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ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

DKSH ร่วมมือกับ CDR มุ ่งสู ่การเป็นผู ้นำด้านนวัตกรรมอาหารและ

เครื่องดื่มในประเทศไทย 
 

DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CDR FoodLab® แต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศไทย ขยายความร่วมมือกับ CDR S.r.l. จากเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศไต้หวัน  

 

กรุงเทพมหานครฯ 12 พฤษภาคม 2565 – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ CDR 

เพื่อให้บริการด้านการตลาด การขาย การให้ความช่วยเหลือในการติดตั้ง และบริการหลังการขายสำหรับกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ของ CDR FoodLab® ในประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ และชุดรีเอเจนต์ เพื่อใช้

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

 

CDR คือผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับงานวิจัยด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ที่แม่นยำ (Fine 

Mechanics) และชีวเคมี ซึ่งระบบเหล่านี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยโซลูชั่นที่ได้จากการวิจัยในห้องปฏิบัติการของ CDR  

กลุ ่มผลิตภัณฑ์ร ุ ่น CDR FoodLab® เร ียกได้ว ่าเป็น ‘บทสรุป ’ ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท ี ่พ ัฒนาจาก

ห้องปฏิบัติการวิจัยของ CDR ตั้งแต่ช่วงต้นปี 1990 โดยมีการใช้งานครั้งแรกทางด้านชีวเคมีทางการแพทย์ และ

ต่อมาได้นำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตภัณฑ์จากรุ่นนี้ที่จะมีการจัดจำหน่ายในประเทศ

ไทย ได้แก่: 

 

• เครื่องมือวิเคราะห์ CDR FoodLab และ CDR FoodLab Junior รวมทั้งชุดรีเอเจนต์ สำหรับวิเคราะห์น้ำมัน

และไขมัน นมและผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์จากไข่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มะเขือเทศ และ food matrixes 

อื่น ๆ  

• เครื่องมือวิเคราะห์ CDR PalmOilTester และชุดรีเอเจนต์ สำหรับวิเคราะห์น้ำมันปาล์ม  

• เครื่องมือวิเคราะห์ CDR OxiTester และ CDR OxiTester Junior รวมทั้งชุดรีเอเจนต์ สำหรับวิเคราะห์

น้ำมันมะกอก 

• เครื่องมือวิเคราะห์ CDR BeerLab และ CDR BeerLab Junior รวมทั้งชุดรีเอเจนต์ สำหรับวิเคราะห์เบียร์

และน้ำ 

• เครื่องมือวิเคราะห์ CDR KombuchaLab และ CDR KombuchaLab Junior รวมทั้งชุดรีเอเจนต์ สำหรับ

วิเคราะห์ชาหมักหรือคอมบูชา 

• เครื่องมือวิเคราะห์ CDR CiderLab และ CDR CiderLab Junior รวมทั้งชุดรีเอเจนต์ สำหรับวิเคราะห์ไซ

เดอร์ 

 

Gabriele Casini, Sales Manager บริษัท CDR FoodLab กล่าวว่า “กลุ ่มผลิตภัณฑ์ร ุ ่น CDR FoodLab® ถูก

ออกแบบมาเพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพ และบุกเบิกอนาคตของวงการนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เรามีความ

ยินดีอย่างยิ่งที่สามารถเจาะตลาดใหม่และเข้าถึงลูกค้าในประเทศไทยได้มากขึ้น เนื่องด้วยความครอบคลุมด้านการ

ขายที่กว้างขวาง ความสามารถทางด้านออนไลน์ รวมทั้งบริการหลังการขายอันยอดเยี่ยมของ DKSH”  

 

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

ตำแหน่งของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบบูรณาการชั้นนำสำหรับตลาดเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นกลยุทธ์หลักที่เราให้ความสำคัญ และเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ CDR Foodlab จะเป็นอีกหนึ่ง

ก้าวที่จะช่วยให้เราเดินหน้าสู่เป้าหมายนี้ได้ เราจะยังคงมุ่งหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอของเราให้ครอบคลุมไปยังภาคส่วน

ธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจเราไปพร้อมๆกับคู่ค้าของเรา” 
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เกี่ยวกับ CDR S.r.l. 

CDR ออกแบบและผลิตระบบเทคโนโลยีนำสมัยที่พัฒนาขึ้นจากโซลูชั่นด้านนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการวิจัยของ

บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ที่แม่นยำ (Fine Mechanics) และการ

วิจัยชีวเคม ี

เรามีเป้าหมายในการส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในทุกตลาดที่เราดำเนินการอยู่ โดยโครงการที่โดดเด่นมาก

ที่สุดของเราคือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บนทางด่วน ระบบวินิจฉัยโรคทาง

การแพทย์ (เคมีคลินิคและเครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด) ระบบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้งานโดย

อุตสาหกรรมรายใหญ่ทั่วโลก 

กลุ่มผลิตภัณฑร์ุ่น CDR FoodLab® เรียกได้ว่าเป็น 'บทสรุป' ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของ 

CDR ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 1990 โดยมีการใช้งานครั้งแรกทางด้านชีวเคมีทางการแพทย์ และภายหลังได้มี

การนำไปใช้ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ระบบของเครื่องมือสามารถใช้งานได้โดยง่าย การันตีความแม่นยำใน

การวิเคราะห์ และยังถูกออกแบบมาให้คนทั่วไปที่อาจไม่มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการทดสอบ food matrices ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

ไขมัน นม ไข่ น้ำซุปผัก หรือ ไวน์ เบียร์ และไซเดอร์ 

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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