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รายงานการเยี่ยมผู้น าเข้าเคนยา สินค้าของยางและอุปกรณ์รถยนต์ บริษัท Silverstone Tyres (K) Ltd 

1. ข้อมูลบริษัท   

บริษัท Silverstone Tyres (K) Ltd 

ที่อยู่ 
Glacier Product Buliding, Westland Fl.6 Mayfair Business Center, off 
Parklands Road P.O. Box 32899-06000 Nairobi, Kenya  

โทร. +254 728 441 593; +254 730 772 100 

Email. /Website saawan@sliverstone.co.ke / https://silverstone.co.ke/ 

ผู้ติดต่อ/ต าแหน่ง Mr. Saawan Shah/ Director 

ประเภทสินค้า Tyres, Car Battary, Brake Set, Bed Liner for pick up car 

ลักษณะกิจการ Importer, Car Service Center 
 
 

 
ตัวอย่างยางรถยนต์ที่มีจ าหน่ายของบริษัทในประเทศเคนยา 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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ภาพตัวอย่างบริเวณ  Service Center ของบริษัท Silverstone Tyres (K) Ltd 

 
2. ความเป็นมาและสภาพธุรกิจ 

Silverstone Tyres (K) Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 เป็น บริษัท จ าหน่ายและค้าปลีกยางรถยนต์ชั้นน า และ
มีศูนย์บริการซ่อมบ ารุงที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบัน Silverstone Tyres (K) Ltd มี
ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ ที่ให้บริการ เปลี่ยนยาง ถ่วงล้อ ระบบเบรก และช่วงล่างรถยนต์ มากที่สุด
รายหนึ่งในเคนยา ปัจจุบันมึศูนย์บริการทั้งหมดในเคนยา จ านวน 14 แห่ง 8 สาขาในไนโรบี 6 สาขาใน 
Nairobi, Kikuyu, Narok, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Thika, Malindi ตามล าดับ โดยมีพนักงาน
ภายในบริษัทกว่า 100 คน โดยบริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท Silverstone Group ที่มีธุรกิจครอบคลุม
หลายอย่าง เช่น อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  
 
สินค้าท่ีบริษัทมีการน าเข้าที่ส าคัญ คือ ยางรถยนต์ แบตตารี่ เบรก เป็นต้น โดยยางรถยนต์นั้น บริษัทมีการ
จ าหน่ายทั้งยางที่ผลิตในเคนยา และ ยางที่น าเข้ามาจากบริษัทชั้นน าของโลก โดยมี Brand ที่บริษัทเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายคือ Continental (Germany), Hankook (Korea), General and Toyo (India). 
Otani (ประเทศไทย) and Sailun (จีน), และแบตตารี่ Hankook and Forte (Korea) โดยมีการน าเข้า 
ยางรถยนต์ Otani จากไทยผ่านผู้น าเข้าประเทศ UAE  
 
โดยในปัจจุบันตลาดการน าเข้าสินค้าประเภทยางรถยนต์ยังไปได้ดี แม้จะต้องสู้กับสินค้าในประเทศที่มี
ราคาถูกมากกว่า แต่บริษัทมุ่งเน้นการให้การบริการที่ครบวงจรและมีมาตรฐาน โดยสนใจที่น าเข้าสินค้า
จากประเทศไทยที่มีมาตรฐานที่ดีให้กับลูกค้าในอนาคตต่อไป เช่น อุปกรณ์ระบบเบรค (ผ้าเบรค) ที่รองกัน
กระแทกรถกะบะ (Bed Liner for pick up car) และอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงรถบัสและรถบรรทุกขนาด
กลางและขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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Silverstone Tyres (K) Ltd จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงแก่ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกผ่านร้านค้าท่ีตั้งอยู่ในเมือง
ใหญ่ ๆ ในเคนยา และขายยางให้แก่บริษัทขนส่ง และบริษัทจ าหน่ายเครื่องจักรการเกษตรด้วย 
 

3. ข้อมูลตลาดสินค้ายางรถยนต์ของเคนยา  
 
ตลาดสินค้ายางรถยนต์ของเคนยามีมูลค่าตลาดประมาณ 280 ล้านเหรียญ โดยเป็นตลาดส าหรับสินค้า
คุณภาพต่ าถึงปานกลางประมาณร้อยละ 40-45 และตลาดสินค้าน าเข้าประมาณร้อยละ 55-60 โดยมีจีน
เป็นผู้น าตลาดในสินค้าน าเข้าด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 55 -60 (มูลค่า85 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
อันดับ 2 น าเข้าจากอินเดียมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 10 (มูลค่าประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
และอันดับ 3 คือไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7 (มูลค่าประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี)  โดยหากแบ่ง
ตามคุณภาพสินค้าจะมีโครงสร้างคือ ระดับล่างมีราคาประมาณ 7,000 -8,000 KES หรือประมาณวงละ 
2200-2300 บาท โดยมีผู้น าตลาดคือ สินค้าในประเทศ จีนและอินเดีย ระดับกลางมีราคาประมาณ 
10,000-13,000 KES หรือประมาณวงละ 3000-3500 บาท ผู้น าตลาดคือ จีน เกาหลี ไทย คุณภาพสูงมี
ราคาประมาณสูงกว่า 15,000 KES หรือประมาณวงละ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้น าตลาด ฝรั่งเศส อเมริกา 
อิตาลี เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ สคต. จะได้เชิญบริษัทไปร่วมงานการเจรจาการค้าสินค้าอะไหล่รถยนต์ เพ่ือหาคู่ค้าเพ่ิมเติม และเห็น
ศักยภาพของสินค้าท่ีเกี่ยวข้องของไทยต่อไป 

 
 

ยางย่ีห้อ Hankook ของเกาหลี  
ราคาประมาณ 22,000 KES ต่อวง 

ยางย่ีห้อ West Lake ของจีน  
ราคาประมาณ 8,500 KES ต่อวง 

ที่มา https://www.jumia.co.ke/  
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
https://www.jumia.co.ke/
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กฎระเบียบการน าเข้า/ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า 

- ภาษีน าเข้า 25% จากราคา CIF  
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 16%  
- ค่าธรรมเนียมการแจ้งการน าเข้า 2.25% จากราคา CIF  
- ค่าธรรมเนียมขนส่งทางรถไฟ 1.5% จากราคา CIF 
- สินค้าเพ่ือโรงงานประกอบรถยนต์ของเคนยาได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 25%  

 
4. ความเห็นของ สคต. 

 
ตลาดรถยนต์ของเคนยา เป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก โดยมีอัตราผู้คนที่มีรถเท่ากับ 
28 คนต่อ 1,000 คน และยังขยายตัวต่อเนื่องประมาณร้อยละ 5 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2014-2019) ท า
ให้ตลาดสินค้ายางรถยนต์และอะไหล่รถยนต์เติบโตตามไปด้วย ส าหรับสินค้ายางรถยนต์ในเคนยามี ผู้
น าเข้าสินค้าดังกล่าว จากค ากล่าวอ้างของผู้น าเข้ารายหนึ่งมีจ านวนถึง 300 กว่าราย ส าหรับสินค้ายาง
รถยนต์ไทยนั้น จะแย่งชิงตลาดมากน้อยได้แค่ไหน ปัจจัยส าคัญคือ ราคาของสินค้าควรมีราคาที่มากกว่า
คู่แข่งส าคัญคือ จีน และอินเดีย ประมาณ 10-15% หากมากกว่านั้น อาจท าตลาดได้ยากเนื่องจากปัจจัย
ในด้านราคาเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในตลาดแอฟริกาที่คนยังมีรายได้ไม่สูงมากนัก นอกจากนั้น ควรมีบริการ
หลังการขายที่ดี และควรเร่งให้ความรู้ความเข้าใจปัจจัยและข้อมูลว่ายางแต่ละชนิดควรมี การใช้งาน
อย่างไร เพ่ือให้ผู้ขายสินค้ามีความรู้ที่จะน าเสนอสินค้าได้ถูกต้อง เพราะจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเช่นเดียวกับราคาด้วย ซึ่งตลาดเคนยาน่าจะยังขยายตัวอีกมากอีกอย่างแน่นอนใน
อนาคต 
 
ในกรณี บริษัทข้างต้น ได้ให้ความสนใจในการน าเข้าสินค้ายางรถยนต์ขนาดกลางและเล็กส าหรับ รถ
โดยสารทั่วไป ล้อเหล็กแบบมาตรฐานที่ใช้โดยทั่วไป อุปกรณ์ระบบเบรค (ผ้าเบรค) ที่รองกันกระแทกรถ
กะบะ (Bed Liner for pick up car) จากไทย เพราะมีความเชื่อมั่นในสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
และมีราคาไม่แพงนัก อย่างไรก็ดี เงื่อนไขการช าระเงินที่ผู้ส่งออกของไทยที่ไม่ค่อยให้เครติดในการช าระ
เงินและนิยมการชื้อขายกันแบบจ่ายค่าสินค้าก่อนการส่งมอบสินค้าทั้งหมด (Advance payment 
บางส่วนและช าระส่วนที่เหลือก่อน Loading) ท าให้อาจเป็นอุปสรรคส าคัญในการท าการค้ากับผู้ส่งออก
ไทย 
 
หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้น าเข้าสินค้าในเคนย่า หรือ กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า ท่าน
สามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
mailto:info@ocanairobi.co.ke

