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Isuzu เคนยาตั้งเป้าผลิต 11,000 คันต่อปี 

 

ภาพ : ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของ Isuzu แอฟริกาตะวันออก คุณ Rita Kavashe 

จากบทสัมภาษณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Isuzu แอฟริกาตะวันออก คุณ Rita Kavashe ได้เปิดเผยกับ
หันงสือพิมพ์ Daila Nation ของเคนยาเก่ียวกับมุมมองและวิสัยทศน์ของบริษัท Isuzu ซึ่งพอสรุปโดยสังเขปดังนี ้

Isuzu แอฟริกาตะวันออกฉลองการผลิตรถยนต์ 100,000 คัน ที่โรงงานประกอบในไนโรบีตั้งแต่ปี  1977 
มุมมองของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อย่าง Rita Kavashe เกี่ยวกับ แผนการลงทุนของบริษัท และการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นในธุรกิจยานยนต์ของเคนยา  Isuzu มีรถยนต์จ านวน 100,000 คันที่ประกอบขึ้น
ตั้งแต่ปี 2520 ได้แก่ รถปิกอัพ รถบรรทุก และ รถโดยสาร ถือว่า บรรลุพันธกิจของบริษัท โดยเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเพ่ิมขีดความสามารถของเคนยาในเชิงเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 470 คน ซ่ึงผู้ถือหุ้น
ได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรม เครือข่ายตัวแทนจ าหน่าย ธนาคาร ซัพพลายเออร์ และ อ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ได้ร่วมอยู่
ในความส าเร็จของธุรกิจของ Isuzu   

ก าลังการผลิตของโรงงานในปัจจุบัน ผลิตได้เกือบ 11,000 คันต่อปี ก าลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40 % 
ในก าลังการผลิตที่มีอยู่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการผลิตรถบรรทุกที่ผลิตได้ประมาณ 5,000 คัน มีความสามารถใน
การขยายความสามารถในการผลิตระดับภูมิภาค ซึ่งในแอฟริกาตะวันออกนั้น Isuzu มีความแข็งแกร่งในตลาด
รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์   ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มลูกค้าที่ ดีและผลักดัน
ยอดขายรถบรรทุกรุ่น Isuzu FRR 90 และมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในภาคการเกษตร ขายปลีก 
และการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
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กว่า 3 ปีที่ผ่านมา Isuzu ได้ลงทุนเกือบ 2 พันล้าน KES   ในการขยายก าลังการผลิตในแง่ของโรงงานประกอบ 
การปรับโครงสร้างองค์กรและเครื่องจักรกล รวมถึงการก่อตั้งโรงงานพ่นสีด้วยประจไุฟฟ้าแห่งแรกของเคนยา ซึ่งจะ
สามารถพ่นสีห้องโดยสารทั้งหมดลงในสีและน าออกมา โดยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิม และบริษัทก าลังมองหา 

โอกาสในการลงทุนเพ่ิมเติมอีก 500 ล้าน KES เพ่ือเตรียมโรงงานของเราให้รองรับมาตรฐานการควบคุมด้าน
มลพิษที่ดียิ่งขึ้น   ในระยะกลาง คาดว่าบริษัทวางแผนที่มีการลงทุนเพ่ิมเติมเกินกว่า 2 พันล้าน KES   ซึ่งจะส่งผล
ให้บริษัทสามารถด าเนินการผลิตที่ผ่านข้อก าหนดในปัจจุบันและอนาคตในแง่ของมาตรฐานการปล่อยมลพิษใน
เคนยา  ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นไปเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษตามที่มีกับโรงงานในยุโรปเพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการปล่อยไอเสียส าหรับรถยนต์ใหม่ที่จ าหน่ายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และ น าไปใช้
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป้าหมายคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

ทั้งนี้ก่อนปี 2562 เคนยายังไม่มีมาตรฐานการปล่อยมลพิษ เนื่องจากยานพาหนะที่ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งมาตรฐาน
การผลิตในปัจจุบันจะอยู่ที่ระดับยูโร 0 ถึงยูโร 2 แต่ตอนนี้จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานยูโร 4 ภายในปี 
2566 ท าให้ผู้ประกอบรถยนต์จะต้องจัดหารถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวนั้น รถรุ่นใหม่ๆจะต้อง
ได้รับการทดสอบและปรับวิศวกรรมใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เช่น เชื้อเพลิง น้ ามัน ถนน และ 
สิ่งแวดล้อม (ฝุ่น ความร้อน ฝน เป็นต้น) โรงงานประกอบจะต้องได้รับการปรับปรุงด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
กระบวนการผลิตใหม่ส าหรับการผลิตรถรุ่นใหม่ การพัฒนาทักษะของช่าง เนื่องจากต้องใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
ใหม่และต้องมีความเข้าใจในกระบวนการประกอบใหม่ สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุนการลงทุนที่สูง  การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบมาพร้อมกับการเพิ่มต้นทุนให้กับลูกค้า เท่ากับว่า ราคาของรถอาจจะเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

ในปี 2564 ส่วนแบ่งการตลาดของ Isuzu ในตลาดรถยนต์ใหม่เติบโตขึ้น 2 ใน 3 จาก 23.3 % เป็น 38.6 % 
เกิดจากการผสมผสานของสิ่งต่างๆ ท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่ดี ตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ พนักงานที่มีความสามารถ มี
เครือข่ายการจัดจ าหน่ายที่มั่นคง ผู้ถือหุ้นของเรามีมุมมองระยะยาวเกี่ยวกับธุรกิจของ Isuzu  ปัจจุบัน Isuzu มี
ตัวแทนจ าหน่าย 9 แห่งทั่วแอฟริกาตะวันออก ได้แก่ Associated Motors (AM), Central Farmers Garage 
(CFG), Thika Motor Dealers (TMD), Ryce East Africa Ltd (RYCE), Africa Commercial Motors Group 
(ACMG), Kenya Coach Industries (KCI), AutoXpress Limited (AX), MAC East Africa (อยู่ที่กัมปาลา ใน 
ยูกันดา) และ บริษัท Al Mansour Ltd (อยู่ที่ ดาร์เอสซาลาม ในแทนซาเนีย) หากมีโอกาส Isuzu จะขยายร่วมกับ
พันธมิตรปัจจุบันและเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้มีศูนย์บริการทีร่ับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

ยอดขายของกลุ่ม SUV ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานและองค์กร รวมถึง บุคคลทั่วไป  Isuzu มีแผนที่
จะออกรุ่นใหม่เพ่ิมเติมภายใต้ MU-X line-up ในอนาคตเร็วๆนี้    โอกาสในตลาดแอฟริกาตะวันออกมีขนาด
ประมาณ 200,000 คันต่อปี จากจ านวนนี้ 40,000 คันเป็นรถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย์และปิกอัพ ในขณะที่ 
Isuzu ในเคนยา ประกอบรถยนต์ประมาณ 1,100 คัน จึงมีโอกาสสูงในตลาดนี้ Isuzu ในเคนยามีโรงงาน 3 แห่ง  
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เปิดด าเนินการอยู่ที่ 40 % ของก าลังการผลิต จึงมีความสามารถในการจัดหารถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย์ให้กับ
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกไดท้ั้งหมด  

ล่าสุด ที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกับรัฐบาลเคนยาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในการห้ามน าเข้ารถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย์ใช้แล้ว  Isuzu มุ่งเน้นไปที่การด าเนินการตามนโยบายยานยนต์
แห่งชาติอย่างเต็มรูปแบบ  การห้ามน าเข้ารถบรรทุกใช้แล้วที่มีขนาดบรรทุก  3.5 ถึง 30 ตันเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่ง 
Isuzu ต้องแสดงให้เห็นว่า โรงงานในพ้ืนที่ท้องถิ่นมีก าลังผลิตเพียงพอกับความต้องการ   ยอดขายรถยนต์ใหม่ฟ้ืน
ตัวอย่างรวดเร็ว ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจากมีค าสั่งซื้อที่ค้างอยู่และจะด าเนินไปจนถึงสิ้นปี และน่าจะมี
ยอดขายสูงต่อเนื่องไปจนถึง 6 เดือนแรกของปีหน้า เนื่องจาก เศรษฐกิจมีการฟ้ืนตัวจากสถานการณ์ที่เลวร้ายเมื่อ
ปีที่แล้วจาก COVID19 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า Isuzu เคนยาน่าจะเติบโตได้ดีสอดรับกับเศรษฐกิจที่ก าลังฟ้ืนตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 เริ่มคลี่คลายลง โดยเคนยาก าลังเร่งเพ่ิมผลผลิต ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเกษตร ธุรกิจขายปลีก และการจัด
จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ส าหรับตอบสนองนโนบายรัฐบาลเกี่ยวกับการห้ามน าเข้ารถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย์
ใช้แล้วแม้ปัจจุบันจะเริ่มเพียงรถยนต์ขนาดกลาง 3.5-30 ตัน เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการผลิตและการขายให้กับ 
Isuzu ที่จะผลิตรถบรรทุกเพ่ือพาณิชย์ใหม่เข้าไปในตลาดรถใหม่เพ่ือทดแทนตลาดรถใช้แล้ว  จากนโยบายดังกล่าว
ส่งผลกระทบ 2 ด้าน คือ  

1. ผลเสียต่อผู้ส่งออกชิ้นส่วนหรืออะไหล่เพ่ือตอบสนองตลาดรถใช้แล้ว เนื่องจากนโยบายอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในเคนยาที่ห้ามน าเข้ารถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย์ใช้แล้ว  เมื่อรถใช้แล้วน้อยลงบ่งบอกได้ถึง ความ
จ าเป็นในการใช้ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือ อะไหล่ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมรถใช้แล้ว จะน้อยลง ตามไปด้วย ซ่ึง
ข้อนี้ ผู้ส่งออกไทยควรหาทางรับมือตลาดอะไหล่รถยนต์ใช้แล้ว มาเป็นอะไหล่เพ่ือการประกอบรถยนต์ใหม่
แทน 

2. ผลดีต่อผู้ส่งออกอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนส าหรับใช้ประกอบในรถยนต์ใหม่  เนื่องจากโรงงานที่เคนยา ในบาง
ชิ้นส่วนยังต้องอาศัยการน าเข้าจากไทยอยู่  ดังนั้น เมื่อตลาดรถใหม่ มีจ านวนมากขึ้น เท่ากับว่า มีความ
จ าเป็นในการใช้อุปกรณ์ หรือ ชิ้นส่วน ส าหรับใช้ประกอบในรถยนต์ใหม่ เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ท าให้ไทยยังมี
โอกาสในการส่งออกสินค้ามาเคนยา เนื่องจาก เคนยายังไม่มีอุตสาหกรรมอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ที่
เพียงพอในการป้อนความต้องการของโรงงานประกอบในประเทศได้ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยที่ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จะต้องติดตามนโยบาย
อุตสาหกรรมยานยนต์ในเคนยาอย่างใกล้ชิด 
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 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน √ แนวโน้มตลาด √ รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
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กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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