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  รายงาน Business Creation and Networking 
 

สคต. ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: Mr. Jackson นามสกุล: Tin 
ตำแหน่ง: Vice President 
บริษัท/ องค์กร: P.I. Farms Products, Inc.  
ที่อยู่: 35 F. Alarcon Street,Sittio Malabo, Maysan 
เมือง: Valenzuela ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท:์ (632) 82948368; 84446336 
Fax: (632) 84430097 
Email: buratsi5000@yahoo.com; kuliglig_super@yahoo.com 
Website: www.lakaskuliglig.com 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อปี 1974 (พ.ศ. 2517) 
2.2 บริษัท P.I. Farms Products, Inc. ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรการเกษตรและ

ส่วนประกอบ โดยบริษัทฯ เริ่มต้นจากการทำธุรกิจขนาดเล็กด้วยทรัพยากรและพนักงานที่มีจำกัด ต่อมาธุรกิจ
มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรการเกษตรชั้นนำในฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ       
มีการออกแบบเครื่องไถไฟฟ้า (power tiller) และดูแลด้านการตลาดและการบริการจัดการร้านจำหน่าย
เครื่องจักร โดยเครื่องจักรการเกษตรเครื่องแรกถูกจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “LAKAS KULIGLIG” และ    
ต่อมาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าจนมีผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยบริษัทฯ มียอดขายแฮนด์แทรคเตอร์ 
(hand tractors) เป็นเครื่องนวดข้าวกว่า 40,000 คัน corn shellers กว่า 500 คัน และมียอดขาย mobile 
flash dryers รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวข้าวและทำฟาร์มอีกกว่า 300 ชิ้น แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและ        
การเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงคู่แข่งรายอ่ืนๆ ด้วย 

2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ: 
( ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (✓) ผู้นำเข้า 
(✓) ผู้ขายส่ง   ( ) ผู้ขายปลีก   (✓) บริษัทตัวแทน 
( ) ห้างสรรพสินค้า  ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ……….. 
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2.4 สินค้าและบริการขององค์กร:  
รถแทรคเตอร์ (สำหรับฟาร์ม สวน สนามหญ้า) แฮนด์แทรคเตอร์ เครื ่องนวดข้าวและข้าวโพด           
เครื่องกะเทาะข้าวโพด เครื่องอบแห้ง (flash dryer) และเครื่องเกี่ยวข้าว 

2.5 สินค้าและบริการที่สนใจนำเข้าจากไทย:  
เครื่องยนต์สำหรับรถแทรคเตอร์ อุปกรณ์สำหรับรถแทรคเตอร์ เครื่องนวด และเครื่องไถดิน/พรวนดิน 

2.6 รายละเอียดที่สำคัญอ่ืนๆ:  

• ยอดจำหน่าย: ประมาณ 100 ล้านเปโซต่อปี 

• จำนวนพนักงาน: ประมาณ 50-100 คน 
 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ:  
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงมะนิลา ได้ประชุมหารือกับบริษัท P.I. Farms 

Products, Inc. โดยมี Mr. Jackson Tin ตำแหน่งรองประธานบริษัท (Vice President) เข้าร่วมประชุม       
ผ่านระบบ Teleconference (ZOOM) โดยสรุปสาระสำคัญผลการหารือได้ ดังนี้  

3.1 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้สอบถามประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท P.I. Farms 
Products, Inc. โดย Mr. Jackson ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตรมานานกว่า  
46 ปี โดยสินค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ รถแทรคเตอร์สำหรับไร่นาและสวน รวมถึงสนามหญ้า แฮนด์แทรคเตอร์ 
เครื ่องนวดข้าวและข้าวโพด เครื ่องกะเทาะเปลือกข้าวโพด เครื ่องอบแห้ง และเครื ่องเกี ่ยวข้าว  เป็นต้น             
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ นำเข้าสินค้าส่วนใหญ่
จากประเทศจีน ไทย และญี่ปุ่น ทั้งนี้ สคต. กรุงมะนิลา ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสินค้าที่บริษัทฯ    
นำเข้าจากประเทศไทยและความสนใจนำเข้าสินค้าใหม่ๆ โดย Mr. Jackson แจ้งว่าสินค้าหลักที่นำเข้า            
จากต่างประเทศ คือ เครื่องยนต์สำหรับรถแทรคเตอร์ และในอนาคตสนใจจะนำเข้าเครื่องจักรการเกษตรอื่นๆ 
เพิ่มเติม อาทิ ส่วนประกอบรถแทรคเตอร์ เครื่องนวด และเครื่องพรวนดิน เป็นต้น โดยเมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทฯ  
ไดเ้ข้าร่วมโครงการเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (OBM) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้า
เครื่องจักรและชิ้นส่วนการเกษตร ตามคำเชิญ สคต. ณ กรุงมะนิลา ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
บริษัทฯ สามารถติดต่อหาซัพพลายเออร์ไทยใหม่ๆ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดของสินค้า
และประเมินราคากับซัพพลาเออร์บางราย ทั้งนี้ เห็นว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อหาลูกค้าในประเทศไทยได้  
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    3.2 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทั ้งสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมเคร ื ่องจ ักรการเกษตรในฟิล ิปปินส์ โดย Mr. Jackson  
ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ โดยยอดขายลดลงอย่างมาก เนื่องจากระบบ          
โลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศฟิลิปปินส์ เกิดการหยุดชะงัก ทำให้ไม่สามารถ
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว         
โดยเฉพาะระบบการขนส่งเพื ่อให้การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามจังหวัดต่างๆ สามารถดำเนินการได้             
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรของฟิลิปปินส์มีการขยายตัวที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องและคาดว่าในอนาคตก็จะยังสามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการได้แก่  
การคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรของฟิลิปปินส์จะเพิ ่มขึ ้นจากความต้องการและราคาของผลผลิต 
ทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลพยายามปรับปรุงกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยมากขึ้นและมีนโยบาย
สนับสนุนมากมาย เช่น โครงการพัฒนาชนบทและโครงการความร่วมมือเพื่อความสามารถทางด้านการแข่งขัน
ทางการเกษตร (Rural Development Project and Inclusive partnership for Agricultural Competitiveness 
project) อัตราการใช ้เคร ื ่องจ ักรของเกษตรกรที ่มากขึ ้น รวมทั ้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและ                 
พื้นที่ชลประทานที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องจักรและอุปกรณ์การทางเกษตร
ของฟิล ิปปินส์จำเป็นต้องพึ ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ เนื ่องจากมีเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยมากกว่า                
โดยเครื่องจักรทางการเกษตรนำเข้าและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สำคัญในฟิลิปปินส์ ได้แก่ ไทย จีน และญี่ปุ่น 
โดยเครื่องจักรนำเข้าจากประเทศดังกล่าวมีความทันสมัยได้รับการยอมรับและความไว้ใจในคุณภาพและ      
มาตรฐานจากผู้ใช้งานจริง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นที่รู้จักและมชีื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทางการเกษตรที่สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับต้นๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ทำให้มีสินค้าที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรท้องถิ่น 
โดยเฉพาะรถแทรคเตอร์ เครื่องเตรียมการเตรียมเมล็ดพันธุ์ (seed bed preparation) เครื่องสำหรับการหวา่น
และการปลูกพืช เครื่องกำจัดและป้องกันวัชพืช และรถเกี่ยวข้าว รวมถึงเครื่องจักรเอนกประสงค์สำหรับการใช้งาน
โดยทั่วไป เช่น การเก็บเกี่ยว การนวด และการฝัด เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในการเพาะปลูกข้าวและ
ข้าวโพด นอกจากนี้ ยังมีเครื่องจักรทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่เริ่มมีการนำเข้ามากขึ้น เช่น อุปกรณ์ไถพรวน เครื่องปลูก 
คันไถ และคราด ทั้งนี้ จึงคาดว่าแนวโน้มการนำเข้าเครื่องจักรทางการเกษตรจากประเทศจะยังคงเป็นที่เตบิโต
เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

3.3 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้กล่าวขอบคุณ Mr. Jackson ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ความเชื ่อมั่น
สนับสนุนสินค้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประสงค์จะนำเข้าสินค้าเพิ่มเติมจากประเทศ สามารถติดต่อ
สคต. ณ กรุงมะนิลา โดย สคต. ณ กรุงมะนิลา ยินดีให้ความช่วยเหลือในการติดต่อกับผู้ประกอบการไทย       
รายใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ ต้องการนำเข้าและสามารถช่วยจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทฯ      
กับผู้ส ่งออกไทยผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี ้ สคต. ณ กรุงมะนิลา ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน            
Mr. Jackson เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที ่เกี ่ยวข้อง และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ โดยจะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป  
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 

มีนาคม 2564 
 

 


