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DKSH ร่วมมือกับ Agergaard Graphic Supplies ในภมูิภาคเอเชีย 
 

DKSH ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Agergaard Graphic Supplies เพื่อขยายตลาดให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์เพื่องานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ End Seals และ Doctor Blades ใน

ภูมิภาคเอเชีย โดยความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ในการเน้นย้ำ

ตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านบริการ และโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ และ Converting  

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  กรุงเทพมหานครฯ – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH ได้ลงนามความร่วมมือกับ 

บริษัท Agergaard Graphic Supplies ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและผลิต End Seals และ Doctor 

Blades คุณภาพสูง ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ชนิด Flexo ต่างๆ ได้ โดย DKSH จะให้บริการ

ด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และบริการหลังการขายในประเทศต่างๆ อาทิ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม 

 

Agergaard Graphic Supplies มุ่งมั่นในการส่งมอบโซลูช่ันที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทสิ่งพิมพ์ชั้นนําทั่วโลก ทั้งนี้ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ได้คำนึงถึงความเหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน และได้ผ่านการทดสอบในการใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆ 

ก่อนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต และออกจำหน่าย ผลลัพธ์จากความทุ่มเทนี้คือ End Seals และ Doctor Blades ที่

ได้รับความนิยมจากลูกค้าในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ Flexographic เพราะความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

 

"ทีมงาน DKSH มีความครอบคลุมในตลาดที่ทั่วถึง ตลอดจนความสามารถด้านการตลาดและการขายที่แข็งแกร่ง  เรา

เชื่อม่ันว่า DKSH จะเป็นคู่ค้าที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เราสามารถเจาะตลาดใหม่ๆ และบรรลุเป้าหมายการเติบโตเชิงรุก

ของเราได้" กล่าวโดย Sofie Agergaard-Wendel, Vice-President Sales, Agergaard Graphic Supplies 

 

Suhas Kulkarni, General Manager, Business Development Asia Pacific, Packaging, Printing & 

Converting, บริษัท DKSH กล่าวว่า: "ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ Flexographic ในเอเชียได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเรา

มีความยินดีที่จะเป็นคู่ค้ากับ Agergaard Graphic Supplies ซึ่งมีโซลูช่ันที่จะสามารถเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์

ของเรา และช่วยให้เราสามารถนําเสนอโซลูชั่นที่เหมาะกับความต้องการของฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของเราในตลาด

เอเชียได้ เรามุ่งมั่นที่จะขยายตลาดไปพร้อมกับ Agergaard และมีความยินดีที่จะได้แนะนําโซลูชั่นเสริมนี้ให้แก่ลูกค้า

ของเราในเอเชียต่อไป" 

 

เกี่ยวกับ Agergaard Graphic Supplies GmbH 

Agergaard Graphic Supplies GmbH มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิต End seals และ Doctor Blades ที่

มีคุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเครื่องพิมพ์ประเภท Flexo ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาการ

จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเปลืองหมึกในกระบวนการพิมพ์ โดย End Seals ของ Flexo ทําจาก

โฟมที่มีประสิทธิภาพสูง ทำจากสักหลาดหรือวัสดุยาง อุปกรณ์เสริมที่มีการชุบหรือการเคลือบพิเศษเพื่ออายุการใช้

งานที่เพิ่มขึ้น และสำหรับ Doctor Blades นั้นมีการผลิตขึ้นจากเหล็ก และพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อให้เลือกใช้ให้

เหมาะกับต้องการหลากหลายประเภท Agergaard Graphic Supplies GmbH  เป็นบริษัทระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีท ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม Flexographic ตั้งแต่บรรจุ
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ภั ณ ฑ์ ยื ด ห ยุ่ น  ลู ก ฟู ก  ไ ป จ น ถึ ง ก า ร พิ ม พ์ ฉ ล า ก  ส า ม า ร ถ ด ู เ อ ก ส า ร ร ั บ ร อ ง ท า ง ก ฎ ห ม า ย ไ ด้ ที่  

https://www.agergaard.de/en/legal-notice.html 

 

เกี่ยวกับ DKSH 

DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาค

เอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 

หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เรา

ให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนิน

ธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 32,450 คน มียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 10.7 พันล้านฟ

รังก์สวิส หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท DKSH เชี ่ยวชาญในการให้บร ิการโซลูชั ่นที ่ออกแบบเฉพาะเพื่อ

ภาคอุตสาหกรรม ด้วยผู้เช่ียวชาญกว่า 1,540 คน หน่วยธุรกิจน้ีสามารถทำรายได้สุทธิได้ถึง 382.5 ล้านสวิสฟรังค์ใน

ปี 2563 www.dksh.com/tec 

 

 

สำหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ 

  

บรษิัท DKSH (ประเทศไทย) จำกดั 

พลอยกะหรัด นานา 

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร 

โทร. 02 301 7325 

ploycarat.n@dksh.com 
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