20 ในปัจจุบัน โดยเป็นการบริหารงานภายใต้การควบคุมกลุ่มทุน Majid Al Futtaim
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มีสาขาทั่วตะวันออกกลางและแอฟริกาถึง 12,225 แห่งในกว่า 30 ประเทศ ซึ่งการ
จ้างการผลิตดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทที่ต้องการลดต้นทุนในการหาสินค้ามาจ าหน่ายภายในห้าง
และยังเป็นการสนับสนุนสินค้าในประเทศที่มีสาขา ตลอดจนอาจมีการเชื่อมโยงการผลิตและการจัดชือระหว่างกัน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

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

สคต. เห็นว่า การด าเนินนโยบายของห้างดังกล่าว อาจส่งผลระยะยาวในสินค้าที่มีการน าเข้าจากไทยหรือจาก
ต่างประเทศได้ เนื่องจาก หากสินค้าที่ผลิตในประเทศเคนยาสามารถทดแทนสินค้าน าเข้าได้แล้ว ความต้องการใน
การน าเข้าสินค้านั้นมายังเคนยาหรือสาขาต่างๆของห้างก็จะลดลง ดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ห้างค้าปลีกเหล่านี้
มีสาขาตั้งอยู่ ส าหรับสินค้าไทยที่อาจได้รับผลกระทบ อาจจะมีบ้าง อาทิ อาหารส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็น
ต้น ซึ่งผู้ส่งออกท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและการใช้งานที่มีลักษณะพิเศษหรือมีตลาดที่เฉพาะมาขึ้น 
เช่น อาหารฮาราล อาหารส าหรับมังสะวิรัติ อาหารที่มีน้ าตาลน้อย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สินค้าที่น าเข้ามามีความ
แตกต่างและมีมูลค่าเพ่ิมกว่าสินค้าที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดและจ าหน่ายในห้างในอนาคต ซึ่ง สคต.จะได้ติดตาม
ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวของห้าง รายงานให้ผู้ส่งออกท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
ทั้งนี้ แนวโน้มของห้าง Carrefour ในเคนยายังมีอนาคตที่จะสามารถขยายสาขาในเคนยาได้อีกมาก โดยจะเห็นได้
จากที่ปี 2019 ที่ห้างมีสาขาในเคนยาเพียง 8 แห่ง เป็นปัจจุบันเพ่ิมขึ้นเป็นกว่า 12 แห่งแล้วในเคนยา และห้างยังมี
ผลประกอบการที่ดีกว่าห้างค้าปลีกรายอื่นๆ เช่น Naivas เป็นต้น ท าให้ สคต. มีความเชื่อมั่นว่า ห้างจะมีการขยาย
สาขาของห้างมากขึ้นในอนาคตต่อไป โดยเชื่อว่าภายใน 5 ปี อาจมีการขยายสาขาของห้างทั่วเคนยารวมแล้วกว่า 
20-30 แห่ง เนื่องจากปัจจุบันห้าง Carrefour เคนยายังมีสาขาเพียงในกรุงไนโรบีและเมืองท่า Mombasa ที่มี
ก าลังชื้อสูง 2 ล าดับแรกในเคนยาเท่านั้น และในอนาคตน่าจะมีการขยายสาขาเพ่ิมเติมในเมืองเศรษฐกิจอ่ืนๆอีก 
เช่น Nakuru, Kisumu, Eldoret เป็นต้น  
 
โดยในปี 2564 สคต.ไนโรบี มีกิจกรรมในการส่งเสริมการขายร่วมกับผู้น าเข้าเคนยา กับห้าง  Carrefour เคนยาที่
จะส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการน าเข้ามาจ าหน่ายในเคนยา เช่น เครื่องแกง กะทิกระป๋อง น้ าปลา เครื่องปรุงรสต่างๆ 
ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องครัวและเครื่องแก้ว เป็นต้น โดยมีการร่วมการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน
และพฤษภาคม ที่จะถึงนี้ (13 เม.ย.-3 พ.ค. 2564) โดยจัดร่วมกับห้าง 3 สาขาคือ Sarit Center, Juntion Mall, 
The Hub ซ่ึงเป็นสาขาที่มียอดขายสูงสุด 3 ล าดับแรกของห้างในเคนยา และสคต. จะได้รายงานผลการจัด
กิจกรรมให้ผู้ส่งออกและผู้สนใจทราบต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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