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รายงานการเยี่ยมผู้นาเข้าเคนยา สินค้าเครื่องสาอาง
บริษัท Reones Beauty & Cosmetics
1. ข้อมูลบริษัท
บริษัท

Reones Beauty & Cosmetics

ที่อยู่

Beaver House Tom Mboya Street Nairobi, Kenya

โทร.

+254 729 347 048

Email. /Website reones@zoho.com / https://reones.wixsite.com/beautycosmetics
ผู้ติดต่อ/ตาแหน่ง

Mr. Onesmus Muiru / Director

ประเภทสินค้า

Beauty and Cosmetic Products

ลักษณะกิจการ

Importer ,Retailer and Wholesaler

ตัวอย่างสินค้าที่มีจาหน่ายของบริษัทในประเทศเคนยา
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2. ความเป็นมาและสภาพธุรกิจ
Reones Beauty & Cosmetics ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เป็น บริษัทจำหน่ำยและนำเข้ำสินค้ำเครื่องสำอำง
ให้กับร้ำนค้ำย่อย ร้ำนเสริมสวย ร้ำนทำเล็ บในเคนยำ ที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 10 ปี โดยมีกำร
นำเข้ำสินค้ำจำกไทย จีน อิน เดีย ฝรั่งเศส เกำหลีใต้ เป็นต้น โดยมีสินค้ำที่จำหน่ำยหลำยระดับ ตั้งแต่ต่ำ
กลำง สูง
สินค้ำที่บริษัทมีกำรนำเข้ำที่สำคัญ คือ สบู่ก้อนที่ทำจำกวัตถุดิบธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์สปำ ครีมบำรุงผิว
เชรั่มบำรุงผิว สีทำเล็บ เป็นต้น สำหรับสินค้ำไทยที่บริษัทให้ควำมสนใจ จะต้องเป็นสินค้ำที่มีรำคำไม่แพง
มำกนัก เนื่องจำกกำลังชื้อของคนเคนยำยังไม่สูงมำกนัก และต้องมีวัตถุดิบจำกธรรมชำติเป็นหลัก โดยมี
คุณสมบัติสำคัญ เช่น ลดริ้วรอย ลดด่ำง ฝ้ำ ทำให้ผิวเนียนนุ่ม เป็นต้น
ปัจจุบันบริษัท มีร้ำนค้ำในกำรกระจำยสินค้ำในประเทศเคนยำทั้งสิ้น 6 ร้ำน โดยเป็น ร้ำนค้ำในกรุงไนโรบี
ทั้งหมด โดยมีกำรกระจำยสินค้ำไปทั่วประเทศเคนยำ และประเทศใกล้เคียง เช่น ยูกำนดำ รวันดำ แทนชำ
เนีย เป็นต้น
3. ข้อมูลตลาดสินค้าเครื่องสาอางของเคนยา
ตลำดสินค้ำเครื่องส ำอำงของเคนยำมีมูลค่ำ กำรน ำเข้ำ ในปี 2019 ประมำณ 30-50 ล้ำน USD โดยมี
สัดส่วนกำรนำเข้ำสินค้ำประมำณร้อยละ 40 ของมูลค่ำตลำดทั้งหมด หรือ ประมำณปีละ 20 ล้ำน USD
โดยปัจจุบันยังมี กำรนำเข้ำสินค้ำหลำกหลำย จำก จีน ไทย อินเดีย ฝรั่งเศส เกำหลีใต้ อเมริกำ ยุโรป เป็น
ต้น
โดยภำพลักษณ์สินค้ำไทยได้รับควำมเชื่อถือในด้ำนคุณภำพดีกว่ำ สินค้ำจำกจีน อินเดีย แต่ปัญหำในกำร
ทำตลำดก็คือ ผู้นำเข้ำหลำยรำยเป็นผู้นำเข้ำรำยย่อยและมีกำรนำเข้ำไม่มำกนัก ทำให้กำรนำเข้ำขนำด
มำกๆ ทำได้ยำก นอกจำกนั้น กำรที่ผู้ประกอบกำรไทยไม่สำมำรถรวมตู้สินค้ำได้ ทำให้กำรนำเข้ำสินค้ำยัง
ขยำยตลำดได้น้อย อย่ำงไรก็ดี ตลำดยังมีแนวโน้มขยำยตัวมำกในช่วง 1-5 ปีที่ผ่ำนมำ และมีกำรทำตลำด
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อย่ำงยิ่งยวดจำกผู้ประกอบกำรจำกเกำหลีใต้ที่เข้ำมำแย่งตลำดสินค้ำไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่ง
ผู้ประกอบกำรไทยควรมุ่งเน้นทำตลำดโดยปรับรำคำสินค้ำให้สำมำรถแข่งขันกับสินค้ำจำกเกำหลีใต้ให้มำก
ขึน้ เพรำะถือเป็นกลุ่มสินค้ำและกลุ่มลูกค้ำในระดับเดียวกัน
กฎระเบียบการนาเข้า/ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า
- ภำษีนำเข้ำ 25% จำกรำคำ CIF
- ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 16%
- ค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งกำรนำเข้ำ 3% จำกรำคำ CIF
- ค่ำธรรมเนียมขนส่งทำงรถไฟ 2% จำกรำคำ CIF
4. ความเห็นของ สคต.
ตลำดสินค้ำเครื่องสำอำง ยังเป็นตลำดของสินค้ำนำเข้ำ ซึ่งมีมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับมำกกว่ำสินค้ำใน
ประเทศ โดยยังมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดกว่ำร้อยละ 40 ของสินค้ำที่มีจำหน่ำยอยู่ในตลำด และมีแนวโน้ม
ที่จะได้รับควำมนิยมมำกขึ้น จำกกำรที่คนเคนยำมีรำยได้สูงขึ้น ตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ของ
ประเทศที่มีแนวโน้มขยำยตัวประมำณปีละ 5-6% โดยสินค้ำที่ไทยน่ำจะมีโอกำส เช่น ผลิตภัณฑ์สปำ ผลิต
สบู่บำรุงผิวจำกธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์ทำเล็บต่ำงๆ ยำสระผม ครีมกันแดดและลดริ้วรอย เป็นต้น
ในกรณี บริษัทข้ำงต้น ได้ให้ควำมสนใจในกำรนำเข้ำสินค้ำเครื่องสำอำงจำกไทยเพิ่มเติม โดยได้รบั ทรำบว่ำ
ไทยสำมำรถผลิตสินค้ำดังกล่ำวได้ดีและมีรำคำไม่แพง โดยเปิดกว้ำงในกำรรับข้อเสนอจำกผู้ผลิตที่มีสินค้ำ
ดังกล่ำวและสำมำรถทำรำคำได้ตำมที่บริษัทมุ่งหวังไว้ โดยเน้นตลำดสินค้ำระดับกลำงที่มีรำคำไม่แพงนัก
ทั้งนี้ สคต. มีแผนจะจัดกิจกรรมกำรเจรจำธุรกิจออนไลน์ให้กับบริษัทในช่วงเวลำที่กรมมีกำรจัดกิจกรรม
ต่อไป
หำกผู้ส่งออกท่ำนใดสนใจข้อมูล รำยชื่อผู้นำเข้ำสินค้ำในเคนย่ำ หรือ กฎระเบียบกำรนำเข้ำสินค้ำ ท่ำน
สำมำรถขอหรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke
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