
 

 

ตวัแทนจ ำหนำ่ยของ New Holland Agriculture มองวำ่แบรนดค์อื “เพือ่นทีด่”ี ส ำหรบัเกษตรกร

ชำวไทย 

 

หจก.พ.แทรคเตอร ์ ได้ด ำเนินธุรกิจ 3 สำขำกระจำยในหลำยจังหวัดของประเทศไทยและมีประสบกำรณ์มำ

ยำวนำนหลำยทศวรรษ ได้พัฒนำควำมเข้ำใจท่ีดีเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นท่ีส ำคัญท่ีสุดของเกษตรกรชำวไทย 

 

กรุงเทพฯ 15 กันยำยน 2561  

 

เกษตรกรไทยมักจะต้องท ำงำนให้ทันก ำหนดเวลำท่ีส้ันและในสภำวะท่ียำกล ำบำกเสมอ แม้แต่ในสถำนกำรณ์ที่

มีควำมท้ำทำยมำกท่ีสุด อุปกรณ์ของพวกเขำก็จะต้องท ำงำนได้อย่ำงน่ำเช่ือถือและมีประสิทธิภำพด้วย ปัจจัย

ดังกล่ำวเป็นส่ิงท่ีส ำคัญมำกในกำรลดเวลำท่ีหยุดอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน

สูงสุด ตัวแทนจ ำหน่ำยของ Holland Agriculture ตระหนักในปัญหำเหล่ำน้ีและหน่ึงในน้ันคือ หจก.พ.แทรค

เตอร์ ก ำแพงเพชร   

 

หจก.พ.แทรคเตอร์ ได้จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์ New Holland และให้บริกำรเกษตรกร 3 สำขำในจังหวัด

ก ำแพงเพชร สุโขทัย ตำกและพิษณุโลก โดยมีรองกรรมกำรผู้จัดกำร คุณอังกรู มหบญุพำชยัเป็นผู้บริหำรธุรกจิ 

จำกข้อเท็จจริง คุณอังกูรได้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย New Holland มำยำวนำนมำกกว่ำ 30 ปีแล้ว หลังจำกเริ่มต้น

ด้วยกำรจ ำหนำยรถแทรกเตอร์ในขณะท่ียังเป็นแบรนด์ Ford ก่อนหน้ำน้ี ซึ่งธุรกิจครอบครัวของเขำเป็นรำย

แรกๆ ในประเทศไทยท่ีจ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อท่ีมีเครื่องยนต์ขนำด 6 กระบอกสูบ  

  

หจก.พ.แทรคเตอร์ในปัจจุบันน ำเสนอเครื่องจักรทำงกำรเกษตรและรถแทรกเตอร์ New Holland ประกอบไป

ด้วย BR Round Baler  เครือ่งอัดฟำงแบบกอ้นกลม BigBaler เครือ่งอดัฟำงแบบกอ้นเหลี่ยม และ รถเกี่ยว

นวดขำ้วและข้ำวโพด รุน่ TC5.30 ในส่วนของรถแทรกเตอร์กลุ่มรถขนำดเลก็เริ่มจำก รุ่น TC48R (47 แรงม้ำ) 

ท่ีใช้งำนง่ำยสำมำรถรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีหลำกหลำยส ำหรับกำรใช้งำนในกำรเกษตรท่ีแตกต่ำงกันไป รุ่น 

TT4 ซรีสี์ (55 ถึง 90 แรงม้ำ) เป็นรถแทรกเตอรข์นำดกลำงท่ีได้รับกำรออกแบบมำส ำหรับสภำวะท่ีหนักหน่วง 

ใช้งำนง่ำยและสะดวกในกำรบ ำรุงรักษำ 10 ซีรีส์ (90 ถึง 105 แรงม้ำ) เป็นรุ่นยอดนิยมท่ีให้ควำมทนทำนและ

เอนกประสงค์ รุ่น TD5 ซรีสี์ (98 ถึง 110 แรงม้ำ) ให้ก ำลังสูงและประหยัดพลังงำน รุ่น TS6 ซรีสี ์(124 ถึง 139 

แรงม้ำ) ให้ควำมแข็งแกร่งและสะดวกสบำยในรำคำท่ีคุ้มค่ำ และรุ่น T6050 (127 แรงม้ำ) และรุ่น T7060 (213 

แรงม้ำ) มำพร้อมกับเทคโนโลยีล้ ำสมัยท่ีให้อัตรำส่วนก ำลังต่อน้ ำหนักท่ีดีทีสุดในตลำด ซึ่งมีต้นทุนกำรเป็น

เจ้ำของต่ ำสุดในขณะที่ให้ประสิทธิภำพสูงสุด 

 

ลูกค้ำของหจก.พ.แทรคเตอร์ ได้น ำอุปกรณ์เหล่ำน้ีไปใช้ในไร่มันส ำปะหลัง ข้ำว ข้ำวโพด และอ้อยของพวกเขำ 

แต่อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพระดับโลกเหล่ำน้ีเป็นพียง ส่วนหน่ึงท่ีท ำให้หจก.พ.แทรคเตอร์ประสบควำมส ำเร็จ 

คุณอังกูรให้ควำมเห็นว่ำ: “ส่ิงท่ีส ำคัญส ำหรับธุรกิจน้ีไม่ใช่แค่เพียงอุปกรณ์เท่ำน้ัน บุคลำกรก็มีควำมส ำคัญ เรำ

มีควำมภำคภูมิใจในกำรมอบบริกำรที่ยอดเย่ียมให้กับลูกค้ำของเรำทุกเวลำท่ีพวกเขำต้องกำร นอกจำกน้ีเรำ

ยังให้ค ำแนะน ำทำงเทคนิคและสำมำรถช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในกำรซื้อผ่ำนโปรแกรมกำรผ่อนช ำระส ำหรับ

ลูกค้ำรำยย่อยท่ีน ำเสนอโดย CNH Industrial ประเทศไทยและผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน G-Capital โปรแกรมน้ี

ช่วยให้เกษตรกรไทยสำมำรถลงทุนกับรถแทรกเตอร์ของ New Holland Agriculture ภำยใต้เงื่อนไขท่ียืดหยุ่น

และแข่งขันได้ 



 

 
 
 
 

 

คุณอังกูรสังเกตพบว่ำกำรสนับสนุนทำงเทคนิคได้รับกำรกระจำยอย่ำงท่ัวถึงโดยหจก.พ.แทรคเตอร์และ New 

Holland เขำให้ควำมเห็นว่ำ: “New Holland ให้กำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของเรำจะมี

ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงดี ซึ่งเรำอบรมช่ำงเทคนิคของเรำจนสำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่ลูกค้ำเกี่ยวกับ

วิธีกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ของพวกเขำเพื่อให้ได้รับประสิทธิภำพสูงสุดได้”  

  

คุณอังกูรย้ิมและบอกว่ำ: “หจก.พ.แทรคเตอร์มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรธุรกิจท่ีดีท่ีสุดเช่นเดียวกับ New 

Holland ผมพบกับควำมท้ำทำยหลำยอย่ำงในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำและได้พบกำรพัฒนำข้ึนมำของแบรนด์ 

New Holland แต่กำรเปลี่ยนแปลงย่อมน ำมำซึ่งกำรปรับปรุงให้กับธุรกิจและลูกค้ำของเรำเสมอ ผมบอกได้เลย

ว่ำ New Holland เป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดส ำหรับเกษตรชำวไทย”  

 

 [จบ] 

ช่ือเสียงของ New Holland Agriculture ส่ังสมมำจำกควำมส ำเร็จของลูกค้ำของเรำ ผู้ผลิตพืชผลมคี่ำ เกษตรกรฟำรม์ปศุสัตว ์

ผู้รับเหมำ เจ้ำของไร่องุ่น หรือผู้ท ำงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรพื้นดนิ ลกูค้ำของเรำสำมำรถให้ควำมไว้วำงใจในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์

เชิงนวตักรรมและบริกำรของเรำ สำยผลิตภัณฑท์ี่ครบวงจร ตั้งแตร่ถแทรกเตอร์ไปจนถงึกำรเกบ็เกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ เสริม

ด้วยบรกิำรแพคเกจกำรผ่อนช ำระทำงกำรเงนิที่ปรับเหมำะสมกับลกูค้ำจำกควำมเป็นผู้เช่ียวชำญภำคกำรเกษตรของเรำ  เครอืข่ำย

ตัวแทนจ ำหน่ำยระดบัมืออำชีพประสบกำรณ์สูงทั่วโลกและควำมมุ่งมั่นของ New Holland ในควำมเปน็เลิศรับประกนัว่ำลูกค้ำของ

เรำทัง้หมดจะไดร้ับประสบกำรณ์ที่ยอดเย่ียมที่สุด ส ำหรบัข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั New Holland โปรดเย่ียมชมที ่

www.newholland.com 

New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึง่ของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ผู้น ำระดบัโลกในภำคสินค้ำ

ทุนที่มปีระสบกำรณ์ในอตุสำหกรรมมำอย่ำงยำวนำน มีผลิตภัณฑค์รอบคลุมและมีสถำนทีต่ัง้ครอบคลุมทั่วโลก ส ำหรบัข้อมูลเพิม่เติม

เกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเย่ียมชมไดท้ี่ www.cnhindustrial.com 

 

ผูต้ดิตอ่ส ำหรบัขำ่วสำร: 

 

นายณฏัฐาภคัค ์ ชูนิกร 

ผูชี้ย่วชาญดา้นการสือ่สาร New Holland Agriculture 

อเีมล: nutthapak.choonikorn@cnhind.com 

โทรศพัท์: +66 2494 8226 

 

Francesca Mazza  

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ New Holland Agriculture เอชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อีเมล:francesca.mazza@cnhind.com   

โทรศัพท์: +44 (0)7841568487 
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