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รายงานการเยี่ยมผู้น าเข้าเคนยา สินค้า ข้าวและอาหาร อาหารเสริม อะไหล่รถยนต์ วัสดุก่อสร้าง และ

เครื่องมือทางการแพทย์ (บริษัท Sundales International Limited) 
 

1. ข้อมูลบริษัท   

บริษัท Sundales International Limited 

ที่อยู่ P.O Box 42550-00100 Nairobi, Kenya. 

โทร. +254 7 4570 0700 

Email. /Website june@sundales.co.ke /  www.sundales.co.ke 

ผู้ติดต่อ/ต าแหน่ง Ms. June Kinyua / Director 

ประเภทสินค้า 
Rice, Maize, food Supplement, Auto Part, Construction Material, 
Medical Supplies 

ลักษณะกิจการ Trading Company and Importer  

                 
 

      
    

ตัวอย่างสินค้าที่มีการน าเข้าของบริษัทในประเทศเคนยา 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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2. ความเป็นมาและสภาพธุรกิจ 

Sundales International Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เป็น บริษัทจ ำหน่ำยและน ำเข้ำสินค้ำหลำยชนิด

ให้กับผู้ผลิตในธุรกิจต่ำงๆ โดยมีธุรกิจหลักในกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เกี ่ยวกับโครงกำรขององค์กรระหว่ำง

ประเทศ (NGO) เพื่อให้กำรช่วยเหลือด้ำนสำรอำหำรกับ โรงเรียน กลุ่มคนยำกจน หรือ มหำวิทยำลัย 

แรงงำนในภำคอุตสำหกรรม ร่วมกับหน่วยงำนของประเทศเคนยำ ท ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัท จะ

เกี่ยวข้องกับกำรให้เงินช่วยเหลือและสนับสนุนจำก NGO หรือ โครงกำรที่ได้รับมำจำกรัฐบำลเคนยำ โดย

มีศูนย์กระจำยสินค้ำในกรุงไนโรบี 1 แห่ง ขนำดกว่ำ 30,000 ตำรำงเมตร เพื่อจัดเก็บสินค้ำที่มีกำรน ำเข้ำ  

สินค้ำท่ีบริษัทมีกำรน ำเข้ำที่ส ำคัญ คือ ข้ำว ข้ำวสำลี อำหำรเสริม เป็นต้น  

 

3. ข้อมูลตลาดสินค้าอาหารเสริมของเคนยา  

ควำมยำกจน ควำมไม่ม่ันคงด้ำนอำหำร ภำวะขำดสำรอำหำร และควำมไม่เท่ำเทียมกันของรำยได้ยังคงสูง

ในเคนยำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพ้ืนที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง (ASALs) ได้เพ่ิมควำมเสี่ยงและน ำไปสู่ควำม

ต้องกำรฉุกเฉินเรื ้อรัง ซึ่งได้รับแรงหนุนจำกควำมไม่มั ่นคงด้ำนอำหำรและอัตรำกำรขำดสำรอำหำร

เฉียบพลันที่สูง 

ปัจจุบัน ประชำชนประมำณ 1.3 ล้ำนคนในเคนยำก ำลังเผชิญกับวิกฤตหรือระดับที่เลวร้ำยกว่ำของควำม

ไม่มั่นคงด้ำนอำหำรเฉียบพลัน ซึ่งถือว่ำลดลงจำกประมำณ 2.6 ล้ำนคนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในช่วง

ปลำยปี 2019 ตำมกำรประเมินภำวะฝนตกชุกประจ ำปี 2019 ของกลุ่มควบคุมควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของ

เคนยำ* ฤดูฝนระยะสั้นที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของเดือนตุลำคมถึงธันวำคม 2019 ที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย 2019 ฤดูฝน 

กำรเก็บเกี่ยวที่ดี  

กำรผลิตอำหำรในท้องถิ ่นไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ และต้องมีกำรน ำเข้ำสินค้ำจำก

ต่ำงประเทศ และโครงกำรของ NGO หรือ หน่วยงำนของรัฐ จะเน้นกำรแก้ไขปัญหำโดยให้อำหำรเสริมที่

จ ำเป็นแก่ประชำกรในวัยท ำงำนและเด็ก ผ่ำนโครงกำรช่วยเหลือต่ำงๆ ซึ่งประมำณกำรว่ำมีงบประมำณ

ประมำณ 50-100 ล้ำน USD ต่อปี ของโครงกำรทั้งหมด 

 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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กฎระเบียบการน าเข้า/ภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า 

- ภำษีน ำเข้ำ 25% จำกรำคำ CIF  
- ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 16%  
- ค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งกำรน ำเข้ำ 3.5% จำกรำคำ CIF  
- ค่ำธรรมเนียมขนส่งทำงรถไฟ 2% จำกรำคำ CIF 

 
4. ความเห็นของ สคต. 

 
ตลำดสินค้ำอำหำรเสริมที่ผู้น ำเข้ำรำยดังกล่ำว เข้ำไปร่วมกับ NGO และหน่วยงำนภำครัฐของเคนยำนั้น 
เป็นเพียงหนึ่งในผู้ร่วมด ำเนินกำรในกำรรับสัมปทำนหรือสัญญำชื้อขำยกับโครงกำรที่ได้รับกำรช่วยเหลือ 
ในวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้คนเคนยำลดภำวะกำรเสี่ยงจำกกำรขำดสำรอำหำรเฉียบพลันดังกล่ำวได้  

 
ในกรณี บริษัทข้ำงต้น ได้ให้ควำมสนใจในกำรน ำเข้ำสินค้ำ ข้ำว อำหำรและอำหำรเสริมจำกไทย เช่น ข้ำว
คุณภำพปำนกลำง น ้ำตำล น ้ำมันปำล์ม อำหำรเสริมที่มีรำคำไม่แพง เป็นต้น โดยได้รับทรำบว่ำ ไทย
สำมำรถผลิตสินค้ำดังกล่ำวได้ดีและมีคุณภำพ อย่ำงไรก็ดี กำรแข่งขันด้ำนรำคำเป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถคำด
เดำได้ว่ำ ไทยจะมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ เพรำะที่ผ่ำนมำรำคำสินค้ำของ
ไทยมีรำคำสูงกว่ำ คู่แข่งในหลำยรำยกำร  
 
นอกจำกนั้น บริษัท ให้ควำมสนใจในกำรน ำเข้ำสินค้ำอ่ืนๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ วัสดุก่อสร้ำง หรือ สินค้ำ
อุตสำหกรรมอ่ืน ที่บริษัทสำมำรถน ำมำจ ำหน่ำยต่อให้ภำคธุรกิจและภำคกำรผลิตที่สนใจด้วย 
 
หำกผู้ส่งออกท่ำนใดสนใจข้อมูล รำยชื่อผู้น ำเข้ำสินค้ำในเคนย่ำ หรือ กฎระเบียบกำรน ำเข้ำสินค้ำ ท่ำน
สำมำรถขอหรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 

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

