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 Pan Pacific International Holdings Corporation 

DONKI (Thailand) Co., Ltd. 

15 กนัยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จ ากัด น าโดยนายโยซูเกะ ชิมานุกิ ประธานบริษัท ซึ่ งอยู่ในเครือบริษัท แพน แปซิฟิค 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดงิส ์จ ากดั (PPIH) ลุยเปิดธุรกจิ “ดอง ดอง ดองก ิสาขาซคีอนสแควร์” ในวนัศุกรท์ี ่1 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์
สรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ฝัง่กรุงเทพฯ ตะวนัออก  

ดอง ดอง ดองก ิไดข้ยายสาขาจ านวนมากในกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซฟิิก มาพรอ้มกบัคอนเซปต์ “Japan Brand 
Speciality Store” น าเสนอสนิค้าผลติภัณฑ์จากญี่ปุ่ น สนิค้าส าหรบัตลาดญี่ปุ่ นหรอืสนิค้าที่ผลติในญี่ปุ่ น อกีทัง้ยงัส่งต่อเสน่ห์ของ
อาหารและวฒันธรรมญี่ปุ่ นให้ขยายออกไป ซึง่ส าหรบัสาขาซคีอนสแควรน์ี้ถอืเป็นการเปิดสาขาในแถบชานเมอืงครัง้แรกในไทย พุ่ง
เป้าเป็นรา้นทีล่กูคา้จะสามารถมาใชบ้รกิารไดต้ลอดในชวีติประจ าวนั 

เปล่ียนบ้านให้เป็นรา้นอาหารแบบง่ายๆ! ล้ิมรสอาหารญ่ีปุ่ นแบบต้นต ารบัได้สบายๆ 

เรามุ่งมัน่เพิม่สนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายเพื่อน าเสนอรสชาตขิองความเป็นอาหารญี่ปุ่ นแบบตน้ต ารบัทีล่กูคา้ในย่านนัน้
สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการปรุงอาหารทีบ่า้นได ้เราจดัหาสนิคา้ เช่น ชุดปรุงอาหารญีปุ่่ นส าเรจ็รูปแบบง่ายๆ (Meal Kit) เซต็ซูชิ
เทมาก ิมาวางขายทีด่อง ดอง ดองก ิในประเทศไทยเป็นครัง้แรก อกีทัง้ เราไดส้รา้งครวัรอ้นในธมี “ตะลุยชมิทัว่เกาะญีปุ่่ น” น าเสนอ
เมนูแบบรา้นอาหารรมิถนนทัว่ทุกมุมของญี่ปุ่ นทีส่ามารถนัง่ทานบริเวณนัน้ไดเ้ลย อาท ิยากโิซบะแบบฉบบัเมอืงโยโกเตะ โอเด้ง
สไตลค์นัไซ ไคเซนนกเคะโมร ิ(ขา้วปลาดบิหน้าลน้จากฮอกไกโด) เป็นต้น ในระหว่างทีท่่านดวูธิกีารปรุงอาหารแต่ละขัน้ตอน กจ็ะ
ยิง่ท าใหไ้ดบ้รรยากาศราวกบัว่าก าลงัท่องเทีย่วอยู่ในญีปุ่่ นเลยทเีดยีว 

นอกจากนี้ เรายงัเพิม่เมนูอาหารพรอ้มทานอกีมากมายทีท่ ามาจากขา้วญีปุ่่ นหุงสดใหม่ภายในรา้น เช่น โอนิกนิิ ซชู ิ 
ครอ็กเกต่้างๆ 
 
ร้าน “คิวามินามะโชคุปัง” สินค้ายอดนิยมจากดองกิ กบัเน้ือสมัผสัเนียนเหนียวนุ่มท่ี
จะท าให้คณุประทบัใจ!  

เราได้เปิดรา้น “ควิามนิามะโชคุปังจากนมฮอกไกโด” สนิค้ายอดนิยมของดอง ดอง 
ดองกใินตอนนี้มาโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นขนมปังปอนด์อนัดบัต้นๆ ที่ก าลงัฮติเป็นอย่างมากใน
ญีปุ่่ น และทีไ่ทยกก็ าลงัเป็นทีพ่ดูถงึดว้ยเช่นกนั ดว้ยกรรมวธิกีารผลติในแบบทีไ่ม่เหมอืนใคร ดงึ
เอาความหอมอร่อยจากแป้งขา้วสาล ีใสน่มและครมีไปแบบเน้นๆ จงึท าใหไ้ดร้สสมัผสัทีล่ะมุนลิน้ 
เน้ือเนียนนุ่มฟู นอกจากจะซือ้กลบับา้นไดแ้ลว้ ยงัสามารถนัง่รบัประทานทีบ่รเิวณพืน้ทีท่ีจ่ดัเตรยีมไวภ้ายในรา้นไดอ้กีดว้ย 
 

DON DON DONKI สาขา 3 ในไทย ลุยขยายธุรกิจยา่นชานเมืองคร้ังแรก 
เปิดสาขา “ซีคอนสแควร์” ยา่นธุรกิจการคา้ฝ่ังกรุงเทพตะวนัออก 1 ต.ค. น้ี 
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ผลิตภัณฑ์สกินแครจ์ากญ่ีปุ่ นเรียงรายให้เลือกสรรได้ท่ี “Cosmetic 
DONKI” 

เราเปิดมุมเครื่องส าอางจากญี่ปุ่ นที่ เน้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
นอกจากเตรียมพื้นที่ส าหรบัใช้ทดลองผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังมีพนักงาน
ส่งเสรมิการขายทีม่คีวามรูเ้ฉพาะทางมาแนะน าจุดเด่นของแต่ละผลติภณัฑ์
และวธิใีชใ้หอ้กีดว้ย* 
*อยู่ในช่วงงดวางสนิคา้ทดลอง เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ 19  
 

หลงัจากนี้เครอื PPIH จะสร้างสรรค์การกระจายสนิค้าในรูปแบบใหม่ที่จะสามารถแข่งขนัในระดบัประเทศได้ และเรา
จะท าให้ประชากรนอกประเทศญี่ปุ่ นนึกถึงและเพิ่มปรมิาณการบรโิภคของสนิค้าแบรนด์ญี่ปุ่ นมากยิง่ขึน้ ด้วยการพยายามแพร่
ขยายสนิค้าทางการเกษตรและสนิค้าอื่นๆ ของญี่ปุ่ นออกไป พรอ้มๆ กบัการก้าวต่อไปขา้งหน้าเพื่อพฒันาสาขาในประเทศไทย
อย่างมัน่คง 
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ข้อมูลสาขา 

ชื่อรา้น  : ดอง ดอง ดองก ิซคีอนสแควร ์
เวลาท าการ : 9:00-22:00 น. (อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
ทีต่ัง้สาขา  : เลขที่ 55 อาคารซีคอนสแควร์ ชัน้ B1-B2 ห้องเลขที่ B300-B301 ถ.ศรีนครนิทร์ แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
วธิกีารเดนิทาง : สามารถเดนิทางโดย BTS สายสขุมุวทิ สถานีอ่อนนุชหรอืสถานีอุดมสขุ และต่อรถสาธารณะหรอืรถสองแถว 

โดยจะมรีถสองแถวให้บรกิารจาก BTS จากตรงนัน้จะใช้ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีหรอืเดนิทาง
โดย Airport link ลงสถานีหวัหมาก ต่อรถสาธารณะ (รถเมลส์าย 145 และ สาย 207 , รถสองแถวและรถตู)้ 

*ในปี 2565 มกี าหนดการเปิดรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสเีหลอืง “สถานีสวนหลวง ร. 9” ท าใหเ้ดนิทางสะดวกยิง่ขึน้ 
วนัเปิดรา้น : วนัศุกรท์ี ่1 ตุลาคม 2564 เวลา 11:00 น. 
ขนาดพืน้ทีข่าย : 2,147 ตร.ม. 
โครงสรา้งอาคาร : อาคารคอนกรตี ชัน้บนดนิ 4 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ (ดอง ดอง ดองกเิปิดใหบ้รกิารทีช่ ัน้ B1) 
ประเภทสนิคา้ : ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสด (ผักผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ อาหารพร้อมทาน)  เครื่องดื่มแอลกอฮ อล ์

เครื่องส าอาง สนิคา้เบด็เตลด็ อุปกรณ์กฬีา ของเล่นและนนัทนาการ อาหารสตัว์ และอื่นๆ  
*เปิดใหใ้ชบ้รกิารเดลเิวอรีส่นิคา้ผ่านทาง Grab 
จ านวนทีจ่อดรถของอาคาร : 8,500 คนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■การวางแผนเพิม่ช่องทางขายสนิคา้ทางการเกษตรของญีปุ่่ น 

   เครอื PPIH ได้ก่อตัง้ “Pan Pacific International Club” หรอื PPIC เมื่อเดอืนตุลาคม ปี 2563 สร้างกลุ่มความร่วมมือระหว่าง
ผูผ้ลติกบัเครอื PPIH เพื่อเพิม่การสง่ออกสนิคา้ทางการเกษตรของประเทศญีปุ่่ น โดยปัจจุบนัมผีูผ้ลติและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม
โครงการนี้กว่า 300 ราย สมาชกิ PPIC จะสามารถเขา้ร่วมการเจรจาทางการคา้ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าและท าสญัญาซือ้ขายได้โดยตรง
กบัเครอื PPIH นอกจากจะท าใหห้าผูร้บัสนิคา้ทีม่ ัน่คงไดแ้ลว้ ยงัสามารถคาดหวงัไดว้่าราคาขายสนิคา้จะคงทีแ่ละไม่โดนผลกระทบ
จากตลาดหรอืสภาพแวดลอ้มอื่นๆ 

■จ านวนสาขาของเครอื PPIH ในต่างประเทศ 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่15 กนัยายน 2564) 
สหรฐัอเมรกิา 65 สาขา สงิคโปร ์10 สาขา ไทย 2 สาขา ฮ่องกง 8 สาขา ไตห้วนั 1 สาขา มาเลเซยี 1 สาขา มาเก๊า 1 สาขา 
(เครอืขา่ยสาขาของเครอื PPIH https://ppih.co.jp/search/) 

■ชอ่งทางตดิต่อสอบถามส าหรบับคุคลทัว่ไปและสื่อมวลชน:  
    บรษิทั ดองก ิ(ประเทศไทย) จ ากดั แผนกการตลาด 

  E-mail: support.th@dondondonki.com 

https://ppih.co.jp/search/

