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  รายงาน Business Creation and Networking 
 

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

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: Ms. KAREN นามสกุล: GARCIA  
ตำแหน่ง: Purchasing Manager 
บริษัท/ องค์กร: CJ Philippines, Inc. 
ที่อยู่: Barangay Sampaloc, Rafael 
เมือง: Bulacan ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท:์ (6344) 7664339; 7664743 
Email: karen_garcia@cphil.com  

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อปี 1953 (พ.ศ. 2496) 
2.2 บริษัท CJ Philippines, Inc. เป็นผู ้ประกอบการชั ้นนำด้านอาหารสัตว์มานานกว่า 68 ปี โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้บริการเกษตรกรท้องถิ่นในฟิลิปปินส์และส่งมอบสินค้า รวมทั้ง
บริการที่หลากหลายและดีที่สุดเพื่อช่วยปรับปรุงการทำฟาร์มของเกษตรกรที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ        
ได้มีการเปิดตัวสินค้าอาหารสัตว์กว่า 120 รายการ สำหรับสุกร วัว สัตว์ปีก ปลา และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ โดยได้รับ
การตอบรับและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาสินค้าและแก้ไขปัญหาของลูกค้า  

2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ: 
(✓) โรงงานผู้ผลิต  ( ) ผู้ส่งออก   (✓) ผู้นำเข้า 
(✓) ผู้ขายส่ง   ( ) ผู้ขายปลีก   ( ) บริษัทตัวแทน 
( ) ห้างสรรพสินค้า  ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ……….. 

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร:  
อาหารสัตว์สำหรับหม ูวัว สัตว์ปีก ปลา และสัตว์เลี้ยง 

2.5 สินค้าและบริการที่สนใจนำเข้าจากไทย:  
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์สำหรับหมู วัว สัตว์ปีก เป็ด ปลา และสัตว์เลี้ยง 

2.6 รายละเอียดที่สำคัญอ่ืนๆ:  

• ยอดจำหน่าย: ประมาณ 180 ล้านเปโซต่อปี 

mailto:karen_garcia@cphil.com


   
 
 
 

2 
 

• จำนวนพนักงาน: ประมาณ 288 คน 
3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ:  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงมะนิลา ได้ประชุมหารือกับบริษัท CJ Philippines, 
Inc. โดยมี Ms. Karen Garcia ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ 
Teleconference (ZOOM) สรุปสาระสำคัญผลการหารือได้ ดังนี้  

3.1 สคต.ณ กรุงมะนิลา ได้สอบถามประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท CJ Philippines, 
Inc. และการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย โดย Ms. Karen ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 68 ปี 
โดยไดร้่วมทุนกับบริษัทสัญชาติเกาหลีประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์สำหรับ สุกร สัตว์ปีก เป็ด วัว ปลา รวมทั้ง
อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ทั้งนี้ วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ส่วนใหญ่นำเข้า        
จากหลายประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน และเกาหลี เป็นต้น และขณะนี้บริษัทฯ สนใจที่จะนำเข้าวัตถุดิบบางชนิด      
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จากประเทศไทยเพ่ิมเติม โดยได้มีการเจรจาธุรกิจกับซัพพลายเออร์ไทย (บริษัท SPF 
Diana (Thailand) Co., Ltd.) แต่เนื่องจากซัพพลายเออร์ไทยรายดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
สินค้ากับหน่วยงาน Bureau of Animal Industry ของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ทำให้ยังไม่สามารถนำเข้า
สินค้าได้ โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้สำเร็จการ
นำเข้าจากซัพพลายเออร์ไทยดังกล่าวจะเป็นการนำเข้าสำหรับบริษัท CJ Philippines, Inc. เพียงรายเดียว 

   
3.2 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ต่อการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางแนวโน้มตลาดอาหารสัตว์ในฟิลิปปินส์ โดย Ms. Karen ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ  
และลูกค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท Caraga Agricultural Business Corporation บริษัท 
Nutribest Livestock Corporation บร ิษ ัท EIP Layer Farm บร ิษ ัท FML Agriventures Corporation และ
บริษัท 5J-Seguban Agri-Ventures, Inc. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มากนัก เนื่องจาก
สินค้าอาหารสัตว์เป็นสินค้าจำเป็นในตลาดฟิลิปปินส์  นอกจากนี้ Ms. Karen ยังได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันความ
ต้องการสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ และนม มีปริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับอาหารที่ผลิตจากพืช 
เช่น ธัญพืช ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการบริโภคอาหารที่หลากหลายและมีการบริโภคโปรตีนของผู้บริโภค       
ชาวฟิลปปินส์ที ่เพิ ่มขึ ้น ทั ้งนี้ การเปลี ่ยนแปลงด้านการบริโภคอาหารประกอบกับการขยายตัวของจำนวน
ประชากรในฟิลิปปินส์นำไปสู่ความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ คาดว่าแนวโน้มดังกล่าว
จะยังคงดำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า ทั้งนี้ การทำปศุสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์พบว่า มีการผลิตเนื้อสัตว์ปีก
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สูงที่สุด ส่งผลให้อาหารสำหรับสัตว์ปีกเป็นที่ต้องการอย่างมากในฟิลิปปินส์ ในขณะที่เนื้อวัวมีส่วนแบ่งการผลิต
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้
ชาวฟิลิปปินส์มีความกังวลด้านสุขภาพมากขึ้นและได้ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเนื้อสัตว์ 
แปรรูปที่มีคุณภาพขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งไดส้ร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างมาก โดยสินค้าที่มีความ
ต้องการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดฯ ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ซึ ่งถือเป็นปัจจัย
สนับสนุนสำคัญต่อการเติบโตของการใช้วัตถุดิบที่ใส่ในอาหารสัตว์ (Feed Additives) ในประเทศ ทั้งนี้ สำหรับ
วัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์  ได้แก่ ข้าวสาลีและข้าวโพดขาว ซึ่งมีโปรตีนสูงและ 
เป็นส่วนผสมจำเป็นหลัก 

3.3 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้กล่าวขอบคุณ Ms. Karen ที่ได้แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ความสนใจ
นำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์จากประเทศไทย ทั้งนี้ สคต. ณ กรุงมะนิลา จะติดต่อกับซัพพลายเออร์ไทย       
ที่ส่งออกวัตถุดิบที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ให้เพ่ิมเติม และยินดีอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างบริษัทฯ กับซัพพลายเออร์ไทยเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดี  นอกจากนี้ หากมีกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่เกี ่ยวข้องกับ        
สินค้าท่ีบริษัทฯ ต้องการ สคต. ณ กรุงมะนิลา จะแจ้งรายละเอียดและเชิญชวนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
 เมษายน 2564 


