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ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 

ดเีคเอสเอช ไดร้บัการแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการใหก้บั     
แบรนด ์TA Instruments ในประเทศไทย ส าหรบัเคร ือ่งวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการ
ไหลและเคร ือ่งทดสอบคุณสมบตัขิองยาง  
 

ดเีคเอสเอช และ TA Instruments ไดท้ าสญัญาและขอ้ตกลงรว่มกนั เพือ่ให ้ดเีคเอสเอช เป็นตวัแทนจ าหน่ายและ
ท าการตลาดใหก้บัเคร ือ่งวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการไหล และเคร ือ่งทดสอบคุณสมบตัขิองยางแบรนด ์TA Instruments 
ในประเทศไทย 
 
กรงุเทพฯ, 25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 – หน่วยธรุกจิเทคโนโลย ีบรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ผูน้ าดา้น
การใหบ้รกิารขยายการตลาดส าหรบับรษิทัดา้นเทคโนโลยทีีต่อ้งการขยายธรุกจิในภมูภิาคเอเชยี ไดต้กลงเป็น
ตวัแทนให ้TA Instruments เพือ่ท าการตลาดใหก้บัเคร ือ่งวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการไหล (Rheology) และเคร ือ่ง
ทดสอบคุณสมบตัยิาง (Rubber testing) ในประเทศไทย 
 
TA Instruments เป็นผูน้ าระดบัโลกในดา้นการวเิคราะหเ์ชงิความรอ้น และมกีารพฒันาเคร ือ่งมอืและอุปกรณท์ีใ่ช ้
ในการวเิคราะหห์ลายแขนง ทัง้ดา้นวทิยาศาสตรก์ารไหล (Rheology) การวดัแคลอรีร่ะดบัไมโคร 
(Microcalorimetry) การน าและการแพรค่วามรอ้น (Thermal conductivity and diffusivity) การวดัค่า
สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเน่ืองจากความรอ้น (Dilatometry) การทดสอบคุณสมบตัยิาง (Rubber testing 
systems) และการวเิคราะหค์ณุสมบตัเิชงิกลแบบไดนามกิ (Dynamic mechanical characterization) ดว้ย
ความรว่มมอืนี ้ดเีคเอสเอช จะเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย ท าการตลาด และใหบ้รกิารหลงัการขายส าหรบัเคร ือ่งวเิคราะห ์
พฤตกิรรมการไหล และเคร ือ่งทดสอบคุณสมบตัยิางใหก้บั TA Instruments และมเีป้าหมายทีอุ่ตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ โพลเิมอร ์ยาง อาหาร เคร ือ่งส าอาง ส ีวสัดุเพือ่การกอ่สรา้ง และอืน่ ๆ เป็นตน้ 
 
Jasmine Keller Ooi ต าแหน่ง Country Manager ประจ าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้อง TA 
Instruments ไดก้ล่าวว่า “เรายนิดทีีไ่ดร้ว่มงานกบั ดเีคเอสเอช ดว้ยชือ่เสยีงทีเ่ป็นทีย่อมรบัในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ความสามารถในการท าการตลาด และทศันคตใินการใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ ท าให ้ดเีคเอสเอช เป็น
ตวัแทนในอุดมคตขิองเรา และดว้ยความรว่มมอืนี ้เราเช ือ่ว่าธรุกจิของเราจะเตบิโต และประสบความส าเรจ็ในประเทศ
ไทย” 
 
Marco Farina ต าแหน่ง General Manager Business Development หน่วยธรุกจิเทคโนโลย ีบรษิทั ดเีคเอส
เอช ไดแ้สดงความคดิเห็นวา่ “TA Instruments เป็นแบรนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงและไดร้บัการยอมรบัในเร ือ่งเคร ือ่งมอืและ
อุปกรณท์ดสอบทีม่เีทคโนโลยลี า้สมยัและการผลติทีม่คีุณภาพ ดว้ยการผสมผสานความสามารถในการขายที่
ครอบคลมุหลากหลายอตุสาหกรรม ศูนยส์าธติการใชเ้คร ือ่งมอื หรอื Center of Excellence ความรูใ้นการ
ประยุกตใ์ชง้านเคร ือ่งมอื เขา้กบัการบรกิารหลงัการขายทีด่เียีย่ม เราเช ือ่ว่าจะประสบความส าเรจ็ในการขบัเคลือ่นและ
เพิม่ส่วนแบ่งการตลาดให ้TA Instruments ในประเทศไทยไดอ้ย่างแน่นอน” 
 
เกีย่วกบั TA Instruments 
ส านักงานใหญ่ของ TA Instruments ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนิวคาสเซลิ รฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา TA 
Instruments มชี ือ่เสยีงทางดา้นการผลติเคร ือ่งมอืและอุปกรณท์ีม่เีทคโนโลยขีัน้สูง คุณภาพของสนิคา้ทีเ่ช ือ่ถอืได ้
รวมไปถงึการบรกิารหลงัการขายทีย่อดเยีย่มของ TA Instruments เป็นเหตุผลของการบอกต่อใหใ้ชเ้คร ือ่งมอืและ
อุปกรณข์อง TA Instruments เพิม่มากขึน้ทัว่โลก TA Instruments ภมูใิจในความรอบรูท้างเทคนิค และความ
เชีย่วชาญทีพ่นักงานขายมอบใหแ้กลู่กคา้ นอกจากนี ้ยงัเป็นผูผ้ลติช ัน้น าของโลกในดา้นการวเิคราะหเ์ชงิความรอ้น  
วทิยาศาสตรก์ารไหล การวดัแคลอรีร่ะดบัไมโคร และการวเิคราะหเ์ชงิกล รายเดยีวทีโ่ดดเดน่ในเร ือ่งความรวดเรว็ และ
ความรอบรูข้องพนักงานผูใ้หบ้รกิาร 
 
เกีย่วกบั ดเีคเอสเอช 
ดเีคเอสเอช เป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารขยายการตลาดในทวปีเอเชยี ซึง่จะชว่ยบรษิทัและแบรนดต์่าง ๆ ในการขยาย
ธรุกจิ ทัง้หน่วยธรุกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค หน่วยธรุกจิผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ หน่วยธรุกจิวตัถุดบิอตุสาหกรรม และ
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หน่วยธรุกจิเทคโนโลย ีดเีคเอสเอช ประเทศไทย ใหก้ารบรกิารทีส่ามารถปรบัแต่งไดต้ามความตอ้งการของบรษิทัคู่คา้
ซึง่ครอบคลุมการบรกิารดา้นการขยายตลาดตลอดทัง้กระบวนการตัง้แต่ การจดัหาแหลง่ผลติ การวจิยัและวเิคราะห ์
ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสนิคา้ โลจสิตกิส ์และการบรกิารหลงัการขาย  ดเีคเอสเอช ด าเนินธรุกจิใน 
35 ประเทศทัว่โลก ผูเ้ช ีย่วชาญกว่า 33,000 คน ยอดขายสทุธเิป็นเงนิ 11.3 พนัลา้นสวสิฟรงัคใ์นปี พ.ศ. 2561 ที่
ผ่านมา ดว้ยรากฐานการท าธรุกจิแบบสวสิ และประสบการณอ์นัยาวนานในการท าธรุกจิตัง้แต่ปีพ.ศ. 2408  ดเีคเอส
เอช มคีวามเชีย่วชาญในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกไดเ้ป็นอย่างด ีหน่วยธรุกจิเทคโนโลย ีบรษิทั ดเีคเอสเอช เช ีย่วชาญ
ในการใหบ้รกิารโซลูช ัน่ทีอ่อกแบบเฉพาะเพือ่ภาคอุตสาหกรรม ดว้ยผูเ้ช ีย่วชาญกว่า 1,220 คน หน่วยธรุกจินี้
สามารถท ารายไดสุ้ทธไิดถ้งึ 412.1 ลา้นสวสิฟรงัคใ์นปี 2561 
 
สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 
ดเีคเอสเอช 
สุจนิ นุ่มเรอืง 
Assistant General Manager 
หน่วยธรุกจิเคร ือ่งมอืวทิยาศาสตร,์ เทคโนโลย ี
โทร +66 2 301 7200 ต่อ 7328, +66 81 720 9837 
Suchin.n@dksh.com 
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