
 

ประกาศ  
 

ดีเคเอสเอชน าเขา้อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนทางชีวภาพนวัตกรรมใหม่

ล่าสุดของ โซลดิา ไบโอเทค สู่ภูมภิาคเอเชยี 
 

ด ีเคเอสเอช ผู้น าในการใหบ้รกิารดา้นการขยายตลาดที่ม ุง่เน้นในภมูภิาคเอเชยี  ได ้ร ับการแต ่งต ัง้จากโซลิดา ไบโอ

เทค  ให ้เปน็ผูน้ าเขา้สินค ้าและบรกิารครบวงจรสูป่ระเทศอนิโดนีเซยี เกาหลี มาเลเซยี ไตห้วนั ไทย และเวยีดนาม  

 

ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 19 มกราคม 2561 – ดีเคเอสเอช หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี และโซลิดา ไบโอเทค บริษัท

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การพัฒนา และการผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนทางชีวภาพนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ได้ลง

นามท าข้อตกลงร่วมกัน โดยดีเคเอสเอชจะให้บริการด้านการตลาด การขาย และการบริการหลังการขายส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของโซลิดา ไบโอเทค ในประเทศอินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม  

 

โซลิดา ไบโอเทค ผลิตเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ และถังหมัก แบบสเตอริไลซ์ขนาดกะทัดรัด แบบแยกส่วนและสามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้ แบบใช้แล้วท้ิง และ แบบ SIP ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านจุลชีววิทยา และ

ชีววิทยา เช่น การท าความสะอาด (CIP cleaning) ในสถานท่ี ระบบภาชนะส าหรับสุขาภิบาล กระบวนการจัดเก็บและ

เตรียมภาชนะ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ส าหรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตชีวภาพส าหรับการ

วิจัย การพัฒนา และการผลิตด้วยระบบออนไลน์ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพและถังหมักของโซลิดา เหมาะส าหรับการหมัก  

การเพาะเล้ียงเซลล์ เซลล์ต้นก าเนิด เทคโนโลยีหมุนเวียน (renewable technology) สาหร่าย ชีวมวล เชื้อเพลิง และ

อ่ืน ๆ  

 

ดีเคเอสเอชจะน านวัตกรรมล่าสุด น้ีของโซลิดาเข้าสู่อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร

ชีวภาพ อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทางชีววิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน รวมถึงสถาบันต่างๆ 

 

“ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ท้ังในการพัฒนาสายเซลล์ การเพิ่มประสิทธิภาพและก าร

อธิบายลักษณะของกระบวนการ การพัฒนากระบวนการ รวมท้ังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  เราเชื่อว่าประสบการณ์

ของดีเคเอสเอชในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในเอเชียจะช่วยให้เราสามารถมอบการบริการและการ

แก้ไขปัญหาอันเป็นนวัตกรรมล่าสุดให้ลูกค้าได้” มร. เอโดอาร์โด ลอมบาร์ดิน่ี ประธานกรรมการบริหารของโซลิดา ไบ

โอเทค กล่าว 

 

“ดีเคเอสเอชน าเสนอการบริการในการแก้ปัญหาแบบครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้าด้วยกลยุทธ์ในการท าให้สินค้าและ

บริการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทีมการตลาด การขายและบริการท่ียอดเยี่ยม เรา

มั่นใจว่าจะท าให้โซลิดา ไบโอเทค สามารถเติบโตได้ในภูมิภาคเอเชีย” มร.ฮันโน เอลแบรชเตอร์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจ

เทคโนโลยี ดีเคเอสเอช กล่าว 

 

เก ี่ยวกบัโซลิดา ไบโอเทค 

โซลิดา ไบโอเทค เป็นบริษัทเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการพัฒนา และการผลิตอุปกรณ์ส าหรับ

กระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess) ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยทีมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้าน

การหมัก (Fermentation)  กระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterile processing) และเทคโนโลยีอัตโนมัติ  

(Automation technology) เพื่อตอบสนองความท้าทายของการผลิตและการจ าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและ

สถาบันชั้นน าท่ีมีเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (bioreactor) รุ่นใหม่ และถังหมัก (Fermenter) เพื่อการวิจัยและการผลิต 

ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ให้กลุ่มลูกค้าชั้นน าจากอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท  โซลิดา ไบ
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โอเทค ได้ลงทุนอย่างเต็มท่ีในการเพิ่มประสิทธิภาพในสายผลิตภัณฑ์  ในปัจจุบัน ลูกค้าของเราได้ใช้ประโยชน์จาก

ระบบท่ีมีคุณภาพสูงซึ่งสร้างข้ึนเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานล่าสุดทางเภสัชกรรม บริษัทมีการจัดการภายใต้ระบบ

ควบคุมคุณภาพท่ีเข้มงวด โดยท่ีข้ันตอนการผลิตท้ังหมด รวมท้ังวัสดุและซัพพลายเออร์ จะผ่านการตรวจสอบท่ีมา

อย่างละเอียดและมีคุณสมบัติครบถ้วน  อุปกรณ์กระบวนการทางชีวภาพท้ังหมดของบริษัทโซลิดา ไบโอเทค เป็นไป

ตามมาตรฐาน GLP, cGMP, GAMP, FDA และ SFDA เหมาะส าหรับการจัดจ าหน่ายท่ัวโลก 

 

เก ี่ยวกบัดเีคเอสเอช 

ดีเคเอสเอช เป็นผู้น าในการให้บริการด้านการขยายตลาดท่ีมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังค านิยามท่ีว่า “บริการด้านการ

ขยายตลาด” ดีเคเอสเอช ช่วยบริษัทและแบรนด์ต่างๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่หรือในตลาดท่ีมีอยู่ เดิม  ดีเค

เอสเอชได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นบริษัทระดับโลก มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่

ในเมืองซูริค พร้อมท้ังมีส านักงานสาขา 780 แห่งใน 36 ประเทศ โดย 750 แห่งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย มีพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญกว่า 30,320 คน  ดีเคเอสเอชมียอดขายสุทธิในปี 2560 จ านวน 1.05 หมื่นล้านฟรังก์สวิส  ดีเคเอสเอช 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2408  ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการด า เนิน

ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและหยั่งรากลึกในชุมชนและธุรกิจท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

 

หน่วยธรุก ิจเทคโนโลย ีของด ีเคเอสเอช  เป็นผู้น าในการให้บริการด้านการขยายตลาดท่ีครอบคลุมสินค้าเพื่อการลงทุน

ในทรัพย์สินประเภททุนและเครื่องมือวิเคราะห์มากมายหลายกลุ่ม  หน่วยธุรกิจเสนอการบริการในการแก้ปัญห า

ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุและสินค้าทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรท่ีมีความแม่นย าสูงและเครื่องจักรด้านส่ิงทอ เซ

มิคอนดักเตอร์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร ภาคบริการ รวมท้ังโปรแกรมเฉพาะทางด้ าน

อุตสาหกรรม  บริการประกอบด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ การให้ค าปรึกษาด้านการเข้าสู่ตลาด การตลาด การขาย 

วิศวกรรมโปรแกรมคอมพิวตอร์ รวมท้ังบริการหลังการขาย เช่นการติดตั้ง การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม  มี

ส านักงานสาขา 80 แห่งใน 18 ประเทศ และพนักงานผู้เชี่ยวชาญราว 1,360 คน รวมถึงวิศวกรบริการ 500 ราย  หน่วย

ธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอชสร้างรายได้สุทธิ 385.4 ล้านฟรังก์สวิสในปีพ.ศ. 2559 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี ่

 

ด ีเคเอสเอช ประเทศไทย 

ธนัชพร จารุวนากุล 

ผู้จ ัดการฝา่ยสื่อสารองคก์ร 

โทร +66 2 301 7365 

thanatchaporn.j@dksh.com 

หน่วยธรุกจิเทคโนโลย  ีด ีเคเอสเอช 

ไอรีน เชน 

ผู้จัดการฝ่ายส่ือสาร 

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี 

โทร +886 2 8752 7611 

irene.yr.chen@dksh.com 
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