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Press Release 

27 พฤศจิกายน 2556 

 

 

พันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การเปิดตัวผลิตภณัฑ์ใหม่ และโรงงานผลิตในเมียนมาร์   

 

 

เฮงเคล็ และ ดเีคเอสเอช 

ผนกึความเปน็พนัธมิตรธรุกจิเชงิกลยทุธร์ะยะยาว 

ดว้ยการเปดิตวัผลติภัณฑผ์งซกัฟอกในประเทศเมียนมาร ์  
 

 

วนันี ้ เฮงเคล็ และ ดเีคเอสเอช ประกาศความเปน็พนัธมติรธรุกจิเชงิกลยทุธร์ะยะยาว 

ภายใตก้ารเปดิตวัผลติภณัฑผ์งซกัฟอกของเฮงเคล็ แบรนด ์ ดแิซน (Dixan) และ เอก็ซต์รา้ (XTRA) 

ในประเทศเมยีนมาร ์ ท าใหเ้ฮงเคล็เปน็บรษิทันานาชาตแิรกในธรุกจิผงซกัฟอก 

ทีท่ าการกอ่ตัง้โรงงานผลติในเมยีนมาร ์

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรอืน ของเฮงเค็ล และ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินคา้อุปโภคบริโภคของดีเคเอสเอช ซึ่งเป็นผูน้ าในการให้บรกิารขยายตลาดในเอเชีย 

ส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภค ได้ผนึกความเปน็พันธมิตรธุรกจิเชิงกลยุทธร์ะยะยาว 

เพื่อเปดิตัวผลิตภณัฑ์ผงซักฟอกของเฮงเค็ล ในประเทศเมียนมาร ์ ภายใต้ความเป็นพันธมิตรนี ้

ทั้งสองบริษทัได้ตกลงในการร่วมลงทุน ดา้นการพัฒนา การตลาด ยอดขาย 

และการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ส าหรับซักลา้งดูแลเสื้อผา้ของเฮงเค็ลในเมียนมาร์ 

 

ความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นการลงทุนในสัดส่วนที่เทา่กนัของเฮงเค็ลและดีเคเอสเอช 

ได้ผสานความส าเร็จของแบรนด์และการผลิต ของผลิตภัณฑ์ดแูลเสื้อผ้าของเฮงเค็ล ที่มีมายาวนาน 137 

ปี กับความเชี่ยวชาญในการให้บริการขยายตลาดในเอเชีย ของดีเคเอสเอช ทีมี่มายาวนาน 148 ปี 

เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี ้ ดเีคเอสเอช ไดด้ าเนินธุรกิจในเมียนมาร์มานานกว่า 15 ปี ปัจจุบันมีการจา้งงานกวา่ 

1,300 ต าแหน่งในประเทศ โดยเน้นการให้บริการส าหรบัอุตสาหกรรมสินค้าอปุโภคบรโิภค 

และอตุสาหกรรมผลิตภัณฑเ์พื่อการดูแลสุขภาพ   

 

การเปิดตวัแบรนด์ ดิแซน (Dixan) และ เอ็กซ์ตรา้ (XTRA) 

ซึ่งเป็นสองแบรนด์ผงซักฟอกชั้นน าของเฮงเค็ล 

เป็นการสรา้งความร่วมมือครั้งส าคัญของบรษิัททั้งสองในเมียนมาร์ ดแิซน (Dixan) 

เป็นผงซกัฟอกระดับพรเีมียม เหมาะส าหรบังานซักลา้งเสื้อผ้าที่มีคราบฝังลึก ใหผ้ลลัพธ์ที่สะอาดสดใส 
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เอ็กซต์รา้ (XTRA) ช่วยให้เสื้อผา้มีความขาวสะอาดและสดใส ดว้ยราคาทีคุ่้มค่า ณ วันนี ้

ผลิตภัณฑท์ั้งสองได้มีวางจ าหน่ายส าหรับเลือกซื้อแล้ว ตามร้านค้าทั่วไปและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ทั่วประเทศเมียนมาร ์

 

เฮงเค็ลและดเีคเอสเอช ได้แต่งตั้ง มร. เยนส ์ โคเกอร ์

ผู้บริหารของกลุ่มผลิตภัณฑซ์ักล้างและผลิตภณัฑ์ในครวัเรือนของเฮงเค็ล 

ในการรับผิดชอบการด าเนนิธุรกิจและสร้างความสัมพนัธ์ในเมียนมาร ์โดยจะประจ าอยู่ทีเ่มืองย่างกุ้ง 

 

“เฮงเค็ล ตั้งเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 

เป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑ์ที่ได้รบัความไวว้างใจในประเทศเมียนมาร์ 

เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านผลิตภณัฑ์ทีล่ดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและมีคณุภาพสูง” มร. 

โคเกอร ์ กล่าว “เฮงเค็ลเป็นบริษทันานาชาติ ด้านผลิตภณัฑ์ผงซกัฟอก รายแรก 

ที่มีโรงงานผลิตท้องถิ่นในประเทศเมียนมาร์ 

โดยโรงงานดังกลา่วจะได้รบัประโยชน์ด้านความรู้และการปฏบิัติงานทีเ่ป็นเลิศ จากเยอรมนีและทั่วโลก 

กลยุทธ์ในการเป็นพนัธมิตรธุรกิจกบัดีเคเอสเอช จะช่วยใหเ้ฮงเค็ลได้รับข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก  

ขณะที่โรงงานผลิตจะชว่ยให้เฮงเค็ลมีความใกล้ชิดกบัตลาด 

และยังส่งผลให้เฮงเค็ลสามารถท าการคาดการณแ์นวโนม้ของตลาดและผู้บริโภค 

รวมถึงสามารถตอบสนองด้านนวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจ ได้รวดเรว็” 

 

ตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่ เปน็ตลาดที่มีส่วนส าคัญของเฮงเค็ล บริษทัฯไดส้ร้างยอดขายจากตลาดดังกล่าว 

เป็นจ านวน 45 เปอร์เซ็นต ์ ของยอดขายทั้งหมด และพนกังานจ านวน 55 เปอร์เซน็ต ์

ต่างท างานประจ าอยู่ในประเทศเหล่านี ้ 

 

 “การบกุตลาดในประเทศเมียนมาร์นี ้ เปน็ไปตามกลยทุธ์ธรุกิจระดับโลกของเฮงเค็ล 

ในการมุ่งม่ันสรา้งความแข็งแกร่งต าแหน่งผู้น าและการผลิตที่ลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

ในภูมิภาคที่มีการเติบโตหลัก” มร. ปาสคาล ฮูวว์เดเยอร์ รองประธานอาวุโส ดา้นการตลาดและเอเชีย 

ของเฮงเค็ล กลา่ว “เมียนมาร์ เป็นตลาดที่มีการเติบโต และเฮงเค็ลมองเห็นอนาคตทีส่ดใสของตลาดแห่งนี”้    

 

มร. บรูโน ซิดเลอร์ ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยปฏิบตักิาร ของดีเคเอสเอช กล่าววา่ “ดีเคเอสเอช 

มีความยินดทีี่เฮงเค็ลได้ให้ความไว้วางใจอีกครั้ง ในการเลือก ดีเคเอสเอช 

เพื่อช่วยสร้างการเติบโตของแบรนดส์ินคา้และผลิตภณัฑ์ในเอเชีย ความร่วมมือระหว่าง ดเีคเอสเอช และ 

เฮงเค็ล ซึ่งปัจจุบันมีในประเทศไทย มาเลเซยี สิงคโปร์ กัมพชูา และเมียนมาร ์

เป็นแบบอยา่งที่ยอดเยี่ยมในการขยายเครือข่ายที่ครอบคลุมในเอเชีย เพื่อให้บรกิารลูกค้าของดีเคเอสเอช 

ด้านการขยายตลาดสู่ประเทศต่างๆ 

และยังเป็นการแสดงให้เห็นความส าเร็จจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง” 

 

ในฐานะที่เป็นผูบุ้กเบิกและเป็นผู้น าที่ให้บรกิารดา้นการขยายตลาด 

ส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภคในตลาดนี ้ ดีเคเอสเอช 

ได้สร้างเครอืขา่ยการจัดจ าหน่ายและระบบโครงสร้างทีย่อดเยี่ยม 

 

 “ดเีคเอสเอชได้ชว่ยให้บรษิทัทั้งหลายท าการบกุและขยายตลาดในเมียนมาร ์

และดว้ยนโยบายการเปิดประเทศของเมียนมาร ์ เปน็สิง่ย้ าความต้องการผลิตภัณฑ์จากประเทศตะวันตก 

ถึงแม้วา่รายได้ประชากร ณ ปัจจุบันจะอยู่ในระดับทีต่่ า แต่ดว้ยจ านวนประชากรที่มากกวา่ 60 ล้านคน 

เป็นสิ่งทีส่ะท้อนการเติบโตทีมี่ศักยภาพ” มร. บรูโร กลา่วเสริม   
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กลยุทธพ์ันธมิตรธุรกิจระยะยาวกบัเฮงเค็ล 

จะเสริมความม่ันคงต าแหน่งทางการตลาดของดีเคเอสเอชในเมียนมาร์ 

ขณะเดียวกนัยังจะชว่ยเพิ่มรายได้และผลก าไรให้กับกลุ่มธุรกิจโดยรวมอย่างยาวนาน 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัสือ่มวลชน กรณุาตดิตอ่   

 

เฮงเคล็ เอจ ีแอนด ์โค เคจเีอเอ  

แม็กกี ้แทน 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  

ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเีียงใต ้ 

โทรศัพท ์ +65 6424 7045 

โทรสาร +65 6266 1161 

มือถือ +65 9186 3323 

อีเมล์ maggie.tan@henkel.com  

 

ดเีคเอสเอช  

จิลเลียน ไอสเ์นอร ์

หัวหน้าฝ่ายนกัลงทุนและสื่อมวลชนสัมพันธ ์

โทรศัพท ์ +41 44 386 7298 

อีเมล์   gilgian.eisner@dksh.com  

วโีร ่พบัลคิ รเีลชัน่ส ์ 

ภาวัช อนวุงศ์ 

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ ์

โทรศัพท ์    0 2684 1551-2 ต่อ 16 

อีเมล์           bhawat@veropr.com  

 

 

 

ขอ้มลูองคก์ร เฮงเคล็  

เฮงเค็ลด าเนินธุรกิจทั่วโลกดว้ยการเป็นผู้น าด้านแบรนดแ์ละเทคโนโลยีในสามกลุ่มธรุกิจ ไดแ้ก ่

ผลิตภัณฑซ์ักลา้งและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care)  ผลิตภัณฑ์ดแูลความงาม 

(Beauty Care) และเทคโนโลยีกาว (Adhesive Technologies) เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นเมื่อป ี พ.ศ. 2419 

โดยครองต าแหน่งผู้น าตลาดโลกทั้งในกลุ่มธุรกิจส าหรบัผู้บริโภครายย่อย 

และกลุ่มธุรกิจภาคอตุสาหกรรมอย่างผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นทีรู่้จักกันด ี อาท ิ เพอรซ์ิล (Persil) ชวารส์คอฟ 

(Schwarzkopf)  และล็อคไทท ์ (Loctite) เฮงเค็ลมีพนักงานราว 47,000 คนทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2555 

บริษัทฯมียอดขายอยู่ที ่ 16,510 ล้านยูโร และมีก าไรจากการด าเนินงาน 2,335 ล้านยูโร 

เฮงเค็ลเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ DAX มีส านักงานใหญ่อยู่ในเมืองดุสเซลดอล์ฟ 

ประเทศเยอรมน ี

 

ขอ้มลูองคก์ร ดเีคเอสเอช  

ดีเคเอสเอช เป็นผู้น าใหบ้ริการด้านการขยายตลาด โดยเนน้ในทวีปเอเชียเป็นหลัก ดเีคเอสเอช 

ช่วยให้บริษทัและแบรนดส์ินค้าตา่งๆ สรา้งการเตบิโตในธุรกิจทั้งในตลาดใหม่หรือตลาดเดิมที่มีอยูแ่ล้ว 

 

ดีเคเอสเอช เปน็บรษิัทระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ SIX Swiss Exchange 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีส านกังานใหญ่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ 

ด้วยจ านวนส านกังาน 680 แห่ง ใน 35 ประเทศ จากจ านวนนี ้ 660 แห่งอยู่ในเอเชีย 

มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ 26,300 คน ในปี พ.ศ. 2555 ดีเคเอสเอชสร้างยอดขายสุทธิอยู่ที ่ 8.8 

พันล้านสวิสฟรังส์  

 

กลุม่ธรุกจิสนิคา้อปุโภคบรโิภค ของดเีคเอสเอช  เป็นผู้น าในการให้บริการขยายตลาดในเอเชยี 

โดยเน้นกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บรกิารด้านอาหาร สินคา้หรู สินคา้แฟชั่นและไลฟไตล์ รวมถึง 

mailto:maggie.tan@henkel.com
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mailto:bhawat@veropr.com
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เครื่องส าอางค์ดแูลผวิและเสน้ผม กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค ของดีเคเอสเอช ให้บริการที่ครอบคลุม 

ตั้งแต่การศึกษาความเปน็ไปได้ของตลาดและจดทะเบียนเพื่อน าเขา้สนิค้า ด าเนนิการพิธีการศุลกากร 

การตลาดและการจ าหนา่ยสนิค้า ยอดขาย การเกบ็รักษาสินค้า การจดัจ าหน่าย ระบบวางบิล 

การสะสมเงินตรา และบรกิารหลังการขาย ดว้ยจ านวนส านักงาน 580 แห่ง ใน 22 ประเทศ 

และจ านวนพนักงาน 13,640 คน กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 

ให้บริการจัดจ าหนา่ยสินค้าสู่ร้านคา้ปลีกจ านวน 300,000 แห่ง ทุกวัน และสร้างยอดขายสุทธิมากถึง 3.9 

พันล้านสวิสฟรังส์ ในปี พ.ศ. 2555  


