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บรษิทั แพน แปซฟิิก อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮสดิ้งส ์จ ากดั 
บรษิทั ดองก ิ(ประเทศไทย) จ ากดั 
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บรษิทั ดองก ิ(ประเทศไทย) จ ากดั (ส านกังานใหญ่: ประเทศไทย, ประธานบรษิทั: นายโยซเูกะ ชมิานุก)ิ ซึง่อยู่ในเครอืบรษิทั 
แพน แปซฟิิก อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“PPIH”) จะเปิดตวั “DON DON DONKI J-PARK Sriracha” ที ่“ศนูยก์ารคา้ J-
Park Nihonmura” อาคาร 2 อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีณ วนัศุกรท์ี ่9 กนัยายน 2565 นี้ และพรอ้มกนันี้ยงัไดเ้ปิด “SEN SEN 
SUSHI” สาขาแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นร้านซูชทิีด่ าเนินการโดย DON DON DONKI เปิดสาขาแรกที่ฮ่องกงเมื่อปี 2564 และ
ไดร้บัการสนบัสนุนอย่างดจีากลกูคา้ในทอ้งถิน่ 

โดยอ าเภอศรรีาชานัน้ตัง้อยู่ใกลก้บัพทัยาทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลกและยงัเป็นพืน้ทีท่ีค่นญี่ปุ่ นอาศยัอยู่มากเป็นอนัดบั
สองรองลงมาจากกรุงเทพฯ อกีดว้ย ซึง่ศูนยก์ารคา้ J-Park Nihonmura นัน้มกีารตกแต่งสไตลญ์ี่ปุ่ นในสมยัเอโดะ มรีา้นอาหาร
และรา้นเสือ้ผา้มากมายเช่าพืน้ทีอ่ยู่ โดยทีน่ี่ไม่เพยีงแต่มคีนทอ้งถิน่มาเทีย่วเท่านัน้แต่ยงัมผีูค้นจ านวนมากใชเ้พื่อเป็นจุดแวะพกั
ส าหรบัการเดนิทาง จงึท าใหเ้ป็นสถานทีย่อดนิยมทีผู่ค้นทุกวยัมาเยีย่มชมอกีดว้ย 
 

ครัง้แรกในไทย! รา้น “SEN SEN SUSHI” ท่ีได้รบัความนิยมอย่างมากในฮ่องกงได้มาเปิดพรอ้มกนั! ซูชิต้นต ารบัท่ีเน้น
ความสดและคณุภาพ 

“SEN SEN SUSHI” ซึง่เปิดในฮ่องกงในเดอืนตุลาคม 2564 ไดร้บัความนยิมอยา่งสงูจากลกูคา้ในทอ้งถิน่ ปัจจบุนัม ี4 สาขา
ในฮ่องกง SEN SEN SUSHI มาเปิดในประเทศไทยเป็นครัง้แรกเพื่อทีจ่ะใหล้กูคา้ไดอ้ิม่อร่อยกบัซชูยิอดนิยมที ่ DON DON 
DONKI ประเทศไทยในแบบตน้ต ารบัมากยิง่ขึน้ นอกจากเราจะน าเสนอวตัถุดบิปลาแซลมอนยอดนิยมประมาณ 10 ชนิดของ 
DON DON DONKI ประเทศไทยแลว้ ลกูคา้ยงัสามารถเพลดิเพลนิกบัอาหารในขณะทีด่พู่อครวัปัน้ซชูไิปพรอ้มกนัไดอ้กีดว้ย 

เพลดิเพลนิไปกบัการผสมผสานของขา้วซชูทิีท่ าจากน ้าสม้สายชูแดงและขา้วญีปุ่่ นทีหุ่งอย่างพถิพีถินัของ SEN SEN SUSHI 
และวตัถุดบิสดใหม่ทีจ่ดัหาจากทัว่ทุกมุมโลกไดเ้ลย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดองกิเปิด “DON DON DONKI J-PARK Sriracha” สาขาท่ี 6 ในไทยสาขาแรกนอกกรงุเทพฯ! 
วนัศกุรท่ี์ 9 กนัยายน 2565 

 พร้อมเปิด “SEN SEN SUSHI” สาขาแรกของไทย! 



ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

อดัแน่นไปด้วย “ความอร่อย” ของญ่ีปุ่ น เช่น ขนมหวานท่ีคุ้นเคย วากิวเสียบไม้และไก่ทอด สินค้าขายดีจากสาขาต่างๆ  
ของหวาน: เรามวีาฟเฟิล ชคูรมี คาสเทลล่าสด และอื่นๆ มากมายจากผูผ้ลติขนมสไตลต์ะวนัตก “MONTEUR” ซึง่ขึน้ชือ่ในญีปุ่่ น และกระจายความ
อร่อยของขนมญีปุ่่ นมายงัประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
อาหารพรอ้มทานและอาหารสด: นอกจาก “ขนมปัง KIWAMI” และมนัหวานญีปุ่่ นทีเ่ป็นทีน่ิยมในรา้นเราแลว้ เรายงัมพีรอ้มไปดว้ยอาหารทานเล่น
อย่าง “วากวิเสยีบไม”้ ทีท่ าใหคุ้ณเพลดิเพลนิไปกบัเนื้อวากวิของญีปุ่่ น ซรีีย่ช์ุดไก่ทอดสตูรดัง้เดมิของดองก ิ “อมิะกะระ” ทีไ่ดร้บัรางวลัเหรยีญทองใน
การประกวด Karaage Grand Prix ครัง้ที ่ 13 และอกีมากมายทีส่ามารถถอืทานได ้ รวมถงึสนิคา้ผกัผลไม ้ เนื้อปลา และเนื้อสตัวท์ีม่กัทานใน
ชวีติประจ าวนั เป็นตน้ 
 
ของหวานและของใชใ้นชวีติประจ าวนั: ในส่วนของขนมนัน้ เราจดัหาขนมหายากหรอืขนมทีท่ าจากขา้วและอืน่ๆ มาจ าหน่าย โดยตัง้เป้าว่าจะเป็นรา้น
ทีม่สีนิคา้หลากหลายมากทีสุ่ดในพืน้ที ่นอกจากนี้ยงัมพีืน้ทีข่ายทีก่ลุ่มลกูคา้ทีม่าแบบครอบครวัสามารถเพลดิเพลนิได ้อาทเิช่น เครือ่งส าอางทีผ่ลติใน
ญีปุ่่ นและของเล่นทีม่ลีวดลายอนิเมะทีก่ าลงัโด่งดงัในญีปุ่่ น  
 

■ขอ้มลูสาขา 
ชือ่สาขา : DON DON DONKI J-PARK Sriracha 
เวลาท าการ : 24 ชัว่โมง (SEN SEN SUSHI จะท าการเวลา 10.00-24.00 น.) 
ทีต่ ัง้สาขา  : เลขที ่8 อาคารเจพารค์ หอ้งเลขที ่J2-B01, J2-B10 หมูท่ี ่6 ต าบลสุรศกัดิ ์
        อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20110 
การเดนิทาง : เดนิทางดว้ยรถยนต์ประมาณ 15 นาทจีากใจกลางศรรีาชา 
วนัเปิดสาขา : วนัศุกรท์ี ่9 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 
พืน้ทีข่าย  : 2,050 ตร.ม. 
โครงสรา้งอาคาร : อาคารเหนือพืน้ดนิ 6 ชัน้ (พืน้ทีข่ายตัง้อยูช่ ัน้ 1) 
โครงสรา้งสนิคา้ : ผลติภณัฑอ์าหาร อาหารสด (ผกัผลไม ้อาหารทะเล เนื้อสตัว ์   
          อาหารพรอ้มทาน) เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์เครือ่งส าอาง สนิคา้ 
          เบด็เตลด็ อุปกรณ์กฬีา ของเล่นและนนัทนาการ อุปกรณ์ส าหรบั 
          สตัวเ์ลีย้งและอื่นๆ 
*เปิดใหใ้ชบ้รกิารเดลเิวอรีส่นิคา้ผ่านทาง Grab  
จ านวนทีจ่อดรถของอาคาร: ประมาณ 500 คนั (ใชร้่วมกนัทัง้อาคาร) 
 

คอนเซปตข์อง DON DON DONKI นัน้คือ ความอร่อย สขุภาพ ส่ิงแวดล้อม 
DON DON DONKI เป็นรา้นคา้เฉพาะแบรนดญ์ีปุ่่ นทีน่ าเสนอผลติภณัฑท์ีผ่ลติในญีปุ่่ นหรอืส าหรบัตลาดญีปุ่่ น นบัตัง้แต่เปิด

รา้นแรกในปี 2560 เราไดข้ยายการเปิดรา้นในเอเชยีและเราไดเ้รยีนรูว้่าลกูคา้ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ์จากญี่ปุ่ นเป็นอย่างสงู ดงันัน้เราจงึไดก้ าหนดแนวคดิใหม่คอื “ความอร่อย สุขภาพ สิง่แวดลอ้ม” ขึน้มา โลโกท้ีไ่ดร้บั
แรงบนัดาลใจจาก Origami แสดงถงึวฏัจกัรของ “การผลติ – การกระจายสนิคา้ – ผูบ้รโิภค” และ “การพบัของกระดาษ Origami 
ซอ้นกนั” ดงันี้มคีวามหมายว่า “สามารถรบัประกนัคุณค่าได”้  

หลงัจากนี้ไป เราจะเผยแพร่เสน่ห์ของอาหารและวฒันธรรมญี่ปุ่ นต่อไป ในขณะเดยีวกนัก็ส่งเสรมิพฒันาร้านค้าหลายแห่งในพื้นที่มหาสมุทร
แปซฟิิกไปดว้ย 
 
■ความพยายามในการขยายช่องทางการขายในต่างประเทศส าหรบัสนิคา้เกษตร ปศุสตัว ์และประมงของญีปุ่่ น 
   ในเดอืนตุลาคม 2563 เครอืบรษิทั PPIH ไดเ้ปิดตวั Pan Pacific international Club (PPIC) ซึง่เป็นองคก์รความร่วมมอืระหว่างผูผ้ลติและเครอื
บรษิทั PPIH เพือ่ขยายการส่งออกสนิคา้เกษตร ปศุสตัว ์และประมงของญีปุ่่ น ซึง่ในขณะนี้มผีูผ้ลติและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งประมาณ 300 รายเขา้ร่วม
เป็นสมาชกิ โดยสมาชกิ PPIC จะสามารถเขา้ร่วมเจรจาธุรกจิทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าและท าสญัญาซื้อขายโดยตรงกบัเครอืบรษิทั PPIH ซึง่จะน าไปสู่การ
รบัรองไดว้่าจะมปีลายทางการจดัส่งทีแ่น่นอน และราคาขนส่งทีม่เีสถยีรภาพซึง่ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากตลาดหรอืสิง่แวดลอ้ม 

 
■จ านวนสาขาของเครอืบรษิทั PPIH ในต่างประเทศ คลิก๊ทีน่ี่ 

■ชอ่งทางสอบถามขอ้มลูจากส านกังานประชาสมัพนัธ ์บรษิทั แพน แปซฟิิก อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

    โทรศพัท:์ 03-5725-7666 E-mail: pr@ppih.co.jp 

https://ppih.co.jp/search/
mailto:pr@ppih.co.jp

