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 Pan Pacific International Holdings Corporation 
DONKI (Thailand) Co., Ltd. 
วนัท่ี 6 มถินุายน พ.ศ. 2565 

 
บริษัท DONKI (Thailand) Co., Ltd. (ส านกังานใหญ่: ประเทศไทย, ประธานบริษัท: คณุโยซูเกะ ชิมานกิุ) ที่ตัง้อยู่ในประเทศ

ไทยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Pan Pacific International Holdings Corporation (PPIH) จะเปิดรา้น DON DON DONKI   
ซีคอน บางแค ในศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค ชัน้ 1 ที่อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของกรุงเทพฯ ในวนัจนัทรท์ี่ 20 มิถนุายน พ.ศ. 2565 นี ้
 

DON DON DONKI ส่งต่อเสน่หใ์นดา้นอาหารและวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ นพรอ้มกบัขยายสาขาหลายแหง่ในกลุม่ประเทศแถบมหาสมทุร
แปซิฟิกดว้ยคอนเซ็ปต ์"Japan Brand Speciality Store" ที่น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ญ่ีปุ่ นและผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะกับตลาดญ่ีปุ่ น  เราได้
เปลีย่นคอนเซ็ปตแ์ละเริม่ด  าเนินการท่ีสาขาของเราในแตล่ะประเทศ
และภมูิภาคต่างๆ เพื่อใหส้ามารถสง่มอบเสน่หข์องอาหารญ่ีปุ่ นท่ีมี
คุณภาพดีและมีความปลอดภัยใหแ้ก่ลูกคา้ โปรดดูรายละเอียด
ในช่วงทา้ยนี ้
 

คอนเซ็ปตค์ือ "Real DONKI" เป็นการตกแต่ง
ภายในร้านที่ดูเหมือนดองกิโฮเต้ของญ่ีปุ่น
และให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวญ่ีปุ่น! 

รา้นสาขาแรกที่เปิดทางฝ่ังตะวนัตกของกรุงเทพฯ จะตกแต่งดว้ย POP ที่วาดดว้ยมือ และมีการจัดวาง
ผลิตภณัฑท์ี่อดัแน่นๆ ทุกตารางเพื่อใหล้กูคา้ที่ไม่อาจคุน้เคยกบัรา้น ไดส้มัผสัประสบการณแ์บบ "ดองกิโฮเต"้ 
ของญ่ีปุ่ นและภายในรา้นจะตกแต่งดว้ยภาพรา้นดองกิโฮเตท้ี่มีในญ่ีปุ่ น  เพื่อใหล้กูคา้รูส้ึกเหมือนอยู่ที่ญ่ีปุ่ น นอกจากผลิตภณัฑ์
ประเภทอาหารแลว้ ทางรา้นยงัมีอุปกรณท์ าครวัและสินคา้อุปโภคบริโภคอีกดว้ย โดยมุ่งเป็นรา้นที่ทุกคนมาสามารถเขา้มาใช้
บรกิารไดส้ะดวกในชีวิตประจ าวนั 

 

ส่งมอบรสชาติของญ่ีปุ่นไปสู่โต๊ะอาหารที่ไทยได้แบบอร่อยเว่อร!์ 
ประทับใจในความหวานของผลไม้ตามฤดูกาลที่สดใหม่และอาหารพร้อมทานที่หาได้งา่ยๆ ! 
ผลไม้: รา้น "Furu Furu" ที่อยู่มุมผลไมส้ไตล ์Shop in Shop นอกจากมันเทศเผาที่เป็นสินคา้ยอดนิยมของสาขาที่เปิดมาแลว้ 
ภายในรา้นยงัมีครวัส าหรบัท าขนมเพื่อจ าหน่ายทารต์ที่ท  าจากผลไมญ่ี้ปุ่ นมากมาย ไม่เพียงแต่มีรสชาติดีเท่านัน้ เรายงัจ าหน่าย
แซนวิชผลไมส้ดที่มีสีสนัสดใสโดยใชข้นมปังปอนด ์"คิวามิ นามะโชคุปัง"  ยอดนิยมของ DON DON DONKI ชวนใหคุ้ณอยาก
ถ่ายรูปอีกดว้ย 
เนื้อปลาสด : มีการตัง้มมุอาหารพรอ้มทานจากปลาที่เรียกวา่ "Uohama Shokudo" และเปิดตวั "Salmon Burger" เป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทย เบอรเ์กอรแ์ซลมอนเป็นเมนแูนะน าที่ใชแ้ซลมอนสบั ซึ่งท าใหล้กูคา้ไดเ้พลิดเพลินกบัรสชาติแท้ๆ  ของปลาแซลมอนได้
อยา่งเต็มที่ 
อาหารพรอ้มทาน: อาหารพรอ้มทานที่หลากหลายเพื่อใหล้กูคา้ที่ไมคุ่น้เคยกบัอาหารญ่ีปุ่ น สามารถเพลิดเพลินกบัอาหารญ่ีปุ่ นได้
อยา่งง่ายดาย มมุ "Nikudamashii" มีอาหารพรอ้มทานหลากหลายประเภท เช่น ขา้วหนา้หมนูุม่ๆ ที่เป็นเนือ้สมัผสัใหม ่ใชเ้นือ้หมทูี่
ผ่านการคดัสรรมาเป็นอย่างดีโดยผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากนี ้ท่ี "Kiiroya" เป็นมมุอาหารพรอ้มทานที่เนน้ไข่ปรุงสดใหม่ มีไข่มว้น ขา้ว
หนา้ไขแ่ละอื่นๆ อีกมากมาย 
*อรอ่ยเวอ่ร!์ เป็นค าในภาษาไทยที่แปลวา่ "อรอ่ยมาก!" 
 
ราเม็งญ่ีปุ่นเป็นที่นิยมมากในประเทศไทย! ร้านราเม็งรูปแบบตามออรเ์ดอรอ์ยูท่ี่น่ีแล้ว!  

เราไดเ้ปิด "ศนูยร์วมราเม็ง" ภายในรา้น ซึง่คณุสามารถเลอืกราเม็งของคณุเองไดต้ามใจชอบ ทัง้เสน้ น า้ซุป รวมถึงเครือ่งตา่งๆ  
อีกทัง้ยงัสามารถน ากลบัไปทานท่ีบา้นไดอ้ีกดว้ย ทางรา้นมีราเม็งที่หลากหลายจากภมูิภาคตา่งๆ ท าให้รูส้กึเหมือนไดว้ารป์ไปเที่ยว
ที่ญ่ีปุ่ น 
  

เปิดสาขาแรกทางฝ่ังตะวนัตกของกรุงเทพฯ! มีอาหารญ่ีปุ่ นมากมายใหค้ณุไดล้ิม้ลองอยา่งสะดวกสบาย! 

วันจันทรท์ี ่20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สาขาที ่5 ของไทย “DON DON DONKI ซคีอน บางแค” 
พบกบั “ศนูยร์วมราเม็ง” และขนมหวานท าสดใหม ่
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■ขอ้มลูสาขาโดยยอ่ 
ช่ือสาขา  : ดอง ดอง ดองกิ ซีคอนบางแค 
เวลาท าการ : ตลอด 24 ชั่วโมง (ณ ตอนนีม้ีก าหนดเปิดตัง้แต ่9:00 น. ถึง 24:00 น.) 
ที่อยู ่  : 607 อาคารซคีอนบางแค ชัน้ท่ี 1 หอ้งเลขที่ 118-122 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ    

กรุงเทพฯ 10160 
ขอ้มลูการเดินทาง : ระบบขนสง่สาธารณะ : เดินทางดว้ยรถไฟฟา้ MRT สายสนี า้เงิน ลงสถานีภาษีเจรญิ 
วนัท่ีเปิดรา้น  : วนัจนัทรท์ี่ 20 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 12:00 น. (เวลาไทย) 
พืน้ท่ีขาย  : 1,720 ตารางเมตร 
โครงสรา้งอาคาร : อาคาร 6 ชัน้ (รา้นคา้ของสาขาอยูช่ัน้ 1) 
ประเภทผลติภณัฑ ์ : ผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร อาหารสด (ผกัและผลไม ้ปลาสด เนือ้สตัว ์อาหารพรอ้มทาน)  

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เครือ่งส  าอาง สนิคา้เบ็ดเตลด็ อปุกรณกี์ฬา ของเลน่และสนิคา้วาไรตี ้อปุกรณส์ตัว ์
เลีย้ง ฯลฯ 

   *เรามีบรกิารจดัสง่สนิคา้ที่สั่งซือ้ผา่นทาง Grab 
จ านวนทีจ่อดรถ : 4,000 คนั (สว่นกลาง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในประเทศไทย เราวางแผนที่จะเปิดรา้นในศูนยก์ารคา้ "J-Park Nihonmura" ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทในเครือ 
PPIH ยงัคงพฒันารา้นคา้อยา่งตอ่เนื่องพรอ้มๆ กบัสรา้งช่องทางการจดัจ าหนา่ยใหมท่ี่มีขีดความสามารถในการแขง่ขนัระดบัสากล 
เราจะมีสว่นรว่มในการสรา้งความตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัแบรนดญ่ี์ปุ่ นทัง้ในและนอกประเทศจากผลผลิตทางการเกษตรและปศุสตัว์
ตลอดจนผลติภณัฑท์างทะเลอยา่งเต็มที่และเพิ่มฐานลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
 

■การด าเนินการที่จะขยายช่องทางการขายในต่างประเทศส าหรบัผลผลิตทางการเกษตรและปศสุตัว ์ผลิตภณัฑท์างทะเลของ
ญ่ีปุ่ น 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทในเครือ PPIH ได้เปิดตัว Pan Pacific International Club (PPIC) ซึ่งเป็นองคก์รความ
รว่มมือระหวา่งผูผ้ลติและบรษัิทในเครอื PPIH เพื่อสง่เสรมิและขยายการสง่ออกสนิคา้ทางการเกษตรและปศสุตัวร์วมถึงผลติภณัฑ์
ทางทะเลของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมีผูผ้ลติและองคก์รที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มเป็นสมาชิกประมาณ 300 ราย สมาชิก PPIC สามารถด าเนินการ
เจรจาธุรกิจเป็นระยะและท าสญัญาซือ้ขายโดยตรงกับเครือ PPIH เป็นการช่วยใหเ้กิดเสถียรภาพในการส่งสินคา้ออกขายและ
สามารถไดร้าคาคา่ขนสง่ที่คงที่ซึง่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากสภาวะทางตลาดและสิง่แวดลอ้ม 

 

■คลิก๊ที่นี่ เพื่อดจู านวนสาขาในตา่งประเทศของบรษัิทในเครอื PPIH 
 

 

 

 

 

 

https://ppih.co.jp/search/
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PPIH ไดข้ยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาในแถบเอเชีย เริ่มตัง้แต่ประเทศสิงคโปร ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มีการบริหาร
รา้นคา้ในฐานะ "Japan Discount King" โดยเนน้ท่ีการน าเสนอผลติภณัฑญ่ี์ปุ่ นท่ีมีคณุภาพดีในราคาที่จบัตอ้งได ้และยิ่งไปกวา่นัน้ 
เราพบว่าลกูคา้พึงพอใจในคณุภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑญ่ี์ปุ่ นมากกว่าเรื่องราคา ในโอกาสนีเ้ราไดส้รา้งคอนเซ็ปต์
ใหม่ที่ ช่ือว่า "Happiness for all from Japan มอบความสุขจากญ่ีปุ่ นให้แก่ทุกคน" เป็นการส่งต่อเสน่ห์ทางด้านอาหารและ
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นใหแ้ก่ลกูคา้โดยน าเสนอดา้นคณุภาพและคณุคา่ของผลติภณัฑญ่ี์ปุ่ นใหด้ียิ่งขึน้ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับโลโก้ 
การออกแบบที่เป็นรูปกระดาษพับ (Origami) นีแ้สดงให้ถึงวัฏจักรของ "การผลิต – การจัด

จ าหน่าย – ผูบ้ริโภค" และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค าว่า "Origamitsuki" ที่หมายถึง "การรบัประกันคุณค่า" 
นอกจากนี ้ยงัเป็นการบ่งบอกว่า บริษัทในเครือ PPIH ไดด้  าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่นในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มและมีความปราถนาที่อยากจะส่งมอบอาหารญ่ีปุ่ นที่รสชาติอร่อยและดีต่อสขุภาพใหแ้ก่
ลกูคา้ 
 

กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและช่วยเหลือชุมชนในธุรกิจต่างประเทศของบริษัทในเครือ PPIH  
*คลิก๊ที่นี่ เพื่อดกูารด าเนินงานทางดา้น SDGs 
 

ไทย: บริจาคอาหารให้กบัครอบครัวที่ยากจน ในอกีแงมุ่มหน่ึงถอืเป็นการลดการสูญเสียอาหาร 
บริษัทในเครือ PPIH หา้มมิใหพ้นกังานใชส้ินคา้ตวัอย่างส าหรบัชิมซึ่งเหลือจากการ

ไดร้บัจากคู่คา้ไปใชเ้ป็นการสว่นตวั ดงันัน้ที่ประเทศไทย ไดน้ าสินคา้ตวัอย่างส าหรบัชิมที่
เหลือเหลา่นีไ้ปแจกเพื่อช่วยเหลือครอบครวัหรือเด็กที่ยากจน สิ่งนีเ้ป็นการลดการสญูเสีย
อาหารอีกดว้ย 

 

 

 

ไต้หวัน: กระเป๋าลดโลกร้อน 2,000 ใบที่ท าจากพลาสติกรีไซเคิล จ าหน่ายได้ภายในเวลาเพียง 1 เดือน! 
ถุงช้อปป้ิงดั้งเดิมที่เปิดตัวตอนเปิดรา้นสาขาแรก (DON DON DONKI Ximen) 

ไดร้บัความนิยมอย่างมากจากลูกคา้ ดังนัน้จึงท าใหร้า้นสาขาที่ 2 (DON DON DONKI 
Zhongxiao Xinsheng) ไดร้บัการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากลกูคา้ สามารถจ าหนา่ยถงุชอ้ป
ป้ิงดัง้เดิมที่ท  าจากพลาสติกรีไซเคิลไดม้ากกว่า 2,000 ใบ ตัง้แต่วนัที่ 19 มกราคม ถึง 28 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565  
 

 

 

ฮ่องกง: งดใช้พลาสติกโดยส่งเสริมให้มีการใช้ถาดรีไซเคิล! มีส่วนร่วมในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมโลก 
น าถาดรีไซเคิลมาใช้ส  าหรบัผลิตภัณฑบ์างอย่างเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก 

ปรมิาณการใชถ้าดรไีซเคิลส าหรบัอาหารสดที่เตรยีมในรา้นเกิน 30 ตนัตอ่ 1 ปี ในดา้นของ
การช่วยลดภาวะโลกรอ้น ถือว่าไดผ้ลดี สามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดเ้กิน 50 ตนั 
เทียบเทา่กบัการปลกูตน้ไมม้ากกว่า 2,000 ตน้ 
*ส าหรบัรายละเอยีด คลิก๊ที่นี่ (มีเฉพาะภาษาจีนตวัเต็มเทา่นัน้) 
 

 

 
■ติดต่อสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ ์
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์บริษัท Pan Pacific International Holdings Corporation  
เบอรโ์ทรศพัท:์ (+81)03-5725-7666 อีเมล: pr@ppih.co.jp 

สรา้งคอนเซ็ปตใ์หม่ส  าหรบัสาขาในตา่งประเทศของบรษัิทในเครอืPPIH! 
“Happiness for all from Japan” -มอบความสุขจากญ่ีปุ่นให้แกทุ่กคน- 

https://ppih.co.jp/csr/
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