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รายงานการเยี่ยมผู้นาเข้าเคนยา สินค้าของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัท BELLWAY PHARMACEUTICALS LIMITED
1. ข้อมูลบริษัท
บริษัท
ที่อยู่

BELLWAY PHARMACEUTICALS LIMITED
SPRING VALLEY ROAD, NAIROBI, Nairobi, Kenya

โทร.

+254 720 792381

Email. /Website jaikulpharm2020@yahoo.com / N.A.
ผู้ติดต่อ/ตาแหน่ง MR. KULDEEP DEVGUN / Director
ประเภทสินค้า

Medical Supply, Pharmaceuticals Products

ลักษณะกิจการ

Pharmaceuticals importer and Distributor

ตัวอย่างสินค้าที่มีจาหน่ายของบริษัทในประเทศเคนยา
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2. ความเป็นมาและสภาพธุรกิจ
BELLWAY PHARMACEUTICALS LIMITED ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็น บริษัทจาหน่ายและนาเข้าสินค้า
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ คลินิด โรงพยาบาลในประเทศเคนยาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี
ซึ่งเป็นที่รู้จักในผู้ชื้อสินค้าดังกล่าว ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงมากนัก โดยมีบริการก่อนและ
หลังการขายอย่างครบวงจร เช่น การออกแบบสถานบริการพยาบาล การติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ
แพทย์ และบริการดูแลและบารุงรักษาการซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น
สินค้าที่บริษัทมีการนาเข้าที่สาคัญ คือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับห้องผ่าตัด อุปกรณ์และเข็มฉีดยา ถุงมือยางทาง
การแพทย์ เครื่องวัดความดัน เป็นต้น
3. ข้อมูลตลาดสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเคนยา
ตลาดสินค้าเครื่องมือแพทย์ของเคนยามีมูลค่าตลาดในปี 2019 ประมาณ 1,000-1,200 ล้าน USD
โดยมีสัดส่วนการนาเข้าสินค้าประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด หรือ ประมาณปีละ 800900 ล้ า น USD โดยปั จ จุ บั น ยั งมี บ ริษั ท ต่ างชาติ เข้ ามาขยายการลงทุ น ในกลุ่ ม ดั งกล่ าว เช่ น บริ ษั ท
Square Pharmaceuticals Ltd. จากประเทศ Bangladesh, Dinlas Pharma Ltd จากอิน เดีย India,
บริษัท Tassa จาก UK โดยส่วนใหญ่ลงทุนในเขตส่งเสริมการส่งออกบริเวณ นิคมอุตสาหกรรมแถวเมือง
Athi River ที่อยู่ชานเมืองไนโรบี โดยเป็นการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี ไม่สูงนัก เช่น การผลิตแอลกอฮอล์
ล้างแผล, ยาแก้ปวด, ผ้าพันแผล, น้ายาฆ่าเชื้อโรค (Sterliline fluid) เป็นต้น
กฎระเบียบการนาเข้า/ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า
- ภาษีนาเข้า 25% จากราคา CIF
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16%
- ค่าธรรมเนียมการแจ้งการนาเข้า 3.5% จากราคา CIF
- ค่าธรรมเนียมขนส่งทางรถไฟ 2% จากราคา CIF
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4. ความเห็นของ สคต.
ตลาดสินค้าเครื่องมือแพทย์ ยังเป็นตลาดของสินค้านาเข้า ซึ่งมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากกว่าสินค้า
ในประเทศ โดยยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าร้อยละ 70 ของสินค้าที่มีจาหน่ายอยู่ในตลาด โดยสินค้าที่
ไทยน่าจะมีโอกาส เช่น เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดหรือห้องผ่าตัด อุ ปกรณ์และเข็มฉีดยา อุปกรณ์ใน
การวัดความดัน หรือ เจาะเลือด ถุงมือยาง หลอดและเข็มฉีดยา ชุด PPE (แบบใช้ครั้งเดียว) อุปกรณ์
ตรวจหาเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เป็นต้น
ในกรณี บริษัทข้างต้น ได้ให้ความสนใจในการนาเข้าสินค้า ถุงมือยาง ชุด PPE เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ จาก
ไทย โดยได้รับทราบว่า ไทยสามารถผลิตสินค้าดังกล่าวได้ดีและมีราคาไม่แพง นอกจากนั้น บริษัทยังให้
ความสนใจในการนาเข้ายาแผนปัจจุบันที่ไทยสามารถผลิตและส่งออกได้ (ยังไม่ทราบข้อมูลว่าไทยสามารถ
ผลิตยาชนิดใดได้บ้าง) ตลอดจนวัคชีนป้องกันโรคต่างๆ โดยในปัจจุบันสินค้ามีการนาเข้ามาจาก ยุโรป จีน
อินเดีย เป็นต้น
ทั้งนี้ สคต. มีแผนจะจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ให้กับบริษัทในช่วงเวลาที่กรมมีการจัดกิจกรรม
ต่อไป
หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้นาเข้าสินค้าในเคนย่า หรือ กฎระเบียบการนาเข้าสินค้า ท่าน
สามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke

 เยี่ยมผู้นาเข้า

√ ลูกค้าใหม่

Call Center 1169
www.thaitrade.com
www.ditp.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000

แนวโน้มตลาด/สินค้า

แก้ไขปัญหา/อุปสรรคทางการค้า

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

อื่นๆ

