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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

DKSH (ประเทศไทย) รว่มกบั Iconix Brand Group, Inc. เปดิตวัแบรนด์

ยนีส ์Lee Cooper® และ Mossimo® ในไทย 
 

กรุงเทพฯ 10 มีนาคม 2565 – บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด คู่ค้าชั้นนำสำหรับบริษัทค้าปลีกที่ต้องการขยาย

ธุรกิจในทวีปเอเชียและทั่วโลก พร้อมด้วย Iconix Brand Group, Inc. บริษัทบริหารจัดการแบรนด์ชั้นนำของโลก ที่มี

พอร์ตโฟลิโอครอบคลุมแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ได้ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจด้วยการนำเข้า 

แบรนด์ Lee Cooper® แบรนด์เดนิมชื่อดังจากอังกฤษ สู่ตลาดประเทศไทยอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้นำเข้าแบรนด์ไลฟ์

สไตล์จากแคลิฟอร์เนียอย่าง Mossimo® เพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 

 

ทั้ง Lee Cooper® และ Mossimo® จะเริ่มเปิดตัวและวางจำหน่ายในร้านของแบรนด์ และมุ่งขยายสาขาทั่วประเทศ

ไทย โดยแฟล็กชิฟสโตร์ของ Lee Cooper® ที่กรุงเทพฯ จะเปิดตัวในช่วงต้นปีนี้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งหมด ซึ่ง

ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้น จะทำการผลิตในประเทศไทย โดย 

บริษัท  DKSH (ประเทศไทย) จำกัด 

 

Lee Cooper® คือแบรนด์ไลฟ์สไตล์เดนิมสัญชาติอังกฤษที่มีฐานลูกค้าระดับนานาชาติ ทีม่ีความมุ่งมั่นทีจ่ะเป็นแบรนด์

เดนิมอันดับต้นๆ ในประเทศไทยและกัมพูชา  

 

Mossimo® แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากแคลิฟอร์เนีย ได้ทะยานสู่ความสำเร็จด้วยการผสมผสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

เซิร์ฟ กีฬา และ urban จนกลายเป็นแบรนด์แฟชั่นร่วมสมัยที่น่าดึงดูดใจในวงกว้าง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

โดย Mossimo® ได้รวบรวมทั้งหมด 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไว้ในแบรนด์เดียว ได้แก่ ชุดกีฬา และเดนิม ทั้ง

สำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก 

 

“ด้วยประสบการณ์ของ DKSH ในด้านการบริหารจัดการแบรนด์ชั้นนำทั้งในภาคส่วนธุรกิจแฟชั่น และการค้าปลีก 

รวมถึงประสบการณ์อีกกว่า 30 ปี ในธุรกิจเดนิม เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญนี้จะทำให้แบรนด์ของเราได้ประโยชน์

เพิ่มขึ้นผ่านช่องทาง omni-channel ที่แข็งแกร่ง และการเข้าถึงแบรนด์ผ่านสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ” บ็อบ กัลวิน 

กรรมการบริหาร และประธานบริษัท Iconix Brand Group กล่าว “และเราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เห็นแบรนด์

ของเราเติบโตในประเทศไทย ผ่านการดูแลของ DKSH” 

 

“เรากำลังมีแผนที่จะเปิดตัวแบรนด์ Lee Cooper® ในประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งจะมาพร้อมการปรับกลยุทธ์ใหม่ อีกทั้งมี

แผนที ่จะเปิดตัวแบรนด์ Mossimo® ด้วยเช่นกัน ซึ ่งทั ้งสองแบรนดนี้เป็นสุดยอดไอคอนิคแบรนด์ เราเชื ่อว่า

ประสบการณ์การเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเดนิม และแฟชั่นในประเทศไทยของเรา จะทำให้การร่วมมือในครั้งนี้ประสบ

ความสำเร็จยิ่งขึ้น ด้วยการเข้ามาทำตลาดในครั้งนี้ พร้อมกับความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาโซลูชั่นการค้า

ปลีกแบบ omni-channel รวมทั้งการครอบคลุมช่องทางค้าปลีกที่เป็นเลิศของเรา จะสามารถทำให้เกิดช่วงเวลา 

อันน่ารอคอยในวงการตลาดเดนิมได้” ปีเตอร์ ฮอร์นบี รองประธานฝ่ายบริหาร ธุรกิจการค้าปลีก บริษัท DKSH 

(ประเทศไทย) จำกัด กล่าว 
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เกี่ยวกับ Iconix Brand Group, Inc. 

Iconix Brand Group, Inc. เป็นบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของการออกใบรับรองอนุญาต และยังทำการตลาดให้กับแบรนด์

สินค้าอุปโภคบริโภคที่กำลังเติบโต ได้แก่: CANDIE'S®, BONGO®, JOE BOXER®, RAMPAGE®, MUDD®, 

MOSSIMO®, LONDON FOG®, OCEAN PACIFIC®, DANSKIN®, ROCAWEAR®, CANNON®, ROYAL 

VELVET®, FIELDCREST®, CHARISMA®, STARTER®, WAVERLY®, ZOO YORK®, UMBRO®, LEE 

COOPER®, ECKO UNLTD.®, MARC ECKO® และ ARTFUL DODGER® นอกจากนี้ บริษัท Iconix ยังเป็นผู้

ไ ด ้ ร ั บผ ล ปร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง แบร น ด ์  the MATERIAL GIRL®, ED HARDY®, MODERN AMUSEMENT®, 

BUFFALO®, HYDRAULIC®, และ PONY®  โดยทางบริษัทได้อนุญาตให้สามารถใช้แบรนด์ของตนเชื่อมต่อกับ

เครือข่ายผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตชั้นนำ ทำให้เข้าถึงทุกส่วนสำคัญของการขายปลีกได้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 

โดยดำเนินงานทุกขั้นตอนผ่านแผนกพัฒนาธุรกิจภายในองค์กร ทั้งการขายสินค้า การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 

โดย Iconix มีแผนการบริหารจัดการแบรนด์ของตนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการรับรู้และความเท่าเทียมกันของ

ผู้บริโภคให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Iconixbrand.com 

 

เกีย่วกับ DKSH 

DKSH มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาค

เอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 

หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เรา

ให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทร อนิกส์ 

การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนิน

ธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,100 คน มียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11.1 พันล้านฟ

รังก์สวิส หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมุ ่งเน้นภาคส่วน Fast Moving Consumer Goods ร้านอาหารและ

ภัตตาคาร สินค้าประเภท luxury สินค้าด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ด้วย

ผู้เชี่ยวชาญ 19,880 ราย หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคหน่วยธุรกิจนี้ได้สร้างยอดขายสุทธิ 3.8 พันล้านฟรังก์สวิส

ในปีพ.ศ.2564 www.dksh.com/cg 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 

 

บริษัท DKSH  (ประเทศไทย) จำกัด 

พลอยกะหรัด นานา                                                       ทศวรรณ โชติกโกวิท 

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร                             Senior Manager, Brand Management 

โทร. 02 301 7325                                                       โทร. 02 790 4437 

ploycarat.n@dksh.com                                               tasawan.c@dksh.com 
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