
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

ดเีคเอสเอช รว่มมอืกบั Do Day Dream เพื่อขยายตลาด

ผลติภณัฑบ์ำรงุผวิ SNAILWHITE  
 

ดเีคเอสเอช ประเทศไทย ร่วมเป็นคูค่้าอยา่งเปน็ทางการกับ บรษิทั ด ูเดย์ ดรมี จํากดั (มหาชน) เพือ่ขยายชอ่งทางจดั

จำหนา่ยสำหรบัแบรนด ์SNAILWHITE และผลิตภณัฑบ์ํารงุผิวอืน่ๆ ทัว่ประเทศไทย   

 

 
บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกดั นําโดย นาย ขวญัชัย อัสนี รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธรุกจิสินค้าอุปโภคบริโภค (คนที ่

2 จากขวา) และ นาย ชัชวาล เอ่ียมพัฒนาสุข ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย General Manager, Non-Food & Automotive (คนที่แรกจาก

ขวา) ได้ลงนามในข้อตกลงกบั บรษิทั ด ู เดย ์ ดรมี จาํกดั (มหาชน) นําโดย นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช ประทานเจ้าหน้าที่

บริหาร (คนที ่2 จากซ้าย) และ นาย ปิยวัชร ราชพลสทิธิ ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (คนแรกจากซ้าย) เพื่อร่วม

ขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 

 

กรุงเทพมหานครฯ 17 มีนาคม 2564 – หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด คู่ค้า

แนวหน้าสำหรับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการขยายตลาดในประเทศไทย ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท 

ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยดีเคเอสเอช จะเป็นผู้

ขับเคลื่อนสัดส่วนทางตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสุขภาพดีและเป็นธรรมชาติจาก ดู เดย์ ดรีม ซึ่งประกอบด้วย 

แบรนด์ SNAILWHITE Namu Life และ SoS 

 

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จะให้บริการด้านการตลาดและการขาย คลังจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ 

รวมถึงการตลาดภาคสนาม แก่ ดู เดย์ ดรีม ซึ่งเป้าหมายความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การใช้ประโยชน์จากทีมขายที่มาก
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ความสามารถ และเครือข่ายการกระจายสินค้าผ่านช่องทางค้าปลีกที่ครอบคลุมทั่วประเทศของดีเคเอสเอช ในการเพิ่ม

ยอดขายและสร้างความเติบโตแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์  SNAILWHITE, Namu Life และ SoS  

 

นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช ประทานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า "เราเลือกเป็น

คู่ค้ากับดีเคเอสเอช เนื่องจากดีเคเอสเอชได้เคยร่วมมือกับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง 

เราจึงมั่นใจว่าทางดีเคเอสเอช จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีพร้อมกับผลักดันแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเราให้อยู่ใน

อันดับต้นๆในใจของผู้บริโภคไทย ด้วยผลงานและความครอบคลุมด้านการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการค้าปลีก

สมัยใหม่และแบบดั้งเดิมของบริษัทฯ”  

 

นาย ขวัญชัย อัสนี รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดีเคเอสเอช มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับ บริษัท ดู เดย์ ดรีม ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์

ดูแลผิวที่ครองใจคนไทยทั่วประเทศ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและการหาข้อมูลเชิงลึกของตลาด

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลผิว ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของเราในการที่จะขับเคลื่อนส่วนแบ่งตลาด

ของแบรนด์ SNAILWHITE Namu Life และ SOS เราหวังที่จะสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จไป

พร้อมกับทาง ดู เดย์ ดรีม”  

 

เกีย่วกับ ด ูเดย ์ดรมี 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยกลุ่มครอบครัว

พรพัฒนารักษ์ เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (OEM) ต่อมาในปี 

2556 บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการสร้างเครื่องหมายการค้า (Trademark) เป็นของตัวเอง เนื่องจากบริษัทฯ มี

ความเชี่ยวชาญในการผลิต ประกอบกับมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคตที่ดีของตลาด บริษัทฯ จึงเริ่มประกอบ

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า “NAMU LIFE” โดยมีชื่อกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ว่า “SNAILWHITE” ซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ ซึ่ง

สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ ดูแลและบำรุงผิว เพื่อสร้างผิวสุขภาพดี

ในแบบที่คุณเป็นให้กับผู้บริโภค ภายใต ้ แบรนด์ “NAMU LIFE SNAILWHITE” “ Oxe’Cure” “ SōS ” และ 

“PRETTiiFACE” 

 

เกีย่วกับดเีคเอสเอช 

ดีเคเอสเอช มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ส่งมอบความเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัท

ต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลก มากว่า 150 ปี ผ่านการดำเนินงานภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำใน

การให้บริการด้านการขยายตลาด  ดีเคเอสเอชให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการ

ขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้

จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 32,450 คน มียอดขาย

สุทธิในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 10.7 พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ดีเคเอสเอช มุ่งเน้นภาคส่วน 

Fast Moving Consumer Goods ร้านอาหารและภัตตาคาร สินค้าประเภท luxury สินค้าด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 

รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 19,430 ราย หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมี

ยอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3.8 พันล้านฟรังก์สวิส 
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สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ: 

 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกดั 

พลอยกะหรัด นานา 

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร 

โทร. 02 301 7325 

ploycarat.n@dksh.com 
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