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DKSH ร่วมมือกับ Koenig & Bauer ในประเทศไทย 

 

DKSH และ Koenig & Bauer Coding GmbH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือในการเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์

สำหรับงาน Marking & Coding คุณภาพสูงหลายประเภท แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง

ทั้งสองบริษัทในครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือจากเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ และ เวียดนาม 

 

กรุงเทพมหานคร 8 เมษายน 2565 – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Koenig & 

Bauer GmbH ผู้นำการผลิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำหรับงาน Marking & Coding คุณภาพสูงในประเทศไทย เพื่อ

เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู ้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทแบบ Continuous Inkjet (CIJ) รุ่น 

alphaJET  รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ โดย DKSH จะให้บริการด้านการตลาด การขาย การให้ความช่วยเหลือในการ

ติดตั้ง และบริการหลังการขายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

 

สินค้าในรุ ่น alphaJET 5 ของ Koenig & Bauer เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเครื ่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท CIJ หรือ 

Continuous Inkjet สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโค้ดดิ้งที่ต้องการความแม่นยำสูงในการผลิตสินค้าในแต่ละวัน และยัง

สามารถเลือกใช้หมึกที่มีความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด โดยสินค้าในรุ่น alphaJET 

5 สามารถช่วยให้ผู้ผลิตมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 และยังสร้างจากมาตรฐานความทันสมัยสูงสุด จึงช่วยให้

สามารถลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องมือได้มากถึงร้อยละ 99 ทั้งนี้ DKSH จะช่วย Koenig & Bauer ในการโปร

โมตกลุ่มสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าและทำการเจาะตลาดใหม่ ทั้งตลาดด้านชีวเภสัชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ อาหารและ

เครื่องดื่ม ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟและท่อ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเซมิคอนดักเตอร์ 

 

“DKSH มีการครอบคลุมช่องทางการขายในภูมิภาคที่ไม่เหมือนใคร มีความเชี ่ยวชาญการตลาดเชิงลึก และ

ความสามารถในการขายและการตลาดที่แข็งแกร่ง เราเชื่อมั่นว่า DKSH จะเป็นคู่ค้าที่เหมาะสมในการช่วยให้เรา

สามารถเจาะตลาดใหม่ ๆ ในประเทศไทย และบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเราได้” กล่าวโดย Daniel Albert 

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Koenig & Bauer 

 

Oliver Hammel, Vice President หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือ

ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เราสามารถขยายพอร์ตโฟลิโอในด้านเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำหรับงาน 

Marking & Coding และผลิตภัณฑ์ consumablesได้ เราตั้งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากการขายที่คลอบคลุม และการ

ให้ความช่วยเหลือในด้านการติดตั้งที่แข็งแกร่ง เพื่อขยายธุรกิจของ Koenig & Bauer ในประเทศไทย พร้อมทั้ง

ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น” 

 

เกี่ยวกับ Koenig & Bauer 

Koenig & Bauer เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก โดยมีกลุม่สนิค้าที่กว้างขวางทีส่ดุในอุตสาหกรรม และ

เป็นผู้ผลิตที่สำคัญของวงการสิ่งพิมพ์ สมรรถนะหลักของ Koenig & Bauer คือ การพัฒนาและผลิตระบบการพิมพ์

และอุปกรณ์เสริมที่ล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีและประหยัดต้นทุน Koenig & Bauer AG ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1817 

เพื่อเป็นบริษัทแม่และ holding company ของกลุ่มธุรกิจ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Würzburg ประเทศ

เยอรมันนี และมีพนักงานกว่า 6,000 คนทัว่โลก 
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ทั้งนี้ Koenig & Bauer Coding GmbH เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของ Koenig & Bauer ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 

การออกแบบ การผลิต และการตลาดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ และเทคโนโลยีด้าน Marking & Coding โดยบริษัทเป็นผู้

ให้บริการโซลูช่ันเครื่องพิมพ์สำหรับงาน Marking & Coding แบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในตลาดมายาวนานกว่า 

50 ปี ซึ่งระบบสำหรับงาน Coding ส่วนใหญ่เหมาะกับการพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม การพิมพ์บาร์โค้ด การประทับตรา

ผลิตภัณฑ์ และการโค้ดดิ้ง โดยเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูงนี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม และ

ได้ร ับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกหลายราย ทั ้งนี ้ บริษัทได้ร ับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO 

9001:2015  https://coding.koenig-bauer.com/en/ 

 

เกี่ยวกับ DKSH 

DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาค

เอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 

หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เรา

ให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนิน

ธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี ่ยวชาญ 33,100 คน โดยมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11.1 

พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะเพื่อ

ภาคอุตสาหกรรม ด้วยผู้เช่ียวชาญกว่า 1,600 คน หน่วยธุรกิจน้ีสามารถทำรายได้สุทธิได้ถึง 430.3 ล้านสวิสฟรังค์ใน

ปี 2564 www.dksh.com/tec 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 

 

บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด 

พลอยกะหรัด นานา 

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร 

โทร. 02 301 7325 

ploycarat.n@dksh.com 
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