
รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

 เดือน...มีนาคม… พ.ศ. 2558 
1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. ROSE     นามสกุล: TAN 
ต าแหน่ง: Import Manager 
บริษัท/ องค์กร: :  HOA INDUSTRIAL HARDWARE & CO. 
ที่อยู่: No. 8 Silencio Street, Sta. Mesa 
เมือง: Quezon City                   
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 7145612 ; 7142009; 7165631  Fax: (632) 7143893 
Email: spltw2@yahoo.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2534 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

Hoa Industrial Hardware & Co. เป็นบริษัทเทรดดิ้งที่อยู่ในวงการก่อสร้างและอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์มาเป็นเวลายาวนาน  บริษัทฯ เป็นซัพพลายเออร์สินค้าให้แก่บริษัทก่อสร้างหลายแห่ง โดย 
ลูกค้าของบริษัทฯ ยังรวมถึงกลุ่มสถาปนิกและห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วย      
ทั้งนี้ สินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณฮ์าร์ดแวร์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ  

2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 
( ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (√) ผู้น าเข้า 
(√ ) ผู้ขายส่ง    (√ ) ผู้ขายปลีก   ( ) บริษัทตัวแทน 
(  ) ห้างสรรพสินค้า   ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร () อื่นๆ...................... 
 

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
 อุปกรณ์ก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ ประปา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

สุขภัณฑ์เซรามิก  ฮาร์ดแวร์ ประปา อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ  
 
2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 10 ล้านเปโซ และจ านวนพนักงานมากกว่า 50 คน    



 
3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 

Hoa Industrial Hardware & Co. น าเข้าสินค้าวัสดุก่อสร้างและฮาร์ดแวร์ มาจากจีนและ
ไต้หวัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ต้องการน าเข้าสินค้าจากประเทศในอาเซียน  โดยเฉพาะประเทศไทย 
เนื่องจากสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม  

บริษัทฯ ยังต้องการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษ ีASEAN CEPT (ร้อยละ 0) ส าหรับสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างและฮาร์ดแวร์  เนื่องจากจะท าให้ต้นทุนต่ ากว่าการน าเข้าสินค้าจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน  

                        

 

 

 

 

 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

เดือน..มีนาคม… พ.ศ. 2558 
1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. CRISTINE     นามสกุล: GAISANO  
ต าแหน่ง: Vice President 
บริษัท/ องค์กร: METRO GAISANO PHILIPPINES  
ที่อยู่: Metro Ayala Center, Cebu Business Park, Archbishop Reyes Avenue, 
เมือง: Cebu 
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (63-32) 2368390  Fax: (63-32) 2369518 
Email: info@metrogaisano.com 
Website: www.metrogaisano.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2525 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

Metro Gaisano Philippines เป็นธุรกิจครอบครัวที่อยู่ในวงการธุรกิจค้าปลีก โดยเป็นเจ้าของ
และบริหารห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ชื่อ “Metro” ซึ่งมวีิสัยทัศน์ คือ การเป็นห้างค้าปลีก
ระดับโลก ทีมุ่่งเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐาน
สูงสุด   อีกท้ังมีหลักปรัชญา คือ การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  

 Metro Gaisano มีชื่อเสียงในการเป็นห้างร้านที่มีความสะดวกสบาย เป็นมิตร และเสนอสินค้า 
คุณภาพ สดใหม่ด้วยราคาที่เหมาะสม  ธุรกิจ/สินค้าและบริการภายในห้างฯ มีหลากหลายประเภท  
ตั้งแต ่ห้างฯ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต  เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ ยา ร้านอาหารจานด่วน ร้านเบ
เกอรี่  ร้านกาแฟ ร้านบริการถ่ายเอกสาร ร้านกรอบรูป งานเย็บปักถักร้อย และบริการห่อของขวัญ 

 บริษัทฯ มีการขยายกิจการและการสร้างพันธมิตรกับ Ayala Land Inc. และนักพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ และในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการบริหารห้างค้าปลีก รวม 7 แห่ง  
 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

( ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (√) ผู้น าเข้า 
(  ) ผู้ขายส่ง             (√ ) ผู้ขายปลีก   (√ ) บริษัทตัวแทน 
(√ ) ห้างสรรพสินค้า   ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ… 

 



    2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
 อาหารกระป๋องและอาหารส าเร็จรูป เสื้อผ้าและสิ่งทอ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องแก้ว อัญมณี
และเครื่องประดับ  
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 
 อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ภายในบ้าน สิ่งทอ รองเท้าและกระเป๋า  

       
2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 2 พันล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 2,000 คน    
 

 3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Metro Gaisano Philippines  เป็นห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน

ตอนใต้ของฟิลิปปินส์  บริษัทฯ เจาะตลาดลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มชนชั้นกลางเป็นหลัก จึงต้องการสินค้าทีม่ีราคา
เหมาะสม   

บริษัทฯ มีการน าเข้าสินค้าจากไทยมากว่า 10 ปีแล้ว  โดยน าเข้าสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่า
จะเป็นอาหาร เสื้อผ้า สิ่งทอ หรือของตกแต่งบ้าน โดยมีมูลค่าน าเข้าประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อปี 

ปัจจุบันบริษัทฯ ก าลังขยายห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต  จึงต้องการจะน าเข้าสินค้าจาก
หลายประเทศ  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพอใจในการท าธุรกิจกับซัพพลายเออร์ชาวไทย เนื่องจากสินค้าดี           
มีคุณภาพ ราคาสมเหตุผลและสามารถแข่งขันในตลาดฟิลิปปินส์ได้  

 

     



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

เดือน..มีนาคม… พ.ศ. 2558 
1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MR. LORD JOEL     นามสกุล: REÑA 
ต าแหน่ง: District Manager 
บริษัท/ องค์กร: MG PRIME PHARMACEUTICAL, INC. 
ที่อยู่: Ground Floor, Richmack Building, 72 Mindanao Avenue, Project 6 
เมือง: Quezon City               
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 9296958 - 59 Fax: (632) 4546853 
Email: lordjoelr@yahoo.com 
Website: www.mgprimepharma.com.ph 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2537 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

บริษัท MG PRIME PHARMACEUTICAL, INC. ด าเนินธุรกิจการตลาดและการกระจายสินค้า
เวชภัณฑ์ ก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการจัดหายาที่ผลิตภายในท้องถิ่น แตม่ีคุณภาพระดับ
เดียวกับยาทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้เกิดข้อได้เปรียบ คือ มีราคาต่ ากว่ายาน าเข้า ดังนั้น ประชาชน
ทั่วไปจึงมีความสามารถในการซ้ือมาบริโภคได้    

นอกจากนี้ บริษัท MG PRIME PHARMACEUTICAL, INC.  ยังมีบริษัทในเครือ คือ Medgen 
Laboratories ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าป้อนให้แกบ่ริษัทฯ เพื่อน าไปจ าหน่าย  โดยทั้งสองบริษัทฯ ได้
จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ Medgen ก็ยังมีโรงงานเป็นของตนเองด้วย  

MG PRIME มีพนักงานขายกว่า 80 แห่ง ทั่วกรุงมะนิลา และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ มีการวางจ าหน่ายที่ Mercury Drug, Rose Pharmacy, South Star Drug, Watsons 
Philippines และร้านจ าหน่ายยาทั่วประเทศ  

 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

(√ ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (√) ผู้น าเข้า 
(√ ) ผู้ขายส่ง    ( ) ผู้ขายปลีก   (√ ) บริษัทตัวแทน 
(  ) ห้างสรรพสินค้า   ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ… 
 
 



2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
         ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ เช่น ยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ไอ ยาแก้โรคหืดหอบ อาหารเสริม
และผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตา  
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

       ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร  
 
2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 2 พันล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 80 คน    
 
     3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 

MG Prime Pharmaceutical, Inc. เป็นบริษัทยาชั้นน าแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ โดยจ าหน่ายและ
ผลิตยาส าหรับผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ยังมีการน าเข้ายาหลายประเภทมาจาก
ประเทศไทย เนื่องจากยาของไทยมีราคาค่อนข้างต่ า มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง  ปัจจุบันบริษัทฯ   
มีความต้องการที่จะน าเข้ายาและสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน และนอกจากการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากไทยแล้ว 
บริษัทฯ ยังมีการน าเข้ายาจากประเทศออสเตรเลียด้วยเช่นกัน  

    

     

 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

เดือน...มีนาคม… พ.ศ. 2558 
1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. MICHELLE  นามสกุล: DAYRIT SOLIVEN 
ต าแหน่ง: President and Chief Creative Officer  
บริษัท/ องค์กร: MILADAY JEWELRY 
ที่อยู่:  150 Jupiter Street, Bel-Air Village 
เมือง: Makati City                 
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 8907738  Fax: (632) 8906518 
Email: info@miladayjewels.com 
Website:  www.miladayjewels.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ.2509 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

Miladay Jewelry   เป็นผู้ผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม อัญ
มณีและเครื่องประดับของฟิลิปปินส์  บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการท างานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และ
ความน่าเชื่อถือ   

บริษัทฯ รับผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งยังให้บริการซ่อมอัญ
มณีและเครื่องประดับ/ซ่อมนาฬิกา รวมถึงบริการเงินผ่อนด้วย  

 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

(√  ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (√) ผู้น าเข้า 
( ) ผู้ขายส่ง    (√ ) ผู้ขายปลีก   ( ) บริษัทตัวแทน 
(  ) ห้างสรรพสินค้า   ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ… 
  

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
   แหวน ต่างหู สร้อยข้อมือ และเครื่องประดับที่ท าจากทองและเงิน  

2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 
         เพชร หินสีและไข่มุก  
 



2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 300 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 100 คน    

 
3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 

Miladay Jewelry  อยู่ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างดีในตลาดฟิลิปปินส์ เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพสูงและมีความประณีต  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัท
Miladay ได้น าเข้าสินค้าเครื่องประดับหลายประเภทแล้ว เช่น สร้อยคอ แหวน และต่างหู  ในปัจจุบัน 
บริษัทฯ สนใจที่จะน าเข้าวัตถุดิบประเภทเพชรร่วง หินสีและไข่มุกจากประเทศไทย   

Miladay Jewelry  มีความสนใจน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพราะคุณภาพและการออกแบบที่ดี  
อีกท้ังบริษัทฯ ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ASEAN CEPT (ร้อยละ 0) ซึ่งจะท าให้ลดต้นทุนการผลิต
ของบริษัทได้ค่อนข้างมาก       

     

      


