
 

 

 
 1 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

ดเีคเอสเอช รว่มมอืกบั NanoFCM นวตักรทางชวีวทิยา

ศาสตร ์ในภมูภิาคเอเชยี  
 

บรษิัท ดเีคเอสเอช ไดเ้ซน็ขอ้ตกลงกับ NanoFCM เพื่อสง่เสรมิผลิตภณัฑเ์ครือ่งมอืวเิคราะหร์ุน่ NanoAnalyzer ใน

ตลาดหลักของเอเชยี ความรว่มมอืครัง้นีส้อดคล้องกบักลยุทธห์ลักของหนว่ยธรุกจิเทคโนโลย ีดเีคเอสเอช ที่มุง่

เสรมิสรา้งจดุยนืในการเป็นผูใ้ห้บริการโซลชูั่นแบบครบวงจรสำหรบัอตุสาหกรรมเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ชัน้นำ 

กรุงเทพมหานครฯ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ 

NanoFCM ผู้ผลิตแพลตฟอร์ม nano flow cytometer ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยดีเค

เอสเอชจะให้บริการด้านการตลาด การขาย การกระจายสินค้า และบริการหลังการขาย ในบางตลาดของภูมิภาค

เอเชีย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย 

โดย NanoFCM ได้พัฒนาเครื่อง NanoAnalyzer ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้ในการวัด flow-cytometry ที่อัตราของ sub-

micron ไปจนถึงขนาดอนุภาคที่เครื ่อง flow cytometers อื ่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ Flow NanoAnalyzer คือ

เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงสำหรับการศึกษาด้านชีววิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ระดับนาโน และนาโนเทคโนโลยี

นอกจากนี ้ยังสามารถใช้เพื่อศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลของเวซิเคิลภายนอกเซลล์ ไวรัส นาโนเมดิซีน และวัสดุนา

โนต่างๆ 

 

“ดีเคเอสเอช มีความรู้เชิงลึกและเครือข่ายห้องแล็บที่ทำวิจัยด้านสารชีวโมเลกุลและอนุภาคนาโนที่กว้างขวาง เรา

เชื่อม่ันว่าดีเคเอสเอชเป็นคู่ค้าที่คู่ควรในการช่วยให้เราสามารถขยายตลาดในตลาดหลักของเอเชียได้ โดยเฉพาะการ

แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆของเราสู่เครือข่ายด้านงานวิจัยเวซิเคิลภายนอกเซลล์ ที่เกี ่ยวกับการพัฒนาการบำบัด

โรคมะเร็งแบบใหม่” Dimitri Aubert, VP Sales & Marketing บริษัท NanoFCM กล่าว 

 

Marco Farina ผู้ดำรงตำแหน่ง Senior Director, Business Development ฝ่าย Scientific Instrumentation บริษัท 

ดีเคเอสเอช กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเป็นได้คู่ค้ากับบริษัท NanoFCM จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำด้าน

การศึกษาลักษณะสารชีวโมเลกุล และการขยายโครงข่ายทางชีววิทยาศาสตร์ของเรา เรามั่นใจในศักยภาพของเราที่

จะขยายตลาดให้แก่ NanoFCM ด้วยการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามีผ่าน Center of Excellence เครือข่ายการ

ขายที่ครอบคลุม การให้บริการแนะนำการใช้งานที่เป็นเลิศ และบริการหลังการขายระดับโลกของเรา” 

 

เกี่ยวกับ บริษัท NanoFCM 

Implementing strategies for single-molecule fluorescence detection in a sheathed flow, NanoFCM 

provides a versatile and powerful platform —— NanoAnalyzer for the multiparameter analysis of 

functional nanoparticles (7-1000 nm) at the single-particle level. By precise quantification of the ultraweak 

elastically scattered light from single nanoparticles, high-resolution size distribution comparable to that of 

electron microscopy can be acquired in 1-2 minutes. Biochemical properties of single nanoparticles can 

be analyzed via concurrent multi-color fluorescence detection. The NanoAnalyzer is therefore expected 

to become a powerful tool for life science, nanoscience and nanotechnology studies. The NanoAnalyzer 
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has been sold to the top research institutions and high-tech enterprises at home and abroad. It has 

established a large number of high-end user cases, and has a very good market prospects. MD Anderson 

Cancer Center, Exosomics, NIH, Imperial College London, Sydney University, Taiwan University and 

other leading global research institutions and high-tech companies are our customers. 

 

เกีย่วกับ ดเีคเอสเอช 

ดีเคเอสเอช เป็นผู้นำด้านการให้บริการขยายการตลาดในทวีปเอเชีย ซึ่งจะช่วยบริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ ในการขยาย

ธุรกิจ ทั้งหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรมและ

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ให้การบริการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้า

ซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการขยายตลาดตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่  การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์

ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย  ดีเคเอสเอช ดำเนินธุรกิจใน 36 

ประเทศทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญกว่า 33,350 คน ยอดขายสุทธิเป็นเงิน 11.6 พันล้านสวิสฟรังค์ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 

ด้วยรากฐานการทำธุรกิจแบบสวิส และประสบการณ์อันยาวนานในการทำธุรกิจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2408  ดีเคเอสเอช มี

ความเชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เป็นอย่างดี หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช เชี่ยวชาญในการ

ให้บริการโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะเพื่อภาคอุตสาหกรรม ด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,670 คน หน่วยธุรกิจนี้สามารถทำ

รายได้สุทธิได้ถึง 431.9 ล้านสวิสฟรังค์ในปี 2562  

 

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ: 

 

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

พลอยกะหรัด นานา 

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร 

โทร. 02 301 7325 

ploycarat.n@dksh.com 

  

 


