
 

   

 

 

 

New Holland Agriculture เขา้มาท าธรุกจิการเกษตรโดยตรงในประเทศไทย 

 

• โครงสรา้งใหมก่ารกระจายสนิคา้โดยตรงและการเปิดสาขาใหมใ่นกรุงเทพฯ 

• เป็นมรดกทางการเกษตรทีส่บืเน่ืองกนัมาจากการกอ่ต ัง้กวา่ 120 ปี  

• สายสมัพนัธ์ทีเ่หนียวแน่นกบัลูกคา้เพือ่อนาคต 

 

กรงุเทพฯ, 20 เมษายน 2560 

 

New Holland Agriculture หน่ึงในแบรนด์ของ CNH Industrial ไดป้ระกาศวา่จะมกีารจดัจ าหน่ายอปุกรณ์การเกษตร

ไปยงัภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นศนูย์กลางทีก่รงุเทพฯโดยตรง การเปลีย่นแปลงดงักลา่วทีเ่กดิกบัเครือขา่ยตวัแทน

จ าหน่ายฯและสือ่ตา่งๆนัน้ ซึง่ระหวา่งการจดักจิกรรมของ New Holland Agriculture ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ

เปลีย่นผงัองค์กรและผลประโยชน์ทีล่กูคา้และตวัแทนจ าหน่ายจะไดร้บั 

 

New Holland เริม่เขา้สูต่ลาดประเทศไทยต ัง้แตปี่ พ.ศ.2495 ภายใตแ้บรนด์ Ford โดยผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายในประเทศ

ไทย จากนัน้ไดย้า้ยไปท าขอ้ตกลงกบั บรษิทั Asia Pacific Agricultural Machinery (APAM) ในปี พ.ศ.2554 เป็น

ระยะเวลา 5 ปีทีเ่ราประสบความส าเร็จกบัคูค่า้ทางธุรกจิน้ี จนกระท ั่งท ัง้สองบรษิทัตกลงทีจ่ะสิน้สดุขอ้ตกลงกนั 

 

“ประเทศไทยมเีศรษฐกจิภาคการเกษตรทีโ่ดดเดน่และเป็นประเทศทีย่งัมีศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตไดอ้ีกมาก ซึ่งทีผ่า่นมา

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างหนกัในการสรา้งการรบัรูเ้แบรนด์ในเชิงบวกให้กบัตลาดมาอย่างตอ่เน่ือง เพือ่ใหม้ ั่นใจไดว้า่รถ

แทรกเตอร์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นส าหรบั

เกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งทีผ่่านมา APAM คือคูค่า้ทีเ่ลอคา่ของ New Holland” นายมาร์ค บรนิน์

กรรมการผูจ้ดัการสว่นงานเครือ่งจกัรกลการเกษตรประจ าภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปากสีถานและญีปุ่่ น บรษิทั ซีเอ็น

เอช อนิดสัเทรยีล เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดักลา่ว   

 

โครงสรา้งการจดัจ าหน่ายสนิคา้โดยตรงและการเปิดสาขาใหมท่ีก่รุงเทพฯ 

จากการเปิดตวัรถแทรกเตอร์รุน่ใหมแ่ละเครือ่งจกัรกลเกษตรอืน่ๆเพือ่สนบัสนุนการจดัจ าหน่ายในโครงสรา้งใหมน้ี่ New 

Holland จะเปิดสาขาใหมใ่นประเทศไทยภายในสิน้ปีและมกีารฝึกอบรมใหก้บัลกูคา้เพือ่เพิม่โอกาสในการจ าหน่ายดว้ย 

 

“เน่ืองจากบรษิทัฯมีพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมีความมุง่ม ั่นในการใหบ้รกิารทีด่ีเยีย่มแกล่กูคา้รวมท ัง้การสง่มอบ

ผลติภณัฑ์ทีม่ีคณุภาพสงูส าหรบัธุรกจิการเกษตร ม ั่นใจวา่ New Holland จะเป็นแบรนด์ทีน่ าเสนอผลติภณัฑ์ทีม่ีคณุภาพสูง

และบรกิารหลงัการขายทีด่ีทีสุ่ดในประเทศไทย ดว้ยการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัเครอืขา่ยการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์  

อกีท ัง้การด าเนินงานของแบรนด์ New Holland จะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดทีเ่กษตรกรไทยจะไดร้บั” นางสาว ดวงหทยั 

พงษาพนัธ์ ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย บรษิทั ซีเอ็นเอช อนิดสัเทรยีล (ประเทศไทย) จ ากดักลา่ว 

 

เป็นมรดกทางการเกษตรทีส่บืเน่ืองกนัมาจากการกอ่ต ัง้กวา่ 120 ปี 

New Holland Agriculture มปีระวตัยิาวนานกวา่ 120 ปี ซึ่งปีน้ีจะฉลองครอบรอบ 100 ปีส าหรบัสนิคา้รถแทรกเตอร์ ที่

เริม่ในปี พ.ศ. 2460 ภายใตชื้อ่ Henry Ford ผูก้อ่ต ัง้ New Holland ไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากในระยะเวลา 100 ปีนบัต ัง้แต ่

Fordson รุน่ F กลายเป็นรถแทรกเตอร์รุน่แรกทีผ่ลติมาอยา่งแพรห่ลาย New Holland Agriculture ไดร้วบรวม สง่ตอ่

และพฒันาแนวคดิของ Henry Ford ในการใชเ้ครือ่งจกัรกลเพือ่การเกษตร ปจัจบุนัเกษตรกรท ั่วโลกยงัคงไดร้บัประโยขน์

จากความรูแ้ละความช านาญดา้นเครือ่งจกัรกลเกษตรมากวา่หน่ึงศตวรรษ 

 



 

 

 

 

 

New Holland Agriculture ไดเ้ขา้สูภ่มูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเริม่จากรถแทรกเตอร์ Fordson Major คนัแรก

ทีน่ าเขา้มาจ าหน่ายทีป่ระเทศมาเลเซียในปี พ.ศ.2470 ซึง่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัของเกษตรกรในเอเชีย มีท ัง้

รุน่ทีม่แีรงมา้สงู สเปคทีส่งูและรุน่ทีม่ขีนาดเล็ก เหมาะส าหรบัการใช้งานทีห่ลากหลายในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

 

“New Holland Agriculture เป็นผูน้ าในตลาดรถแทรกเตอร์แรงมา้สูงและเป็นผูบ้กุเบกิในการท าพลงังานชีวมวล ประเทศ

ไทยยงัเป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ าหรบัรถแทรกเตอร์เพือ่การเกษตรทีแ่บรนด์ New 

Holland จะเขา้มาท าตลาดอยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยรุน่ยอดนิยมหลายรุน่ ไดแ้ก ่TT4.55, TT4.75, TCR48, TD5.110, TT45 

และ รุน่ 7610 รวมท ัง้รถแทรกเตอร์แรงมา้สูง ซึ่งจะวางแผนเพิม่ผลติภณัฑ์มากขึน้ในกลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งจกัรท าฟ่อนฟาง 

รถเกีย่วนวด และอปุกรณ์การเกษตรทีค่รบวงจร เพือ่สรา้งการเตบิโตทางธุรกจิของผูแ้ทนจ าหน่าย และเพือ่ตอบสนองตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ท ั่วท ัง้ภมูภิาคน้ี” นายเอมเร ่คาราซล ีผูอ้ านวยการสว่นงานเครือ่งจกัรกลการเกษตรประจ าภมูภิาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปากีสถานและญีปุ่่ น บรษิทั ซีเอ็นเอช อนิดสัเทรยีล เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดักลา่ว 

 

สายสมัพนัธ์ทีเ่หนียวแน่นกบัลูกคา้เพือ่อนาคต 

New Holland ไดส้รา้งชือ่เสยีงทีม่ ั่นคงและมรีากฐานลกูคา้ทีด่ใีนชว่งหลายปีทีผ่า่นมา เน่ืองมาจากคณุภาพของผลติภณัฑ์ 

และการบรกิารทีท่ ั่วถงึท าใหล้กูคา้ประทบัใจ ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายใหมใ่นประเทศไทยน้ี New Holland Agriculture จะ

ชว่ยสนบัสนุนตวัแทนจ าหน่ายไดด้ียิง่ขึน้ท าใหส้ามารถเขา้ถงึอะไหลแ่ละการบรกิารไดโ้ดยตรงซึง่ม ั่นใจไดว้า่ราคาอยูใ่น

ระดบัทีแ่ขง่ขนัได ้

  

ท ัง้น้ี New Holland Agriculture มุง่ม ั่นทีจ่ะพฒันาและยกระดบัการใหบ้รกิารในตลาดประเทศไทย เพือ่ทีจ่ะไดใ้กลช้ดิกบั

ลกูคา้มากขึน้  รวมท ัง้การใหค้ าแนะน าดา้นอปุกรณ์และเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ จดัหาแพคเกจการผอ่นช าระทางการเงนิที่

เหมาะสมกบัลกูคา้และการฝึกอบรมดา้นเครือ่งจกัรกลในเชิงลกึส าหรบัพนกังานปฏบิตักิารและช่างเทคนิค นอกจากจะเป็น

ศนูย์บรกิารระดบัภูมภิาคในประเทศไทยแลว้ บรษิทัใหมน้ี่ยงัใหบ้รกิารหลงัการขายระดบัแนวหน้าของ New Holland   

ในการสง่มอบอะไหลแ่ละการบ ารงุรกัษาดว้ยการรบัประกนัความพงึพอใจ 100%  

 

 

ชื่อเสียงของ New Holland Agriculture ส ั่งสมมาจากความส าเร็จของลูกคา้ของเรา ผูผ้ลติพชืผลมคีา่ เกษตรกรฟาร์มปศุสตัว์ ผูร้บัเหมา เจา้ของ

ไรอ่งุน่ หรือผูท้ างานเกีย่วกบัการจดัการพืน้ดนิ ลูกคา้ของเราสามารถใหค้วามไวว้างใจในการน าเสนอผลติภณัฑ์เชิงนวตักรรมและบรกิารของเรา 

สายผลติภณัฑ์ทีค่รบวงจร ต ัง้แตร่ถแทรกเตอร์ไปจนถงึการเก็บเกีย่ว อุปกรณ์ขนถา่ยวสัดุ เสรมิดว้ยบรกิารแพคเกจการผอ่นช าระทางการเงนิทีป่รบั

เหมาะสมกบัลูกคา้จากความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญภาคการเกษตรของเรา  เครือขา่ยตวัแทนจ าหน่ายระดบัมืออาชีพประสบการณ์สูงท ั่วโลกและความมุง่ม ั่น

ของ New Holland ในความเป็นเลศิรบัประกนัวา่ลูกคา้ของเราท ัง้หมดจะไดร้บัประสบการณ์ทีย่อดเยีย่มทีสุ่ด ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั New 

Holland โปรดเยีย่มชมที ่www.newholland.com 

New Holland Agriculture เป็นแบรนดห์น่ึงของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ผูน้ าระดบัโลกในภาคสนิคา้ทุนทีม่ี

ประสบการณ์ในอตุสาหกรรมมาอยา่งยาวนาน มีผลติภณัฑค์รอบคลุมและมีสถานทีต่ ัง้ครอบคลุมท ั่วโลก ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั CNH 

Industrial โปรดเยีย่มชมไดท้ี ่www.cnhindustrial.com 

 

 

ผูต้ดิตอ่ส าหรบัขา่วสาร:  

 

Francesca Mazza  

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ New Holland Agriculture  

โทรศพัท์: +66 2645 8100 

อเีมล : francesca.mazza@cnhind.com   

http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

 

คณุพรนภสั ผาผยุ  

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ New Holland Agriculture 

โทรศพัท์ +662 6458171 

อเีมล์: pornapas.phaphuy@cnhind.com   

 

 


