
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

DKSH สร้างความรว่มมือเสรมิกลยุทธก์ับ Corning Life Sciences ใน

เอเชยีแปซฟิิก 
 

DKSH ได้เซ็นสญัญาความรว่มมือกับ Corning Life Sciences ผู้ผลิตที่อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพและเภสชั

กรรมไว้วางใจ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 

มาเลเซีย และเวียดนาม 

 

กรุงเทพมหานคร 21 กรกฎาคม 2565 – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

กับ Corning Life Sciences ผู ้นำด้านผลิตภัณฑ์ประเภทใช้แล้วหมดไปสำหรับห้องปฏิบัติการ (consumable 

laboratory products) เพื ่อใช้งานในตลาดการวิจัย การผลิตยาโดยใช้สารชีวภาพ (bioproduction) และการ

วินิจฉัยโรค ทั้งนี้ DKSH จะให้บริการด้านการขาย การตลาด และบริการหลังการขายในประเทศออสเตรเลีย 

อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และ เวียดนาม 

 

Corning เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้าด้านนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง สำหรับการใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ (life science) ช่วยให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถสร้างและส่งมอบการค้นพบที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ โดย

บริษัทนำเสนอโซลูชั ่นสำหรับทุกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พร้อมทั ้งผลิตภัณฑ์เพื ่อการใช้งานที่

หลากหลาย อาทิ การเพาะเลี้ยงเซลล์ (cell culture) กระบวนการทางชีวภาพ (bioprocess) เซลล์และพันธุกรรม

บำบัด (cell and gene therapy) การค้นพบยา (drug discovery) และจุลชีววิทยา (microbiology) ทั้งนี้ DKSH จะ

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Corning® รวมทั้ง PYREX® และ Corning® Gosselin™ เพื่อสนับสนุนลูกค้า

ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เภสัชกรรมและชีวเภสัชกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

 

“DKSH นำเสนอความครอบคลุมทางตลาดที ่ยอดเยี ่ยมในภูมิภาคเอเชีย และมีการมุ ่งเน้นด้านภาคส่วนธุรกิจ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างเห็นได้ชัด เราเชื่อมั่นว่า DKSH เป็นคู่ค้าที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจ 

เจาะตลาด และบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเราได้ ” Hsu Shih Chang, Managing Director, Greater Asia, 

Corning Life Sciences กล่าว 

 

Marco Farina Senior Director, Business Development หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี กล่าวว่า “การขยายพอร์ตโฟลิ

โอสินค้าด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และผลักดันการเติบโตของธุรกิจสินค้า consumables นั้น เป็นเป้าหมายสำคัญใน

การดำเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี DKSH อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Corning จะช่วยเพิ่มความ

สมบูรณ์ให้แก่พอร์ตโฟลิโอสินค้าของเรา เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นนำของ Corning 

ให้แก่ลูกค้าของเรา” 

 

เกี่ยวกับ Corning Incorporated 

Corning (www.corning.com) เป็นหนึ่งในนวัตกรด้านวัสดุศาสตร์ (materials science) ชั้นนำของโลก โดยได้ทำ

การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมายาวนานถึง 170 ปี Corning ใช้ความเชี่ยวชาญที่เหนือชั้น

ทางด้านเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ (glass science) เซรามิกวิทยาศาสตร์ (ceramic science) และ ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์ 

(optical physics) รวมทั ้งความสามารถทางด้านการผลิตและวิศวกรรมที่ เจาะลึก เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่เป็น 

category-defining ที่สามารถปฏิร ูปอุตสาหกรรมและยกระดับชีวิตของผู ้คน นอกจากนี ้ Corning ยังประสบ

ความสำเร็จจากการลงทุนอย่างยั ่งยืนใน RD&E ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมวัสดุและนวัตกรรม

http://www.corning.com/
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กระบวนการอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและน่าเชื่อถือที่มีต่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกใน

แต่ละอุตสาหกรรม อีกทั้ง Corning มีศักยภาพที่หลากหลาย และมีรูปแบบที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ช่วยให้บริษัท

สามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกค้าของ

เราได้รับโอกาสใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบัน ตลาดของ Corning ประกอบด้วย การ

สื ่อสารด้วยแสง (optical communications) อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ชนิดเคลื ่อนที่สำหรับผู ้บริโภค (mobile 

consumer electronics) จอภาพ ยานยนต์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 

เกี่ยวกับ DKSH 

DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาค 

เอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 

หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เรา 

ให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขา ย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย DKSH เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และยึดมั่นในแนวทางตามหลักการประกอบธุรกิจที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงาน 

ผู้เชี่ยวชาญ 33,100 คน โดยมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11.1 พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี 

บริษัท DKSH เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะเพื่อภาคอุตสาหกรรม ด้วยผู้เช่ียวชาญกว่า 1,600 

คน หน่วยธุรกิจน้ีสามารถทำรายได้สุทธิได้ถึง 430.3 ล้านสวิสฟรังค์ในปี 2564 www.dksh.com/tec 

 

สำหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ  

 

บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด  

พลอยกะหรัด นานา  

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร  

โทร. 02 301 7325 ploycarat.n@dksh.com 

https://dksh-my.sharepoint.com/personal/ploynapas_v_dksh_com/Documents/Desktop/DKSH/Media%20release/Corning/www.dksh.com/tec
mailto:ploycarat.n@dksh.com

