
  

 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์

 

ดเีคเอสเอชสนบัสนนุการวจิยัในอาเซยีนด้วยศนูย์ความเปน็เลศิแหง่ใหม ่

ณ มหาวทิยาลัยมหดิล กรงุเทพฯ 

 

ดเีคเอสเอช ผูน้ าในการใหบ้รกิารดา้นการขยายตลาดทีมุ่่งเนน้ในภมูภิาคเอเชยี ไดเ้ปดิศนูยค์วามเปน็เลศิ 

ณ มหาวทิยาลยัมหดิล องคก์รวจิยัชัน้น าของไทย  อาคารทางวทิยาศาสตรแ์หง่ใหมน่ี้ครบครนัดว้ย

เครือ่งมอืตา่ง ๆ จาก Malvern Panalytical ซึง่สามารถชว่ยวเิคราะหท์ัง้ทางดา้นเคม ีกายภาพ และ

โครงสรา้งของวสัด ุ

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 31 ตุลาคม 2560 – หน่วยธุรกจิเทคโนโลยีของดเีคเอสเอช ผู้น าในการให้บริการ

ด้านการขยายตลาดส าหรบับริษัทกลุ่มเทคโนโลยีได้เปดิศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มหาวทิยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  อาคารแห่งนี้จะเปน็ศูนย์กลางภูมิภาคของอาเซียนในการพฒันาความ

เชี่ยวชาญด้านวิชาการและการประยุกต์ใชแ้ก่ เครื่องมือวิเคราะหต์่าง ๆ จาก Malvern PANalytical  อาท ิ

Mastersizer, Zetasizer, Microcal, Nanosight, Omnisec และ Kinexus ซึง่ใช้วิเคราะหข์นาดของ

อนุภาค  รวมทั้ง Terraspec Halo เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ เนียร์ อนิฟราเรด และ Epsilon 1 ซึ่งใช้วิเคราะห์

ธาตโุดยใช้เทคนิคเอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนส ์  นอกจากนี ้ ศูนย์จะให้ความส าคัญเป็นพิเศษทางด้านชีววิทยา

ศาสตร ์แต่จะสนับสนุนการวจิัยส าหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น ปิโตรเคมีและซีเมนต ์

 

ศูนย์ที่พรั่งพร้อมดว้ยอุปกรณ์แห่งนี้จะชว่ยให้ดีเคเอสเอชสามารถให้บรกิารสนับสนนุลูกค้าหลักของบริษทั

ทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงจัดการทดสอบ ฝกึอบรม และสาธิตผลิตภณัฑ์  อาคารนี ้ ซึ่งตั้งอยู่ที่คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล มุ่งส่งเสริมการท างานรว่มกันระหว่างดเีคเอสเอชกับวงวิชาการในประเทศ

ไทย  นักศึกษาและเจ้าหนา้ที่จะได้รับสทิธิเข้าถึงอุปกรณ์อย่างเต็มทีแ่ละจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ชั้นน าเพื่อการท าวิจัย 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.สทิธิวฒัน์ เลิศศิร ิคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล กล่าววา่ "ในฐานะที่

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจยัชั้นน าของประเทศ เรายนิดีอย่างยิ่งที่จะท างานรว่มกนัและเปิดศูนย์ความเป็น

เลิศของดีเคเอสเอชที่คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล  ศูนย์ความเปน็เลิศแหง่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผนกึ

ความร่วมมืออยา่งใกล้ชิดระหว่างวงการวชิาการกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสอดรบักับเป้าหมายในการเพิ่ม

ผลผลิตของการวิจัยและนวตักรรมอยา่งเต็มที”่ 

 

มร. ฮันโน เอลแบรชเตอร ์หวัหน้าหน่วยธรุกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศของ

ดีเคเอสเอช ณ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ทีค่รบวงจรและทันสมัย พรั่งพร้อมด้วย

เทคโนโลยีชั้นน าจาก Malvern PANalytical  ดีเคเอสเอชรู้สึกเป็นเกียรตทิี่ได้ร่วมงานกับมหาวทิยาลัย 

เพราะการร่วมงานกันในครัง้นี้จะสรา้งโอกาสดา้นการศึกษาและการสรา้งเครือข่ายในหลาย ๆ ดา้น  เราจะ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่หนว่ยธุรกิจเทคโนโลยขีองดีเคเอสเอชในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นครบ

วงจร โดยการจัดหาเทคโนโลยีและบรกิารใหม่ ๆ แก่ฐานลูกค้าส าคัญของเราทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ " 
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หากต้องการทราบขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกับศูนยค์วามเป็นเลิศ กรณุาติดตอ่เราที่ 

centerofexcellence@dksh.com 

 

เกีย่วกบัดเีคเอสเอช 

ดีเคเอสเอชเป็นผูน้ าดา้นการให้บริการดา้นการขยายตลาด ซึ่งมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังค านิยามทีว่่า 

"บริการดา้นการขยายตลาด" ดีเคเอสเอช ช่วยบรษิัทและแบรนดต์่างๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ 

หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม  บรษิัทได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็น

บริษัทระดับโลก มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูรคิ พร้อมทั้งมีส านักงานสาขา 780 แห่งใน 36 ประเทศ 

โดย 750 แห่งอยู่ในเอเชีย มีพนักงานผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 30,320 คน  ดีเคเอสเอชมียอดขายสุทธิในป ี

2559 จ านวน 1.05 หม่ืนล้านฟรังก์สวิส  ดเีคเอสเอชก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2408  ด้วยการสืบทอดวฒันธรรมอัน

แข็งแกร่งแบบสวิส บรษิัทมีประวตัิอันยาวนานในการด าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและหยั่งรากลกึใน

ชุมชนและธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ 

 

นักวทิยาศาสตรแ์ละวิศวกรน าเทคโนโลย ีMalvern Panalytical มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและ

องค์กร เพื่อแก้ปญัหาเกี่ยวกบัการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพดขีึน้ และการท าใหเ้ข้าสู่

ตลาดได้เรว็ขึน้  ภารกิจของเราคือการสร้างโซลูชั่นและบริการที่เหนอืกวา่และให้ความส าคญักับลูกค้า 

เพื่อให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม โดยการ วิเคราะหท์ั้งด้านเคมี กายภาพ และโครงสรา้ง

ของวัสด ุ

 

เครื่องมือ Malvern Panalytical ซึ่งได้รับการสนบัสนุนจากความรู้ทางอุตสาหกรรมทีมี่ความครอบคลุม 

รวมทั้งความเชี่ยวชาญทางวชิาการและการประยุกต์ใช้ ช่วยให้ผู้ใชมี้ความเขา้ใจวัสดุต่าง ๆ ได้ดีขึน้ 

นับตั้งแต่โปรตีนและโพลิเมอร์ ไปจนถึงโลหะและวสัดุก่อสร้าง  เทคโนโลยขีองเราช่วยให้สามารถวัด

ค่าพารามิเตอรต์่าง ๆ ได้ อาทิ ขนาด รูปรา่ง และค่าศักยซ์ีตาของอนุภาค  ปฏิกิริยาและความเสถยีรของชวี

โมเลกุล  คุณสมบัตเิชิงรีโอโลยี ความเข้มข้นของธาตุ และโครงสรา้งผลึก  การศึกษาลักษณะเฉพาะของ

วัสดุที่มีความนา่เชื่อถือและมีหลักฐานรองรับในระดับสูงของคุณสมบัตเิหล่านีเ้ป็นพื้นฐานส าคัญในการ

คาดการณ์ลักษณะการท างานของผลิตภัณฑใ์นระหวา่งการใช้งาน  เพิ่มประสทิธิภาพการท างาน รวมทั้ง

สร้างความเปน็เลิศในการผลิต 

 

Malvern Panalytical ก่อตัง้ขึ้นโดยการควบรวมกิจการระหวา่ง Malvern Instruments กับ PANalytical 

เมื่อวันที ่1 มกราคม 2560 และมีพนักงานกว่า 2,000 คนทั่วโลก  มีศูนย์วิจัยและพัฒนาและโรงงานผลิตใน

อเมริกาเหนือ ยุโรป และจีน  ด้วยการขายและบริการทัว่โลก เราให้บรกิารลูกค้าในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้  

Malvern Panalytical เป็นผูเ้ล่นและผู้สรา้งนวตักรรมที่มคีวามแข็งแกร่งในตลาดการศึกษาลักษณะเฉพาะ

ของวัสด ุซึ่งน าเสนอโซลูชั่นจากผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกที่เหนอืกวา่ในการด าเนินการ 

Malvern Panalytical เป็นสว่นหนึ่งของ Spectris plc ซึ่งเป็นเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพการผลิตและบรษิัท

ควบคุม 

 

หนว่ยธรุกจิเทคโนโลยขีองดเีคเอสเอช เป็นผูน้ าในการให้บริการดา้นการขยายตลาดที่ครอบคลุมสินค้า

เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิประเภททุนและเครื่องมือวิเคราะห์มากมายหลายกลุ่ม  หนว่ยธุรกิจเสนอโซลูชั่น

ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน วสัดุและสินคา้ทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่มีความแม่นย าสูงและเครื่องจักร

ด้านสิ่งทอ เซมิคอนดักเตอร ์แผงเซลล์แสงอาทติยแ์ละอิเล็กทรอนกิส์ การเกษตร ภาคบริการ รวมทั้ง

โปรแกรมเฉพาะทางดา้นอตุสาหกรรม  บริการประกอบดว้ยการจัดหาผลิตภณัฑ์ การให้ค าปรึกษาด้านการ

เข้าสู่ตลาด การตลาด การขาย วิศวกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบรกิารหลังการขาย เช่นการติดตั้ง 

mailto:centerofexcellence@dksh.com
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การบ ารุงรักษา และการซอ่มแซม  มีส านักงานสาขา 80 แห่งใน 18 ประเทศ และพนกังานผูเ้ชี่ยวชาญราว 

1,360 คน รวมถึงวิศวกรบรกิาร 500 ราย  หนว่ยธุรกิจเทคโนโลยขีองดีเคเอสเอชสร้างรายได้สทุธ ิ385.4 

ล้านฟรังกส์วิสในปีพ.ศ. 2559 

 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ 

 

ดเีคเอสเอช ประเทศไทย    หนว่ยธรุกจิเทคโนโลย ีดเีคเอสเอช 

ธนัชพร จารวุนากุล     ไอรีน เชน 

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร    ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร  

โทร +66 2 301 7365    หน่วยธุรกิจเทคโนโลย ี

thanatchaporn.j@dksh.com   โทร +886 2 8752 7611 

      irene.yr.chen@dksh.com  
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