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พบกับนวัตกรรมต่างๆ
ในงานแสดงสินค้าด้านอาหารสัตว์
และธัญพืชที่มีชื่อเสียงของเอเชีย
16

เมือ่ ประตูของศูนย์ประชุมไบเทคทีก่ รุงเทพฯ เปิดขึน้ ในวันที่ 29 มีนาคม
ผูเ้ ข้าชมงานจากทัว่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จะได้พบกับนิทรรศการทีเ่ ต็มไป
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการมากมายทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมของตน
ในฐานะงานนิทรรศการทีเ่ ป็นหน้าเป็นตาของภูมภิ าค
เอเชียในสาขาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลีย้ ง
ชนิดแห้ง อาหารสัตว์นำ้ การแปรรูปธัญพืช การสีขา้ ว
การผลิตแป้ง และการทำชีวมวลอัดเม็ด ผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวยังจะได้พบกับผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ มากมายทีเ่ ปิดตัวในงานครัง้ นี้
ในงานแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนทีก่ รุงเทพฯ เราได้กล่าวถึง
การจัดงาน FIAAP, VICTAM & GRAPAS Asia 2016
ไว้ดงั นี:้ “การเติบโตในแง่ของขนาดและอิทธิพลอย่างยัง่ ยืน
การนำเสนอนวัตกรรมในงาน รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ ในงานนิทรรศการครัง้ สำคัญโดย
ผูจ้ ดั แสดงสินค้าหลากหลายราย”

แนวคิดดังกล่าวนีไ้ ด้รบั การเน้นย้ำในงานแถลงข่าวโดย
บุคคลสำคัญในงานได้แก่: คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล –
ประธานสมาพันธ์ผคู้ า้ อาหารสัตว์อาเซียนและประธาน
สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย, คุณมานัส กิจประเสริฐ –
ประธานสมาคมโรงสีขา้ วไทย, คุณ Henk van de Bunt –
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ Victam International BV และ
คุณ Catelijne de Gooijer – ผูจ้ ดั การฝ่ายการส่งเสริม
ผูเ้ ข้าชมและประชาสัมพันธ์ของ Victam International BV
คุณพรศิลป์และคุณมานัสกล่าวว่างานแสดงสินค้า
และการประชุมของ Victam ส่งผลดี ต่อหน้า 3 ‰‰

เนือ้ หาของฉบับฤดูใบไม้ผลิ
3 ใครควรเข้าชมงานนี?้
4 ตารางเวลาการประชุม
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27
42

รายละเอียดการประชุม

รางวัลนวัตกรรม
สถานทีจ่ ดั งาน – ศูนย์ประชุมไบเทค
ทุกๆ เรือ่ งเกีย่ วกับกรุงเทพฯ
ตัวอย่างผูแ้ สดงสินค้าในงาน
ข้อมูลติดต่อ

ลงทะเบียนในฐานะผูเ้ ข้าร่วมงานได้เลย!
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย! ไปที:่

www.victam.com/?i=364

เวลาจัดกิจกรรม
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ข่าวเกีย่ วกับงานจัดแสดง

ใครควรเข้าชมงานนี?้
งานในปี 2016 นีม้ หี วั ข้อว่า “A PARTNERSHIP
(การร่วมมือเพือ่ ผสานศักยภาพ)
เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
FIAAP – งานด้านส่วนผสมและสารเติมแต่งสำหรับ
อาหารสัตว์ ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับ VICTAM –
ทีเ่ ป็นงานเกีย่ วกับอุปกรณ์การแปรรูปอาหารสัตว์และ
อุปกรณ์เสริม งานจัดแสดงทัง้ คูจ่ ะดึงดูดผูเ้ ข้าชมงาน
ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
นอกจากนีย้ งั มีความสัมพันธ์ระหว่าง VICTAM และ
GRAPAS – ซึง่ เป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีการสีขา้ ว
การผลิตแป้ง การแปรรูปธัญพืช และอุปกรณ์เสริมอืน่ ๆ
แน่นอนว่ามีธญ
ั พืชหลายประเภทถูกใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ และพบว่าอุปกรณ์เสริมมากมายทีอ่ ยูใ่ น
โรงงานอาหารสัตว์กใ็ ช้งานอยูใ่ นโรงสีขา้ วหรือ
โรงงานผลิตแป้งเช่นกัน อุปกรณ์เหล่านีร้ วมถึง–
ระบบการเก็บรักษา สายพาน อุปกรณ์บรรจุถงุ
เครือ่ งจักรอัตโนมัติ ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอืน่ ๆ อีกมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบธุรกิจเหล่านีเ้ ป็น
เหตุผลหลักทีท่ ำให้งานแสดงสินค้าครัง้ นีเ้ ป็นทีส่ นใจ
ของเจ้าของ/ผูจ้ ดั การโรงสีจากเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากภูมภิ าคอืน่ ๆ
ถ้าคุณคือ
• CEO • ผูบ้ ริหาร • เจ้าของโรงสี
• ผูจ้ ดั การโรงสี • ฝ่ายจัดซือ้
• นักโภชนาการ • นักพัฒนาสูตรอาหาร
• สัตวแพทย์ • ผูแ้ ปรรูป
จาก:
• โรงผลิตอาหารสัตว์ • โรงผลิตอาหารสัตว์นำ้
• โรงผลิตอาหารสัตว์เลีย้ งชนิดแห้ง
• โรงเพาะฟัก • ฟาร์มปลา • โรงผลิตครบวงจร
• ฟาร์มปศุสตั ว์ขนาดใหญ่ • โรงสีขา้ ว
• โรงแป้ง • โรงแปรรูปธัญพืช
• โรงจัดเก็บธัญพืช
• การท่าเรือ • โรงแปรรูปอาหาร
ถ้าเช่นนัน้ คุณควร:
IN SYNERGY”

‰‰ ต่ออุตสาหกรรมของตนในประเทศไทยและ
ทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย/แปซิฟกิ และเอเชียใต้ FIAAP,
VICTAM & GRAPAS ได้กลายเป็นงานนิทรรศการ
สำคัญของทัง้ ภูมภิ าค บุคคลต่างๆ ในอุตสาหกรรมจะได้มา
พบปะกันเพือ่ รับชมนวัตกรรมล่าสุดด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการทีน่ ำเสนอโดยผูจ้ ดั แสดงผลงานและผูบ้ รรยาย
ในการประชุมทางวิชาการต่างๆ หลากหลายงาน
ปัจจุบนั งานของเราเป็นงานจัดแสดงสินค้าเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และธัญพืชทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ใน
ภูมภิ าคเอเชีย

การแสดงสินค้าทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วเนือ่ งกัน
คุณ van de Bunt อธิบายว่านิทรรศการส่วนผสมและ
สารเติมแต่งสำหรับอาหารสัตว์ FIAAP ประสบความสำเร็จ
อย่างดีเยีย่ มในกรุงเทพฯ เนือ่ งจากงานมีความเกีย่ วข้อง
กับผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ข้าชมงาน VICTAM ซึง่ เป็น
นิทรรศการด้านการแปรรูปอาหารสัตว์
นอกจากนี้ VICTAM ยังมีความเกีย่ วข้องกับ
นิทรรศการด้านการสีขา้ ว การผลิตแป้ง และ
การแปรรูปธัญพืช GRAPAS ในงานทัง้ สองนีเ้ ราจะได้
พบกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น สายพาน เครือ่ งยก ไซโล
เครือ่ งทำความเย็น/ทำให้แห้ง โปรแกรม และอืน่ ๆ
อีกมากมายทีใ่ ช้ในโรงผลิตอาหารสัตว์ โรงแป้ง โรงสีขา้ ว
โรงแปรรูปธัญพืช และโรงผลิตชีวมวล บริษทั ข้ามชาติ
หลายแห่งทีจ่ ดั แสดงผลงานใน FIAAP ก็ยงั เป็นผูผ้ ลิต
สารเติมแต่งสำหรับแป้งและผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ อีกด้วย
ดังนัน้ FIAAP ก็มคี วามสัมพันธ์กบั GRAPAS ด้วยเช่นกัน
เขายังกล่าวต่อไปว่าซัพพลายเออร์ชนั้ นำของโลก
มากกว่า 200 แห่งผูม้ อบบริการแก่อตุ สาหกรรมอาหารสัตว์
และธัญพืชจะเข้าร่วมงานนิทรรศการทีจ่ ะจัดขึน้ ทีศ่ นู ย์
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2016
งานประชุมและงานสัมมนา
คุณ Henk กล่าวว่าในการประชุมกับกรมปศุสตั ว์ของ
ประเทศไทยครัง้ ก่อน ได้มกี ารหารือเรือ่ ง GMP
อย่างละเอียด และทางกรมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่
จะมีการจัดงานสัมมนาฟรีสำหรับผูเ้ ข้าร่วมงานที่
ต้องการรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับหัวข้อนีโ้ ดยเฉพาะใน
วันพุธที่ 30 มีนาคม

ไม่เพียงแต่ในโถงจัดนิทรรศการเท่านัน้ คุณยังสามารถ
รับข้อมูลเกีย่ วกับนวัตกรรมของวงการผ่านห้องประชุม
วิชาการได้อกี ด้วย ผูบ้ รรยายทีม่ ชี อื่ เสียงในวงการจะมา
พูดคุยกับตัวแทนทุกคนจากทัว่ เอเชีย และเขาก็จะมารับชม
นวัตกรรมภายในวงการอุตสาหกรรมของคุณด้วย
งานประชุมทัง้ หมดจะจัดขึน้ ทีช่ นั้ 2 ของหอประชุมไบเทค
หัวข้อการประชุมต่างๆ ได้แก่:
1. Aquafeed Horizons Asia

2. FIAAP Animal Nutrition Conference
3. Petfood Forum Asia
4. Global Milling Conference with
GRAPAS Asia
5. Biomass Asia
6. GMP+ Feed Safety Assurance

เราจะให้ขอ้ มูลโดยละเอียดเกีย่ วกับการประชุมเหล่านี้
อย่างครบถ้วนในบทความซึง่ อยูท่ หี่ น้าอืน่ หลังจากนี้
ภายในนิตยสารฉบับนี้
ในระหว่างการแถลงข่าว คุณ de Gooijer ผูจ้ ดั การฝ่าย
การส่งเสริมผูเ้ ข้าชมและประชาสัมพันธ์คนใหม่ของ
Victam ประกาศว่า ASEAN Feed Summit และ
ASEAN Feed & Rice Symposium จะจัดขึน
้
ระหว่างการจัดงานในปี 2016
การประชุมสูงสุดจะจัดขึน้ แบบไม่เปิดให้คนนอกเข้าร่วม
โดยจะประกอบด้วยประธานและเลขาธิการใหญ่ของ
สมาคมผูค้ า้ อาหารสัตว์อาเซียน ภายใต้การนำของ
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ASEAN Feed & Rice
Symposium เปิดให้ทก
ุ คนลงทะเบียนเข้าร่วมได้
ผูบ้ รรยายจากหน่วยงานชัน้ นำทีเ่ กีย่ วข้องจาก FAO, ADM,
สมาพันธ์อตุ สาหกรรมอาหารสัตว์สากล และอีกมากมาย
จะมาให้ความกระจ่างแก่ผฟู้ งั ในหลากหลายหัวข้อ

ลงทะเบียนในฐานะผูเ้ ข้าร่วมงานได้เลย!
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย! ไปที:่

www.victam.com/?i=364

เข้าชมงานจัดแสดงฟรี
จากนัน้ คุณ Catelijne อธิบายว่าทางผูจ้ ดั จะเปิดให้
เข้าชมงานจัดแสดงโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ซึง่ ขณะนีร้ ะบบ
ลงทะเบียนออนไลน์เปิดให้บริการแล้ว คุณเพียงไปที่
www.fiaap.com, www.victam.com หรือ
www.grapas.eu แล้วคลิกทีป
่ มุ่ ลงทะเบียน
ผูเ้ ข้าร่วมงานฟรี และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
เวลาจัดกิจกรรม
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การประชุม

ตารางเวลาการประชุมฉบับย่อ
อังคารที่ 29 มีนาคม 2016

พุธที่ 30 มีนาคม 2016

พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016

ห้อง 211/212/21

ห้อง 211/212/213

ห้อง 211/212

08:30 – 09:30

กาแฟต้อนรับและอาหารว่างมือ้ เช้า
สำหรับผูล้ งทะเบียน

08:30 – 09:30

กาแฟต้อนรับและอาหารว่างมือ้ เช้า
สำหรับผูล้ งทะเบียน

09:00 – 10:30

Biomass Conference
Asia 2016

09:30 – 11:35

FIAAP Animal Nutrition
Conference Asia 2016

09:30 – 11:35

Petfood Forum Asia 2016

10:30 – 11:00

พักดืม่ กาแฟ

พักทานอาหารกลางวัน

11:35 – 13:00

พักทานอาหารกลางวัน

11:00 – 12:30

11:35 – 13:00

Petfood Forum Asia 2016

13:00 – 15:00

FIAAP Animal Nutrition
Conference Asia 2016

13:00 – 15:00

Biomass Conference
Asia 2016

15:00 – 15:45

พักดืม่ กาแฟ

12:30 – 13:30

พักทานอาหารกลางวัน

Petfood Forum Asia 2016

13:30 – 14:30

Biomass Conference
Asia 2016

14:30 – 15:00

พักดืม่ กาแฟ

15:00 – 16:00

Biomass Conference
Asia 2016

15:00 – 15:45

พักดืม่ กาแฟ

15:45 – 17:05

15:45 – 17:05

FIAAP Animal Nutrition
Conference Asia 2016

ห้อง 214/215

ห้อง

14:00 – 17:00

214/215

ASEAN Feed & Rice
Symposium ครัง
้ ที่ 2

08:30 – 09:00

ลงทะเบียน

ห้อง 220/221

09:00 – 10:30

Aquafeed Horizons
Asia 2016

10:30 – 12:30

งานสัมมนาเชิงเทคนิค

พักดืม่ กาแฟ

12:30 – 13:00

10:30 – 11:00

พักทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:00

GMP+ Feed Safety Assurance

15:00 – 15:40

พักดืม่ กาแฟ

15:30 – 17:30

งานสัมมนาเชิงเทคนิค

11:00 – 13:00

Aquafeed Horizons
Asia 2016

13:00 – 14:00

พักทานอาหารกลางวัน

14:00 – 15:00

Aquafeed Horizons
Asia 2016

15:00 – 15:30

พักดืม่ กาแฟ

15:30 – 17:00

Aquafeed Horizons
Asia 2016

ห้อง 214/215
ครัง้ ที่ 2
(ไม่เปิดให้บคุ คลภายนอกเข้าร่วม)

09:30 – 10:45

ASEAN Feed Summit

10:45 – 11:00

พักดืม่ กาแฟ

11:00 – 12:30

ASEAN Feed Summit

ครัง้ ที่ 2
(ไม่เปิดให้บคุ คลภายนอกเข้าร่วม)

ห้อง 220/221
10:30 – 15:30

งานสัมมนาเชิงเทคนิค

เวลาการจัดงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง

ห้อง 216/217
09:30 – 10:00
10:00 – 12:00

กาแฟต้อนรับ
GRAPAS Asia 2016

ส่วน A: การผลิตแป้ง – การแปรรูป
ควบคุมคุณภาพ จัดเก็บ และขนส่ง
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

พักทานอาหารกลางวัน
GRAPAS Asia 2016

ส่วน B: การสีขา้ ว – การแปรรูปและ
ดำเนินการเคลือ่ นย้าย
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

พักดืม่ กาแฟ
GRAPAS Asia 2016

ส่วน C: นวัตกรรมการสีขา้ วและ
ผลิตแป้ง – เทคโนโลยีและการพัฒนา
ห้อง 220/221
10:30 – 17:30
4
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อย่าพลาดงานสัมมนาเชิงเทคนิคจาก FOSS and BÜHLER
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FIAAP Animal Nutrition Conference
ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลเกีย่ วกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ทางเลือกทีใ่ ช้แทนยาปฏิชวี นะ และสารเติมแต่งอาหารสัตว์
เพือ่ รับมือกับข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุม การประชุมนีจ้ ะนำเสนอแนวทางในการรับมือกับความท้าทายของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปกี และสุกรในยุคปัจจุบนั ทีช่ ว่ ยเหลือคุณในการทำกำไร โดย Terrence O’Keefe
ข้อมูลเบือ้ งต้น
วันที:่ 29 มีนาคม 2016
เวลา: 9:30am – 5:10pm
สถานที:่ ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สิง่ อำนวยความสะดวก: กาแฟ ของว่าง และอาหารกลางวัน
ข้อมูลเกีย่ วกับงาน: FIAAP Conference ครัง้ ที่ 7
จัดขึน้ ร่วมกับ VICTAM Asia
เว็บไซต์: www.fiaap-conferences.com
ความต้องการโปรตีนสำหรับการเลีย้ งสัตว์ในภูมภิ าค
เอเชียนัน้ เพิม่ สูงขึน้ พร้อมๆ กับรายได้สทุ ธิของผูบ้ ริโภค
การรับมือกับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตลาดการค้าที่
ใส่ใจกับวิธเี ลีย้ ง รวมถึงการให้อาหารสัตว์ปกี และ
ปศุสตั ว์เหล่านีม้ ากขึน้ ทำให้ผผู้ ลิตต้องพบกับคามท้าทาย
ในรูปแบบใหม่
2016 FIAAP Animal Nutrition Conference จะเริม
่ ต้น
โดยนำเสนอข้อมูลพิเศษจาก World Feed Panorama
ของ Feed International ซึง่ เป็นแบบสำรวจข้อมูลประจำปี
ซึง่ แสดงปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แบบผสมทัว่ โลก
Jackie Roembke บรรณาธิการของนิตยสาร
Feed International จะนำเสนอปัจจัยขับเคลือ
่ นทีอ่ ยู่
เบือ้ งหลังความสำเร็จและความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2015 ภาพรวมของ
ผลการดำเนินงานในปี 2015 จะเปิดเผยแนวโน้มทีน่ า่ สนใจ
บางประการจากทัว่ โลก –โดยเราจะให้ความสนใจกับ
ภูมภิ าคเอเชียเป็นพิเศษ
ในการพัฒนางานประชุมเชิงเทคนิค Feed International
ของ WATT Global Media ได้เชือ้ เชิญให้นกั วิจยั
บริษทั และองค์กรต่างๆ ส่งผลงานวิจยั ทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ
ของตนเองมา จากบทคัดย่อจำนวนมากมายทีส่ ง่ เข้ามา
เราได้คดั เลือกผลงานทีจ่ ะนำเสนอใน FIAAP Animal
Nutrition Conference ให้เหลือเพียง 10 เซสชัน
่ เท่านัน้
ข้อมูลคร่าวๆ ของผลงานดังกล่าวเป็นดังต่อไปนี้

คุณ Dominique Chavette ผูจ้ ดั การฝ่ายตลาดสัตว์ปกี
สากลของ Invivo NSA หารือถึงแนวทางทีผ่ เู้ ลีย้ งปศุสตั ว์
และผูผ้ ลิตอาหารสัตว์จะต้องเตรียมตัว เพือ่ รับมือกับ
มาตรการลดการใช้ยาปฏิชวี นะในอนาคต
ระยะหลังหย่านมเป็นระยะเวลาสำคัญในช่วงชีวติ ของ
ลูกสุกรทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างชัดเจนต่อผลกำไรจากการขุน
และก็เป็นช่วงเวลาทีต่ งึ เครียดทีส่ ดุ ความเครียดดังกล่าว
มักจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และจะต้องใช้ยา
ปฏิชวี นะมากพอสมควร ทำให้ตน้ ทุนการผลิตเพิม่ ขึน้
การตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการของลูกสุกรอ
ย่างเหมาะสม เป็นเกณฑ์ขอ้ แรกทีจ่ ะต้องทำให้สำเร็จ
หากต้องการสุกรทีเ่ ติบโตอย่างมีสขุ ภาพดีในระดับสูงสุดค
วบคูไ่ ปกับการลดยาปฏิชวี นะ คุณ Laurent Roger
หัวหน้าฝ่ายสุกรของ CCPA Group หารือเกีย่ วกับความ
เสียหายในระบบร่างกายจากกระบวนการออกซิเดชัน
และการอักเสบซึง่ ทำให้เกิดผลกระทบทางสรีรวิทยา
และแนวทางการแก้ไขด้วยสูตรอาหารพิเศษ
การบรรยายนีจ้ ะประเมินผลกระทบของความเสียหาย
ดังกล่าว และพิจารณาแนวทางการควบคุมโดยใช้กลยุทธ์
การให้อาหารแบบพิเศษ

งานวิจยั ของ ดร. Elias Hossain กล่าวว่าการเพิม่
โปรไบโอติกและชาเขียวในอาหารไก่เนือ้ นัน้ สามารถใช้
แทนยาปฏิชวี นะได้ และให้ผลดีในการรักษาโรคที่
คล้ายคลึงกัน ผลงานของเขาที่ Bangladesh
Agricultural University พบว่าพารามิเตอร์การเติบโต
มีการพัฒนาไปในทางทีด่ ี อวัยวะภายในมีการเปลีย่ นแปลง
และจำนวนประชากรจุลชีพก็ลดลง
คุณ Lars Sangill Andersen นักโภชนาการของ
Hamlet Protein A/S จะพิจารณาวิธด
ี ำเนินการทีอ่ ยู่
เบือ้ งหลังความสำเร็จของนักโภชนาการชาวเดนมาร์ก
ในการพัฒนาอาหารลูกสุกรโดยไม่ใช้ยาปฏิชวี นะที่
กระตุน้ การเติบโต (Antibiotic Growth Promoter,
AGP) คุณ Andersen จะอธิบายภาพคร่าวๆ ของความ
ท้าทายในการพัฒนาสูตรอาหาร และหารือเกีย่ วกับ
ประสบการณ์ของผูผ้ ลิตทีใ่ ช้ซงิ ค์และซิงค์ออกไซด์เพือ่ ให้
ได้ผลลัพธ์ทคี่ ล้ายคลึงกับ AGP
ดร. Srijit Tripathi ผูบ้ ริหารงานส่งออกผลิตภัณฑ์อาวุโส–
ของ Ayurvet Limited จะมาหารือถึงบทบาทของ
สมุนไพรหลายชนิดทีน่ ำมาใช้ทดแทนยาปฏิชวี นะใน
อาหารสัตว์ปกี ‰‰

ทางเลือกทีใ่ ช้ทดแทนยาปฏิชวี นะในอาหารสัตว์
ปัญหาเกีย่ วกับการดือ้ ยาปฏิชวี นะในมนุษย์ทำให้เกิด
ความกังวลใจในการใช้ยาปฏิชวี นะมากเกินไปกับสัตว์ที่
ใช้ผลิตเป็นอาหาร ไฮไลต์ของงานประชุมได้แก่ผลงาน
นำเสนอเกีย่ วกับการลดการใช้ยาปฏิชวี นะ –และทางเลือก
ทีใ่ ช้ทดแทนยาปฏิชวี นะสำหรับสัตว์ปกี และสุกร–
ในระยะเวลา 13 ปีทผี่ า่ นมา สหภาพยุโรปได้ลดการใช้
ปฏิชวี นะในการเลีย้ งปศุสตั ว์ และเปลีย่ นมาใช้สารเติมแต่ง
ทางเลือกในอาหารสัตว์แทน เมือ่ ปัญหาดังกล่าวได้กลาย
เป็นประเด็นสำคัญในหลายภูมภิ าคทัว่ โลก หน่วยงานรัฐ
และผูค้ า้ ปลีกจึงเริม่ ดำเนินโครงการลดการใช้ยา
เวลาจัดกิจกรรม
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งานนำเสนอของเขาจะกล่าวถึงการใช้สมุนไพรหลายชนิด
เป็นสารกระตุน้ การเจริญเติบโต เพือ่ ทดแทนยาปฏิชวี นะ
ในสูตรอาหารสัตว์ และการใช้สมุนไพรเหล่านีเ้ พือ่ เพิม่
ความปลอดภัยในอาหารและสุขอนามัยในการเลีย้ งสัตว์ปกี
ส่วนผสมอาหารสัตว์ทใี่ ห้โซลูชนั ทีค่ มุ้ ทุน
จากผลงานวิจยั ล่าสุด ไฟเบอร์แบบละลายนัน้ ส่งผลเสีย
กับการเลีย้ งสัตว์ปกี เนือ่ งจากทำให้เกิดปัญหามูลสัตว์เปียก
และความผิดปกติเชิงพฤติกรรม ในทางตรงข้าม
ไฟเบอร์แบบละลายไม่ได้จะส่งผลดีในประเด็นทีก่ ล่าวมา
อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตของไก่ไข่และ
ไก่เนือ้ อีกด้วย สาเหตุทที่ ำให้เกิดผลดีเช่นนี้ อาจเกิดจาก
ผลดีของไฟเบอร์แบบละลายไม่ได้ทมี่ ตี อ่ ขนาดของกึน๋ ไก่แ
ละความหนืดของอาหารทีย่ อ่ ยในร่างกายของไก่
คุณ Manfried Pietsch จากหน่วยธุรกิจด้าน
โภชนาการสัตว์ของ JRS จะมาหารือถึงผลงานล่าสุด
เกีย่ วกับหัวข้อนี้ –รวมถึงอาการทีเ่ กิดจากความเครียด –
และผลกระทบของอาการดังกล่าวทีม่ ตี อ่ พ่อพันธุ์
แม่พนั ธุไ์ ก่เนือ้
พลังงานและกรดอะมิโนเป็นสารอาหารทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อราคาของอาหารไก่เนือ้ มากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั เชือ่ กันว่า
การให้กรดอะมิโนจะทำให้ไก่เนือ้ มีคณ
ุ ภาพ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว ผลทีไ่ ด้นนั้ แตกต่างกันไปขึน้ กับระดับพลังงาน
ของอาหาร Jonde los Mozos นักวิจยั ด้านสัตว์ปกี จาก
Trouw Nutrition หารือถึงวิธก
ี ารจัดทำโมเดลการประเมิน
ประสิทธิภาพของไก่เนือ้ เมือ่ รับสารอาหารทีส่ ำคัญต่าง
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ชนิดกัน เพือ่ ช่วยให้นกั โภชนาการสามารถจัดโปรแกรม
อาหารทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในแง่ผลกำไรทางธุรกิจ
ประโยชน์ของพลาสมาแบบผง (Spray-dried plasma,
SDP) ในอาหารลูกสุกรนัน
้ เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้ว
แต่ถงึ กระนัน้ ผูผ้ ลิตบางรายก็ยงั ไม่มนั่ ใจในการใช้พลาสมา
เนือ่ งจากมีขอ้ กังวลเรือ่ งความปลอดภัยจากไวรัส
ดร. Lourens Heres ผูจ้ ดั การฝ่ายสนับสนุนเชิงเทคนิค
ของ Sonac จะมาอธิบายถึงงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ขัน้ ตอนการแปรรูปวิธตี า่ งๆ ทีส่ ามารถฆ่าไวรัสทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ทงั้ หมด
ดร. Choi Siyeong ผูจ้ ดั การฝ่ายเทคนิคประจำภูมภิ าค
–แผนกสุกร จาก BIOMIN Singapore นำเสนอผลงาน
วิจยั เกีย่ วกับผลกระทบของอาหารเสริมทีม่ ตี อ่ สุกร
ระยะรุน่ /ระยะขุน โดยใช้สารเติมแต่งไฟโตเจนิก
(Phytogenic Feed Additive, PFA) โดยรวมแล้ว
การให้ PFA จะเพิม่ ประสิทธิภาพของสุกร และโปรตีน
ในอาหารสัตว์ทลี่ ดลงก็จะได้รบั การชดเชยผ่านการให้
อาหารเสริม PFA
รับมือกับข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมในภูมภิ าคเอเชีย
ความต้องการผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์ในภูมภิ าคเอเชีย
นัน้ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ นับเป็นความท้าทายอย่างยิง่
เทคโนโลยีอาหารสัตว์สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ผลิตโปรตีนจากสัตว์ และช่วยลดผลกระทบทีม่ ตี อ่
สิง่ แวดล้อมซึง่ เกิดจากการเลีย้ งปศุสตั ว์ งานนำเสนอของ
คุณ Thaddeo A. Sookcharoen จาก Cargill จะให้

ข้อมูลเชิงลึกในการเข้าถึงตลาดนี้ พร้อมกับการเผชิญหน้า
กับกฎข้อบังคับทีห่ ลากหลายทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคเอเชีย
เกีย่ วกับ FIAAP
นิทรรศการและงานประชุมของ FIAAP จะพูดถึง
ส่วนผสมและสารเติมแต่งทีใ่ ช้ในการกำหนดสูตร
อาหารสัตว์ โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงจากทัว่ โลกเข้าร่วม
งานประชุมครัง้ นีจ้ ะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของ
นักโภชนาการ, สัตวแพทย์, นักพัฒนาสูตรอาหารสัตว์,
CEO, ผูบ
้ ริหารโรงผลิตอาหารสัตว์, ผูผ้ ลิตครบวงจร,
ผูป้ ระสานงานผลิต, โรงเพาะฟัก และอืน่ ๆ
FIAAP Animal Nutrition Conference

ประจำปีครัง้ ที่ 7 จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2016
ทีก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย ซึง่ จัดขึน้ ในสถานทีเ่ ดียวกับ
VICTAM Asia, Aquafeed Horizons Conference
และ Petfood Forum Asia การจัดงาน VICTAM Asia
ประจำปี 2016 ได้รวมเอานิทรรศการของ FIAAP,
VICTAM และ GRAPAS (และงานประชุมเชิงวิชาการ
ในแต่ละนิทรรศการ) เข้าไว้ดว้ ยกันในทีเ่ ดียว
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 29 – 31 มีนาคม
รายละเอียดการลงทะเบียน
หากต้องการรับข้อมูลเพิม่ เติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วม
FIAAP Animal Nutrition Conference โปรดไปที่
www.fiaap-conferences.com

Aquafeed Horizons Asia
หัวข้อของการประชุม
Aquafeed ในครั้งนี้จะกล่าวถึง
การใช้ส่วนผสมทางเลือก
เพื่อทดแทนส่วนผสมมาตรฐาน
ครัง้ ที่ 9 จะจัดขึน้ ในวันที่
มีนาคม 2016 ทีศ่ นู ย์ประชุมไบเทค ในวันแรก
ของงานจัดแสดงสินค้า FIAAP/VICTAM/GRAPAS
Asia 2016 งานประชุมนีอ
้ อกแบบขึน้ สำหรับ
ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์นำ้ เชิงพาณิชย์และบุคคลอืน่ ๆ
ทีต่ อ้ งการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสูตรอาหารล่าสุดและ
โซลูชนั การแปรรูปทีม่ ใี ห้ เพือ่ การผลิตอาหารสัตว์นำ้
กำหนดการสำคัญในการประชุมประจำปี 2016 นี้
จะกล่าวถึงการใช้วตั ถุดบิ ทดแทนในการผลิตอาหารปลา
และแนวโน้มโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับส่วนผสมอาหารทีท่ ำ
จากพืช ผูแ้ ปรรูปและพัฒนาสูตรอาหารจะได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงจากวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิตอาหาร
แบบดัง้ เดิมจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัว่ โลกทีค่ ร่ำหวอดในวงการ
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Aquafeed Horizons Asia
29

ผูจ้ ดั งานและรายละเอียดการลงทะเบียน
Aquafeed Horizons Asia จัดโดย Aquafeed.com
ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการข้อมูลเกีย่ วกับอาหารสัตว์นำ้ มาตัง้ แต่ปี
1998 ผ่านเว็บไซต์ นิตยสาร และจดหมายข่าวฟรี
เพือ่ สนับสนุนวงการอุตสาหกรรม รวมถึงจัดงาน
ประชุมเชิงวิชาการ งานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค
ผูเ้ ข้าร่วมจำเป็นต้องลงทะเบียนออนไลน์ลว่ งหน้าจึง
จะมีสทิ ธิเ์ ข้าร่วม รับข้อมูลเพิม่ เติมและลงทะเบียนได้ท:ี่

โปรแกรมการประชุม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการใช้เครือ่ งอัดผ่านเกลียวกับส่วนผสมสำหรับอาหารสัตว์นำ้
Joseph P. Kearns รองประธานฝ่ายอาหารสัตว์นำ้ จาก Wenger Manufacturing, Inc. สหรัฐอเมริกา
อาหารปลาปริมาณแป้งต่ำชนิดจมน้ำทีม่ คี วามทนทาน และตัวอย่างการใช้แมลงเป็นโปรตีนทางเลือก
Urs Wüst ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นำ้ และอาหารสัตว์เลีย
้ ง หน่วยธุรกิจโภชนาการจาก Bühler AG
สวิตเซอร์แลนด์
การควบคุมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์นำ้
Olafur H Jonsson ผูอ
้ ำนวยการบริหารจาก Tovalia sarl ฝรัง่ เศส
การจัดการกับวัตถุดบิ อาหารสัตว์กอ่ นแปรรูป เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้กบั อาหารสัตว์นำ้
ดร. Dominique P. Bureau ศาสตราจารย์จาก University of Guelph แคนาดา
อาหารสัตว์เพือ่ อนาคต: ความท้าทายและโอกาสเพือ่ อุตสาหกรรมเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ทีก่ า้ วหน้าและยัง่ ยืน
ดร. M A Kabir Chowdhury ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์สากล – แผนกเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ จาก Jefo Nutrition Inc. แคนาดา
ความก้าวหน้าเกีย่ วกับกรดอะมิโนทีใ่ ช้ในอาหารกุง้
ดร. Alexandros Samartzis ผูจ้ ดั การฝ่ายขายเชิงเทคนิคประจำภูมภิ าคจาก Evonik (SEA) สิงคโปร์
แพลตฟอร์ม GARt เพือ่ การวิเคราะห์กลยุทธ์การควบคุมโรค AHPND/EMS ในกุง้
ดร. Margriet Drouillon ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัตว์นำ้ จาก University of Ghent เบลเยียม
ผลกระทบของสารชีวภาพสำหรับเร่งปฏิกริ ยิ าทีท่ ำจากดินอัลโก ทีม่ ตี อ่ การย่อยอาหารและการเติบโตของลูกกุง้
(Litopenaeus vannamei)
Maarten Jay van Schoonhoven

ผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจสัตว์นำ้ จาก Olmix ฝรัง่ เศส
อาหารสัตว์เพือ่ ประโยชน์ใช้สอย: การกำจัดแมลงเพือ่ ลดผลกระทบจากโรคในปลาและกุง้ ในฟาร์ม
ดร. Peter Coutteau ผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจ –แผนกเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ จาก Nutriad International NV เบลเยียม
การใช้สารสกัดจากพืชในอาหารเลีย้ งสัตว์นำ้ : จากแนวทางดำเนินการสูก่ ารใช้งานจริง
Clementine Oguey ผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ้ จาก PANCOSMA & Associates สวิตเซอร์แลนด์

feedconferences.com
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Global Milling Conference
กับ GRAPAS Asia
สองในสามของผูจ้ ดั แสดง
ผลงานในนิทรรศการ

VICTAM/FIAAP/GRAPAS
Asia 2016 ทีศ
่ นู ย์ประชุมไบเทค

กรุงเทพฯ ประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่
29 – 31 มีนาคม 2016
ได้ลงทะเบียนจัดแสดงผลิตภัณฑ์
ของตนภายใต้ปา้ ยแบนเนอร์
GRAPAS––

GRAPAS ซึง่ เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมโรงสีขา้ ว
โรงแป้ง และโรงผลิตพาสตาเริม่ ได้รบั การยอมรับมาก
ยิง่ ขึน้ จากบรรดาผูจ้ ดั แสดงผลงานในนิทรรศการ
ผูจ้ ดั แสดง 25% นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตน
ในส่วนของ FIAAP
“แม้วา่ ผูจ้ ดั แสดงสินค้าจะเรียกงาของเราว่า
VICTAM Asia แต่กเ็ ห็นได้ชด
ั เจนว่าพวกเขานำเสนอ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์สำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจโรงสีดว้ ย”
Henk van de Bunt, CEO ของ Victam International
ผูร้ บั ผิดชอบการจัดงานในครัง้ นี้ กล่าวกับ Roger Gilbert
ผูจ้ ดั งานประชุม GRAPAS Conference จากนิตยสาร
Milling and Grain

GRAPAS Asia Conference เป็นกิจกรรมสำคัญที่
ช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมโรงสี
ซึง่ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมทัง้ หมด เขากล่าวเสริม
นีจ่ ะเป็นครัง้ ที่ 4 ทีน่ ติ ยสาร Milling and Grain –
ซึง่ เดิมชือ่ ว่า Grain and Feed Milling Technology
จะเป็น–ผูร้ บั ผิดชอบงานในฐานะของผูจ้ ดั นิทรรศการ
“ในงานจัดแสดงสินค้าครัง้ นี้ เราให้การสนับสนุนงาน
ประชุมเชิงวิชาการทีใ่ ช้เวลาหนึง่ วันสำหรับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับวงการโรงแป้ง โรงสีขา้ ว และโรงผลิตพาสตา และ
บุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคธุรกิจนี”้ คุณ Gilbert กล่าว
“ในปีนี้ เราได้เดินทางไปยังประเทศในเอเชียหลายแห่ง
รวมถึงไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน จีน ฟิลปิ ปินส์ และ

ตะวันออกกลาง และได้โปรโมตงานประชุมทีใ่ ช้เวลา
หนึง่ วันนี้ ในฐานะจุดนัดพบสำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
โรงสีทวั่ ภูมภิ าค” เขากล่าวเสริม
“เป็นทีช่ ดั เจนว่าผูป้ ระกอบธุรกิจโรงสี โดยเฉพาะ
โรงสีขา้ วและโรงแป้ง มีโอกาสได้พบกันน้อยมาก
งาน GRAPAS จึงนับเป็นโอกาสอันดียงิ่ ทีท่ กุ ประเทศ
จะสามารถพบกันได้อย่างสะดวก
“เมืองใหญ่หลายแห่งในเอเชียมีการจราจรติดขัด
แต่กรุงเทพฯ มี ‘รถไฟลอยฟ้า’ ทีส่ ามารถพาผูเ้ ข้าร่วมจาก
ตัวเมืองไปยังนิทรรศการทีไ่ บเทคได้อย่างสะดวกสบาย”

จุดมุง่ หมายของการประชุม
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการมอบข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราจะจัดงานประชุม
Global Milling & GRAPAS Conference Asia

ประจำปี 2016 ขึน้ ในวันแรกของนิทรรศการ –
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 ตัง้ แต่ 10:00-17:00 –
โดยแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ ช่วงเช้าหนึง่ ช่วง
และช่วงบ่ายสองช่วง
“สิง่ ทีร่ อผูป้ ระกอบการโรงสีในวันแรกของงานก็คอื
การประชุมเชิงวิชาการทีเ่ หมาะกับตารางเวลาทีย่ งุ่ ของ
พวกเขา” คุณ Gilbert กล่าว
“เราได้แบ่งงานประชุมออกเป็นสามช่วง โดยมุง่ เน้น
เรือ่ งอาหาร แป้ง และข้าว ตัง้ แต่การควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต
การจัดงานรูปแบบนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมสามารถเข้าออก
งานประชุมได้อย่างสะดวกตามความต้องการของตน
ในวันจัดแสดงสินค้าซึง่ เป็นวันทีย่ งุ่ มาก” กล่าวโดย
ผูจ้ ดั งาน Roger Gilbert
“งานของเราจะมุง่ เน้นในงานสามส่วนเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมข้าว แป้ง และนวัตกรรม” เขากล่าวเสริม
“เราจะเริม่ ต้นด้วยการนำเสนอมุมมองของประเทศไทย
ทีม่ ตี อ่ ภาพรวมของอุตสาหกรรม แล้วจึงมุง่ เน้นเกีย่ วกับ
การพัฒนาข้าวและคุณภาพของข้าวสำหรับเจ้าของโรงสี”
หัวข้อทัง้ สามส่วนจะครอบคลุมถึงประเด็นต่อไปนี:้
ส่วน A: การผลิตแป้ง – การแปรรูป ควบคุมคุณภาพ
จัดเก็บ และขนส่ง
ส่วน B: การสีขา้ ว – การแปรรูปและดำเนินการ
เคลือ่ นย้าย
ส่วน C: นวัตกรรมการสีขา้ วและผลิตแป้ง – เทคโนโลยี
และการพัฒนา
โปรแกรมของเราครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆ มากมาย
รวมถึง:
• ระบบโรงสีและโรงแป้งทีย่ งั่ ยืน และประหยัดพลังงาน
• การจัดเก็บเพือ่ รักษาคุณภาพของข้าว
• การทำโรงสีและโรงแป้งอย่างมีประสิทธิภาพ –
ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม
• เทคโนโลยีการอัดผ่านเกลียว– การแปรรูปข้าว
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• ข้าวอินทรีย์ – ผลิตภัณฑ์ขา้ วเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
• วิธวี เิ คราะห์แบบใหม่สำหรับข้าวและแป้ง
• การจัดเรียงโดยพิจารณาตามสี – คุณประโยชน์ใน
ภาพรวมและต้นทุนทีต่ อ้ งใช้
• โซลูชนั การปลูกพืช – จากธัญพืชสูบ่ ะหมีแ่ ละพาสตา
• การเสริมความแข็งแกร่งของข้าวและแป้ง ต้นทุนในการดำเนินการ
รายละเอียด
การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษโดยมีลา่ มพูด
พร้อมแปลเป็นภาษาไทย และอาจมีการแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษในบางกรณี ในงานจะมีกาแฟและ
อาหารว่างมือ้ เช้าและมือ้ บ่ายให้ (แต่จะไม่มอี าหารกลางวัน)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน:
สามารถลงทะเบียนได้ทหี่ น้างานด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐห
รือสกุลเงินทีเ่ ทียบเท่า หรือสมัครล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ที่
www.gfmt.co.uk/grapas

“เราคาดหวังว่าจะมีตวั แทนเข้าร่วม 100 – 200 คน
ในวันนัน้ ตัวแทนควรสมัครทางออนไลน์กอ่ นเข้าร่วมงาน
เพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถเตรียมป้ายชือ่ และแพ็คเอกสารข้อมูล
ไว้ให้ลว่ งหน้า
“เราจะมอบ International Milling and Grain Directory
ประจำปี 2016 ทีเ่ พิง่ ตีพมิ พ์ให้กบั ผูส้ มัคร 50 คนแรกฟรี
และผูเ้ ข้าร่วมงาน 100 คนแรกทีล่ งทะเบียนออนไลน์
จะได้รบั สิทธิเ์ ป็นสมาชิกนิตยสาร Milling and Grain
Directory เป็นเวลา 12 เดือน” เขากล่าวเสริม

ผูเ้ ข้าร่วมงานจะได้รบั โอกาสเข้าพบกับผูบ้ รรยาย
และตัวแทนคนอืน่ ๆ ในระหว่างพักดืม่ กาแฟ
ผูท้ ลี่ งทะเบียนล่วงหน้าจะได้รบั ‘ประกาศนียบัตรรับรอง
การเข้าร่วมงาน’ เมือ่ สิน้ สุดวัน
ความเป็นมา
เป็นนิทรรศการทีจ่ ดั โดย Victam International
ซึง่ ดำเนินไปพร้อมกับการนิทรรศการ VICTAM และ
FIAAP ทีก
่ รุงเทพฯ ประเทศไทย (ตัง้ แต่วนั ที่ 29 – 31
มีนาคม 2016) ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
(BITEC) Perendale Publishers Limited –
ผูต้ พี มิ พ์นติ ยสาร International Milling Directory และ
Milling and Grain ทีม
่ ชี อื่ เสียงมาเป็นเวลานาน –
เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกให้เป็นผูอ้ ปุ ถัมป์งานประชุม GRAPAS
Conference และยังเป็นสปอนเซอร์ของงานมอบรางวัล
GRAPAS ประจำปี 2016 อีกด้วย
GRAPAS

สปอนเซอร์ของเรา
ผูจ้ ดั งาน GRAPAS Conference Asia ขอขอบคุณใน
ความเอือ้ เฟือ้ ของสปอนเซอร์ทกุ รายทีใ่ ห้การสนับสนุน
การจัดงานของเราเสมอมา รวมถึงงานในปี 2016
ครัง้ นีด้ ว้ ย ซึง่ ได้แก่: Muyang ประเทศจีน;
Texas A&M ประเทศสหรัฐอเมริกา; Bühler Group
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์; Amandus Khal ประเทศเยอรมนี;
Silos Cordoba ประเทศสเปน; Perten ประเทศสวีเดน;
Agentis Innovations ประเทศไทย; องค์การตลาด

เพือ่ เกษตรกรของประเทศไทย; สมาคมโรงสีขา้ วไทย
และกระทรวงเกษตรกร ประเทศไทย
อย่าลืม
บริษทั มากมายทีง่ านนิทรรศการ VICTAM/FIAAP/GRAPAS
จะจัดแสดงงานอุปกรณ์เสริมชิน้ สำคัญทีม่ คี วามจำเป็น
อย่างยิง่ เพือ่ การปฏิบตั งิ านอย่างราบรืน่ ของโรงแป้งและ
โรงสีขา้ ว
นอกจากการแปรรูป จัดเก็บ และการขนส่งธัญพืชแล้ว
GRAPAS จะจัดแสดงงานอุปกรณ์เสริมชิน
้ สำคัญทีม่ ี
ความจำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ การปฏิบตั งิ านอย่างราบรืน่ ของ
โรงแป้ง ยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีการสีขา้ วและผลิตแป้ง
รวมถึงพาสตา ซีเรียลอาหารเช้า และผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเคีย้ วจากเครือ่ งอัดเกลียว
GRAPAS ยังจัดแสดงอุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้งานในโรงสี
แต่โดยหลักแล้วจะครอบคลุมถึงระบบและเทคโนโลยี
เฉพาะทางซึง่ ใช้ในโรงสีขา้ วและโรงแป้ง พร้อมกับ
งานจัดแสดงเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดเก็บ ถนอมคุณภาพ
และขนส่งธัญพืช งานยังจัดแสดงผลงานด้านการ
ผลิตบะหมี่ ซีเรียลอาหารเช้า และขนมขบเคีย้ วจาก
เครือ่ งอัดเกลียวอีกด้วย
“วัตถุประสงค์ทสี่ ำคัญของเราคือการรับรองความปลอดภัย
ของอาหารและการมีอาหารพร้อมให้บริการผ่านการใช้
เทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในกระบวนการสีขา้ ว
และผลิตแป้งเพือ่ แปรรูปอาหาร แป้ง และข้าว”
คุณ Gilbert สรุป
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Petfood Forum Asia
(รูปทางขวา) รองประธานฝ่ายความปลอดภัยของอาหารจาก Walmart
ผูบ้ รรยายมากความสามารถทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 30 มีนาคม 2016
Frank Yiannas

Frank Yiannas รองประธานฝ่ายความปลอดภัยของ
อาหารจาก Walmart จะเป็นผูบ้ รรยายเปิดงาน Petfood
Forum Asia 2016 หลังจากการนำเสนอของเขา
ในหัวข้อการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของ
อาหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญคนอืน่ ในวงการอุตสาหกรรมจะร่วม
แบ่งปันผลงานวิจยั ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับ
ตลาดอาหารสัตว์เลีย้ ง โภชนาการสัตว์เลีย้ งและ
ส่วนผสมอาหารสัตว์เลีย้ ง ความปลอดภัย และการแปรรูป
ในภูมภิ าคเอเชียทีค่ วามเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา
ในระหว่างงาน Petfood Forum Asia ทีจ่ ดั ขึน้ เป็น
ครัง้ ที่ 5 แล้ว ผูเ้ ข้าร่วมจะได้เพลิดเพลินกับโอกาสอันดี
ในการพบปะทำความรูจ้ กั กับผูค้ นในวงการธุรกิจเดียวกัน
จากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทัว่ โลก
ด้วยประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่น ไทย จีน เกาหลีใต้
และไต้หวัน ซึง่ เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ดแู ลสัตว์เลีย้ งที่
เติบโตเร็วทีส่ ดุ ในระดับโลก และญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นตลาด
ผลิตภัณฑ์ดแู ลสัตว์เลีย้ งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ภูมภิ าคนี้
จึงมีความสำคัญและน่าดึงดูดสำหรับธุรกิจและผูป้ ระกอบ
วิชาชีพด้านอาหารสัตว์เลีย้ ง Petfood Forum Asia 2016
นำเสนอโอกาสทีไ่ ม่เหมือนใครเพือ่ ทีจ่ ะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ภูมภิ าคเหล่านี้ และร่วมเติบโตไปด้วยกัน

ด้านบน: ที่ Petfood Forum Asia ผูเ้ ชีย่ วชาญใน
วงการอุตสาหกรรมจะร่วมแบ่งปันผลงานวิจยั ล่าสุดและ
ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับตลาดอาหารสัตว์เลีย้ ง
โภชนาการสัตว์เลีย้ งและส่วนผสมอาหารสัตว์เลีย้ ง
ความปลอดภัย และการแปรรูปในภูมภิ าคเอเชียที่
ความเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา
ข่าวล่าสุดของ Petfood Forum Asia
รับทราบรายละเอียดทัง้ หมดและส่วนลดในการสมัคร:
www.petfoodforumevents.com

ตลาดอาหารสัตว์เลีย้ งในเอเชียแปซิฟกิ

www.petfoodindustry.com/articles/5079
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ต่อไปนีเ้ ป็นกำหนดเวลา รวมถึงรายละเอียดหัวข้อและผูบ้ รรยายตามทีแ่ ถลงข่าวให้ทราบ
08:30 – 09:30 การลงทะเบียนและเช็คอินพร้อมกาแฟและอาหารว่างมือ
้ เช้า
09:30 – 10:15 การบรรยายเปิดงาน: เหตุใดผูผ
้ ลิตอาหารสัตว์เลีย้ งควรพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของอาหาร
Frank Yiannas รองประธานฝ่ายความปลอดภัยอาหารจาก Walmart Inc. จะหารือถึงผลงาน
ของเขาเกีย่ วกับความปลอดภัยของอาหารเชิงพฤติกรรม วิธนี ำหลักการเหล่านีไ้ ปใช้ และสาเหตุที่
บริษทั อาหารสัตว์เลีย้ งควรปฏิบตั ติ ามแนวทางนี้
10:15 - 10:55 ความเคลือ
่ นไหวในวงการอาหารสัตว์เลีย้ ง: ข่าวล่าสุดเกีย่ วกับตลาดระดับโลกและภูมภิ าคเอเชีย
Mariko Takemura หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Euromonitor International พูดถึงการพัฒนาใน
ตลาดอาหารสัตว์เลีย้ งในภูมภิ าคเอเชียทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว และตลาดทัว่ โลก โดยมุง่ เน้นเรือ่ ง
แนวโน้มของตลาดในปัจจุบนั และโอกาสในอนาคต
10:55 – 11:35 แมลงมีสว
่ นเกีย่ วข้องอย่างไร? ทำความเข้าใจว่าการเปลีย่ นแปลงในจุลชีพ GI มีความเกีย่ วข้องกับสุขภาพ
ของสัตว์เลีย้ งอย่างไร
Emma Bermingham, PhD นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ AgResearch Ltd. แบ่งปันผลงานวิจย
ั
ทีป่ ระสบความสำเร็จในการรวมเอาไมโครไบโอตาในลำไส้เล็กเข้ากับพารามิเตอร์เชิงสรีรวิทยา
ของสัตว์กนิ เนือ้ เป็นครัง้ แรก ช่วยให้เราได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับผลของอาหารทีม่ ตี อ่ สุขภาพของ
สัตว์เลีย้ ง
11:35 – 13:00 อาหารกลางวัน
13:00 – 13:40 ส่วนผสมทีท
่ ำจากปลาเพือ่ การผลิตอาหารสัตว์เลีย้ ง
Andrew Mallison ผูอ
้ ำนวยการทัว่ ไปของ IFFO Ltd. จะนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกีย่ วกับการผลิต
และตลาดการค้าในระดับโลก ในหัวข้อผลกระทบของการพัฒนาด้านการบริหารฟาร์มเลีย้ งปลา,
การติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล, การรับรองความยัง่ ยืนทางสภาพแวดล้อม, ไขมันโอเมกา 3
แบบโซ่ยาว และมาตรฐานของสังคม
13:40 – 14:20 ปัจจัยขับเคลือ
่ นทีท่ ำให้ชนื่ ชอบลักษณะภายนอกของอาหารสุนขั ชนิดแห้ง: ผูบ้ ริโภคชาวไทย
Kadri Koppel, PhD ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์จากฝ่ายโภชนาการในมนุษย์ของ Kansas State
University จะนำเสนอผลลัพธ์ของงานวิจย
ั ทีพ่ จิ ารณารูปร่าง ขนาด และสีของอาหารสุนขั ชนิดแห้ง
ทีผ่ บู้ ริโภคชาวไทยชืน่ ชอบ และเปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ ด้จากชาวโปแลนด์และสหรัฐอเมริกา
14:20 – 15:00 จากต้นกำเนิดจนถึงชาม: วงจรชีวต
ิ ของอาหารสัตว์เลีย้ งทีอ่ ร่อยและปลอดภัย
Isabelle Guiller ผูอ
้ ำนวยการฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมระดับโลกของ Diana Pet Food
จะอธิบายวิธรี ะบุตวั ชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประเมินความอร่อย ความสด และความปลอดภัยของ
อาหารสัตว์เลีย้ ง โดยยึดจากผลการศึกษาวิจยั ประกอบหลายชิน้ การวิจยั จะช่วยกำหนดแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ปี่ ลอดภัยซึง่ ควรนำมาใช้ในกระบวนการผลิต
15:00 – 15:45 พักดืม
่ กาแฟ
15:45 - 16:25 การดำเนินงานทีส
่ ำคัญในการผลิตอาหารสัตว์เลีย้ งด้วยระบบอัตโนมัติ
Galen Rokey ผูอ
้ ำนวยการด้านเทคโนโลยีกระบวนการ ฝ่ายงานสัตว์เลีย้ งของ Wenger
Manufacturing หารือถึงนวัตกรรมสำคัญทีผ
่ ผู้ ลิตอาหารสัตว์เลีย้ งสามารถนำระบบอัตโนมัติ
มาทดแทนแรงงานคน ควบคุมกระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพคงเส้นคงวา
พร้อมเพิม่ ความเร็วในการสุม่ ตัวอย่างและทดสอบ
16:25 - 17:05 วิตามินทีส
่ ำคัญสำหรับสุนขั และแมว
Jeff Alix ผูจ
้ ดั การฝ่ายการตลาดโภชนาการสัตว์เลีย้ งระดับโลกของ DSM Nutritional Products
จะมาพิจารณาข้อมูลล่าสุดทัง้ ทีต่ พี มิ พ์แล้วและยังไม่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการ เพือ่ ค้นหาระดับ
การเสริมวิตามินทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสุนขั และแมว
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ในรับรองเพือ่ ประกันความปลอดภัย
ของอาหารสัตว์ GMP+
โอกาสอันดีในทุกกระบวนการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ดว้ ยการรับรอง GMP+

ในอีกหลายทศวรรษทีจ่ ะมาถึง ประชากรโลกจะเพิม่ ขึน้
จนถึงเก้าพันล้านคน ในเวลาเดียวกัน ประชากรโลกจะ
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ สิง่ นีส้ ง่ ผลให้เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์ทปี่ ลอดภัยมากขึน้ เช่น เนือ้ ผลิตภัณฑ์นม
และไข่ จึงจำเป็นต้องใช้วตั ถุดบิ อาหารสัตว์มากขึน้
เพือ่ เพิม่ ปริมาณการผลิตโปรตีนจากสัตว์ ซัพพลายเออร์
วัตถุดบิ อาหารสัตว์ทราบถึงสิง่ นีจ้ ากการเพิม่ ขึน้ ของ
อุปสงค์และการส่งออก ในเวลาเดียวกัน พวกเขาก็พบกับ
ข้อกำหนดด้านการควบคุมความปลอดภัยของอาหารสัตว์
และอาหารทีเ่ ข้มงวดยิง่ ขึน้
GMP+ International มีเครือ
่ งมือทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ เพือ่ รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ
ในตลาดการส่งออก รวมทัง้ ตลาดภายในประเทศ

แผนการรับรองอาหารสัตว์ของ GMP+ ไม่เพียงแต่
กำหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับสถานทีผ่ ลิตอาหารสัตว์เท่านัน้
แต่ยงั รวมไปถึงการจัดเก็บ ขนส่ง พนักงาน แนวทางปฏิบตั ิ
การจัดทำเอกสาร และอืน่ ๆ GMP+ International
จะร่วมมือกับคูค้ า้ ของตนเพือ่ นิยามเงือ่ นไขทีช่ ดั เจนอย่าง
โปร่งใส เพือ่ รับรองความปลอดภัยและยัง่ ยืนของ
อาหารสัตว์ และหน่วยงานรับรองจะสามารถดำเนินการ
ตรวจสอบอย่างอิสระได้ บริษทั ทีผ่ า่ นการรับรองจาก
GMP+ จะได้รบ
ั ข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์และนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
เช่น ฐานข้อมูล จดหมายข่าว คำถามคำตอบ หลักสูตร
และงานสัมมนา
ด้วยบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมมากกว่า 14,500 แห่งในกว่าประเทศ
70 ประเทศ GMP+ International จึงเป็นผูเ้ ล่นชัน
้ นำ
ในธุรกิจรับรองความปลอดภัยของอาหารสัตว์ ใบรับรอง

GMP+ ยังเป็นหลักประกันเชิงคุณภาพเพิม
่ เติมสำหรับ
นักธุรกิจทุกรายทีท่ ำธุรกิจกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ระดับสากล
เครือ่ งหมายคุณภาพของ GMP+ International
เป็นการบ่งบอกนักธุรกิจเช่นคุณว่าบริษทั จาก
วงการอาหารสากลให้การรับรองความน่าเชือ่ ถือ
คุณภาพ ความยัง่ ยืน และความปลอดภัย การรับรองนี้
หมายความว่าธุรกิจดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตามทีห่ น่วยงานควบคุม
ระดับท้องทีแ่ ละระดับสากล
มาพบกับเราได้ทงี่ าน VICTAM Asia ในวันที่
30 มีนาคม 2016 หากต้องการรับข้อมูลเพิม
่ เติมและ
ลงทะเบียน โปรดไปทีเ่ ว็บไซต์ของเรา:
www.gmpplus.org และเข้าร่วมงานสัมมนา
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แม้วา่ ขณะนีส้ หภาพยุโรป (EU)
เป็นผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตเชือ้ เพลิง
อัดเม็ดชนิดไม้รายใหญ่ทสี่ ดุ แต่ใน
ไม่ชา้ เราคาดว่าทวีปอเมริกาเหนือ
จะเป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่ทสี่ ดุ
ส่วนภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะ
ตลาดสำคัญสำหรับเชือ้ เพลิงชีวมวล
อัดเม็ดเกรดอุตสาหกรรมซึง่ คิดเป็น
10 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการ
เชือ้ เพลิงอัดเม็ดทัว่ โลก

สนองความต้องการ
เชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ได้รบั ความนิยมอย่าง
รวดเร็วในฐานะจุดมุง่ หมายในการค้าขายเชือ้ เพลิง
ชีวมวลอัดเม็ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเกาหลีใต้และญีป่ นุ่
ทีป่ รึกษาด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ของ Pöyry Consulting
คาดการณ์วา่ ความต้องการเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเพิม่ ขึน้ เกินสองเท่าจากปี
2014 และจะมีปริมาณถึง 10 ล้านตันภายในปี 2025
ปัจจัยขับเคลือ่ นสำคัญของการคาดการณ์นกี้ ค็ อื
นโยบายพลังงานหมุนเวียนมากมายทีม่ ผี ลบังคับใช้
เพือ่ กระตุน้ การใช้งานชีวมวล

รวดเร็วแต่ไม่แน่นอน
ขณะนีเ้ กาหลีใต้เป็นตลาดเชือ้ เพลิงอัดเม็ดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน
ภูมภิ าค ซึง่ มีมาตรฐานพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Portfolio Standard, RPS) ทีก่ ำหนดให้
บริษทั ผลิตไฟฟ้าของเกาหลี (Genco) จะต้องใช้พลังงาน
หมุนเวียน 4 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2015 และ
10 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2022
สำหรับ Genco หลายแห่ง ทางเลือกทีม่ คี อื การใช้
เชือ้ เพลิงอัดเม็ดเกรดอุตสาหกรรมทีน่ ำเข้ามา ซึง่ รวมถึง
เชือ้ เพลิงอัดเม็ด EFB มาเผาร่วมกับถ่านในกระบวน
การผลิตไฟฟ้า ในปี 2014 ประเทศเกาหลีนำเข้าเชือ้ เพลิง
เกือบ 1.9 ล้านตัน ซึง่ 75 เปอร์เซ็นต์มาจากภายในภูมภิ าค
(เวียดนาม จีน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และญีป่ นุ่ )
จำนวนดังกล่าวนับเป็นการเติบโตครัง้ สำคัญ เมือ่ เทียบกับ
ยอดนำเข้าในปี 2012 ซึง่ มีเพียง 125 000 ตันเท่านัน้
การจัดหาเชือ้ เพลิงนัน้ สะดวกขึน้ เนือ่ งจากมีการทำ
สัญญาซือ้ ขาย ณ ขณะนัน้ ผ่านกระบวนการเสนอราคา
แทนทีจ่ ะทำข้อตกลงซึง่ ใช้เวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม
การเติบโตในอนาคตจะถูกจำกัดไว้ที่ 30 เปอร์เซ็นต์
16
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ซึง่ เป็นส่วนแบ่งของ RPS และสามารถใช้ชวี มวลเพือ่
ทำยอดดังกล่าว และแม้วา่ ความต้องการจะลดลงเหลือ
เพียง 1.3 ล้านตันในปี 2015 เราคาดว่าความต้องการ
จะเพิม่ ทวีคณ
ู เป็น 2.7 ล้านตันภายในปี 2020

ช้าแต่มนั่ คง
ตัง้ แต่เกิดภัยพิบตั สิ นึ ามิทฟี่ คุ ชุ มิ ะในเดือนมีนาคมปี 2011
ประเทศญีป่ นุ่ ได้กำหนดเป้าหมายพอร์ตโฟลิโอพลังงาน
หมุนเวียนภายในประเทศเป็นการเร่งด่วน โดยตัง้ เป้า
การใช้พลังงานหมุนเวียนที่ 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์
ของพลังงานรวมภายในปี 2030
นโยบายสำคัญประการหนึง่ สำหรับการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศญีป่ นุ่ ก็คอื โครงการ Feed-in Tariff (FIT)
โครงการนีก้ ำหนดให้หน่วยงานสาธารณูปโภคต้องซือ้
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนในราคาตายตัว
เป็นระยะเวลาตายตัว ซึง่ ปัจจุบนั กำหนดไว้ที่ 20 ปี
อัตรา FIT จะกำหนดขึน้ ทุกๆ ปีการเงิน วันที่ 1 เมษายน –
วันที่ 31 มีนาคม และเป็นการกระตุน้ การลงทุนทัง้ ใน
โครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้แต่ชวี มวล และการใช้ชวี มวล
ร่วมกับโรงผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินทีม่ อี ยูเ่ ดิม แม้วา่ ญีป่ นุ่
จะเป็นประเทศทีม่ ากด้วยป่าไม้เหมือนเกาหลี แต่กจ็ ำกัด
การผลิตเชือ้ เพลิงอัดเม็ดทีท่ ำจากไม้ และเลือกนำเข้า
เชือ้ เพลิงแทน
เชือ้ เพลิงอัดเม็ดทีน่ ำเข้าไปยังญีป่ นุ่ จนถึงปัจจุบนั นัน้
มีการเติบโตอย่างช้าๆ จากประมาณ 70,000 ตันในปี
2012 แล้วเพิม
่ ขึน้ อย่างเล็กน้อยอยูท่ ไี่ ม่เกิน 100,000 ตัน
ในปี 2014 แต่ญปี่ นุ่ แตกต่างจากเกาหลีตรงทีเ่ ลือกใช้
ข้อตกลงทีม่ ผี ลบังคับใช้ระยะยาว โดยทัว่ ไปคือสิบปี
โดยกำหนดราคาตายตัวและมีการปรับระดับเพิม่ ขึน้
อย่างง่ายทุกปี

ความไม่แน่นอนครัง้ ใหญ่
สำหรับจีน ตลาดพลังงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกและผูบ้ ริโภค
ถ่านรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก สถานการณ์นนั้ ขาดความชัดเจน
และมีความซับซ้อนมากกว่านัน้ รัฐบาลได้กำหนด
เป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 15 เปอร์เซ็นต์
รวมถึงเป้าหมายย่อยในการติดตัง้ ระบบทีส่ ามารถ
ผลิตพลังงานชีวมวลได้ถงึ 30 GW ภายในปี 2020
นอกจากนีแ้ ผนการดำเนินการเพือ่ ป้องกันและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศซึง่ ออกโดยคณะมนตรีแห่ง
รัฐของประเทศจีนในปี 2013 โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
เปลีย่ นบอยล์เลอร์ 450,000 เครือ่ งทีใ่ ช้พลังงานถ่าน
แทนด้วยทางเลือกเช่นเชือ้ เพลิงชีวมวล และ
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (NEA)) ก็มขี า่ วลือว่า
จะกำหนดเป้าหมายเกีย่ วกับเชือ้ เพลิงชีวมวลทีท่ า้ ทายขึน้
ในแผนการพัฒนาห้าปีฉบับที่ 13– โดยมุง่ หวังทีจ่ ะใช้
เชือ้ เพลิงอัดเม็ดทีท่ ำจากไม้และเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดแท่ง
50 ล้านตันภายในปี 2020
เชือ้ เพลิงชีวมวลเหล่านีส้ ว่ นใหญ่จะผลิตในประเทศจีน
แผนดังกล่าวเป็นงานทีย่ งิ่ ใหญ่มาก การผลิตเชือ้ เพลิง
อัดเม็ดทีท่ ำจากไม้ทวั่ โลกในขณะนีม้ ปี ริมาณเพียง
28 ล้านตันต่อปี การผลิตในประเทศจีนนัน
้ คาดว่า
มีปริมาณระหว่าง 300,000 ถึง 800,000 ตัน
และปริมาณการนำเข้าเชือ้ เพลิงอัดเม็ดทีท่ ำจากไม้ที่
ทราบในปี 2014 ก็มเี พียง 10,000 ตันเท่านัน้
จากข้อมูลทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา เห็นได้ชดั ว่าความต้องการ
เชือ้ เพลิงชีวมวลในภูมภิ าคแห่งนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ดังนัน้ จึงมีโอกาสในการลงทุนมากมายสำหรับผูท้ มี่ เี ศษชี
วมวลเหลือจากการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะมาจาก
อุตสาหกรรมไม้ อาหารสัตว์ ธัญพืช หรือน้ำมันปาล์ม
ซึง่ สามารถนำไปผลิตเชือ้ เพลิงอัดเม็ดเกรดอุตสาหกรรมได้
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Victam เฉลิมฉลอง
25 ปีในเอเชีย
Victam จะจัดงานเฉลิมฉลองเนือ
่ งในโอกาสครบรอบ
25 ปีของการจัดงานในทวีปเอเชียระหว่างการจัดงาน
ประจำปี 2016

งานนิทรรศการ Victam ครัง้ แรกนัน้ จัดขึน้
ในทีจ่ อดรถของโรงแรม และในปัจจุบนั ก็ได้
พัฒนาขึน้ มาจัดในหอประชุมติด
เครือ่ งปรับอากาศอันทันสมัยและ
โอ่โถงทีไ่ บเทค กรุงเทพฯ
งานจัดแสดงได้เติบโตจากพืน้ ทีไ่ ม่
กีร่ อ้ ยตารางเมตรในปี 1991 มาเป็น
หลายพันตารางเมตรในปี 2016 และ
ได้กลายเป็นงานจัดแสดง Victam
ครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย แต่เดิมงานของเรา
มีการจัดแสดงซุม้ เล็กๆ เพียง 80 ซุม้ เท่านัน้
แต่ในปัจจุบนั นีม้ ผี จู้ ดั แสดงกว่า 200 รายจากทัว่ โลก
และหลายรายก็เปิดซุม้ ขนาดใหญ่ทพี่ รัง่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และพนักงาน
การเติบโตเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ าดหวังไว้อยูแ่ ล้วเนือ่ งจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และ
ธัญพืชมีการเติบโตอย่างไม่นา่ เชือ่ ทัว่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ทัง้ ในช่วงเวลาปัจจุบนั นี้
และในอนาคต นอกจากนีย้ งั แสดงถึงการเติบโตของงานจัดแสดงสินค้าและ
งานประชุมเชิงวิชาการทีจ่ ดั ขึน้ ร่วมด้วย
Victam จะรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายในระหว่างการจัดนิทรรศการ
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รางวัลนวัตกรรมประจำปี 2016
Aquafeed Innovation Award
ในงานแสดงสินค้า FIAAP/VICTAM/GRAPAS
แต่ละครัง้ Aquafeed.com แหล่งข้อมูลสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นำ้ ระดับโลกต้องการรับทราบ
เกีย่ วกับส่วนผสมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีผ่ จู้ ดั แสดงได้
คิดค้นมาเพือ่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นำ้
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ เป็นภาคส่วนทีค่ อ่ นข้างใหม่
ในวงการอาหารสัตว์ นอกจากนีย้ งั มีความน่าตืน่ เต้น
ซับซ้อน และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าใน
วงการอาหารสัตว์นำ้ นัน้ มักจะเกิดจากวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร์ในบริษทั โภชนาการและเครือ่ งจักรกล
ผลงานของพวกเขาทีช่ ว่ ยพัฒนาวงการอาหารสัตว์ทเี่ ติบโ
ตรวดเร็วทีส่ ดุ ในโลกนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ ำคัญ Aquafeed.com
ตระหนักและยกย่องผลงานอันมีคา่ ของบริษทั เหล่านี้
ด้วยการมอบ Aquafeed Innovation Award
จะมีการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินใี้ ห้แก่ผจู้ ดั แสดง
ในงาน FIAAP/VICTAM/GRAPAS ผูช้ นะรางวัลได้แก่
Wenger, Geelen Counterflow และ ดร. Eckel ในปี
2015 คณะกรรมการประทับใจผลงานของ iScan IM
จาก Tovalia Intelscan ประเทศฝรัง่ เศส ผลิตภัณฑ์นี้
สามารถวัดความหนาแน่นของเม็ดผลิตภัณฑ์แต่ละเม็ด
ทีผ่ า่ นเครือ่ งอัดเกลียวได้อย่างแม่นยำ ให้ขอ้ มูลขนาด
ของเม็ดผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนือ่ งทางออนไลน์

เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของเครือ่ งอัดเกลียว
นอกจากนีย้ งั สามารถวัดความสว่างของเม็ดผลิตภัณฑ์
เพือ่ ประเมินระดับการดูดซับน้ำมันได้อกี ด้วย
ระบบได้ผา่ นการพิสจู น์ประสิทธิภาพของตนเองแล้ว
ในอุตสาหกรรมเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ โดยใช้วดั ละนับจำนวน
ลูกปลาแซลมอนทีย่ งั มีชวี ติ ขณะทีถ่ กู ปัม๊ จากถังหนึง่ ไป
อีกถังหนึง่ อย่างรวดเร็ว
ผูเ้ ข้าชมงาน FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2016
อาจได้ฟงั บรรยายจากผูอ้ ำนวยการบริหารของ Tovalia
คุณ Olafur Jonsson ในงานประชุมของ
Aquafeed.com ทีช
่ อื่ ว่า Aquafeed Horizons Asia
ซึง่ จัดขึน้ ในวันแรกของงาน
“ถ้าคุณจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ FIAAP/VICTAM/GRAPAS
Asia 2016 ซึง่ มอบคุณประโยชน์ทส
ี่ ำคัญให้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์นำ้ ในแง่ของนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ การทำกำไร ความปลอดภัย หรือความยัง่ ยืน
ซึง่ วางจำหน่ายในตลาดหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2014
เราอยากทราบข้อมูลเกีย่ วกับนวัตกรรมเหล่านี”้ กล่าวโดย
Suzi Dominy ผูจ
้ ดั พิมพ์วารสาร Aquafeed.com
“กรอกแบบฟอร์มในคูม่ อื ผูจ้ ดั แสดงผลงานทันที –
หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 15 มกราคม 2016”

All About Feed Innovation Award
All About Feed ร่วมมือกับ Victam อีกครัง้ เพือ
่
จัดงานมอบรางวัลโภชนาการอันทรงเกียรติ
(รูปภาพทางด้านบน) เราเชิญให้บริษทั ต่างๆ
ส่งนวัตกรรมทีผ่ ลักดันวงการโภชนาการสัตว์และ
ส่วนผสมอาหารสัตว์ให้กา้ วหน้า ผูส้ ง่ ผลงานจะได้รบั
การจัดอันดับในแง่ของความเกีย่ วข้องและคุณค่าทีม่ อบ
ให้วงการอาหารสัตว์ ผลงานนวัตกรรมทีน่ า่ ประทับใจ
ทีส่ ดุ ของผูช้ นะรางวัลจะได้รบั การจัดแสดงที่ FIAAP &
VICTAM Asia 2016 จัดขึน
้ ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม
ทีก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกทัง้ หมดจะถูก
ระบุชอื่ ไว้ในเว็บไซต์ All About Feed ผลงานทีส่ ง่ เข้า
แข่งขันทัง้ หมดจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดจนกว่าจะ
ตีพมิ พ์ผลงาน
บริษทั ต่างๆ สามารถส่งส่วนผสมอาหารสัตว์ และ/หรือ
วัตถุดบิ อาหารสัตว์ และ/หรือ เทคโนโลยีโภชนาการ
สำหรับอาหารสัตว์ และ/หรือ อาหารสัตว์เลีย้ ง
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016 หากต้องการเข้าร่วมใน
การประกวดครัง้ นี้ นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี:้ เปิดตัววางจำหน่ายในตลาดหลังจาก
1 มกราคม 2014; ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการ
อุตสาหกรรมนี;้ มีคณ
ุ ค่าเชิงปฏิบตั งิ านสูงและบริษทั
ของคุณจะต้องมีบธู จัดแสดงผลงานภายในนิทรรศการ
ของเรา
สำหรับงาน FIAAP & VICTAM Asia ในปี 2014
บริษทั Biomin คว้าชัยชนะไปอย่างงดงามด้วยผลิตภัณฑ์
Fuzyme® เอ็นไซม์บริสท
ุ ธิช์ นิดแรกทีส่ ามารถขจัดพิษ
ไมโคท็อกซินในสัตว์ ซึง่ วางจำหน่ายในภูมภิ าคเอเชีย
ได้สำเร็จในเดือนมีนาคมปี 2013 ทีง่ าน VICTAM
International 2015 บริษท
ั Adifo คว้ารางวัลด้วย
การนำเสนอแนวคิดใหม่: เครือ่ งมืออเนกประสงค์
–MultiModel – MultiSpecies

All About Feed เป็นส่วนหนึง่ ของ Reed Business

Information เรายังมีบธู จัดแสดงงานและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
Olafur Jonsson
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ในงาน Victam Asia อีกด้วย เราหวังว่าจะได้พบคุณทีน่ นั่

รางวัล

ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านมัลติมเี ดีย เราทราบดีวา่
ถ้าคุณต้องการเข้าถึงเป้าหมายในตลาดอุตสาหกรรม
การเกษตร คุณจะต้องมีสอื่ การเข้าถึงตลาดเป้าหมาย
จังหวะเวลา และความคิดสร้างสรรค์ในส่วนผสมทีล่ งตัว
Reed Business Information เป็นพันธมิตรทีไ่ ว้
วางใจได้ เราทำงานร่วมกับแบรนด์เช่น All About
Feed, Dairy Global, Pig Progress และ World
Poultry ที่ Victam Asia ทีมบรรณาธิการและ
ผูจ้ ดั การบัญชีลกู ค้าทีม่ ากด้วยความสามารถของเรา
จะคอยหารือถึงทางเลือกทีเ่ หมาะกับธุรกิจของคุณ
และพัฒนาแผนการสือ่ สารเพือ่ ให้คณ
ุ ประสบความสำเร็จ
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับแบรนด์ตา่ งๆ
และติดต่อเราโดยตรง โปรดไปที่ www.rbiagri.net
GRAPAS Innovation Award

ในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา ระหว่างการจัดนิทรรศการ
FIAAP/VICTAM/GRAPAS ในเอเชีย และ
งาน FIAAP/VICTAM/GRAPAS ในยุโรป
รางวัล GRAPAS Innovation Award ได้สร้างชือ่ เสียง
เป็นทีน่ า่ จดจำให้กบั ผูจ้ ดั แสดงงานจากอุตสาหกรรมโรงสี
และโรงแป้งทัง้ สามส่วน
ด้วยการมุง่ เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง ข้าว
และซีเรียล เราได้มอบรางวัล GRAPAS Innovation
Award ให้กบ
ั ผลงานผลิตภัณฑ์มากมายทีท่ กุ คนใน
ภาคอุตสาหกรรมโรงสีควรรูจ้ กั
ในปีทแี่ ล้วทีย่ โุ รป เราได้มอบรางวัล GRAPAS
Innovation Award ให้แก่ผช
ู้ นะสองรายร่วมกัน ได้แก่

ในผลงาน Antares Plus Rollermill และ
ในผลงาน Similago II Rollermill (รับข้อมูลได้ท:ี่
http://issuu.com/gfmt/docs/mag1507_w1)
อันดับต่อมาได้แก่ FH Schule Muehlenbau GmbH
กับผลงาน Drum Groat Cutter TGS สำหรับการ
แปรรูปข้าวโอ้ต ซึง่ มีความสำคัญในฐานะอาหารประเภท
ซีเรียลทีผ่ า่ นการศึกษาทำความเข้าใจในวงกว้างยิง่ ขึน้
ในกลุม่ ผูช้ งิ รางวัลอันดับต่อมาทีต่ อ่ สูข้ บั เคีย่ วกันมาติดๆ
ซึง่ เรา ‘แนะนำอย่างยิง่ ’ ได้แก่ DSL Systems Ltd
กับผลงานระบบติดตามโรงงานจากระยะไกล OEE4
Bühler

Alapala

Feed/OEE4 Flour

ผลงานแนะนำอืน่ ๆ ได้แก่ CPM Europe BV
ด้วยผลงานเครือ่ งบดชนิดค้อนรุน่ ใหม่พร้อมการ
ออกแบบทีล่ ำ้ สมัย; IVS Dosing Technology
ด้วยผลงานเอ็นไซม์ POWLI และองค์ประกอบขนาดเล็ก
ในรูปแบบของเหลวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแปรรูป;
EnviroLogix Inc ด้วยผลงาน DNAble Salmonella
Rapid Screening Kit ทีใ่ ช้ตรวจหาปัญหาในวัตถุดบ
ิ ได้
อย่างรวดเร็ว; Tavolia Intelscan Sarl พร้อมผลงาน
แนวทางลดความร้อนผลิตภัณฑ์อดั เม็ดอย่างเหมาะสม
เพือ่ การประหยัด และสุดท้ายคือ The Dutch Milling
Technology International BV พร้อมผลงาน Pellet
Mill 850-250 และความก้าวหน้าเชิงนวัตกรรมใน
หลากหลายแง่มมุ
เมือ่ 2 ปีทผี่ า่ นมา GRAPAS Asia ได้มอบรางวัล
นวัตกรรมให้กบั 4B Braime Elevator Components
ด้วยผลงาน Hazardmon.com (รูปภาพด้านขวาบน)

ระบบตรวจจับการระเบิดของฝุน่ ซึง่ เป็นการพัฒนาระบบ
ติดตามการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ให้
ก้าวหน้าไปอีกขัน้ (รับข้อมูลที่ http://bit.ly/1PfZtmC)
อันดับต่อมาคือ Bühler ซึง่ ได้รบั รางวัล ‘แนะนำอย่างยิง่ ’
จากเครือ่ งคัดแยกสำหรับทำความสะอาดธัญพืชก่อนเข้า
โรงสี อันดับต่อมาคือบริษทั Morillon SAS กับผลงาน
Super SHG Hydrascrew สำหรับจ่ายวัตถุดบ
ิ ทีม่ ี
คุณสมบัตกิ ารไหลต่ำ
Milling and Grain (และ International Milling and
Grain Directory) ซึง่ เป็นผูส
้ นับสนุนรางวัล กำลังรับ
สมัครผลงานจากผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน GRAPAS
Asia 2016

สามารถรับใบสมัครได้ในคูม่ อื ของผูจ้ ดั แสดงผลงาน
เพียงเข้าสูร่ ะบบไปยังเว็บไซต์ตอ่ ไปนี:้ www.fiaap.com,
www.victam.com หรือ www.grapas.eu
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สถานทีจ่ ดั งาน

นิทรรศการครัง้ นีจ้ ะจัดขึน้ ที่
ศูนย์นทิ รรศการและ
การประชุมไบเทค (BITEC)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
แห่งนีอ้ อกแบบมาอย่างทันสมัย
สร้างขึน้ เพือ่ การจัดงานโดยเฉพาะ
ติดเครือ่ งปรับอากาศ และเดินทาง
จากตัวเมืองกรุงเทพฯ ได้สะดวก

ไบเทค–เป็นสถานทีท่ เี่ ดินทางไปง่าย
และพรัง่ พร้อมด้วยสิง่ อำนวย
ความสะดวกทันสมัย
งานแสดง
ชัน้ G
นิทรรศการ FIAAP/VICTAM/GRAPAS และ
ซุม้ ข้อมูลของ Victam (ล็อบบี)้
ชัน้ สอง
งานประชุมวิชาการ งานสัมมนาเชิงเทคนิค
งานประชุมใหญ่และงานประชุมสูงสุดของภูมภิ าคอาเซียน
การเดินทางไปทีไ่ บเทค
สามารถเข้าศูนย์ประชุมได้จาก 3 ทาง : ทางเข้าที่ 1
และ 2 จะอยูต่ ดิ ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 1)
และทางเข้าที่ 3 จะอยูต่ ดิ ถนนสุขมุ วิทซึง่ ต้องมาจาก
ทางด่วน
เดินทางโดย BTS (รถไฟลอยฟ้า)
สถานีบางนา (ทางออก 1) สำหรับบางนิทรรศการใน
ไบเทค อาจมีบริการรถรับ–ส่งจากทางเข้าถนนสุขมุ วิท
สูโ่ ถงนิทรรศการ

ด้านบน: ไบเทคให้บริการทีจ่ อดรถอันสะดวกสบาย–
ทัง้ ภายในอาคารและกลางแจ้ง พร้อมร้านอาหารและ
ร้านกาแฟให้เลือกครบครัน

20
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อาหารและเครือ่ งดืม่ แสนอร่อยทีไ่ บเทค
ทีมงานฝ่ายจัดเลีย้ งของไบเทคได้เตรียมอาหารและ
เครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิดไว้ให้บริการ เรามีรา้ นอาหาร
และภัตตาคารหลายแห่งในบริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งาน
ด้วยอาหารรสชาติหลากหลายตามความต้องการ
พบกับอาหารเอเชียและตะวันตกในภัตตาคารของเรา
ทีบ่ ริเวณโถงทางเดิน และศูนย์อาหารทีช่ นั้ ใต้ดนิ
หากต้องการทานอาหารว่างหรือดืม่ กาแฟ คุณสามารถ
ลองใช้บริการร้านกาแฟและเบเกอรีข่ องเราได้
Fahrenheit

ได้รบั การออกแบบตามคอนเซปต์การนำบรรยากาศ
กลางแจ้งมาสูพ่ นื้ ทีใ่ นอาคาร ภัตตาคารแห่งนีล้ อ้ มรอบ
ด้วยกระจกใส ให้บรรยากาศทีเ่ ปิดโล่งในพืน้ ทีอ่ นั กว้างขวาง
พร้อมแสงสว่างจากธรรมชาติ ให้บริการอาหารเอเชียและ
อาหารตะวันตกประเภทตามสัง่ และในแบบบุฟเฟต์
ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ G
Coffee i do

เดินทางโดยรถยนต์
ใช้เวลา 15 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางไปยัง
เขตธุรกิจกลางเมืองได้โดยตรงจากทางด่วน (10 กม.)
เชือ่ มกับถนนวงแหวนรอบนอก เพือ่ ไปยังส่วนอืน่ ๆ
ของกรุงเทพฯ เพือ่ หลีกเลีย่ งการจราจรติดขัดในชัว่ โมง
เร่งด่วน ห่างจากไบเทคเพียง 7 กม. พืน้ ทีจ่ อดรถทัง้
ในอาคารและกลางแจ้งสำหรับรถยนต์ 4,700 คัน –
ในอาคาร 1,680 คัน และกลางแจ้ง 3,020 คัน

ร้านกาแฟ ของว่าง และขนมอร่อยๆ
ทีเ่ หมาะสำหรับการนัง่ ผ่อนคลายในช่วงพักสัน้ ๆ
หรือนัดพบกันทีท่ างเข้าโถงนิทรรศการ

เดินทางโดยแท็กซี่
เพือ่ ความสะดวกสบาย คุณสามารถจองแท็กซีล่ ว่ งหน้า
ได้ทศี่ นู ย์ธรุ กิจ นอกจากนีย้ งั มีแท็กซีใ่ ห้บริการในบริเวณ
จุดรับส่งด้านหน้า EH 103

เพลิดเพลินกับอาหารในท้องทีแ่ ละอาหารต่างประเทศ
มากมายทีศ่ นู ย์อาหารของเรา ด้วยร้านขายอาหารและ
เครือ่ งดืม่ แสนอร่อยกว่า 40 ร้าน รับรองว่าคุณจะต้อง
เจอของถูกใจใน Food Connexion อย่างแน่นอน

สิง่ อำนวยความสะดวกสำหรับผูพ้ กิ าร
ไบเทคได้เตรียมสิง่ อำนวยความสะดวกต่างๆ
สำหรับผูพ้ กิ าร โดยมีการจัดเตรียมห้องน้ำสำหรับผูพ้ กิ าร
ไว้หลายจุดภายในสถานทีจ่ ดั งาน รวมทัง้ บริการ
ทีจ่ อดรถสำหรับผูพ้ กิ ารทีล่ านจอดรถใต้ดนิ ชัน้ B1

รายละเอียดการติดต่อ
ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 88
ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260
ประเทศไทย

Coffee i do

deli.cio.us.

ร้านอาหารพร้อมอินเทอร์เน็ตทีเ่ สิรฟ์ แซนวิช สลัด
และของหวานสุดเทรนดีโ้ ดยเชฟในครัวเปิด
Food Connexion

www.bitec.co.th

สถานทีจ่ ดั งาน

เวลาจัดกิจกรรม

21

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อาหาร และศาสนาของประเทศไทย
ผสมผสานเสน่หข์ องโลกเก่าและความสะดวกสบายของโลกใหม่ได้อย่างลงตัว แม้จะเป็นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วย
ความวุน่ วายในบางครัง้ แต่กจ็ ะต้อนรับคุณด้วยรอยยิม้ อันอบอุน่ เสมอ

ทุกๆ เรือ่ งเกีย่ วกับกรุงเทพฯ

ผูเ้ ยีย่ มชมมากมายทีเ่ ดินทางมากรุงเทพฯ
จะต้องเหน็ดเหนือ่ ยกับขนาดของเมืองและจำนวนของ
สถานทีน่ า่ สนใจทีม่ ใี นกรุงเทพฯ ทันที แท้จริงแล้ว
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ของกรุงเทพฯ นัน้ มีมากมาย
หลายหลากตลอดช่วงเวลาการพัฒนาทีร่ วดเร็วกว่า
สองศตวรรษของนครแห่งนี้ ตัง้ แต่การสถาปนาเมือง
ในปี 1782 โดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมหากษัตริยร์ ชั กาลทีห่ นึง่ แห่งราชวงศ์จกั รี
นับตัง้ แต่วนั มหามงคลนัน้ กรุงเทพฯ ก็ได้กลายเป็น
มหานคร ซึง่ ในศตวรรษที่ 21 มหานครแห่งนีก้ ม็ ี
ประชากรมากกว่าสิบล้านคน
แม้วา่ เมืองอันกว้างใหญ่และถนนทีอ่ กึ ทึกอาจทำให้
หวาดกลัวในเบือ้ งต้น แต่ผทู้ ใี่ ช้เวลาสักพักในกรุงเทพฯ
จะหลงรักสถานทีน่ า่ สนใจจำนวนมากมายทีม่ อี ยูใ่ น
กรุงเทพฯ ตัง้ แต่วดั ทีแ่ ปลกตาซึง่ เน้นย้ำประวัตศิ าสตร์
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ของพุทธศาสนาทีแ่ ข็งแกร่งในประเทศไทย ไปจนถึง
ช็อปปิง้ มอลล์ทนั สมัยหลายแห่ง ทีท่ ำให้การช็อปปิง้
กลายเป็นส่วนหนึง่ ของการพำนักในกรุงเทพฯ
เมือ่ อยูใ่ นกรุงเทพฯ ลองไปเยีย่ มชมพระบรมมหาราชวัง
(รูปภาพทางขวา) ซึง่ เป็นสถานทีน่ า่ สนใจแห่งต้นๆ
ของกรุงเทพฯ ตัง้ อยู่ ณ ใจกลางของกรุงเทพฯ
บนเกาะรัตนโกสินทร์ ยอดแหลมอันมลังเมลืองของ
พระบรมมหาราชวังตัง้ อยูใ่ นจุดทีม่ วี ดั หลายแห่งของ
กรุงเทพฯ ไม่วา่ จะเป็นวัดพระแก้ว วัดอรุณ และวัดโพธิ์
ซึง่ มีพระนอนและเป็นจุดกำเนิดโรงเรียนนวดแผนไทย
แห่งแรกของนครแห่งนี้
จุดหมายปลายทางทีเ่ ป็นหนึง่ แห่งนีเ้ ป็นสถานทีน่ า่ สนใจ
อันดับต้นๆ สำหรับผูเ้ ยีย่ มชมทุกคนทีเ่ ดินทางมากรุงเทพฯ
ทีต่ อ้ งการชืน่ ชมประเพณีทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของประเทศไทย แท้จริงแล้ว มีวดั ทีท่ ำศาสนพิธกี ว่า

กรุงเทพฯ

แห่งในกรุงเทพฯ และไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ ดิ ปกติเลยถ้า
คุณเดินทางในกรุงเทพฯ แล้วพบพระสงฆ์ครองผ้า
กาสาวพัสตร์สเี หลืองเดินบิณฑบาตในยามเช้าหรือ
เดินทางอยูท่ วั่ ไปในเมือง ซึง่ รวมถึงริมแม่นำ้ เจ้าพระยา
หรือ “แม่นำ้ แห่งกษัตริย”์ ซึง่ ผ่านวัดอรุณด้วย
แม่นำ้ เจ้าพระยาทีค่ ดเคีย้ วเชือ่ มต่อกับคลองจำนวน
มากมาย ดังนัน้ กรุงเทพฯ จึงมีฉายาว่า “เวนิสตะวันออก”
เมือ่ คุณเดินทางไปรอบๆ กรุงเทพฯ การล่องแม่นำ้
เจ้าพระยา การไปเทีย่ วตลาดน้ำ หรือไปสำรวจเมืองใน
ส่วนทีเ่ ป็นคลอง “ด้านหลัง” ก็เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจของ
กรุงเทพฯ ในตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว การท่องเทีย่ วด้าน
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ที่ ‘ต้องดู’
รวมถึงพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระทีน่ งั่ วิมานเมฆ
และวังสวนผักกาด ทัง้ หมดเป็นสถานทีเ่ ก็บรักษางาน
วิจติ รศิลป์ตา่ งๆ และเป็นสมบัตขิ องชาติอนั ล้ำค่า
นอกเหนือจากย่านประวัตศิ าสตร์ของกรุงเทพฯ
ก็ยงั มีสถานทีน่ า่ สนใจอืน่ ๆ อีกมากมายทีท่ ำให้วนั หยุด
ในกรุงเทพฯ ของคุณทัง้ สนุกและน่าจดจำ ย่านกลางเมือง
ริมถนนสีลมและสุขมุ วิทมีระบบรถไฟฟ้าทีส่ ะดวกสบาย
ซึง่ รวมถึงรถไฟลอยฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดนิ ทีท่ ำให้การ
เดินทางในกรุงเทพฯ ทัง้ ง่ายและสนุก เชือ่ มต่อโรงแรม
เข้ากับช็อปปิง้ มอลล์และตลาดแบบดัง้ เดิมโดยตรง เช่น
มาบุญครองและตลาดนัดจตุจกั ร (JJ) ระบบรถไฟฟ้า
400

และ BTS ได้ยกระดับการช็อปปิง้ ของกรุงเทพฯ
ให้อยูใ่ นระดับโลกอย่างแท้จริง
เคล็ดลับทีส่ ำคัญ
ระวังคนร้ายหลอกลวง ซึง่ รวมถึง ตุก๊ ตุก๊ ร้านขายอัญมณี
และร้านตัดเสือ้ ผ้า ซึง่ มีอยูท่ วั่ ไปตามแหล่งท่องเทีย่ วที่
นักท่องเทีย่ วนิยม
จำไว้วา่ ไม่มขี องฟรีในโลก ควรเรียกแท็กซีท่ วี่ งิ่ อยู่
(ไฟสีแดงหมายความว่ารถว่าง) ซึง่ มักจะใช้มเิ ตอร์
ในขณะทีแ่ ท็กซีท่ จี่ อดอยูม่ กั เรียกราคาตายตัวทีส่ งู
หรือจะพาคุณไป “ฟัน” ตามสำนวนไทยๆ
ระวังการโกงบัตรเครดิตทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่าคลาดสายตา
จากบัตรของคุณระหว่างทำธุรกรรม ระวังพวกล้วงกระเป๋า
และกระชากกระเป๋าเสมอ ชาวต่างชาติจะถูกกระชาก
ทรัพย์โดยโจรทีน่ งั่ บนรถมอเตอร์ไซค์ขณะเดินอยูบ่ นถน
นทีจ่ อแจ หรืออยูบ่ นยานพาหนะทีเ่ ปิดโล่ง เช่น ตุก๊ ตุก๊
ถ้าคุณเดินทางโดยรถบัส ดูให้แน่ใจว่าคุณได้เก็บเงินสด
และของมีคา่ ไว้อย่างปลอดภัยแล้ว
มีหลายครัง้ ทีผ่ โู้ ดยสารถูกขโมยสิง่ ของจากกระเป๋า
ขณะนอนหลับ
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉกุ เฉิน
ระหว่างการเดินทาง โทร 1669 เพือ่ เรียกรถพยาบาล
คุณควรติดต่อบริษทั ประกันภัย/ผูช้ ว่ ยเหลือทางการ
พยาบาลทันทีถา้ คุณถูกนำตัวไปยังสถานพยาบาลเพือ่
ทำการรักษา คุณควรป้องกันตนเองไม่ให้ยงุ กัดด้วย
MRT

เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางด้วยเครือ่ งบินจากเมืองสำคัญใน
ภูมภิ าคเอเชีย/แปซิฟกิ (เวลาโดยประมาณ)
ปักกิง่
5.25 ชัว
่ โมง
ไครสต์เชิรช์
11.75 ชัว
่ โมง
ธากา
2.50 ชัว
่ โมง
ฮานอย
2.00 ชัว
่ โมง
ฮ่องกง
2.75 ชัว
่ โมง
จาการ์ตา
3.50 ชัว
่ โมง
กัวลาลัมเปอร์
2.25 ชัว
่ โมง
มะนิลา
3.25 ชัว
่ โมง
มุมไบ
4.75 ชัว
่ โมง
นิวเดลี
4.50 ชัว
่ โมง
พนมเปญ
1.25 ชัว
่ โมง
ย่างกุง้
1.50 ชัว
่ โมง
ไซ่งอ่ น
2.00 ชัว
่ โมง
โซล
5.75 ชัว
่ โมง
เซีย่ งไฮ้
4.50 ชัว
่ โมง
สิงคโปร์
2.25 ชัว
่ โมง
ซิดนีย์
9.00 ชัว
่ โมง
ไทเป
4.00 ชัว
่ โมง
โตเกียว
5.50 ชัว
่ โมง
เวียงจันทน์
2.00 ชัว
่ โมง

คุณจำเป็นต้องมีวซี า่ เข้าประเทศไทยหรือไม่? ไปที:่

www.victam.com/?i=360
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ในหน้าต่อไป คุณจะได้พบข้อมูลของผูจ้ ดั แสดงสินค้ามากมาย และสิง่ ทีค่ ณ
ุ จะได้พบในงาน

ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

4B Asia Pacific

ผูน้ ำของตลาดในด้านส่วนประกอบของกะพ้อลำเลียง
4B จะแสดงชุดผลิตภัณฑ์สายพานยก สลักและปุง้ กี๋
ซึง่ รวมถึงกะพ้อลำเลียงสำหรับงานหนักพิเศษใหม่ลา่ สุด
JUMBO CC-S อีกด้วย
และยังแสดงชุดผลิตภัณฑ์โซ่ลำเลียงหล่อแบบหยอด
ของ 4B–ซึง่ รวมถึงระบบ Bolt ‘n’ Go–ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ซึง่ ใช้สลักสอดแทนการเชือ่ ม
อุปกรณ์ตรวจสอบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ของ 4B
สำหรับกะพ้อลำเลียงและสายพาน ได้แก่
เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมแิ บริง่ , เซ็นเซอร์ตรวจการวางตัว
ผิดตำแหน่งของสายพาน, สวิตช์ตรวจจับความเร็ว
(ต่ำเกินกำหนด), สวิตช์ระดับ/สวิตช์โช้ค และระบบการ
ติดตามแบบผสม
ใหม่: 4B’s SpeedMaster พร้อมอุปกรณ์ Pulse Pilot
สามารถตรวจสอบยืนยันระบบติดตามความเร็วทัง้ หมด
ได้ในแบบเรียลไทม์และเป็นอิสระ เพือ่ รับรองว่า
สัญญาณเตือนและการปิดเครือ่ งจักรนัน้ เป็นไปตาม
ทีค่ าดหวัง
Adifo NV

ผูใ้ ช้หลายพันรายทัว่ โลกไว้วางใจสูตรอาหารสัตว์และ
ซอฟต์แวร์จดั การคุณภาพ BESTMIX® เพราะอะไร?
เพราะว่าด้วย BESTMIX® พวกเขาสามารถครอง
ตำแหน่งในตลาด พร้อมลดต้นทุนวัตถุดบิ ได้แม้ใน
ตลาดวัตถุดบิ ทีม่ คี วามผันผวน นอกจากนี้ พวกเขายัง
สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงสุดด้วยต้นทุนทีต่ ำ่ ทีส่ ดุ
รับข้อมูลได้ที่ www. feedformulation.com
รับทราบว่าใครใช้ BESTMIX® และแนวทางการเพิม่
ผลกำไรของคุณ ลดต้นทุนวัตถุดบิ ของคุณได้ทนั ทีสงู สุด
2%! เพิม
่ ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล และรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บูธ C071 www.feedformulation.com
www.adifo.com

และประหยัดต้นทุน พร้อมเพิม่ ผลกำไรให้แก่ลกู ค้า
งานนีเ้ ป็นครัง้ แรกที่ Agentis Innovations จะนำเสนอ
เทคโนโลยีลา่ สุดซึง่ สามารถวัดความชืน้ ของวัตถุดบิ แบบ
เรียลไทม์ได้ในระหว่างขัน้ ตอนการดำเนินการเป็นแบตช์
และสามารถแก้ไขน้ำหนักของแบตช์ให้เป็นน้ำหนักแห้ง
ตามจริงของวัตถุดบิ ทีก่ ำหนดได้ ความก้าวหน้านีท้ ำให้
บริษทั ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์สามารถกำหนดสูตรได้อย่าง
แม่นยำและประหยัดได้อย่างมาก
AgriTech Inc.
AgriTech Inc. ตัง้ อยูท
่ ี่ Wuxi ประเทศจีน ซึง่ เป็นแหล่ง
รวมอุตสาหกรรมโรงสีทที่ นั สมัย
ด้วยแบรนด์ MILTEC ทางบริษทั เป็นผูน้ ำในการให้
บริการบริษทั ในอุตสาหกรรมแป้ง ข้าว โรงผลิตอาหารสัตว์
และการแปรรูปน้ำมันพืชมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
บริษทั นำเสนอโซลูชนั ทีค่ รบวงจรให้แก่อตุ สาหกรรมต่างๆ
รวมถึง การออกแบบ การผลิต และงานวิศวกรรมสำหรับ
ระบบทีพ่ ร้อมใช้งานทันที รวมถึงการจัดหาเครือ่ งจักร
แบบเครือ่ งเดีย่ ว
ในงานนิทรรศการนี้ เรายินดีทจี่ ะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ตะแกรงกรองหลายชัน้ ทีท่ ำงานด้วยการสัน่ สะเทือน
ซึง่ สามารถคัดเกรดและคัดแยกแป้งหรือกรานูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
Agromatic AG
Agromatic – เป็นบริษท
ั จากสวิตเซอร์แลนด์ทกี่ อ่ ตัง้ มา
ตัง้ แต่ปี 1979 ให้บริการโซลูชนั ติดตามอุณหภูมสิ ำหรับที่
เก็บธัญพืชและไซโลเก็บซีเรียล สต็อกอาหารสัตว์ และ
วัตถุดบิ อืน่ ๆ เรามีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ช่วยเหลือคุณด้วย
ระบบเชิงโมดูลาร์และเซ็นเซอร์สำหรับงานสมบุกสมบัน
มากมาย
เราหวังว่าจะได้ตอ้ นรับคุณ: บูธ C029
www.agromatic.com
All About Feed

ด้วย Aerox-Injector เราสามารถขจัดกลิน่ ทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ เราช่วยลดมลพิษ
ทีเ่ กิดจากโรงงาน เพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
แต่ทสี่ ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื : เพือ่ ให้เพือ่ นบ้านของคุณมีความสุข
รับข้อมูลเพิม่ เติมได้โดยติดต่อเราหรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ท:ี่

ชือ่ ของเราก็บอกทุกอย่างในตัวแล้ว All About Feed
เป็นแบรนด์มลั ติมเี ดียทีน่ ำข่าวสารล่าสุดเกีย่ วกับการ
พัฒนาในสาขาโภชนาการสัตว์และการแปรรูป
เรารวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับไมโครท็อกซินและอาหารสัตว์
แบบผสม พร้อมหารือถึงปัญหาทีเ่ ป็นประเด็นสำคัญใน
วงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ บริษทั ของเรามุง่ เน้น
ในการนำเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆ
จากนักวิทยาศาสตร์ชนั้ นำทัว่ โลก

Ag Growth International

World Poultry

Aerox B.V.
Aerox B.V. เป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการควบคุมกลิน่ ระดับโลก

www.aeroxinjector.com

All About Feed, Dairy Global, Pig Progress,

Ag Growth International (AGI) เป็นผูผ
้ ลิตชัน้ นำใน

วงการอุปกรณ์เคลือ่ นย้าย จัดเก็บ และรักษาสภาพธัญพืช
ทัง้ แบบพกพาและติดตัง้ ตายตัว รวมถึง เกลียวลำเลียง
สายพาน ถังเก็บ อุปกรณ์เสริมในการเคลือ่ นย้าย
และอุปกรณ์พน่ สเปรย์ AGI มีศนู ย์การผลิตในแคนาดา
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฟินแลนด์
Agentis Innovations
Agentis Innovations เป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญในการพัฒนา

และวางระบบอัตโนมัติ โซลูชนั การเก็บข้อมูลและ
การบริหารสำหรับโรงสีและโรงแป้ง ธุรกิจของเรามุง่ เน้น
ให้บริการอุตสาหกรรมโรงสีและโรงแป้งทีผ่ ลิตอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ของ Agentis Innovations ออกแบบขึน้ เพือ่
บรรลุเป้าหมายหลักในการให้โซลูชนั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

เป็นพอร์ตโฟลิโอส่วนหนึง่ ของ
ซึง่ ตีพมิ พ์โดย Reed Business

Agri International
Information

รับสิทธิเ์ ป็นสมาชิกนิตยสารดิจติ อลฟรีได้ทบี่ ธู ของเรา
ใน Victam Asia
ANDRITZ Feed & Biofuel A/S
ANDRITZ ออกแบบและสร้างเครือ
่ งจักรสำหรับ
กระบวนการสำคัญ และนำเสนอโซลูชนั โรงงานแบบ
ครบวงจรเพือ่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในระดับโลก
ธุรกิจของเรามุง่ เน้นแนวคิดเพิค่ วามสามารถในการแข่งขัน
โดยปรับโซลูชนั ให้ตรงตามข้อกำหนด เพือ่ ความสำเร็จ
ของบริษทั ผูผ้ ลิตอาหารปศุสตั ว์ อาหารสัตว์นำ้
และอาหารสัตว์เลีย้ ง

เวลาจัดกิจกรรม
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ภูมใิ จทีจ่ ะได้เปิดตัวเครือ่ งผสมแบบ
ใบพายรุน่ ใหม่ OptiMix ออกสูต่ ลาด เครือ่ งผสมรุน่ ใหม่นี้
ใช้เวลาผสมน้อยลง และมีการออกแบบโฉมใหม่ที่
เฉพาะตัวสามารถจดสิทธิบตั รได้ OptiMix มีดไี ซน์ที่
เรียบร้อย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้
สายไฟและอุปกรณ์ตดิ ตัง้ อืน่ ๆ จะถูกซ่อนไว้เพือ่
ความสะดวกในการทำความสะอาด
รับข้อมูลเพิม่ เติมได้ท:ี่ www.andritz.com/ft
ANDRITZ

Anping Qinghe Metal Mesh Co Ltd
Anping Qinghe Metal Mesh เป็นผูผ
้ ลิตโลหะเจาะรู

ชัน้ นำจากประเทศจีน เราให้บริการโลหะเจาะรูทงั้ ใน
รูปแบบแผ่นและแบบม้วน สามารถกำหนดวัสดุที่
ต้องการได้ ไม่วา่ จะเป็นเหล็กกล้าธรรมดา
เหล็กกล้ากัลวาไนซ์ เตนเลสสตีล อลูมเิ นียม และอืน่ ๆ
Aquafeed.com

ตัง้ แต่ปี 1998 เป็นต้นมา Aquafeed.com
ได้รบั การยอมรับในฐานะผูใ้ ห้บริการข่าวสารและ
ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจเฉพาะภาคส่วน งานวิทยาศาสตร์
และงานเทคนิค ผ่านเว็บพอร์ทลั ทีม่ ากด้วยเนือ้ หา นิตยสาร
และจดหมยข่าวฟรี– เพือ่ ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม
ทีมงานทีม่ ากด้วยประสบการณ์ของเรายังจัดงานประชุม
เชิงวิชาการและบริการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคทัว่ โลกอีก
ด้วย สมัครรับบริการจากเราได้ทงี่ านประชุม Aquafeed
Horizons Asia ในวันเปิดนิทรรศการ!
แพลตฟอร์มข้อมูลเฉพาะของ Aquafeed.com
สำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจเพาะเลีย้ งสัตว์คอื
Hatcheryfeed.com เยีย
่ มชมเว็บไซต์เพือ่ รับข้อมูล
ช่วยเหลือมากมาย และสมัครสมาชิก Hatchery Feed
Guide วารสารตีพม
ิ พ์รายปีฟรี ซึง่ รวบรวมข้อมูลติดต่อ
บริษทั อาหารสัตว์สำหรับผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ้
Arm & Hammer Animal Nutrition

Bastak Food Machine Med Ltd Sti

บริษทั ของเรา Bastak Gıda Makine Medikal
Paz.Ith.Ihr.San.Tic.Ltd.Sti. ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี 1999
เมือง Ankara ประเทศตุรกี หลังจากนัน้ เป็นต้นมา
บริษทั ของเราได้เริม่ ผลิตสารเติมแต่งแป้งและ
อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
หลักการพืน้ ฐานของบริษทั เราคือการมุง่ เน้นความ
พึงพอใจของลูกค้าผูท้ รงเกียรติ เราได้สง่ ออกอุปกรณ์
ของเราออกไปมากกว่า 50 ประเทศ และอุปกรณ์
7000 เครือ
่ งของเราก็ทำงานได้เป็นอย่างดีในประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก บริษทั ของเราให้ความสำคัญต่อการวิจยั และ
พัฒนาอย่างมาก
ตัวอย่างอุปกรณ์ของเรา: เครือ่ งล้างกลูเตน,
เครือ่ งทำดัชนี, เครือ่ งทำกลูเตนแห้ง, มิเตอร์วดั เอ็นไซม์,
เครือ่ งบดชนิดค้อน–ลูกกลิง้ , มิเตอร์วดั ความชืน้ ,
เครือ่ งสุม่ ตัวอย่าง
สารเติมแต่งแป้ง, อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ, สารเคมี
สำหรับห้องปฏิบตั กิ าร, แก้วและวัสดุสนิ้ เปลือง
Bentall Rowlands Storage Systems Limited
Bentall Rowlands Storage Systems Limited

เป็นผูผ้ ลิตชัน้ นำของสหราชอาณาจักรในด้านโซลูชนั
อุปกรณ์ทสี่ มบูรณ์แบบสำหรับการเก็บรักษาและ
การแปรรูป สำหรับตลาดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ผ่านการรับรองเครือ่ งหมาย CE เรามีอปุ กรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐาน
Eurocode และ DINN 1055 ให้บริการอีกด้วย
เราเสนอไซโลเหล็กชุบและกรวย ถังเก็บน้ำ แคตวอล์ก
และแพลตฟอร์ม อุปกรณ์จดั การวัตถุดบิ ระบบการทำ
ความสะอาดและคัดเกรด พร้อมระบบการชัง่ น้ำหนัก
และการอบแห้งมากมายทีป่ ระกอบข้นมาจากชิน้ ส่วนทัว่ โลก
พบกับเราในงานได้ทบี่ ธู D109 – โถง EH104 และ
EH103

รับข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ของเรา:
หรือโทรติดต่อ

www.bentallrowlands.com

Arm & Hammer Animal Nutrition เป็นบริษท
ั ระดับโลก

+44 (0) 1724 282 828

Princeton

Bilek Tech Makina San ve Tic Ltd Sti

AHanimalnutrition.com

ในปี 2014 เพือ่ ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์
สำหรับโรงผลิตอาหารสัตว์ครบวงจรเพือ่ ตลาดระดับโลก
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ได้แก่เครือ่ งอัดเม็ด,
เครือ่ งบดชนิดค้อน, เครือ่ งผสม, เครือ่ งทำความเย็น,
เครือ่ งปรับสภาพ, เครือ่ งป่นก้อน, ตัวยก,
เครือ่ งลำเลียงแบบโซ่, เครือ่ งลำเลียงแบบสายพาน,
เครือ่ งลำเลียงแบบสกรู, ไซโลจ่ายแบบโมดูลสีเ่ หลีย่ ม,
ไซโลแบบกลม, ถังเก็บธัญพืชทีท่ ำจากเหล็กกล้ากัลวาไนซ์
BILEKTECH ให้บริการธุรกิจในหลายภาคส่วน เช่น
อาหารสัตว์ การทำเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด ปุย๋ อินทรีย์
การทำธัญพืชและธัญพืชแผ่น

AWILA Anlagenbau GmbH

BIOMIN

ทีผ่ ลิตอาหารสำหรับสัตว์หลายสปีชสี ์ ตัง้ อยูท่ เี่ มือง
รัฐ New Jersey มีศนู ย์การผลิตตัง้ อยูใ่ น
สีร่ ฐั ของสหรัฐอเมริกา
เรานำเสนอพอร์ตโฟลิโอของโซลูชนั โภชนาการที่
ครบครันสำหรับสัตว์ปกี รวมถึงผลิตภัณฑ์หลักทีใ่ ช้
เทคโนโลยี Refined Functional CarbohydrateTM
(RFCTM) – AVIATORTM และ CELMANAXTM –
เพือ่ รักษาสุขภาพของสัตว์ และเพิม่ กำลังการผลิตตลอด
วงจรชีวติ ทีมงานระดับโลกของเรามุง่ มัน่ ส่งมอบโซลูชนั
ทีเ่ หมาะสมและคำแนะนำทีต่ รงจุด ภายในเวลาอันรวดเร็ว
Arm & Hammer Animal Nutrition ใส่ใจปศุสต
ั ว์ของ
คุณก่อนเสมอ เพือ่ ประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
รับข้อมูลเพิม่ เติมได้ทบี่ ธู D141 หรือ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์และอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยี
การแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ การทำธัญพืชแห้ง
การทำความสะอาด และสถานทีเ่ ก็บทุกประเภท
ส่วนประกอบสายพานลำเลียง เครือ่ งบดละเอียด
เครือ่ งอัดเม็ด ไซโลเก็บธัญพืช โรงงานอาหารสัตว์กอ่ นผสม
ระบบแบ่งปริมาณ สารเติมแต่งไขมันและของเหลว
ระบบปรับสภาพอาหารสัตว์และถัว่ เหลืองไขมันเต็ม
28

เวลาจัดกิจกรรม

BILEKTECH FEED MILLING SYSTEMS ก่อตัง้ ขึน
้ โดย

ALTINBILEK

ที่ BIOMIN เราใช้พลังของวิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนา
สุขภาพของสัตว์และประสิทธิภาพในการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยอันเป็นเอกสิทธิข์ องเรา
ทำให้เราสามารถส่งมอบโซลูชนั ทีเ่ ป็นธรรมชาติ
มีความยัง่ ยืน และให้ผลกำไรแก่อตุ สาหกรรมปศุสตั ว์
เป็นเวลากว่า 30 ปีทเี่ ราได้บกุ เบิกโซลูชนั ระดับนวัตกรรม
สำหรับงานบริหารความเสีย่ งจากไมโคท็อกซิน และ
ประสิทธิภาพของระบบทางเดินอาหาร

โครงการวิจยั และพัฒนาทีเ่ ราดำเนินการที่ BIOMIN
ประกอบไปด้วยนักวิจยั 80 คน
และยังได้รบั การสนับสนุนจาก Center for Applied
Animal Nutrition แปดแห่ง และเครือข่ายการวิจย
ั
ซึง่ ประกอบด้วยสถาบันวิชาการและสถาบันวิจยั
150 แห่งทัว
่ โลก ลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมสัตว์ปกี
สุกร ปศุสตั ว์ และสัตว์นำ้ ประกอบด้วยบริษทั ต่างๆ
ในกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก
Research Center

Bruker Optics / Bruker BIOSPIN AG

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ Bruker ให้บริการเทคโนโลยี
FT-NIR และ FT-IR ระดับสูงแก่ลก
ู ค้าทัว่ โลก
สเปกโตรมิเตอร์ของเราทำงานได้อย่างยอดเยีย่ มใน
ห้องปฏิบตั กิ ารหลายพันแห่ง และสายการผลิตทีท่ ำงาน
ผสานกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต
และการควบคุมคุณภาพทัง้ กระบวนการ ในปัจจุบนั
Bruker เป็นซัพพลายเออร์ NIR ทีเ่ ติบโตเร็วทีส
่ ดุ ในโลก
ให้บริการโซลูชนั แก่อตุ สาหกรรมหลากหลายภาคส่วน
รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Bruker นำเสนออุปกรณ์สอบเทียบ NIR แบบสากล
เพือ่ การวิเคราะห์พารามิเตอร์ทวั่ ไปของวัตถุดบิ และ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น
ความชืน้ น้ำมัน โปรตีน ไฟเบอร์ และเถ้า รวมถึงงาน
ุ
เฉพาะทาง เครือ่ งมือสอบเทียบของ Bruker ช่วยให้คณ
ดำเนินงานควบคุมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนทีต่ ำ่ ทีส่ ดุ
Bühler Changzhou

หน่วยธุรกิจอาหารสัตว์และชีวมวลของ Bühler
ได้ปรับแปลงพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ การผลิต และ
บริการโลจิสติกส์ของตนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สนองความ
ต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Bühler Changzhou บริษท
ั ในเครือของหน่วยธุรกิจ
อาหารสัตว์และชีวมวลทีป่ ระสบความสำเร็จอย่างสูง
ได้เป็นผูก้ ำหนดมาตรฐานใหม่ให้กบั ระบบคุณภาพของ
โรงผลิตอาหารสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตัง้ แต่เริม่ เปิดตัวในปี 2008 และในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา
ก็ได้ขยายฐานการดำเนินธุรกิจมายังประเทศจีนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทางบริษทั นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทใี่ ช้รว่ มกับ
Bühler มาพัฒนาและผลิตสินค้าในประเทศจีน
ซึง่ ตรงตามความต้องการระดับภูมภิ าค นอกจากนีเ้ ราได้
ก่อตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยีและ China Institute of
Feed Technology(CFT) สำหรับพนักงานของลูกค้า
อีกด้วย
CLEXTRAL
Evolum+ และ Preconditioner+:

มาตรฐานใหม่
เพือ่ ความเป็นเลิศของระบบอัดเกลียว
เครือ่ งอัดเกลียวแบบสกรูคู่ Evolum+ มีประสิทธิภาพ
ทีส่ งู ขึน้ ให้การทำงานทีช่ าญฉลาด และมีการออกแบบ
เพือ่ สุขอนามัย
เครือ่ งอัดเกลียว Evolum+ ได้รวมเอาโซลูชนั ทาง
เทคโนโลยีและคุณสมบัตใิ หม่ลา่ สุดเข้าด้วยกัน เช่น
การปรับอัตราส่วน De/Di ทีเ่ หมาะสม และการควบคุม
กระบวนการทีท่ นั สมัย ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพโดยรวม
ในการทำงาน ได้แก่: ทรูพตุ , ความยืดหยุน่ และคงเส้นคงวา
ของกระบวนการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เมือ่ ติดตัง้ Preconditioner+ ซึง่ เป็นนวัตกรรมของ

ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

ั เกลียวก็จะมีประสิทธิภาพ
CLEXTRAL หน่วยอุปกรณ์อด
เพิม่ ขึน้
ด้วยความสามารถในการปรับอัตราส่วนการเติม
สมรรถนะการผสม และเวลาพักตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Preconditioner+ จึงช่วยพัฒนากระบวนการและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จโดยรวม พร้อมกับการ
ประหยัดพลังงาน ไม่วา่ จะผลิตสูตรอาหารใด
CPM/Pacific (Private) Ltd

ระบบจัดการคุณภาพระดับสากล ISO9001: 2008 และ
ISO22000: 2005 เวิรก
์ ช็อปในการผลิตอาหารสัตว์
ผสมสำเร็จ 3000 ตารางเมตร และสายการผลิตอัตโนมัติ
เต็มรูปแบบสองสายทีใ่ ช้อปุ กรณ์จาก Bühler ซึง่ ผ่าน
มาตรฐาน GMP ทีเ่ ข้มงวด บริษทั จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้กบั ลูกค้าทัว่ ประเทศจีน และกำลังขยายตลาดสู่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และแอฟริกา
เรายินดีตอ้ นรับคุณทีบ่ ธู (D139) หรือโทรติดต่อ
0086-13652918125

California Pellet Mill เป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านผลิตภัณฑ์

อัดเม็ดทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก เราจะนำเสนอโรงงานอัดเม็ด
พร้อมอุปกรณ์เสริมชนิดใหม่
สลักรับแรงแบบต่อสาย, การปรับใบมีดจากระยะไกล,
การวัดความเร็วลูกกลิง้ จากระยะไกลโดยอัตโนมัติ
และตัวบอกระดับน้ำมันอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เหล่านี้
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตของลูกค้า และ
ให้สภาพแวดล้อมการทำงานทีป่ ลอดภัย
Dr. Eckel GmbH
Dr. Eckel GmbH เป็นบริษท
ั ชัน้ นำในด้านสารเติมแต่ง
อาหารสัตว์ระดับนวัตกรรมจากเยอรมนี ด้วยผลิตภัณฑ์
เพือ่ สารอาหารสำหรับสัตว์ทใี่ ห้ประสิทธิภาพสูงและ
มีความยัง่ ยืน Dr. Eckel เสนอโซลูชนั ทีส่ ร้างสรรค์เพือ่
สนองความท้าทายทัว่ โลกทีผ่ เู้ ลีย้ งสัตว์ในยุคใหม่ตอ้ งเผชิญ
เมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา Dr. Eckel GmbH กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ไฟโตเจนิก Anta®Phyt สำหรับทัง้ ปศุสตั ว์และสัตว์นำ้
ชนะรางวัลนวัตกรรมมากมายหลายรายการ สำหรับงาน
Victam 2016 บริษท
ั Dr. Eckel จะเปิดตัว
Anta®Ox Aqua สารเติมแต่งเพือ
่ สุขภาพซึง่ มีสว่ นผสม
ทัง้ หมดจากธรรมชาติ เพือ่ การเลีย้ งกุง้ ระยะเร่งรัดใน
ยุคปัจจุบนั ความสามารถในการเร่งโตของ Anta®Ox
Aqua นัน
้ เกิดจากคุณสมบัตปิ อ้ งกันอาการอักเสบ–
ซึง่ ทำงานคล้ายกับยาปฏิชวี นะทีก่ ระตุน้ การเจริญเติบโต
(Antibiotic Growth Promoters, AGP) แบบดัง้ เดิม
DATASTOR

เราได้สงั่ สมความน่าเชือ่ ถือในด้านระบบอัตโนมัตสิ ำหรับ
อุตสาหรรมการเกษตร/สัตว์นำ้ มาเป็นเวลากว่า 37 ปี
ทัง้ ชือ่ เสียงในเรือ่ งนวัตกรรม การออกแบบระบบทีม่ ี
คุณภาพสูง การส่งมอบ และบริการต่างๆ
หลังจากทีป่ ระสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
PCS รุน
่ ล่าสุด ‘Imperium for Feed’ ทีง่ าน VICTAM
เมือง Cologne เราก็จะนำผลิตภัณฑ์นมี้ าเปิดตัวในเอเชีย
ผูใ้ ช้ Imperium จะได้รบั เว็บเบราว์เซอร์สำหรับงาน
ฟรอนต์เอนด์, ภาพกราฟฟิก/ข้อมูลแนวโน้มทีไ่ ด้รบั การ
ปรับปรุง, ฐานข้อมูล SQL, การแปลภาษา, O.E.E,
ดาวน์ไทม์, ส่วนแสดงระดับพลังงาน, K.P.I.,
เมนู/ส่วนแสดงผล และการรายงานทีป่ รับตัง้ ค่าได้
นอกจากนีย้ งั มีซอฟต์แวร์จดั ทำตารางเวลาทีช่ ดั เจน E.R.P
Daynew Bio-technology Co, Ltd
Guangdong Daynew Bio-technology Co., Ltd

ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2002 เป็นบริษทั ไฮเทคนานาชาติที่
ดำเนินการวิจยั และพัฒนา ผลิต และทำตลาดสารเติมแต่ง
อาหารสัตว์นำ้ อย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์สำคัญของเรา
ประกอบด้วยสารเติมแต่งอาหารเพือ่ เป้าหมายเฉพาะ
และอาหารสัตว์นำ้ แบบผสมสำเร็จ และอืน่ ๆ
Daynew มีระบบบริหารองค์กรธุรกิจและระบบควบคุม
คุณภาพทีท่ นั สมัย และผ่านการรับรองมาตรฐาน
30
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DIANA Pet Food
DIANA Pet Food บริษท
ั คูค่ า้ ชัน้ นำของโลก มุง่ มัน่
พัฒนาประสิทธิภาพของอาหารสัตว์เลีย้ ง รวมถึงพัฒนา
โซลูชนั ระดับนวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
สุนขั และแมว เพือ่ ความพึงพอใจของผูเ้ ลีย้ งสัตว์
ด้วยการพิจารณาเทรนด์ของตลาดอาหารสัตว์เลีย้ ง
ทัว่ โลกร่วมกับความต้องการในท้องถิน่ DIANA Pet
Food สมาชิกของ Symrise Group ทำงานร่วมกับลูกค้า
อย่างใกล้ชดิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนจุดยืนและ
ค่านิยมของแบรนด์ลกู ค้า
ด้วยความเข้าใจในคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลีย้ ง ความต้องการเฉพาะด้านของสัตว์แต่ละชนิด
และความคาดหวังของผูเ้ ลีย้ งสัตว์ DIANA Pet Food
จึงนำเสนอโซลูชนั ทีม่ งุ่ เป้าหมายไปยังคุณสมบัตเิ ชิง
ประสิทธิภาพทีส่ ำคัญอย่างยิง่ สำหรับอาหารสัตว์เลีย้ ง
ได้แก่: ความอร่อย สุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการ
และการปกป้อง
Dinnissen Process Technology
Dinnissen Process Technology เป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญ
ด้านการขนถ่ายวัสดุและเทคโนโลยีการแปรรูปในตลาด
หลากหลายแห่ง
ในฐานะบริษทั นานาชาติทมี่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
65 ปีในงานด้านการพัฒนาเครือ
่ งจักร การผลิตด้วยตนเอง
ผลิตภัณฑ์ตามสัง่ การแปรรูป ระบบควบคุมและ
ระบบอัตโนมัติ งานวิศวกรรม และบริการทีเ่ ป็นเลิศ
ไม่วา่ จะเป็นการบด ผสม และเคลือบฟิลม์ ด้วย
สุญญากาศ เรามุง่ คิดค้น พัฒนา ผลิต และสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างเต็มที่ นอกจากนีเ้ รายังมีความเชีย่ วชาญ
ในงานด้านการรับวัตถุดบิ การโดส ลำเลียง จัดเก็บ
ทำแห้ง กรอง และเติมใส่ถงุ ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการ
แปรรูปสำหรับการบดแป้งและอัดเม็ดในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลีย้ ง อาหารสัตว์นำ้ และงานเคมี
เรามุง่ มัน่ คิดค้นโซลูชนั ใหม่ทสี่ ร้างสรรค์อยูเ่ สมอ–
ด้วยความสามารถในการพัฒนา ทดสอบ และผลิตด้วย
ศูนย์ปฏิบตั งิ านของเราเอง!
dol-sensors
dol-sensors a/s เป็นตัวเลือกเซ็นเซอร์และโซลูชน
ั

เซ็นเซอร์ทมี่ คี วามปลอดภัยซึง่ พัฒนาจากประสบการณ์
ุ ภาพสูง
กว่า 35 ปีในการพัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์คณ
สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรทีม่ คี วามต้องการสูง
ด้วยจำนวนประชากรโลกทีเ่ พิม่ มากขึน้ และ
ความต้องการปรับปรุงคุณภาพอาหาร ความต้องการ
เซ็นเซอร์จงึ เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ความสามารถใน
การวัดค่าพารามิเตอร์การผลิตทีส่ ำคัญนัน้ เป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็น
เพือ่ สนับสนุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ รับรอง
สุขภาพอนามัยทีด่ ขี องสัตว์และมนุษย์ และปกป้อง
สภาพแวดล้อม

ในฐานะผูน้ ำตลาดระดับโลก dol-sensors a/s
มุง่ มัน่ ให้บริการเพือ่ สนองความต้องการทีเ่ พิม่ สูงขึน้
จากอุตสาหกรรมการเกษตร
ขอให้ได้เราช่วยเหลือคุณในกระบวนการผลิต
DSM-Rovithai Limited
DSM Animal Nutrition & Health จะเปิดเผยข้อมูล
ล่าสุดเกีย่ วกับแนวทาง DSM Optimum Vitamin
Nutrition (OVN™) ตัง้ แต่การปรากฏตัวครัง้ แรกในปี
1958 แนวทางเกีย
่ วกับการใช้วติ ามินเสริมอาหารของ
DSM ในปศุสต
ั ว์ได้ชว่ ยให้อตุ สาหกรรมอาหารสัตว์
ได้เข้าใจและประยุกต์ใช้วติ ามินในระดับทีเ่ หมาะสม
Optimum Vitamin Nutrition (OVN™)

เป็นกลุม่ วิตามินเสริมอาหารทีใ่ ห้ความคุม้ ค่าในการลงทุน
การเติมวิตามินเสริมอาหารในปริมาณทีเ่ หมาะสมจะ
ช่วยพัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี และผลผลิตของ
ปศุสตั ว์ และเพิม่ คุณภาพของอาหารทีท่ ำจากสัตว์
โปรดแวะชมบูธของ DSM เพือ่ รับข้อมูลเพิม่ เติม
eFeedLink Pte Ltd
eFeedLink คือผูใ้ ห้บริการข้อมูลและเนือ
้ หาทาง
การตลาดชัน้ นำ ทีใ่ ห้บริการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และปศุสตั ว์ทวั่ โลก และเป็นผูด้ ำเนินการวิจยั ตลาดใน
ภาคส่วนเกษตรกรรมหลายแห่งในภูมภิ าคเอเชีย
ด้วยความเข้าใจเชิงลึกเกีย่ วกับปัญหาในการประกอบ
ธูรกิจการเกษตร เราได้จดั เตรียมบริการเฉพาะทางต่อไปนี้
ให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทีป่ รึกษาด้านการเกษตร
และนักวิเคราะห์การลงทุนทัว่ โลก:
- ข่าวสารและข้อมูลในวงการอุตสาหกรรม
(ทัง้ แบบพิมพ์เป็นรูปเล่มและ ออนไลน์)
- บริการระดับองค์กร (สือ่ อุตสาหกรรม,
การโฆษณาและการสร้างแบรนด์)
- การวิจยั ตลาดและการให้คำปรึกษา
- แพลตฟอร์มเพือ่ อำนวยความสะดวกในการสือ่ สาร
ด้านการค้า
eFeedLink เป็นผูต
้ พี มิ พ์นติ ยสาร Livestock & Feed
Business (เดิมชือ
่ ว่า Feed Business Worldwide)
และรายชือ่ ธุรกิจในวงการอุตสาหกรรม eFeedBiz
และจัดการเว็บไซต์ธรุ กิจด้านการเกษตรทีช่ อื่ ว่า
eFeedLink.com

Elementar Analysensysteme GmbH
Elementar เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ rapid MAX N exceed
ในฐานะสมาชิกใหม่ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งวิเคราะห์
N/Protein แห่งอนาคตซึง่ ประสบความสำเร็จอย่างสูง
rapid MAX N exceed ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ใน
การวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้วธิ กี าร Dumas
ด้วยเทคโนโลยี EAS Regainer® ทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร
ต้นทุนการวิเคราะห์จะลดลงอย่างมาก rapid MAX N
exceed ให้การตรวจสอบ N/protein ทีร่ วดเร็ว (5 นาที)
พร้อมความแม่นยำทีไ่ ม่มใี ครเทียบ และความไวต่อ
การตรวจสอบในระดับสูง
ออกแบบขึน้ เพือ่ การวัดค่าข้ามคืนอย่างปลอดภัยโดย
ไม่มบี คุ คลดูแล ทำให้สามารถวิเคราะห์ตวั อย่างได้ถงึ
300 ชุดต่อวันในการปฏิบต
ั งิ านเป็นกิจวัตร
Extru-Tech Inc
Extru-Tech ได้กำหนดมาตรฐานของวงการอุตสาหกรรม
ในแง่ของสมรรถนะและคุณค่า การพัฒนาอย่าง

ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

ต่อเนือ่ งเพือ่ หาคำตอบทีค่ มุ้ ทุน ช่วยให้เราสามารถรับมือ
กับความต้องการด้านการผลิตด้วยเครือ่ งอัดเกลียวที่
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา Extru-Tech ออกแบบโซลูชนั
การปรุงสุกด้วยเครือ่ งอัดเกลียวทีใ่ ห้ปริมาณการผลิตสินค้า
ระดับพรีเมียมในระดับสูง และเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหารทุกประการ
Ezhou XingFang Grinding Tools Co, Ltd

เราเป็นผูผ้ ลิตลูกกลิง้ สำหรับเครือ่ งสีขา้ วชัน้ นำระดับโลก
เราเป็นผูจ้ ดั จำหน่ายลูกกลิง้ ขัดสีขา้ วของแท้ให้กบั
Bühler Drpa&bspb&dsrf และ Satake Vta Rice
Whitener

นอกจากนีเ้ รายังเป็นผูจ้ ดั หาลูกกลิง้ ขัดสีขา้ วกว่า 90%
ให้กบั ผูผ้ ลิตเครือ่ งสีขา้ วในประเทศจีน นอกจากนีเ้ รายัง
สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับ
เครือ่ งสีขา้ วและอะไหล่ นอกจากนีเ้ รายังทำธุรกิจกับ
โครงการน้ำมันรำข้าว โครงการเม็ดแกลบ
โครงการชีวมวลจากแกลบ และเครือ่ งจักรแปรรูปธัญพืช
ทุกชนิด

เพือ่ ลูกค้า และศักยภาพในการทำงานทีแ่ ข็งแกร่ง
ทำให้โครงการโรงงานผลิตอาหารแห่งต่อไปทีค่ ณ
ุ ต้องการ
กลายเป็นความจริง นอกจากนี้ สถานีทดสอบประสิทธิภาพ
ของเรายังช่วยให้คณ
ุ มัน่ ใจได้ถงึ คุณภาพและความแม่นยำ
FEROTEC

เป็นบริษทั ฝรัง่ เศสทีเ่ ชีย่ วชาญในการผลิต
และจัดหาแม่พมิ พ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านีอ้ อกแบบขึน้ เพือ่ การ
ผลิตภัณฑ์แบบเม็ด เช่น อาหารสัตว์ แร่ธาตุ ปุย๋ ไม้
แม่พมิ พ์แต่ละตัวออกแบบมาเพือ่ รองรับความต้องการ
ของลูกค้า เราผลิตแหวนและแม่พมิ พ์แบบเรียบทุกชนิด
โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตงั้ แต่ 1.2 มม. ถึง 30 มม.
ด้วยประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 20 ปี
FEROTEC จะดูแลกระบวนการผลิตด้วยความตัง้ ใจสูงสุด
เพือ่ รับรองว่าผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จะมีคณ
ุ ภาพสูง เรามีสต็อก
แผ่นแบลงก์ถงึ 1000 แผ่นเพือ่ การผลิตทีร่ วดเร็ว
FEROTEC จัดจำหน่ายสินค้าใน 20 ประเทศผ่าน
เครือข่ายกระจายสินค้าขนาดใหญ่
FEROTEC

Format International Ltd
FAMSUN (Muyang Holdings Co, Ltd)

เป็นผูใ้ ห้บริการโซลูชนั ครบวงจรตัง้ แต่โรงงาน
อุปกรณ์ และบริการ ในวงจรอุตสาหกรรมทัง้ หมดตัง้ แต่
ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร
ศักยภาพในระดับโลกและประสบการณ์ในการส่งมอบ
ระบบทีพ่ ร้อมใช้งานได้ทนั ที เช่น โรงผลิตอาหารสัตว์
โลจิสติกส์และการแปรรูปธัญพืช อาคารโครงสร้างเหล็กกล้า
รวมถึงระบบอัตโนมัตสิ ำหรับงานอุตสาหกรรม ได้ชว่ ยให้
ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในตลาดการค้าของตน
เป็นอย่างดี
เราจะรอต้อนรับคุณทีบ่ ธู B131 ติดต่อเราได้ท:ี่
FAMSUN

jeroen_ju@muyang.com
FCM

FCM เป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านเครือ่ งจักรผลิตอาหารสัตว์
อัดเม็ด พร้อมประสบการณ์ในการทำธุรกิจระดับนานาชาติ
เป็นเวลามากกว่า 20 ปี จนถึงปัจจุบนั FCM
ผลิตเครือ่ งจักรมากมายหลายชนิด ได้แก่:
เครือ่ งผลิตเม็ดอาหาร FCPM พร้อมแม่พมิ พ์และลูกกลิง้ ,
เครือ่ งบดชนิดค้อน, เครือ่ งผสม, เครือ่ งระบายความร้อน
แบบไหลสวนทาง, ระบบควบคุมทีใ่ ช้ไฟฟ้า, โรงอัดเม็ด
และอืน่ ๆ
FCM ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
ISO9001:2000 และการรับรอง CE FCM ได้รวมเอา
เครือ่ งจักรคุณภาพสูง เทคโนโลยีขนั้ สูง การออกแบบใน
ระดับมืออาชีพ และอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ทีพ่ รัง่ พร้อม
เพือ่ ส่งมอบโรงงานผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้แก่ลกู ค้า
ยินดีตอ้ นรับสูบ่ ธู B039 ของเรา

โรงผลิตอาหารทัว่ โลกใช้ซอฟต์แวร์ของ Format
ทัง้ กลางวันและกลางคืน เพือ่ ปรับปรุงส่วนผสม
ลดต้นทุน และเพิม่ ผลกำไรให้ได้มากทีส่ ดุ
โครงการวิจยั ของเราก็ไม่เคยหยุดพักเช่นกัน
ด้วยการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
Format ได้สร้างความก้าวหน้าครัง้ สำคัญในงานด้าน
การปรับปรุงประสิทธิภาพมากมาย เครือ่ งมือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ Format มีความสามารถทีแ่ ตกต่าง
สามารถแก้ไขโจทย์ในการกำหนดสูตรได้มากกว่าใครๆ
FOSS

ผูผ้ ลิตอาหารและอาหารสัตว์จะได้รบั ประโยชน์มากมาย
จากการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์อย่างต่อเนือ่ ง
แต่การหาโซลูชนั ทีเ่ หมาะสมและรับผลตอบแทนในการ
ลงทุนทีค่ มุ้ ค่านัน้ ยังเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย
เยีย่ มชมบูธ F091 ของเรา แล้วเราจะช่วยคุณรับมือ
กับความท้าทายนี้ ไม่วา่ คุณจำเป็นจะต้องพบกับงาน
วิเคราะห์เชิงเคมี, NIR แบบตัง้ โต๊ะ หรือ NIR
แบบอยูใ่ นสายการผลิตซึง่ อยูใ่ นกระบวนการ
FP Engineering Ltd – FP Spomax SA

ผูอ้ อกแบบและผูผ้ ลิตอุปกรณ์แปรรูปและจัดการธัญพืช
ซัพพลายเออร์ครบวงจรสำหรับโรงแป้งสาลีและแป้งข้าว
โพดตัง้ แต่ปี 1882 ด้วยอุปกรณ์ตดิ ตัง้ กว่า 600 ชุด
ซึง่ ปฏิบตั งิ านในประเทศต่างๆ กว่า 40 แห่ง
หนึง่ ในผูผ้ ลิตและซัพพลายเออร์โบลเวอร์ PD ชนิด
Root และลูกกลิง้ หล่อด้วยวิธเี ซนตริฟว
ิ จ์รายใหญ่ทสี่ ดุ
ในยุโรปสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท

Feedtech International BV

Fundiciones Balaguer SA

เรานำเสนอโซลูชั นั โรงงานผลิตอาหารตามสัง่ สำหรับ
องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
เราออกแบบและสร้างโรงงานผลิตอาหารตาม
ความต้องการเฉพาะบุคคล เพือ่ สนองความต้องการ
ทีล่ ะเอียดละออของลูกค้า ที่ Feedtech Int BV
เราพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนือ่ ง
และทำผลงานให้บรรลุเป้าหมายความต้องการของลูกค้า
ด้วยส่วนผสมของอุปกรณ์ทที่ นั สมัย งานวิจยั และ
ทีมงานวิจยั และพัฒนา (R&D) คุณภาพเยีย่ มทีท่ ำ

(Balaguer Rolls)
Fundiciones Balaguer SA, Balaguer Rolls

ดำเนินธุรกิจการผลิตมาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว และ
ในปี 2016 เราจะได้รว่ มเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ
ร้อยปีกบั บริษทั ผูผ้ ลิตลูกกลิง้ หล่อเย็นปีละ 16,000 ชุด
เพือ่ ส่งออกไปยัง 140 ประเทศทัว่ โลก Balaguer
Company ขอขอบคุณฐานลูกค้าอันยิง่ ใหญ่ของเรา
ทีก่ รุณาให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลายาวนาน

Balaguer ได้วางเป้าหมายการเติบโตในตลาดการค้า
อีก 100 ปีขา้ งหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยมุง่ เน้นเรือ่ งการ
ผลิตลูกกลิง้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพการออกสูต่ ลาดทัง้ ในปัจจุบนั และ
อนาคต
Balaguer Rolls จะเป็นทัง้ อดีต ปัจจุบน
ั และอนาคต
ของธุรกิจลูกกลิง้ คุณภาพสูง
GePro Geflügel-Protein
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
GePro Gefluegel-Protein Vertriebs- gesellschaft
mbH & Co. KG คือบริษท
ั ในกลุม่ PHW ผูผ้ ลิตสินค้า
จากสัตว์ปกี รายใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุโรป ในฐานะ
สมาชิกของ PHW ทำให้ GePro เป็นส่วนหนึง่ ของ
หน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตสัตว์ปกี ครบวงจร
สำนักงานใหญ่ของ GePro ตัง้ อยูท่ ี่ Diepholz (เยอรมนี)
โดยมีสำนักงานขายระดับโลกตัง้ อยูท่ กี่ รุงเทพฯ (ไทย)
และ Moscow (รัสเซีย)
GePro ได้เปลีย
่ นสิง่ ของเหลือทิง้ จากโรงเชือดไก่ให้
กลายเป็นส่วนผสมอันมีคณ
ุ ค่าเพือ่ เสริมโภชนาการของ
สัตว์และสามารถใช้เป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพได้ (SP-Power)
ด้วยระบบการผลิตทีท่ นั สมัย ผลิตภัณฑ์ของเรามี
คุณภาพสูงอย่างยิง่ และถือเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม
ขัน้ ตอนทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์
อย่างเคร่งครัด ซึง่ นำไปสูค่ ณ
ุ ภาพทีย่ อดเยีย่ มอย่าง
สม่ำเสมอและข้อเสนอคุณภาพทีย่ อดเยีย่ มสำหรับลูกค้า
ของเรา
Green Wonder Biotech Co, Ltd

เราเป็นบริษทั จากประเทศไต้หวันผูค้ ดิ ค้นและพัฒนา
อุปกรณ์รไี ซเคิลและกำจัดของเสียจากปศุสตั ว์
ผลิตภัณฑ์ของเราได้แก่โปรไบโอติก “Bio-Hit 99”
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับป้องกันโรคระบาด
ทำให้สตั ว์มสี ขุ ภาพดี ปกป้องสิง่ แวดล้อม และ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ์ นอกจากนีเ้ รายัง
ผ่านการรับรอง ISO22000:2005 และ HACCP อีกด้วย
GSS Systems
GSS Systems เป็นบริษท
ั ผูผ้ ลิตไฮเทคซึง่ มีเชีย่ วชาญใน
การทำธัญพืชแห้ง การจัดการและลำเลียงวัสดุ
การขนถ่ายและทำความสะอาดไซโล การจัดเก็บธัญพืช
และการดักนุ่ สำหรับอุตสาหกรรมธัญพืช น้ำมัน
อาหารสัตว์ การกลัน่ พลังงานชีวภาพ และงานท่าเรือ
GSS ให้บริการด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ การผลิต
บริการชนิดพร้อมใช้ทนั ที และอืน่ ๆ
ผลิตภัณฑ์ของ GSS: เครือ่ ทำแห้งในกระบวนการ,
เครือ่ งทำแห้งธัญพืชแบบแบตช์, เครือ่ งทำแห้งโฟลว์ผสม,
เตาเผาชีวมวล, กะพ้อลำเลียง, อุปกรณ์ลำเลียงปริมาณมาก,
สายพานแบบลาก Up-Load™, สายพานลำเลียงแบบ
ปิดรอบ, สายพานลำเลียงแบบสามลูกกลิง้ ,
สายพานลำเลียงแบบรองรับด้วยอากาศ, สกรูลำเลียง,
เคเบิล (โซ่) และดิสก์ลำเลียง, อุปกรณ์ลำเลียงแบบ
สัง่ ทำเฉพาะ, เครือ่ งขัดให้เรียบ, เครือ่ งมือขนถ่ายคอนเทนเนอร์,
เกลียวลำเลียงแบบคลีนสวีป, ระบบควบคุมฝุน่ และมลพิษ,
ระบบสุม่ ตัวอย่างธัญพืช, MRO เป็นต้น
GSS อยูท
่ บี่ ธู หมายเลข D103
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ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

Hunan XiangLiang Machinery

Jacobs (NanTong) Eng. & Mach.

Manufacture Co, Ltd

Co, Ltd

Hunan XiangLiang Machinery Manufacture Co, Ltd

ด้วยสำนักงานใหญ่ทตี่ งั้ อยูท่ ี่ Iowa States
บริษทั Jacobs Corporation มีศนู ย์การผลิตชิน้ ส่วน
เครือ่ งบดชนิดค้อนและผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ดขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในโลกซึง่ พรัง่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีชนั้ นำ
พร้อมประสบการณ์มากกว่า 80 ปี
เรามีสว่ นแบ่งตลาดแม่พมิ พ์อดั เม็ด ปลอกลูกกลิง้
ค้อน และสกรีน มากกว่า 70% ในสหรัฐอเมริกา
เพือ่ เสริมความสามารถของ Jacobs ในการช่วยเหลือ
ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ชนั้ นำของโลกในการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
ด้วยต้นทุนทีต่ ำ่ ลง บริษทั ของเราจะลงทุนสร้าง
ศูนย์ปฏิบตั งิ านแห่งใหม่ในประเทศจีน

ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1956 เราผลิตเครือ่ งสีขา้ วและ
เครือ่ งขนถ่ายธัญพืชหลายรุน่
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รบั ความนิยมเนือ่ งจากมีราคา
ทีย่ อ่ มเยา มีคณ
ุ ภาพสูง และให้บริการหลังการขาย
ระหว่างประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับมืออาชีพ
บุคคลติดต่อ: Ms Cathy
โทร: 008613467696115
อีเมล: cathy_yao115@hotmail.com
Hydronix Ltd

เซ็นเซอร์ความชืน้ สำหรับอาหารสัตว์และธัญพืช
Hydronix เป็นผูผ
้ ลิตเซ็นเซอร์ความชืน้ ไมโครเวฟ
ระบบดิจติ อลชัน้ นำของโลก
เซ็นเซอร์ของเราออกแบบขึน้ เพือ่ การทำงานกับวัสดุ
ทีไ่ หลได้ เหมาะอย่างยิง่ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และธัญพืช อีกทัง้ ยังให้โซลูชนั ทีง่ า่ ยดาย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
ธัญพืชมีระดับความชืน้ ทีเ่ หมาะสมอยูเ่ สมอเพือ่ การแปรรูป
และจัดเก็บ
การติดตัง้ ทำได้งา่ ย โดยให้เซ็นเซอร์อยูใ่ นเส้นทาง
การไหลของวัสดุในไซโล เครือ่ งผสม เครือ่ งอัดเม็ด
สายพาน หรือช่วงก่อน/หลังเครือ่ งอบแห้ง
Hydro-Probe XT นัน
้ ออกแบบมาสำหรับไซโลและ
อุปกรณ์ลำเลียง และ Hydro-Mix เป็นอุปกรณ์สำหรับ
ยึดแน่นซึง่ เหมาะกับสกรูลำเลียงและเครือ่ งผสม
เยีย่ มชม: www.hydronix.com
IDAH Co, Ltd

ได้รบั การยอมรับในฐานะผูค้ ดิ ค้นนวัตกรรมอุปกรณ์
แปรรูปชัน้ นำและผูใ้ ห้บริการโซลูชนั ชนิดพร้อมใช้งาน
ทันทีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และชีวมวล
ด้วยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทคี่ รบครันและบริการออกแบบ
ุ ไว้วางใจได้มากทีส่ ดุ เพือ่
ตามสัง่ IDAH จึงเป็นคูค่ า้ ทีค่ ณ
เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั นวัตกรรมทางธุรกิจในวงการ
IDAH

IMAS

ใช้ระบบการผลิตแป้ง MILLERALTM และ
ระบบการผลิตอาหารสัตว์ VITERALTM ซึง่ เป็นระบบ
ทีพ่ ร้อมใช้งานได้ทนั ทีหลังติดตัง้ เพือ่ ดำเนินกระบวน
การผลิต ทำตลาด และให้บริการ ด้วยหลักการซึง่ ยอมรับ
กันโดยสากล พร้อมกับพนักงานทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ
และมากด้วยประสบการณ์
IMAS ให้บริการ:
- ตัง้ แต่เครือ่ งจักรเครือ่ งเดียวจนถึง โครงการสำคัญ
สำหรับโรงผลิตแป้ง แป้งหมี่ แป้งข้าวโพด และอาหารสัตว์
- โครงการและสิง่ ของเครือ่ งใช้: กระบวนการ,
โครงก่อสร้าง และโครงการต่างๆ ในการลำเลียง
- การผลิต: เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
แผงสวิตช์วงจรไฟฟ้า ระบบอัตโนมัตแิ ละ
ระบบคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมในไซต์: การติดตัง้ และบริหารไซต์งาน
การควบคุมดูแลและก่อตัง้ โรงงาน
การเริม่ ต้นผลิตของโรงงานและการตรวจสอบก่อน
ส่งมอบงาน
- บริการ: ความช่วยเหลือด้านเทคนิค/เทคโนโลยี
และบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงเครือ่ งกล
ระบบไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
บริการชิน้ ส่วนอะไหล่ การอัปเกรดและขยายโรงงาน
IMAS

Jinan Sunpring Machinery &
Equipment Co, Ltd
Jinan Sunpring Machinery & Equipment Co, Ltd

เป็นผูผ้ ลิตเครือ่ งอัดเกลียวชนิดสกรูคคู่ ณ
ุ ภาพสูงชัน้ นำ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลีย้ งและอาหารปลา
เรามีประสบการณ์ในการทำงานกับลูกค้ามานานหลายปี
ด้วยการออกแบบสำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง และ
โซลูชนั ทีใ่ ช้งานได้จริง เพือ่ สนองความต้องการด้านการ
แปรรูปมากมาย ทีมออกแบบทีม่ ากด้วยประสบการณ์ใช้
เทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer
Aided Design, CAD) รุน
่ ล่าสุดในการทำงาน
เราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในระดับเดิม
ได้อย่างต่อเนือ่ งด้วยเทคโนโลยีระดับสากลทีท่ นั สมัย
เครือ่ งอัดเกลียวแบบสกรูคอู่ าจมีความสามารถสูงสุดถึง
5000 กก. ต่อชัว
่ โมง เรายังสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์
พิเศษได้ตามความต้องการเฉพาะทางของลูกค้า
บริษทั เกษตรภัณฑ์อตุ สาหกรรม จำกัด (KPI)
บริษทั เกษตรภัณฑ์อตุ สาหกรรม จำกัด (KPI) เป็นบริษทั
ในเครือของกลุม่ เจริญโภคภัณฑ์ (CPF) ก่อตัง้ ขึน้ เป็น
เวลานานกว่า 49 ปี ด้วยประสบการณ์ในงานด้าน
เครือ่ งจักรผลิตอาหารสัตว์และระบบจัดเก็บธัญพืช
(FEED), ฟาร์มและสิง่ ปลูกสร้างพร้อมประกอบ (FARM),
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร (FOOD)
นอกจากนี้ เรายังมอบบริการหลังการขายอย่างเป็น
ระบบซึง่ มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงบริการนวัตกรรม
“Feed – Farm – Food” ทีพ่ ร้อมใช้งานได้ทนั ที
อีกทัง้ ยังจัดหาเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าภายใต้บริการทีย่ อดเยีย่ ม เรายินดีทไี่ ด้เป็นส่วน
หนึง่ ของความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าในปีแล้วปีเล่า
โดยการ “ให้บริการอย่างดีทสี่ ดุ แล้วก้าวหน้าต่อไป”
Lambton Conveyor Limited

เป็นผูผ้ ลิตอุปกรณ์เคลือ่ นย้ายวัสดุและ
จัดเก็บธัญพืชทีท่ ำจากเหล็กกล้ากัลวาไนซ์ตงั้ แต่ปี 1965
อุปกรณ์บางส่วนของเราได้แก่ไซโลเก็บธัญพืชสำหรับ
ฟาร์มและงานเชิงพาณิชย์ทรี่ องรับน้ำหนักได้ตงั้ แต่
40 ถึง 27,699 ตัน, ถังกรวย, ถังป้อนวัสดุ,
แผ่นรองก้นแบบเรียบ, รางลำเลียงแบบโซ่รปู ตัว U
ทีท่ ำความสะอาดตัวเองได้, สกรูลำเลียง, สายพานลำเลียง
และกะพ้อลำเลียง ทีร่ องรับสูงสุด 1500 เมตริกตัน/ชม.
พร้อมอุปกรณ์เสริมมากมายเช่นเพนดูลมั , เครือ่ งแจกจ่าย
แบบครบรอบและหลังเรียบ, วาล์ว, ระบบลำเลียงแบบวนซ้ำ,
กระบอกยิงธัญพืช, เครือ่ งทำความสะอาดล่วงหน้า
Lambton

ชนิดแรงโน้มถ่วงและชนิดดรัม, แคตวอล์ค, ทาวเวอร์,
เกลียวสำหรับขนถ่าย และอีกมากมาย
ไปทีเ่ ว็บไซต์ของเราเพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมและข้อมูล
จำเพาะที่ www.lambtonconveyor.com
Logos Packaging Holdings Ltd
Logos Packaging ให้บริการบรรจุภณ
ั ฑ์ยดื หยุน่
หลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็นถุงก้นแบนซีลสีด่ า้ น,
ถุงแบบตัง้ ตรง, ถุงแบนราบพร้อมคุณสมบัตใิ นการ
ปิดผนึกอีกครัง้ หลายรูปแบบ เช่น ซิปล็อกแบบกดเพือ่ ปิด,
ซิปเลือ่ นด้านบน, ซิปแบบ Easy Lock (Hood-Hook),
ซิปกระเป๋า และอืน่ ๆ
ด้วยโรงงานสองแห่งทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐาน
บรรจุภณ
ั ฑ์ระดับสากล BRC ในประเทศจีน Logos
ได้จดั หาบรรจุภณ
ั ฑ์ยดื หยุน่ ให้กบั ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์เลีย้ ง
และผงแป้งมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยประวัตกิ ารดำเนินธุรกิจ
ทีย่ อดเยีย่ มทัง้ กับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
Logos Packaging เป็นคูค
่ า้ ผูใ้ ห้บริการบรรจุภณ
ั ฑ์
ยืดหยุน่ ทีด่ ที สี่ ดุ สำหรับคุณ
MEAP

เราขอเชิญให้คณ
ุ เยีย่ มชมเว็บไซต์ของเรา:
www.meap.net
MORILLON

เป็นบริษทั ฝรัง่ เศสทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในปี 1865
และเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบการขนถ่ายวัสดุจากไซโล
(รวมถึงการออกแบบ ผลิต ตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน
และซ่อมบำรุงทัว่ โลก)
ผลิตภัณฑ์ของเรา :
- ระบบ SPIROGYRE :
เกลียวลำเลียงแบบสวีปของ MORILLON ออกแบบมา
เพือ่ กวาดผลิตภัณฑ์ของไหลทีย่ งั หลงเหลืออยู่ (ข้าวสาลี
ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ อาหารเม็ด และอืน่ ๆ)
เมือ่ การขนถ่ายด้วยแรงโน้มถ่วงในไซโลก้นแบนเสร็จสิน้
ลง ระบบอัตโนมัตสิ มบูรณ์แบบของ SPIROGYRE
ช่วยให้สามารถถ่ายสิง่ ทีเ่ หลือในไซโลได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้ งใช้แรงงานคน
- ระบบ HYDRAUGYRE :
ผลิตภัณฑ์ HYDRASCREW ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพือ่ การขนถ่ายวัสดุไหลยาก, หนักหรือเบากว่าปกติ,
มีลกั ษณะเป็นผงแป้งหรือเส้นใย, มีความแห้งหรือแฉะ
ระบบการขนถ่ายเหล่านีท้ ำงานด้วยระบบส่งกำลัง
ไฮดรอลิกในไซโลซึง่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่ 2 ถึง
25 เมตร อุปกรณ์เหล่านีท
้ นทานและเชือ่ ถือได้
สามารถส่งแรงบิดกำลังสูงทีค่ วามเร็วต่ำ สกรูแบบ
แพลเนทารีรบั รองว่าการขนถ่ายไซโลจะเป็นไปในลักษณะ
“เข้าก่อน – ออกก่อน”
เราหวังว่าจะได้ตอ้ นรับคุณทีบ่ ธู C155 ของเรา
MORILLON

MÜNCH-Edelstahl GmbH
MÜNCH-Edelstahl GmbH in Hilden (เยอรมนี)
คือหนึง่ ในผูผ้ ลิตและส่งออกชัน้ นำระดับโลกในด้าน
เครือ่ งอัดเม็ด สายผลิตภัณฑ์เครือ่ งอัดเม็ดและ
เครือ่ งบดครบวงจร รวมถึงอะไหล่คณ
ุ ภาพสูงสำหรับ
การใช้งานเองและตลาดทุกแห่งทีใ่ ช้เครือ่ งอัดเม็ด
MÜNCH วางแผน พัฒนา และสร้างด้วยประสบการณ์
ด้านเครือ่ งจักรและการติดตัง้ ในภาคส่วนอุตสาหกรรม
อัดเม็ดกว่า 40 ปี ตัวอย่างเช่นการทำอาหารสัตว์อดั เม็ด
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ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

และไม้อดั เม็ด
โครงการบริการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ MÜNCH
ครอบคลุมทัง้ ช่วงการอัดเม็ดผลิตภัณฑ์ – ตัง้ แต่
การพัฒนาไปจนถึงงานวิศวกรรม การทดสอบ
และการผลิตระบบเครือ่ งอัดและอะไหล่รนุ่ ใหม่เพือ่ งาน
บริการซ่อมบำรุง
Muller Beltex b.v.
Muller Beltex เป็นผูใ้ ห้บริการและมอบความรูเ้ กีย
่ วกับ
ส่วนประกอบทีเ่ ชือ่ ถือได้สำหรับอุตสาหกรรมการ
เคลือ่ นย้ายวัตถุดบิ Muller Beltex ให้บริการส่วนประกอบ
ทุกส่วนของกะพ้อลำเลียงแก่ลกู ค้าทัว่ โลก เช่นสายพาน
ตัวยก POLYSUR®, กะพ้อลำเลียงพลาสติกและเหล็กกล้า,
โบลต์, ทีร่ ดั สายพาน, พูลเลย์ขบั เคลือ่ นและดึงกลับ,
วัสดุหมุ้ พูลเลย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ตดิ ตาม
กระบวนการเพือ่ ความปลอดภัย
เรานำเสนอบริการสมบูรณ์แบบในการคำนวณความจุ
และคำแนะนำการออกแบบ “ทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ ”
ทางวิศวกรรมเพือ่ การอัปเกรดกะพ้อลำเลียงทีม่ อี ยู่
หรือการสร้างตัวยกใหม่
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปีของเรา เราได้พสิ จู น์ตนเอง
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก ในฐานะคูค่ า้ ทีแ่ ข็งแกร่ง
ด้านโซลูชนั กะพ้อลำเลียงทีม่ คี วามยัง่ ยืน
Newtec Bag Palletizing
Newtec Bag Palletizing เป็นบริษท
ั จากฝรัง่ เศสทีต่ งั้ อยู่
ทางภูมภิ าคตะวันออกของฝรัง่ เศส ใกล้กบั เยอรมนีและ
สวิตเซอร์แลนด์ เราประสบความสำเร็จในการออกแบบ
และผลิตเทคโนโลยีการอัดเม็ดคุณภาพสูงมาเป็นเวลา
มากกว่า 40 ปี ด้วยยอดขายเครือ่ งจักรมากกว่า
1,700 เครือ
่ งทัว่ โลก เราจึงเป็นหนึง่ ในผูน้ ำตลาดใน
สายงานนี้
ด้วยการมุง่ เน้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
เรามุง่ มัน่ รับมือกับความท้าทายในการผลิตถุงแบบ
กองซ้อนทีส่ ะอาด ทนทาน และมีขนาดกะทัดรัด
ซึง่ เหมาะอย่างยิง่ สำหรับการบรรจุถงุ ทีส่ ว่ นต้นของ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมศักยภาพ
การผลิตทุกระดับตัง้ แต่ 300 จนถึง 5,000 ถุงต่อชัว่ โมง
Nuscience
Nuscience Group เป็นผูผ
้ ลิตอาหารสัตว์ชนิดผสมสำเร็จ,
ชนิดเข้มข้น และ ชนิดผสมแร่ธาตุสำหรับลูกสัตว์
และสารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ด้วยพนักงานมากกว่า 1000 คนทัว่ โลกและความตัง้ ใจ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เราสามารถให้บริการโซลูชนั
การผลิตอาหารสัตว์และวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทยี่ งั่ ยืนและ
คุม้ ค่าใช้จา่ ย
เรามุง่ เน้นทีใ่ นการนำเสนอผลิตภัณฑ์มากมาย
เพือ่ บริษทั ผลิตอาหารปศุสตั ว์ พร้อมทัง้ การผสานบริการ
และเครือ่ งมือทีส่ ามารถผสมส่วนผสมด้วยตนเอง
เรามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นคูค่ า้ ผูใ้ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับ
อาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ พร้อมรับรองคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนใน
ระดับสูง
Olmix

ตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศฝรัง่ เศส เป็นซัพพลายเออร์ชนั้ นำ
ผูใ้ ห้บริการโซลูชนั ดินเหนียวและสาหร่ายเพือ่ การ
เพาะเลีย้ งสัตว์
Olmix
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จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนทีง่ าน
บูธ B063 ‘MFeed+’ พัฒนาขึน้ จาก
เทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การจดสิทธิบตั รของ Olmix ชือ่ ว่า
Olmix Exfoliated Algoclay หรือ OEA OEA
ประกอบด้วย Montmorillonite ขนาดเล็กซึง่ ถูกขัดแต่ง
ด้วยสารสกัดสาหร่ายบางชนิด
การทดลองในปลา สุกร และสัตว์ปกี แสดงให้เห็นว่า
MFeed+ ช่วยพัฒนาการเติบโตและประสิทธิภาพใน
การเพาะเลีย้ งเนือ่ งจากกระบวนการต่อไปนี:้
1. เพิม
่ การสัมผัสกันระหว่างเอ็นไซม์ และสารตัง้ ต้น
2. เพิม
่ กิจกรรมของเอ็นไซม์
3. ย่อยอาหารได้ดข
ี นึ้ และดูดซับสารอาหาร ได้มากขึน้
Olmix

Victam Asia 2016

Optima Pressformen GmbH Co. KG

แม่พมิ พ์อดั เม็ดผลิตในประเทศเยอรมนี
ขอต้อนรับสู่ Optima Pressformen GmbH
พัฒนาธุรกิจของคุณด้วย Optima เราผลิตและ
จัดจำหน่ายแม่พมิ พ์อดั เม็ด ปลอกลูกกลิง้ และชิน้ ส่วน
เพือ่ รองรับการสึกหรอหลายชนิด สำหรับอุปกรณ์อดั เม็ด
เกือบทุกชนิด
เราให้บริการธุรกิจหลายภาคส่วน เช่น
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์นำ้ ชูการ์บตี
อาหารสำหรับมนุษย์ ไม้ ของเสีย และอุตสาหกรรมเคมี
ด้วยประสบการณ์ 50 ปีในการผลิตแม่พมิ พ์อดั เม็ด
เราได้สงั่ สมความรูช้ นั้ ยอดในทุกรายละเอียดเพือ่ คุณภาพ
สูงสุด

การประหยัดพลังงานก็เป็นอีกเป้าหมายหนึง่ ของเรา
อุปกรณ์ของเราใช้กำลังในการผลิต KW/t ต่ำทีส่ ดุ เมือ่
เทียบกับอุปกรณ์บดอืน่ ๆ ในวงการ
ประโยชน์: ปรับความเร็วของลูกกลิง้ แต่ละตัวได้
ให้เม็ดผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสม โดยสิน้ เปลืองพลังงานน้อยทีส่ ดุ
PLP Liquid Systems Srl

มีประสบการณ์ถงึ 35 ปี
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีการโดส เคลือบผิว และพ่นสเปรย์
ทัง้ ผลิตภัณฑ์ของเหลวและผงแป้ง
ระบบของเราประกอบด้วย:
การโดสผงแป้ง: สารเคมีระดับนาโนให้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในการชัง่ น้ำหนักและโดสยากับวิตามิน
การโดสของเหลว: เหมาะสำหรับกรดอะมิโน กรด ไขมัน
และโมลาส
การโฮโมจีไนส์: การเติมของเหลวและผสมเป็นเนือ้ เดียว
(โฮโมจีไนส์) ก่อนเติมลงในเครือ่ งผสม
การพ่นสเปรย์: เครือ่ งพ่นสเปรย์ควบคุมด้วยมอเอร์
สำหรับโมลาส น้ำมัน และของเหลวอืน่ ๆ
การเคลือบผิว : เทคโนโลยีใหม่สำหรับระบบเคลือบนม
บนอาหารเม็ด, PPLA สำหรับเอ็นไซม์ โปรไบโอติก
และยีสต์
ไมโครเอ็นแคปซูเลชัน: ระบบทีส่ มบูรณ์สำหรับกรดอะมิโน
และวิตามิน
PLP Liquid Systems

R K Bio Feed Machine
Perten Imstruments

เครือ่ งมือวิเคราะห์ NIR ชนิด At-line และ On-line
ในอาหารสัตว์ ธัญพืช และแป้ง
อุปกรณ์วเิ คราะห์ NIR รุน่ ใหม่ของ Perten
ทีใ่ ช้แถบไดโอด ช่วยมอบความแม่นยำให้กบั
สภาพแวดล้อมการแปรรูป เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
วัดค่าได้ทจี่ ดุ รับเข้า วัดในระหว่างกระบวนการ และ
วัดในห้องปฏิบตั กิ าร NIR ชนิด At-line รุน่ DA 7250
ได้รบั การปรับปรุงเพือ่ การวิเคราะห์
อาหารสัตว์ แป้ง ธัญพืช และส่วนผสมอืน่ ๆ
NIR ชนิด In-line รุน
่ DA 7300 ให้การวัดค่า
แบบเรียลไทม์สำหรับแป้ง อาหารสัตว์ และวัสดุอนื่ ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นท่อ ปล่อง และอุปกรณ์ลำเลียงลักษณะเดียวกัน
NIR ชนิด On-line รุน
่ DA 7440 วัดค่าวัสดุทขี่ นส่งบน
สายพานลำเลียงแบบเปิด
เรามีอปุ กรณ์วดั ค่าความชืน้ โปรตีน เถ้า ไขมัน
กรดอะมิโน และอืน่ ๆ อีกมากมายให้บริการ
Petkus Engineering GmbH

เครือ่ งบดชนิดลูกกลิง้ สำหรับงานวิศวกรรมของ Petkus
WW 415 หรือ WW 418 – มีความสามารถโดดเด่น
ไม่เหมือนใคร ออกแบบได้ตามความต้องการ
ด้วยความสามารถในการประยุกต์ใช้กบั เครือ่ งบดและ
อุตสาหกรรมทุกชนิด พร้อมรูปแบบการติดตัง้ ทีห่ ลากหลาย
ทำให้เราเป็นผูก้ ำหนดมาตรฐานใหม่ให้กบั อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์
เครือ่ งบดชนิดลูกกลิง้ รุน่ ใหม่นสี้ ามารถรับมือกับ
ความท้าทายหลากหลายประการในการบด ไม่วา่ จะเป็น
การบดธัญพืชและสินค้ากึง่ สำเร็จทีต่ อ้ งการแรงบดน้อย
เพือ่ ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขนั้ ท้ายสุด รวมถึงการบดผลิตภัณฑ์
อืน่ ซึง่ มีการใช้งานโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และอาหาร นอกจากประโยชน์เชิงเทคนิคแล้ว

R K Bio Feed Machine – RKBFM – เป็นผูใ้ ห้บริการ
โซลูชนั พร้อมใช้งานทีม่ ชี อื่ เสียง ไม่วา่ จะเป็นการอัดเม็ด
อาหารสัตว์และเชือ้ เพลิงชีวมวล พร้อมด้วยเครือ่ งจักร
หลากหลายชนิดสำหรับการทำความเย็น ผสม ป่น
อัดเม็ด บด พร้อมระบบอัตโนมัตทิ คี่ วบคุมด้วย PLC
และ SCADA รวมถึงการสนับสนุนอะไหล่ผา่ นฝ่ายอะไหล่
ของเราเอง
ข้อเสนอของเราประกอบด้วย:
- โซลูชนั พร้อมใช้งานได้ทนั ทีสำหรับเครือ่ งจักรเช่น
เครือ่ งมืออัดเม็ด, เครือ่ งบดชนิดค้อน
เครือ่ งทำความเย็นแบบไหลสวนทาง เครือ่ งป่น
เครือ่ งผสม ตะแกรงกรอง และอืน่ ๆ
- ระบบการควบคุมโรงงานอัตโนมัติ
และการติดตามกระบวนการ
- แม่พมิ พ์อดั เม็ดประสิทธิภาพสูง G-chrome™
(เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 มม. ถึง 12 มม.)
และอะไหล่อนื่ ๆ
พบเราได้ที่ Victam Asia 2016 (บูธ D081)
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท:ี่ www.rkbfm.com
Rueter Maschinenbau GmbH &
Co, KG
Rueter Maschinenbau เป็นบริษท
ั วิศวกรรมเครือ่ งกล
ทีต่ งั้ อยูใ่ นประเทศเยอรมนี
เราจะนำเสนอกลุม่ ผลิตภัณฑ์สำคัญซึง่ ประกอบด้วย
เครือ่ งคัดแยกขนาดกะทัดรัดสำหรับอุตสาหกรรมโรงสี
โรงแป้ง และอาหารสัตว์
SCAFCO Grain Systems Company
SCAFCO Grain Systems เป็นผูน
้ ำตลาดในด้านการ
ออกแบบและผลิตโซลูชนั การจัดเก็บธัญพืชทีท่ ำจาก
เหล็กกัลวาไนซ์แบบลอน วิศวกรของ SCAFCO

ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

สามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะ และ
จัดหาผลิตภัณฑ์จดั เก็บธัญพืชให้กบั ลูกค้าใน 80 ประเทศ
ทัว่ โลก ผลิตภัณฑ์ SCAFCO ได้รบั การออกแบบขึน้ เพือ่
ให้สามารถประกอบทีไ่ ซต์งานได้ ใช้งานง่าย และ
มีคณ
ุ ภาพทนนาน
SCE – Silo Construction & Engineering

มุง่ หวังทีจ่ ะเป็นคูค่ า้ ทีค่ ณ
ุ ไว้วางใจ ไม่วา่ จะในเป็น
การออกแบบ งานวิศวกรรม การผลิต และการประกอบ
โซลูชนั อาคารเพือ่ งานอุตสาหกรรม ซึง่ รวมถึงการผสาน
ไซโลสีเ่ หลีย่ มแบบโมดูลาร์เข้ากับโครงสร้างเหล็กกล้า
จาก SCE อย่างต่อเนือ่ งไม่ขาดตอน
ความต้องการอาหารเพิม่ มากขึน้ พร้อมกับจำนวน
ประชากรโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพือ่ รับมือกับความต้องการ
บริษทั ผูผ้ ลิตอาหารและอาหารสัตว์จะต้องมีประสิทธิภาพ
การทำงานในระดับทีส่ งู ขึน้
SCE ช่วยเหลือบริษท
ั ดังกล่าวให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในฐานะคูค่ า้ ผูใ้ ห้บริการสิง่ ปลูกสร้าง
สำหรับงานแปรรูปแบบโมดูลาร์ โซลูชนั ของเราใช้เนือ้ ที่
น้อยกว่า ใช้เวลาประกอบเร็วกว่า และทำงานได้เป็น
อย่างดียงิ่ ในหน่วยการผลิตทุกรูปแบบ ช่วยให้ลกู ค้าได้
มุง่ เน้นการดำเนินกระบวนการด้วยความคุม้ ค่าสูงสุด
จากการแปรรูป
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการต่อไป เพือ่ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าทัว่ โลก
พบเราได้ที่ FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2016 –
บูธ C099
SCE

เราผลิตไซโลทีม่ ขี นาดตัง้ แต่ 3.5 ตันจนถึง 26.850 ตัน
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกตัง้ แต่ 1.85 เมตรจนถึง
41.25 เมตร นอกเหนือจากโซลูชน
ั ทีเ่ ก็บธัญพืชทีม่ ใี ห้
เลือกมากมาย เรายังผลิตอุปกรณ์เคลือ่ นย้ายวัสดุครอบ
วงจรเพือ่ นำเสนอผลิตภัณฑ์สำเร็จทีพ่ ร้อมใช้งานทันทีให้
แก่ลกู ค้า เรายังผลิตอุปกรณ์สำหรับงานปศุสตั ว์อกี ด้วย
ทีมวิศวกรความสามารถสูงในบริษทั ของเราพร้อม
ให้บริการใน 45 ประเทศ ทำให้เราสามารถรับรอง
ผลิตภัณฑ์ได้ยากนานยิง่ ขึน้

Studio Tecnico Appiani S.r.l.
Sioux Steel Company

ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1918 และ
ตัง้ อยูท่ ี่ Sioux Falls รัฐ South Dakota สหรัฐอเมริกา
บริษทั ของเราเป็นผูผ้ ลิตไซโล/ถังเก็บธัญพืชทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ
ในโลก
Sioux Steel รับประกันคุณภาพไซโลนานทีส
่ ดุ ด้วย
ระยะถึง 10 ปี Sioux Steel Company มีผลิตภัณฑ์
ระดับโลกและอุปกรณ์จดั เก็บธัญพืชหลากหลายชนิด
เช่น ไซโล/ถังก้นแบน, ไซโล/ถังก้นกรวย, สิง่ ปลูกสร้าง
เชิงโครงสร้าง, ใบพายสำหรับกวาด, ระบบป้องกันฝุน่
และอืน่ ๆ
Sioux Steel Company ผลิตไซโลสำหรับฟาร์มและ
งานเชิงพาณิชย์ครบทุกรูปแบบ ตัง้ แต่เส้นผ่านศูนย์กลาง
15 ฟุต (4.57 เมตร) จนถึง 132 ฟุต (40.23 เมตร)
และไซโลธัญพืชแบบก้นกรวยเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่
6 นิว
้ (1.8 เมตร) จนถึง 36 ฟุต (11 เมตร)
Sioux Steel Company

Sonac – Darling Ingredients
Schenck Process

พบกับ Schenck Process ทีบ่ ธู B093 เพือ่ รับข้อมูล
เกีย่ วกับระบบลำเลียงนิวมาติก E-finity®, เครือ่ งจ่าย
วัสดุแห้ง MechaTron®, เครือ่ งชัง่ น้ำหนักบนสายพาน
MULTIDOS®, มิเตอร์วด
ั ปริมาณการไหล MULTICOR®
และระบบกำจัดกลิน่ ModuPlasma ทีม่ อบโซลูชนั การ
เคลือ่ นย้ายวัสดุและควบคุมมลพิษทางอากาศซึง่ กระบวน
การผลิตอาหารสัตว์เลีย้ งและอาหารสัตว์อาจต้องการ
Schmiedewerke Gröditz GmbH
Schmiedewerke Gröditz GmbH – ก่อตัง้ ในปี 1779 –
จำหน่ายสแตนเลส เครือ่ งมือเหล็ก/บาร์ บล็อก/แม่แบบ
หล่อแบบเปิด และแหวนลูกกลิง้ ไร้ตะเข็บ
เราคือผูจ้ ำหน่ายชัน้ นำสำหรับแหวนลูกกลิง้ ไร้ตะเข็บ
ทีใ่ ช้ในแม่แบบอัดเม็ด และจำหน่ายให้แก่บริษทั ชือ่ ดัง
มากมายทัว่ โลก เราผลิตแหวนลูกกลิง้ ไร้ตะเข็บทีใ่ ช้ใน
แม่แบบอัดเม็ดภายในบริษทั ของเราเอง โดยใช้พนื้ ฐาน
ด้านเหล็กและขัน้ ตอนการบำบัดด้วยความร้อนเฉพาะ
ตัวของเรา เพือ่ ให้แน่ใจถึงคุณภาพทีส่ งู ทีส่ ดุ การใช้งาน
ในเครือ่ งจักรอย่างยอดเยีย่ ม และอายุงานทีเ่ หมาะสม
เราครอบคลุมสำหรับแหวนลูกกลิง้ ไร้ตะเข็บทุกช่วงขนาด
ทีใ่ ช้เพือ่ การอัดผลิตภัณฑ์เม็ดทุกขนาด
โปรดเยีย่ มชมเราได้ทงี่ านนิทรรศการ Victam Asia
2016 บูธ C081 เราหวังว่าจะได้พบกับคุณ!
Silos Cordoba S.L.
Silos Cordoba คือผูผ
้ ลิตไซโลโลหะสำหรับเก็บรักษา
ธัญพืชชัน้ นำ โดยมีผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี:้ ไซโลแบบแบน,
ไซโลถังกรวย, ไซโลสำหรับถ่ายลงรถบรรทุก และ
ไซโลสำหรับฟาร์ม
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อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาหารสัตว์นำ้ และ
อาหารสัตว์เลีย้ ง ด้วยนวัตกรรมทางโภชนาการ
Sopropêche นำเสนอไฮโดรไลเซตโปรตีนสำหรับ
ปลาสองรุน่ (CPSP® 90 / CPSP® G) ซึง่ ถือเป็นแหล่ง
โปรตีนสำหรับสัตว์นำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ รุน่ หนึง่
พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเรายังประกอบด้วยอาหารที่
ทำจากปลาและน้ำมันปลา โปรตีนจากผัก โปรตีนจาก
สัตว์บก ยีสต์ และสารเติมแต่ง

ด้วยประสบการณ์มากกว่าศตวรรษ Darling Ingredients
ให้บริการแพลตฟอร์มระดับโลกเพือ่ การพัฒนาและ
ผลิตส่วนผสมจากธรรมชาติทมี่ คี วามยัง่ ยืน ในฐานะคูค่ า้
ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ทวั่ โลก
เราส่งมอบโซลูชนั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้า และ
เพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ซัพพลายเชน
ที่ FIAAP Asia แบรนด์ของเรา DAR PRO Ingredients
และ Sonac จะนำเสนอโปรตีนและไขมันสำหรับสัตว์
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และมีคณ
ุ ภาพสูง
เพือ่ การใช้งานทีห่ ลากหลายไม่วา่ จะเป็นอาหารสุกร
สัตว์ปกี และสัตว์นำ้ ซึง่ จะช่วยให้ผผู้ ลิตเช่นคุณสามารถ
จัดเตรียมสารอาหารทีจ่ ำเป็น ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อาหารสัตว์ และสร้างผลิตภัณฑ์ทอี่ ร่อยยิง่ ขึน้ ให้กบั ลูกค้า
และตลาดอย่างต่อเนือ่ ง
Soon Soon Group
Soon Soon Oilmills Sdn. Bhd. เป็นบริษท
ั แปรรูปธัญพืช

และน้ำมันครบวงจรทีม่ บี ริการหลากหลาย รวมถึงการ
ผลิตอาหารและส่วนผสมอาหารสัตว์ บริษทั ของเราได้
คิดค้นนวัตกรรมอาหารทีท่ ำจากถัว่ เหลืองซึง่ เกิดจากวิธี
แปรรูปประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ปริมาณกรดอะมิโนและ
พลังงาน
อาหารถัว่ เหลืองทีเ่ พิม่ สารอาหารนีไ้ ด้รบั การพิสจู น์แล้ว
ว่าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการเติบโตของสัตว์
โดยผ่านการทดลองหลากหลายครัง้ ในไก่เนือ้ และสุกร
เราได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีนเี้ พิม่ เติมกับพืชตระกูลถัว่ และ
เมล็ดพืชทีใ่ ห้นำ้ มันชนิดต่างๆ เช่นคาโนลา ลูปนิ
และทานตะวัน
Sopropêche

เป็นเวลามากกว่า 45 ปีแล้วที่ Sopropêche
ได้รบั การยอมรับจากทัว่ โลกในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ นำใน

เทคโนโลยีชนั้ นำสำหรับการลวกและโรงงานทีแ่ ปรรูป
ด้วยวิธไี ฮโดรเทอร์มอล
Studio Tecnico Appiani S.r.l. มีความเชีย
่ วชาญ
ในการออกแบบและผลิตโรงงานแปรรูปด้วยวิธี
ไฮโดรเทอร์มอลทีท่ ำงานอัตโนมัตเิ ต็มรูปแบบสำหรับ
การผลิตข้าวลวกและผลิตภัณฑ์ซเี รียลอืน่ ๆ:
ผลิตภัณฑ์:
- พืชลวกน้ำร้อนทีแ่ บ่งเป็นหลายแบตช์ และ
การทำให้สกุ ด้วยแรงดันอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ผลิตข้าวให้ได้สตี ามทีต่ ลาด ต้องการ
- กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลอืน่ ๆ
สำหรับผลิตภัณฑ์ทที่ ำจากข้าวลวก
และอาหารปรุงสุกล่วงหน้าเช่นบัลเกอร์ และพัลเซส
บริการ:
- งานวิศวกรรม การผลิต และก่อสร้าง โรงงานใหม่
- การอัปเกรดโรงงานเดิม
- การพัฒนากระบวนการไฮโดรเทอร์มอลพิเศษ
ตามความต้องการเฉพาะ
Sukup Manufacturing Co.
Sukup Manufacturing Co. เป็นธุรกิจในครอบครัว
ทีผ่ ลิตถังเก็บธัญพืช อุปกรณ์เคลือ่ นย้ายวัสดุ และ
สิง่ ปลูกสร้างโลหะทีอ่ อกแบบไว้ลว่ งหน้า Sukup Mfg
เป็นบริษทั ผลิตถังเก็บทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก และ
เป็นธุรกิจครอบครัวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ตัง้ อยูใ่ นใจกลางพืน้ ที่
การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของ Midwestern
(สหรัฐอเมริกา) Sukup มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
มากกว่า 50 ปี
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ Sukup ประกอบด้วยถังธัญพืช
สำหรับฟาร์ม/งานเชิงพาณิชย์, เครือ่ งทำธัญพืชแห้ง
แบบพกพา, เครือ่ งทำแห้งแบบทาวเวอร์, พัดลมระบาย/
หมุนเหวีย่ ง, เครือ่ งกวน, อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุออกจากถัง
และพืน้ วาง/แท่นรองรับถัง Sukup ผลิตอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายวัสดุเช่น: กะพ้อลำเลียง, อุปกรณ์ลำเลียง
แบบลาก, อุปกรณ์ลำเลียงความชันสูง, โซ่ลำเลียงชนิดวนซ้ำ
และดับเบิลรัน
พันธกิจของ Sukup Manufacturing คือการปกป้อง
และรักษาธัญพืชของโลกให้ปลอดภัย
Sun Magnetic Sys-Tech Co, Ltd
Sun Magnetic Sys-Tech Co, Ltd ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี 2001
ทีป่ กั กิง่ ประเทศจีน ในฐานะผูผ้ ลิตระบบแม่เหล็กถาวร
มืออาชีพ เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี
ทัง้ ในด้านการวิจยั และพัฒนา ออกแบบ และผลิต
ด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูงและประสบการณ์ทมี่ ากมาย
เรามุง่ เน้นการมอบโซลูชนั เครือ่ งคัดแยกแม่เหล็กเฉพาะทาง
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารให้แก่ลกู ค้า ในกระบวนการให้
บริการทัง้ หมด คุณภาพระดับสูงสุดและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือ่ ง เป็นคำมัน่ สัญญาทีเ่ ราให้ไว้กบั ลูกค้าเสมอมา
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ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

เรายินดีทจี่ ะแบ่งปันประสบการณ์ความเชีย่ วชาญ
ร่วมกับคุณ
Symaga
Symaga เป็นบริษท
ั จากสเปนซึง่ มีความเชีย่ วชาญใน
การออกแบบ ผลิต และจัดหาไซโลเหล็กกล้าเพือ่ การเก็บ
เมล็ดพืช ซีเรียล มอลต์ น้ำมันจากเมล็ดพืช ธัญพืช
อาหารอัดเม็ด และข้าว สำหรับงานเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร เชือ้ เพลิงชีวภาพ และชีวมวล
บริษทั มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และปริมาตรการ
จัดเก็บมากกว่า 15 ล้านลูกบาศก์เมตรทัว่ โลก รับรองว่า
จะสามารถรับมือกับโครงการได้ทกุ รูปแบบ
Symaga ให้บริการไซโลหลายชนิดไม่วา่ จะเป็น
แบบก้นแบนซึง่ มีความจุสงู สุด 25,000 ลูกบาศก์เมตร
และไซโลถังกรวยทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เมตร
พร้อมกรวยเอียง 45 องศา และความจุ
2,649 ลูกบาศก์เมตร ได้รบ
ั การชุบกัลวาไนซ์ทงั้ หมด
และเสริมความแข็งแรงด้วยแหวนอัดชนิดเชือ่ มคู่
Symaga ให้บริการกัลวาไนซ์ Z600 แบบ กรัม/ตารางเมตร
และยังลงทุนในการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โคนระบายอากาศ
และพืน้ แบบเจาะรู เพือ่ สนองความต้องการของลูกค้า
SynbioTech Incorporation
SynbioTech Incorporation, ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี 2000
มุง่ มัน่ วิจยั และผลิตโปรไบโอติกเพือ่ สุขภาพของสัตว์
และมนุษย์ ระบบทีม่ ากด้วยความสามารถของเรา
SYNTEK® thorough ทำให้เราสามารถออกแบบโซลูชน
ั
ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก SYNLAC® ทีป่ ระสบความสำเร็จ
อย่างสูง เพือ่ ใช้สำหรับสัตว์ปกี ปศุสตั ว์ และสัตว์นำ้
เพือ่ ทดแทนยาปฏิชวี นะและมุง่ สูเ่ ป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
Top Silo Constructions
Top Silo Constructions เป็นผูใ้ ห้บริการไซโลทีม
่ งุ่ เน้น
การออกแบบและก่อสร้างไซโลเหล็กกล้ารูปสีเ่ หลีย่ ม
ในฐานะผูผ้ ลิตไซโลสีเ่ หลีย่ ม TSC ได้รบั ทำโครงการมา
แล้วมากมายทัว่ โลก ผลิตภัณฑ์เหล่านีพ้ สิ จู น์ให้เห็นถึง
ความรูใ้ นงานด้านการจัดเก็บวัสดุไม่คงตัวและวัสดุของ
แข็งเป็นระยะเวลานาน
- ระบบไซโลสีเ่ หลีย่ มทีย่ ดื หยุน่ สามารถปรับให้ตรงตาม
ความต้องการในการจัดเก็บของคุณ โดยทัว่ ไปแล้ว
ไซโลของเรามีความจุดงั ต่อไปนี:้
- บล็อกไซโลแบบรวมความจุตงั้ แต่
30 – 30,000 ลูกบาศก์เมตร (หรือมากกว่า)
- ถังเดีย่ วความจุตงั้ แต่ 5 – 500 ลูกบาศก์เมตร
- จำนวนถังทัง้ หมดในบล็อกไซโลตัง้ แต่ 2 – 200 ถัง
(หรือมากกว่า)
TORNUM AB
TORNUM ผลิตเครือ
่ งทำแห้งทุกชนิด ตัง้ แต่เครือ่ งทำแห้ง
แบบแบตช์ ไปจนถึงเครือ่ งทำแห้งขนาดใหญ่ซงึ่ รองรับ
วัสดุได้ถงึ 300 ตันต่อชัว่ โมง
ระบบควบคุมเครือ่ งทำแห้งอัจฉริยะ TORNUM IDC
เป็นแนวคิดทีไ่ ม่เหมือนใครซึง่ ให้การควบคุมทีแ่ ม่นยำ
ตลอดทัง้ กระบวนการทำแห้ง ในเครือ่ งอบแห้งชนิดนำ
ความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เราสามารถลดการใช้พลังงาน
ได้สงู สุดถึง 30%

Tyson Foods, Inc. (Animal Nutrition
Group)

ตัง้ แต่ชว่ งปีเริม่ แรกในการดำเนินธุรกิจ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั
John W. Tyson ได้ผลิตอาหารไก่ทม
ี่ คี ณ
ุ ภาพและ
ปริมาณมากเพียงพอเพือ่ ความมัน่ ใจในการพัฒนาธุรกิจ
ในไม่ชา้ Tyson’s Feed and Hatchery ก็ได้กลายมา
เป็นชือ่ ทีท่ กุ คนในวงการธุรกิจไว้วางใจ และถุงอาหาร
ทุกถุงก็มกี ารรับรองทีน่ า่ ภูมใิ จว่า: ไม่มสี ารเติมแต่งเพือ่
เพิม่ คุณภาพ
เราเชือ่ ว่าประโยคดังกล่าวเป็นความจริงเสมอมาจน
ถึงปัจจุบนั
ข้อเสนอของเราได้แก่ผลิตภัณฑ์ทที่ ำจากไก่
100 เปอร์เซ็นต์ดงั ต่อไปนี:้ อาหารทีท
่ ำจากไก่, อาหารทีท่ ำ
จากเศษเหลือของไก่, ไขมันไก่, ส่วนผสมอาหารสัตว์เลีย้ ง
แบบเปียก, โภชนเภสัช และสารเสริมโปรตีนพิเศษ
Van Aarsen
Van Aarsen เป็นผูพ
้ ฒ
ั นา ผลิต และจัดหาเครือ่ งจักร
ทีท่ นั สมัยและโซลูชนั โรงงานผลิตอาหารสัตว์ทคี่ รบวงจร
เพือ่ การผลิตอาหารสัตว์ทมี่ ผี สมส่วนประกอบหลายอย่าง
และอาหารสัตว์แบบผสมสำเร็จล่วงหน้า
ยิง่ อาหารสัตว์มคี ณ
ุ ภาพดีเท่าไหร่ อาหารบนโต๊ะก็จะ
ยิง่ มีคณ
ุ ภาพดีเท่านัน้ ! หลักการง่ายๆ แค่นเี้ อง
เรารับผิดชอบต่อบทบาทสำคัญของเราในวงการ
‘อาหารสัตว์เพือ่ การเกษตร’ อย่างจริงจัง เพือ่ ให้คณ
ุ ได้
รับโซลูชนั ทีด่ ที สี่ ดุ
นวัตกรรมเครือ่ งจักรของเราและโซลุชนั เครือ่ งผลิต
อาหารสัตว์ครบวงจรได้ถกู ออกแบบและสร้างขึน้ เพือ่ เพิม่
ปริมาณการผลิต และลดต้นทุนในการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนี้ยังใช้พลังงานน้อยที่สุด และให้คุณประโยชน์
สูงสุดด้านความปลอดภัยของอาหารสัตว์และความสะดวก
ในการปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แต่ปี 1949 ทัว่ โลก
อุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์แห่งอนาคตมาถึงแล้วในวันนี้
อนาคตของเทคโนโลยีอปุ กรณ์ผลิตอาหารสัตว์จะเป็น
อย่างไร? อนาคตหมายถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพของอาหารสัตว์ อนาคตหมายถึง
การเพิม่ ปริมาณการผลิตและลดการใช้พลังงาน
อนาคตหมายถึงสายการผลิตทีค่ วบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
ทัง้ หมด และให้ตน้ ทุนการผลิตต่อตันน้อยลง อนาคต
หมายถึงแนวคิดเชิงวิศวกรรมทีช่ าญฉลาด ซึง่ ทำให้เป็น
จริงผ่านเทคโนโลยีทกี่ า้ วล้ำ
อนาคตมาถึงแล้ววันนี้ ด้วยอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์จาก
Van Aarsen

รับข้อมูลได้ท@
ี่ aarsen.com, www.aarsen.com

สลักสเตนเลสสตีล อุปกรณ์ทกุ ชิน้ สามารถผลิตตามสัง่ ได้
ในเวิรก์ ช็อปของเรา เพือ่ รับรองเวลาการจัดส่งทีเ่ ร็วทีสุ่ ดุ
เท่าทีเ่ ป็นไปได้
นอกจากโซ่แล้ว VAV ยังให้บริการส่วนประกอบของ
ตัวยกต่างๆ เช่นสายพานตัวยกและกะพ้อลำเลียงพร้อม
ในสต็อกทันที
Vibrafloor

เป็นผูน้ ำระดับโลกในด้านระบบเก็บผลิตภัณฑ์
ตกค้างแบบโมดูลาร์ เพือ่ ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วาม
เหนียวติดภาชนะและผลิตภัณฑ์ทไี่ หลได้อสิ ระ เช่น
อาหารทีท่ ำจากถัว่ เหลือง แร่โพแทช ไม้อดั เม็ด น้ำตาล
ชีวมวล และธัญพืช
สิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ราให้บริการประกอบด้วยไซโลเหล็กกล้า
และคอนกรีต, ถังกรวย, โกดัง, รถราง และเรือ
ไม่มเี ทคโนโลยีการเก็บสิง่ ตกค้างใดทีจ่ ะให้คณ
ุ ประโยชน์
ต่างๆ อย่างสมดุลได้ดเี ยีย่ มเท่านี:้
- ถ่ายวัสดุออกจากไซโลได้จนหมด
- ไม่ตอ้ งซ่อมบำรุงเป็นกิจวัตร
- มีหน่วยอุปกรณ์สำรองเตรียมไว้เผือ่ อุปกรณ์หลักชำรุด
- ใช้พลังงานต่ำ
- อัตราการเก็บสิง่ ตกค้างสูง
- ไม่มกี ารสัน่ สะเทือนหรือการขนส่งทีเ่ กิดแรงกระแทก
ซึง่ ทำให้เสียหาย
- ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสือ่ มคุณภาพ
Vibrafloor

VYNCKE NV
VYNCKE ออกแบบและสร้างโรงงานไฟฟ้าเพือ
่
สิง่ แวดล้อมทีผ่ ลิตพลังงานสะอาดโดยการเผาชีวมวล
หรือน้ำมันเชือ้ เพลิงแข็งทีไ่ ด้จากการเก็บสิง่ ตกค้าง (SRF)
เพือ่ ผลิตพลังงานความร้อนตัง้ แต่ 1 – 100MWth
และพลังงานไฟฟ้าตัง้ แต่ 0.5 – 15 MWe
พลังงานอาจอยูใ่ นรูปแบบเดียว หรืออยูใ่ นรูปแบบผสม
ระหว่างไอน้ำ น้ำร้อน น้ำมันร้อน และก๊าซร้อน เป็นต้น
โดยอาจมีหรือไม่มกี ารผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ได้
WATT Global Media

เยีย่ มชมผลงานของ WATT Global Media
ทีบ่ ธู หมายเลข B179 เพือ่ รับนิตยสาร Feed International,
Petfood Industry, Poultry International และ
Pig International ฉบับล่าสุด รับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับ
การจัดงาน Petfood Forum และพบกับเหล่าบรรณาธิการ
เราจะช่วยให้คณ
ุ นำหน้าเหนือคูแ่ ข่งด้วยข้อมูลทีจ่ ำเป็น
ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
Winovazyme Biotech Co, Ltd

VAV
VAV Conveyor Components and Solutions

จากเนเธอร์แลนด์ ได้ใช้ความพยายามอย่างมากมาย
ในการปรับปรุงระบบโซ่สายพานของตน เราได้เตรียมโซ่
หลายชนิด ไม่วา่ จะเป็นโซ่เหล็กกล้าแบบหล่อและแบบแผ่น
รวมถึงเฟืองโซ่ทเี่ หมาะสม ในโกดังของเราทีเ่ นเธอร์แลนด์
และเยอรมนี
เรายังตัง้ เป้าหมายใหม่ตา่ งๆ ทีห่ ลากหลายเพือ่ การ
ปรับปรุงอายุงานของโซ่ลำเลียงอย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย
วัสดุทใี่ ช้ทำโซ่แต่ละชนิดและขัน้ ตอนการทำฮีตทรีตเมนต์
คุณภาพสูง ทำให้โซ่ลำเลียงของ VAV แข็งแรงขึน้
เพือ่ การลงทุนทีด่ สี ำหรับอนาคตด้วย
ครีบลำเลียงพลาสติก, เครือ่ งกวาดแบบเชือ่ ม,

Winovazyme เป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการวิจยั และ
พัฒนาเอ็นไซม์ เรามีทมี งานวิจยั ซึง่ ประกอบด้วยนักวิจยั
ทีจ่ บการศึกษาระดับสูง 32 คน รวมถึงผูส้ อนนักศึกษา
ปริญญาเอก 1 คน, ผูจ้ บการศึกษาระดับปริญญาเอก
8 คน และผูจ
้ บการศึกษาระดับปริญญาโท 15 คน
เราเป็นเจ้าของนวัตกรรมมากมาย รวมถึงสิทธิบตั ร 47 ฉบับ
และเป็นผูค้ วบคุมโรงหมักทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศจีน
ซึง่ ประกอบด้วยถังขนาด 75 ลูกบาศก์เมตรจำนวนเก้าถัง
ซึง่ มีปริมาตรการหมักรวม 675 ลูกบาศก์เมตร
เราเป็นผูผ้ ลิตและซัพพลายเออร์เอ็นไซม์คณ
ุ ภาพสูง
และคุม้ ทุน – เพือ่ กระบวนการเพาะพันธุท์ เี่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
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ตัวอย่างผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงาน

เอ็นไซม์ของเราได้รบั การส่งออกไปทีแ่ คนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย บราซิล อาร์เจนตินา
เปรู อินเดีย ปากีสถาน ฟิลปิ ปินส์ ตุรกี เกาหลี
และประเทศอืน่ ๆ
Wuxi Naite Electromechanical
Technology Co, Ltd
Wuxi Naite Electromechanical Integrating
Technology Co, Ltd ก่อตัง้ ขึน
้ ในเดือนมิถนุ ายน
ปี 1994 เป็นบริษทั ไฮเทคและบริษทั ซอฟต์แวร์สำหรับ
โซลูชนั การชัง่ น้ำหนักและบรรจุภณ
ั ฑ์ในสายการผลิต
รวมถึงการวิจยั และพัฒนา การผลิต การขาย และ
บริการด้านบรรจุภณ
ั ฑ์เชิงปริมาณอัตโนมัตแิ ละ
อุปกรณ์ทำงานเป็นแบตช์
เยีย่ มชมบูธของเราได้ที่ B153 ตลอดงานนิทรรศการ
เราจะจัดแสดงเครือ่ งบรรจุอตั โนมัตซิ งึ่ มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายในเครือ CP ทีท่ ำธุรกิจในประเทศจีน
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมโปรดติดต่อ:
marketing@naite-china.com

Yemtar Feed Mill Machinery
Yemtar ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี 1980 เป็นผูใ้ ห้บริการออกแบบ
ผลิต และติดตัง้ โรงผลิตอาหารสัตว์ชนิดพร้อมใช้งานทันที
เราเป็นผูน้ ำตลาดในประเทศตุรกี และมีโครงการคุณภาพ
ซึง่ เป็นผลงานชิน้ สำคัญในระดับสากลมากมาย
อาคารสำนักงานของเราตัง้ อยูท่ ี่ Bandirma
ประเทศตุรกี และเราดำเนินการผลิตในพืน้ ทีป่ ดิ
12,000 ตารางเมตร ซึง่ มีอาณาเขตรวม
33,000 ตารางเมตร เรามีพนักงานฝ่ายผลิตประมาณ
200 คน มีพนักงานฝ่ายบริหาร 35 คน และมีพนักงาน
ฝ่ายติดตัง้ 75 คน

ในวงการอุตสาหกรรม ผ่านโรงงานผลิตอันทันสมัยบนพืน้ ที่
รวม 40,000 ตารางเมตร ซึง่ มีการใช้งานครอบคลุม
18,000 ตารางเมตร เราเป็นหนึง่ ในบริษท
ั สำคัญของ
ประเทศตุรกีและของโลกตัง้ แต่ปี 1995 มีสนิ ค้าสำคัญคือ
ลูกกลิง้ สำหรับงานผลิตทีท่ ำขึน้ ด้วยเทคโนโลยีคณ
ุ ภาพ
สูงสุด ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์หลายแห่ง ลูกกลิง้ ของเราผลิตขึน้ โดยวิธหี ล่อ
แบบเซนตริฟวิ จ์โดยการเทโลหะแบบคู่ ยอดการผลิต
รายปีของเราอยูท่ ี่ 22,000 หน่วย โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
และความยาวแตกต่างกันไป
Yenar เป็นหนึง่ ในผูน
้ ำระดับโลกด้านบริการหลังการ
ขายและการผลิตคุณภาพสูง

ประกอบสำหรับกะพ้อลำเลียงและสายพาน เรามีศนู ย์
การผลิตซึง่ มีพนื้ ทีถ่ งึ 28,000 ตารางเมตร
ชุดผลิตภัณฑ์หลักของเรารวมถึงกะพ้อลำเลียง,
ครีบลำเลียงแบบลาก, แผ่น UHMW-PE, สายพานตัวยก
PVC, โบลต์ตว
ั ยก, ทีย่ ดึ สายพาน, โซ่ลำเลียง และ
ส่วนประกอบอืน่ ๆ มากกว่า 400 ประเภท ซึง่ มีการใช้งาน
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการเคลือ่ นย้ายและ
จัดเก็บวัสดุไม่คงตัว
เราจัดหาชิน้ ส่วนให้กบั บริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงมากมาย
นอกจากนีย้ งั มีความสามารถในการมอบผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงในราคาทีย่ อ่ มเยา และบริการทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ลูกค้า
Zhenjiang New Hengtong Conveying

Zhanjiang Hengrun Machinery

Equipment Co, Ltd

Co, Ltd

Zhenjiang New Hengtong Conveying Equipment

Zhanjiang Hengrun Machinery Co. Ltd ก่อตัง้ ใน

Co., Ltd. เป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการวิจยั

เดือนเมษายนปี 2006 เราเป็นบริษทั เพียงแห่งเดียวใน
Guangdong มณฑล Zhanjiang ทีเ่ ชีย
่ วชาญในการ
ผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงอุปกรณ์เครือ่ งจักรในงาน
เกษตรกรรมและเลีย้ งสัตว์ ซึง่ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
มากในช่วงเวลาไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ด้วยรายได้ตอ่ ปีถงึ
30 ล้านหยวน
ในปี 2009 บริษทั ของเราผ่านการรับรองคุณภาพ
ระดับสากล ISO โดยบริษทั SGS จากสวิตเซอร์แลนด์
ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงในระดับสากล Hengrun
Machinery ได้รว
่ มมือกับคูค่ า้ ระดับนานาชาติมากมายใน
หลายรูปแบบ พัฒนาบุคลากรมืออาชีพจำนวนมาก
พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักรคุณภาพเยีย่ ม
สำหรับอุตสาหกรรมธัญพืชและอาหารสัตว์

ใช้ประโยชน์
และการผลิตส่วนประกอบการเคลือ่ นย้ายวัสดุเม็ด
ส่วนประกอบเครือ่ งจักรแปรรูปธัญพืช และพลาสติก
สำหรับงานวิศวกรรม เราผ่านการรับรองคุณภาพ
ระบบนานาชาติ ISO9001:2000
บริษทั ของเราผลิตสินค้ามากกว่า 20 ประเภท เช่น
กะพ้อลำเลียง สายพานตัวยก โบลต์ยดึ ตัวยก
โซ่ลำเลียงแบบลาก ครีบลำเลียงแบบลาก ล้อเฟือง
สกรูครีบลำเลียง เครือ่ งล้างตะแกรง และอืน่ ๆ
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นทีน่ ยิ มทัว่ ประเทศจีน และ
ได้จำหน่ายให้กบั ลูกค้าในเอเชีย อเมริกา ยุโรป
และแอฟริกา
ถ้าคุณต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดไปทีเ่ ว็บไซต์
www.zjxhtss.com และส่งอีเมลถึง
tommy@zjxhtss.com

Zhenjiang Jingwei Conveying
Technology Co, Ltd

Yenar A.S.

Zhenjiang Jingwei Conveying Technology Co, Ltd

เราสัง่ สมประสบการณ์มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

มีความเชีย่ วชาญในการผลิต วิจยั และพัฒนาส่วน

หากต้องการรับทราบรายการผูจ้ ดั แสดงสินค้าในงานทัง้ หมด โปรดอ่านแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.victam.com/?i=353
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รายละเอียดการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานใหญ่

เวลาเปิดนิทรรศการ
อังคารที่ 29 มีนาคม
10.00 – 18.00
พุธที่ 30 มีนาคม
10.00 – 18.00
พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม
10.00 – 16.00
โปรดทราบว่าเราจะปิดการลงทะเบียนรับสมัคร
ผูเ้ ข้าร่วมงานในเวลา 14.00 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม
การเข้าชมงานฟรี
หากต้องการรับตราอนุญาตเพือ่ เข้าชมงานฟรี
โปรดไปที่ www.fiaap.com หรือ
www.victam.com หรือ www.grapas.eu
แล้วเลือก ‘ลงทะเบียนผูเ้ ยีย่ มชม’ กรอกแบบฟอร์มง่ายๆ
แล้วเราจะส่งคำยืนยันถึงคุณทางอีเมลตอบกลับ
คุณจะต้อง นำเอกสารยืนยันนีต้ ดิ ตัวไปด้วยเพือ่
แสดงและแลกเปลีย่ นกับตราเข้าชมงานฟรีของคุณ
ทีโ่ ต๊ะสำหรับผูเ้ ข้าชมทีล่ งทะเบียนล่วงหน้า
สามารถใช้ตราเพือ่ เข้าชมงานได้ทงั้ สามวัน
ในทุกนิทรรศการ
เพือ่ หลีกเลีย่ งเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์
โปรดขอวีซา่ ตัง้ แต่เนิน่ ๆ
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21 Fairlawn Drive,
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โทรศัพท์: +44 (0)1737 763501
อีเมล: andrew.west733@ntlworld.com

บริการให้คำปรึกษา
โปรดเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเรา เพือ่ รับข้อมูลเกีย่ วกับที่
ปรึกษาอุตสาหกรรมในภูมภิ าคของคุณ
www.fiaap.com www.victam.com
www.grapas.eu

สแกนรหัส QR ด้านล่างเพือ่ รับข้อมูลเพิม่ เติม

พบกับเราบน Twitter, Facebook, LinkedIn และ Google+

สุดยอดงานนิทรรศการในระดับภูมภิ าคทีเ่ กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ การกำหนดสูตร
ส่วนผสมและสารเติมแต่งในอาหารสัตว์
อาหารสัตว์เลีย้ งชนิดเม็ด และอาหารสัตว์นำ้
29 – 31

งานจัดแสดงสินค้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย
สำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
อาหารสัตว์เลีย้ งชนิดแห้ง และอาหารสัตว์นำ้
และรวมไปถึงเทคโนโลยีเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ดอีกด้วย

งานแสดงเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดเกีย่ วกับธัญพืชและ
การแปรรูปธัญพืช โรงสีขา้ ว โรงแป้ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารประเภทเส้น
ขนมอบกรอบ และซีเรียลอาหารเช้า

มีนาคม 2556 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย

งานจัดแสดงสินค้าอาหารสัตว์และธัญพืชที่ ใหญ่ที่สุดของเอเชีย
ตลาดการค้าระดับโลกในมือคุณ–งานนิทรรศการนานาชาติในเมืองทีเ่ ป็นจุดนัดพบของผูค้ นหลายเชือ้ ชาติและตลาดการค้าขนาดใหญ่

lll มีการจัดแสดงสิ่งใดบ้างในงาน FIAAP Asia 2016?

• ส่วนผสม • สารเติมแต่ง • อุปกรณ์ในงานกำหนดสูตรอาหาร • อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ าร
• อุปกรณ์ในงานควบคุมคุณภาพ
lll มีการจัดแสดงสิ่งใดบ้างในงาน VICTAM Asia 2016?

• เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ • บรรจุภณ
ั ฑ์ • เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
• อุปกรณ์เสริม • เทคโนโลยีเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด
lll มีการจัดแสดงสิ่งใดบ้างในงาน GRAPAS Asia 2016?

lll สนับสนุนโดย

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย • กรมปศุสตั ว์ ประเทศไทย
• กรมประมง ประเทศไทย • สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย • สมาคมโรงสีขา้ วไทย
• หอการค้าแห่งประเทศไทย • สหพันธ์ผผู้ ลิตอาหารสัตว์อาเซียน
• สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ประเทศไทย
lll ผู้จัดงาน

lll งานประชุมทางวิชาการ

Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
โทรศัพท์: +31 (0)33 246 4404 แฟกซ์: +31 (0)33 246 4706
อีเมล: expo@victam.com
www.fiaap.com www.victam.com www.grapas.eu
พบกับเราบน Twitter, Facebook, LinkedIn และ Google+ หรือสแกนรหัส QR

• The FIAAP Asia Animal Nutrition Conference 2016 • Petfood Forum Asia 2016
• Aquafeed Horizons Asia 2016 • Global Milling Conference with GRAPAS Asia
2016 • Biomass and Biomass Pelleting 2016
• ASEAN Feed and Rice Symposium ครัง้ ที่ 2 • ASEAN Feed Summit ครัง้ ที่ 2

lll ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี
ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีทางออนไลน์ตงั้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2015 ที:่

• เทคโนโลยีโรงสีขา้ วและการจัดเรียงเมล็ด • เทคโนโลยีโรงแป้ง • เครือ่ งอัดแผ่นและ
เครือ่ งอัดเกลียว • ระบบแปรรูปธัญพืช • สารเติมแต่ง
แต่ละนิทรรศการก็จะจัดงานประชุมวิชาการของตนเอง ได้แก่:

www.victam.com

