
รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เดือน...พฤษภาคม… พ.ศ. 2558 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MR. BERNARD      นามสกุล: ONG    
ต าแหน่ง: President 
บริษัท/ องค์กร: BX ASIA MOTOR CORPORATION 
ที่อยู่: 107 Mauban Street corner Banawe, Barangay Manresa  
เมือง: Quezon City    
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 2167774 Fax: (632) 9211889  
Email: sportrunner888@yahoo.com  
 

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

BX Asia Motor Corporation เป็นบริษัทที่น าเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์จากหลาย
ประเทศ โดยบริษัทฯ กระจายสินค้าผ่านกลุ่มผู้ค้าส่งและตัวแทนจ าหน่าย ตลอดจนจ าหน่ายสินค้าโดยตรง
ให้แก่ผู้บริโภคในตลาดฟิลิปปินส์ด้วย  

 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

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

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ 
 

 2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นยางและอะไหล่ที่เป็นพลาสติก                
 

2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 20 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 30 คน    

 
 
 



3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
 BX Asia Motor Corporation เป็นหนึ่งในผู้น าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ชั้นน า โดย
น าเข้าจากประเทศไทยมากว่า 14 ปี และไม่เคยมีปัญหากับซัพพลายเออร์ชาวไทย บริษัทฯ ยังชื่นชม
คุณภาพของสินค้าไทย ราคาที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย  
 Mr. Bernand Ong เข้าร่วมงาน Thailand Autoparts and Accessories ในปี 2557 ที่ผ่านมา 
และซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ชาวไทยมากข้ึน บริษัทฯยังต้องการน าเข้าสินค้าจากไทยเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ต้องการใช้ประโยชน์จากอัตราภาษีร้อยละ 0 ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 
 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

 เดือน...พฤษภาคม… พ.ศ. 2558 
1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 

ชื่อ MR. JAYCOBEN     นามสกุล: REYES 
ต าแหน่ง: General Manager  
บริษัท/ องค์กร:  EMMRONN, INC. 
ที่อยู่: 6th Floor, RFM Corporate Center, Pioneer Street, Corner Sheridan Street 
เมือง: Mandaluyong City       
ประเทศ : Philippines 
โทรศัพท์: (632) 9662929 Fax: (632) 6384464 
Email: jaycoben.reyes@me.com; emmronn@emmronn.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2554 
2.2 ประวัติความเป็นมา: 

Emmronn, Inc. เป็นบริษัทเทรดดิ้งที่มีความช านาญการในการจัดหาและท าการตลาดของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหลายชนิด บริษัทฯ มีซัพพลายเออร์นานาชาติจ านวนมาก ในหลาย
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์  ซึ่งบริษัทฯ
ด าเนินการกระจายสินค้า ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

บริษัทฯ น าเข้าสินค้าเองโดยตรงและจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยด าเนินการกระจายสินค้าไปยัง
หลายพื้นท่ีของประเทศ  
 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

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

 
2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหลากหลายประเภท เช่น อาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร  
ปิโตรเคมี บรรจุภัณฑ์ (กระดาษ พลาสติก โลหะ) และอ่ืนๆ    
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

น้ าเชื่อมกลูโคสและสารให้ความหวานอื่นๆ  สาคู  ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
 
 



2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 4 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงานมากกว่า 30 คน    
 

3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Emmronn, Inc. น าเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากจีนและเวียดนาม บริษัทฯ สนใจ

น าเข้าสินค้าจากประเทศไทย เนื่องจากลูกค้าหลายประเทศของบริษัทฯ สนใจสินค้าของไทย  
นอกจากนี ้Emmronn, Inc. ยังสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทย เพ่ือใช้ประโยชน์จากอัตรา

ภาษ ีASEAN CEPT  ประกอบกับระยะทางระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ที่ค่อนข้างใกล้ ยังช่วยลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์/ขนส่งด้วย  

              

       

                    

 

 

 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เดือน..พฤษภาคม… พ.ศ. 2558 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. SOPHIA    นามสกุล: CHUA   
ต าแหน่ง: Vice President 
บริษัท/ องค์กร: GOLDBELL PHILIPPINES, INC. 
ที่อยู่: 2150 Roxas Boulevard     เมือง: Malate, Manila 
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 3033014; 5268088  Fax: (632) 3033030; 5215328 
Email: deschua@caffebeans.com.ph; deschua168@yahoo.com  
 

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

Goldbell Philippines, Inc. ด าเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี โดยมีสายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางและ
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้แก่ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกหลายแห่งทั่วฟิลิปปินส์  
 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

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

     
2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
      สิ่งทอ รองเท้า เครื่องประดับ ร้านกาแฟ และร้านให้บริการซักรีด  
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 
 ผงซักฟอกและแป้ง  
 
2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 20 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 50 คน    
 
 
 
 



3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Goldbell Philippines, Inc. ด าเนินการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องประดับจากประเทศไทย

มากว่า 12 ปีแล้ว  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังน าเข้าสินค้าจากแหล่งอื่นๆด้วย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย
และอิตาลี  

บริษัทฯ เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดฟิลิปปินส์ เนื่องจากสินค้ามี
ดีไซน์และคุณภาพดี  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีความสนใจที่จะน าเข้าสินค้าผงซักฟอกและแป้งจากประเทศไทย 
เพ่ือใช้ในธุรกิจบริการซักรีดของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ก าลังมองหาซัพพลายเออร์ไทยที่มีผลิตภัณฑ์ตรงตาม 
ความต้องการและมีราคาเหมาะสม  
  

                        
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เดือน..พฤษภาคม… พ.ศ. 2558 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. STELLA                นามสกุล: BARRUELA 
ต าแหน่ง: General Manager 
บริษัท/ องค์กร: TRANS MILLENNIUM MERCANTILE CORPORATION 
ที่อยู่: 4th Floor, Narra Building, 2276 Pasong Tamo Extension, 
เมือง: Makati City               
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 8928508; 8122042 Fax: (632) 8162880; 8172302 
Email: stellab@tmmc.com.ph 
Website: www.tmmc.com.ph  
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2533 
2.2 ประวัติความเป็นมา: 

Trans-Millennium Mercantile Corporation   เป็นบริษัทเทรดดิ้งของฟิลิปปินส์ ซ่ึงอยู่ใน
ธุรกิจน าเข้าและกระจายสินค้าวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์มากว่า 25 ปี  

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับซัพพลายเออร์ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย  
อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชีย เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่  ส่วนผสม/ส่วนประกอบของอาหาร ไอศกรีม เบเกอรี่ ลูกกวาด นม 
อาหารเด็กอ่อน ของหวาน ขนมขบเค้ียว ซีเรียล ซุป เนื้อส าเร็จรูป ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เนื้อกระป๋อง 
อาหารไก่ อาหารสุกร อาหารสัตว์น้ า  

 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

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

 
2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
          สินค้าเกษตร เช่น ธัญพืช อาหารสัตว์ แป้ง ส่วนผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่นม เป็นต้น 
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

       สินค้าเกษตร  เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เมล็ดทานตะวัน ข้าวฟ่าง มันส าปะหลัง แป้ง  เป็นต้น  
 

http://www.tmmc.com.ph/


2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 30 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 75 คน    

 
      3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 

บริษัทฯ น าเข้าสินค้าจากประเทศไทย เนื่องจากระยะทางที่ค่อนข้างใกล้ และการใช้ประโยชน์จาก
อัตราภาษี ASEAN-CEPT   นอกจากนี้ ราคาสินค้าไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันและคุณภาพสินค้า
เป็นที่ยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์  
 

          

         

 

 

 

 

 

 

 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เดือน...พฤษภาคม… พ.ศ. 2558 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. CHRISTINE นามสกุล: CHENG  
ต าแหน่ง: Vice President  
บริษัท/ องค์กร: WEALTH ENTERPRISES CORPORATION 
ที่อยู่:  PS-03 Ground Floor, Parking Tower, Tutuban Center, C.M. Recto 
เมือง: Manila                 
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 2530098  Fax: (632) 2555198 
Email: wealthenterprises@yahoo.com  
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2543 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

Wealth Enterprises Corporation อยู่ในธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์มากว่า  
15 ปี โดยบริษัทฯ น าเข้าผลิตภัณฑ์มาจากหลายประเทศในแถบเอเชีย  

Wealth Enterprises Corporation ด าเนินการกระจายสินค้าผ่านบรรดาผู้ค้าส่งและค้าปลีก          
ทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน กิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี  เนื่องจากในฟิลิปปินส์มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์
จ านวนมากและมีความต้องการชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์อยู่ตลอดเวลา (เพ่ือเปลี่ยนอะไหล่ 
และซ่อมแซม) 

 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

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

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
  หมวกกันน็อก เสื้อผ้าส าหรับผู้ขับขีร่ถจักรยานยนต์ เกียร์ ชิ้นส่วนและอะไหล่  
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

       หมวกกันน็อก ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์  
 

2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 15 ล้านเปโซ และมีพนักงานกว่า 40 คน 



3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Wealth Enterprises Corp. น าเข้าสินค้าหมวกกันน็อก ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 

มากว่า 12 ปี บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับซัพพลายเออร์ชาวไทย  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงสนใจที่จะน าเข้าสินค้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์จากไทยเพ่ิมเติม 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของไทยมีคุณภาพดีและการออกแบบที่ทันสมัย โดยเฉพาะหมวกกันน็อก  
 

     

 

    

           


