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       1. ข้อมูลบุคคล/บริษัทฯ 
        ผู้อ านวยการส านักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมพบผู้บริหาร/เจ้าของ
บริษัท โอเคนเนีย มอเตอร์ส จ ากัด ได้แก่ นายโอนุชูกู ชาร์ลส์ ด าเนิน
ธุรกิจการน าเข้าสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์จากต่างประเทศมาจัดจ าหน่าย
ในประเทศไนจีเรีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ/ร้านจ าหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต์หลายประเภทและยี่ห้อต่างๆ และพูดคุยสอบถาม
ข้อมูลสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่น าเข้าฯ สภาพเศรษฐกิจและผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและเชิญชวนให้เดินทางมาเยือนประเทศ

ไทยในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อการเดินทางระหว่างประเทศกลับมาเป็นปกติ และเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ 
ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ในประเทศไทยหากมีการจัดงานแสดงสินค้าฯ และเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ 
บริษัท โอเคนเนีย มอเตอร์ส จ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งที่เมืองเลกอสในปี ค.ศ. 2006 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านไนร่า ด าเนิน
ธุรกิจหลัก คือ การน าเข้าสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์หลากยี่ห้อหลายบริษัทจากต่างประเทศมาจัดจ าหน่ายในประเทศไนจีเรียทั้งค้าปลีก
และค้าส่งทั่วประเทศ รวมทั้งการเป็นบริษัทตัวแทนของบริษัทต่างชาติจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทดังกล่าวในร้านค้าเดียว
ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเลกอสเทรดแฟร์คอมเพล็กซ์ในตลาดสมาคมผู้ค้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรที่เมืองเลกอสซึ่งเป็นตลาดค้าปลีก
และค้าส่งชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งในเลกอสเมืองธุรกิจการเงินและการค้าของ
ประเทศไนจีเรีย ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัท โอเคนเนีย มอเตอร์ส จ ากัดเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่ในช่วงเริ่มต้นของ
ธุรกิจยังไม่ได้มีการน าเข้าสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์จากต่างประเทศโดยตรงแต่เป็นการรับซื้อสินค้าฯ จากผู้น าเข้ารายอ่ืนขายส่งต่อมาให้
และขายต่อไปยังลูกค้าผู้ใช้ปลายทาง ต่อมาได้เปิดร้านเป็นหลักแหล่งมีที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
เพ่ือความสะดวกในการให้บริการลูกค้าโดยจ าหน่ายปลีกและส่งได้ก าไลจากส่วนต่างของราคา
อยู่หลายปีสั่งสมความรู้และประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและได้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้านานาชาติเกี่ยวกับรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบที่มีการจัดขึ้นในเมือง
เลกอสเป็นประจ าท าให้ได้รู้จักผู้ผลิตและส่งออกสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ได้เข้าร่วม
เจรจาธุรกิจกับหลายบริษัทจากหลายประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของกิจการน าเข้าสินค้า
ชิ้นส่วนยานยนต์โดยตรงจากผู้ผลิตนานาชาติมาจ าหน่ายที่ประเทศไนจีเรีย 
 

      อนึ่ง บริษัท โอเคนเนีย มอเตอร์ส จ ากัด ตั้งอยู่ที่เมืองเลกอน โซน ซี บล็อก 10 ของ
อาคารเลกอสเทรดแฟร์คอมเพล็กซ์ในตลาดสมาคมผู้ค้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรที่เมือง
เลกอส ติดกับทางด่วนแบดากรี โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +234 
8034421871, +234 8081852605 หรือทาง E-mail: okennayainv@yahoo.com   
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     2. รายละเอียดธุรกิจ 
         บริษัท โอเคนเนีย มอเตอร์ส จ ากัดในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ หลักจาก
กิจการรุ่งเรืองสามารถน าพาธุรกิจก้าวเดินต่อไปได้ด้วยตนเองและมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ท าให้ มี
การน าเข้าสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์จากหลากหลายประเทศเพ่ือทดลองตลาด เช่น น าเข้าชิ้นส่วนของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ จากยุโรปและ
อเมริกา แต่ต่อมาส่วนใหญ่จะน าเข้าจากบริษัทรับจ้างผลิตโออีเอ็มของประเทศจีนเป็นสินค้าแบรนด์ดังมีชื่อเสียงของประเทศเยอรมัน 
เป็นต้น ท าให้ขณะนี้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น าเข้าชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งในตลาดตลาดสมาคมผู้ค้าอะไหล่รถยนต์และ
เครื่องจักรที่เมืองเลกอส และปัจจุบันมีร้านจ าหน่ายและเป็นศูนย์ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าฯ 10 แห่งกระจายอยู่ในตลาดดังกล่าวของ
เมืองเลกอสและได้ขยายกิจการไปในเมืองอีนูกู รัฐอีนูกู อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไนจีเรีย 
 

         2.1 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
                      ผู้ผลิต                                       ผู้ส่งออก                                 ผู้น าเข้า 
                      ผู้ขายส่ง                                    บริษัทตัวแทน                           ผู้ขายปลีก                               
                      ห้างสรรพสนิค้า                           ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ                 องค์กรระหว่างประเทศ 
                      องค์กรทางการค้า                         องค์กรไม่แสวงหาก าไร                อ่ืนๆ  
 

         2.2 สินค้าและบริการของบริษัท 
              การน าเข้าสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์จากต่างประเทศมาจัดจ าหน่ายในประเทศไนจีเรีย เป็นธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวของ
บริษัทฯ โดยในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจดังที่กล่าวข้างต้นเป็นการน าเข้าชิ้นส่วนของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ จากยุโรปและอเมริกา แต่

ต่อมาส่วนใหญ่จะน าเข้าจากประเทศจีนจากบริษัทรับจ้างผลิตโออีเอ็มของ
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมัน เช่น ออดี้ โอเปิ้ล และโฟล์คสวา
เกน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขั้นในการว่าจ้าง
บริษัทรับจ้างผลิตติดแบรนด์ของตนเองชื่อ CHAZIN ส าหรับผลิตภัณฑ์     
ที่เป็นระบบชิ้นส่วนช่วงล่างของรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ยาง ขอบ      
ตัวกรองน้ ามัน และอ่ืนๆ  
       อนึ่งในปี 2562 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ 
และได้มีการน าเข้าสินค้าของบริษัทรับจ้างผลิตโออีเอ็มฯ จากประเทศจีน
ซึ่งปริมาณการน าเข้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 14 x 20 นิ้วและขนาด    

8 x 40 นิ้วนั้นได้สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เหตุผลส าคัญที่ในช่วงดังกล่าวน าเข้าจากประเทศจีน  
เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการเสนอราคาจากบริษัทรับจ้างผลิตจากประเทศจีนซ่ึงเป็นผู้ชนะด้วยราคาน่าพอใจกว่าบริษัท
จากประเทศอ่ืนๆ และบริษัทฯ ยังได้รับเครดิตการค้าโดยบริษัทรับจ้างผลิตตกลงให้เครดิตส าหรับการช าระเงินค่าสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดแก่บรษัิทฯ         

         2.3 สินค้าอ่ืนๆ ที่สนใจน าเข้าจากไทย 
              ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ส่งผลกระทบหลายด้านซ่ึงท าให้สถาการณ์การค้าเปลี่ยนไป ส่งผลต่อ
ความคิดและแนวทางการด าเนินธุรกิจที่ต่อไปนี้ไม่สามารถฝากชีวิตการงานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไว้ที่ใดที่หนึ่ง ซ่ึงการกระจายความ
เสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ไม่ว่าจะพบเจอวิกฤตการณ์ใดๆในอนาคต ทั้งนี้ หลังจาก สคต.ฯ ได้เดินทาง
มาเยี่ยมพบและได้เจรจาพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าที่น าเข้าแล้วจึงเป็นที่มาของความต้องการเพ่ิมประเทศไทยเป็นแหล่งจัดซ้ือจัดหาสินค้า
ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์น าเข้าอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากท าให้ได้รับทราบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ
ส่วนประกอบคุณภาพสูงของแบรนด์ดังจากประเทศญ่ีปุ่นหลายแบรนด์ซ่ึงเป็นที่นิยมมากของลูกค้าในประเทศไนจีเรีย อีกทั้งผู้น าเข้า
สามารถพูดคุยเจรจาในรายละเอียดต่างๆกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยได้โดยตรงด้วยความจริงใจและด้วยมิตรไมตรี   
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     3. สรุปผลการเข้าพบ 
         นายโอนุชูกู ชาร์ลส์มีความยินดีมากที่ สคต.ฯ มาเยี่ยมพบพูดคุยให้ข้อมูลรายละเอียดน าเสนอเกี่ยวกับสินค้าไทยโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงและของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่ผลิตและส่งออกจากไทย ท าให้ต้องการเดินทางมาเยือนประเทศ
ไทยและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย สรุปผลการเดินทางไปเยี่ยมพบและประชุมหารือกัน ดังนี้ 
         3.1 ตลาดสมาคมผู้ค้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรที่เมืองเลกอสแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์น าเข้าจาก
ต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ดังเป็นที่รู้จักซ่ึงบริษัท โอเคนเนีย มอเตอร์ฯ โดยนายโอนุชูกู ชาร์ลส์ประสงค์จะทดลองตลาดสินค้า
ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทยแบรนด์รถยนต์ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นที่นิยมของลูกค้าชาวไนจีเรียในตลาดแห่งนี้ 
         3.2 นายโอนุชูกูฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างขยายตลาดสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก 
เช่น กานา แคเมอรูน และบูร์กินาฟาโซ เป็นต้น ท าให้ต้องจัดหาแหล่งผลิตจากต่างประเทศรายใหม่ที่มีปริมาณการผลิตมากพอและ
พร้อมส่งออกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ตลาดสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์หรืออะไหล่รถยนต์ในภูมิภาคนี้เฟ่ืองฟูมากและมีแต่ขยายตัว
เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่น าเข้ารถยนต์มือสองซ่ึงมรีาคาทีเ่หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจมากกว่าน าเข้ารถยนต์ใหม่เอ่ียมท าให้อะไหล่
หรือชิ้นส่วนรถยนต์เป็นสิ่งจ าเป็นต้องมีควบคู่กับตลาดรถยนต์ 
         3.3 นายโอนุชูกูฯ ยินดีตามค าเชิญของ สคต.ฯ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้าชิ้นส่วนยานยนต์หรือ
อะไหล่รถยนต์ในช่วงที่ยังไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ แต่หากไทยเปิด
ประเทศและกรมฯ สามารถจัดงานแสดงสินค้า Thailand Auto Part & Accessories ก็อยากจะเดินทางมาเยือนไทยและเข้าชมงาน
แสดงสินค้าและร่วมเจรจาธุรกิจกับบริษัททีผ่ลิตและส่งออกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ 
         3.4 ตลาดสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไนจีเรียและหลายประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการไทยที่มีผู้น าเข้าหลายรายสนใจน าเข้าสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยมาทดลองตลาด ประกอบกับอัตรา
ภาษีน าเข้าไม่สูงมากเพียงร้อยละ 12.5 จึงไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ปัจจัยส าคัญที่ผู้น าเข้าพิจารณาคือราคาสินค้าและ
รายละเอียดต่างๆที่จะเกิดมีขึ้นในระหว่างการเจรจาธุรกิจ รวมทั้ง ความตั้งใจที่จะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ยั่งยืนยาวนานจึงจ าเป็นต้อง    
มีความเชื่อมั่นต่อกันและมีความไว้วางใจใหก้ัน 

 

……………………………………………………………………… 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา 

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
 
 


