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ในฐานะงานนทิรรศการทีเ่ปน็หนา้เปน็ตาของภมูภิาค
เอเชยีในสาขาอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์อาหารสตัวเ์ลีย้ง
ชนดิแหง้ อาหารสตัวน์ำ้ การแปรรปูธญัพชื การสขีา้ว
การผลติแปง้ และการทำชวีมวลอดัเมด็ ผูบ้รหิารระดบัสงู
ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมดงักลา่วยงัจะไดพ้บกบัผลติภณัฑ์
และบรกิารใหม่ๆ  มากมายทีเ่ปดิตวัในงานครัง้นี้
ในงานแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชนทีก่รงุเทพฯ เราไดก้ลา่วถงึ

การจดังาน FIAAP, VICTAM & GRAPAS Asia 2016

ไวด้งันี:้ “การเตบิโตในแงข่องขนาดและอทิธพิลอยา่งยัง่ยนื
การนำเสนอนวตักรรมในงาน รวมถงึการเปดิตวัผลติภณัฑ์
และบรกิารใหม่ๆ  ในงานนทิรรศการครัง้สำคญัโดย
ผูจ้ดัแสดงสนิคา้หลากหลายราย”

แนวคดิดงักลา่วนีไ้ดร้บัการเนน้ยำ้ในงานแถลงขา่วโดย
บคุคลสำคญัในงานไดแ้ก:่ คณุพรศลิป ์พชัรนิทรต์นะกลุ –
ประธานสมาพนัธผ์ูค้า้อาหารสตัวอ์าเซยีนและประธาน
สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย, คณุมานสั กจิประเสรฐิ –
ประธานสมาคมโรงสขีา้วไทย, คณุ Henk van de Bunt – 
ผูจ้ดัการทัว่ไปของ Victam International BV และ
คณุ Catelijne de Gooijer – ผูจ้ดัการฝา่ยการสง่เสรมิ
ผูเ้ขา้ชมและประชาสมัพนัธข์อง Victam International BV

คณุพรศลิปแ์ละคณุมานสักลา่ววา่งานแสดงสนิคา้
และการประชมุของ Victam สง่ผลด ี    ตอ่หนา้ 3 ‰‰

เมือ่ประตขูองศนูยป์ระชมุไบเทคทีก่รงุเทพฯ เปดิขึน้ในวนัที่ 29 มนีาคม
ผูเ้ขา้ชมงานจากทัว่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิจะไดพ้บกบันทิรรศการทีเ่ตม็ไป
ดว้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารมากมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมของตน 

เนือ้หาของฉบบัฤดใูบไมผ้ลิ
3 ใครควรเขา้ชมงานนี?้
4 ตารางเวลาการประชมุ
7 รายละเอยีดการประชมุ
18 รางวลันวตักรรม
20 สถานทีจ่ดังาน – ศนูยป์ระชมุไบเทค
22 ทกุๆ เรือ่งเกีย่วกบักรงุเทพฯ
27 ตวัอยา่งผูแ้สดงสนิคา้ในงาน
42 ขอ้มลูตดิตอ่

ไบเทคกรุงเทพฯ29-31มนีาคม2016

ลงทะเบียนในฐานะผูเ้ขา้รว่มงานไดเ้ลย!
ไมม่คีา่ใช้จา่ย! ไปที:่
www.victam.com/?i=364

พบกับนวัตกรรมต่างๆ 
ในงานแสดงสินค้าด้านอาหารสัตว์
และธัญพืชที่มีชื่อเสียงของเอเชีย





ขา่วเกีย่วกบังานจดัแสดง

3เวลาจดักจิกรรม

‰‰ ตอ่อตุสาหกรรมของตนในประเทศไทยและ
ทัว่ภมูภิาคเอเชยี/แปซฟิกิและเอเชยีใต ้FIAAP,

VICTAM & GRAPAS ไดก้ลายเปน็งานนทิรรศการ
สำคญัของทัง้ภมูภิาค บคุคลตา่งๆ ในอตุสาหกรรมจะไดม้า
พบปะกนัเพือ่รบัชมนวตักรรมลา่สดุดา้นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารทีน่ำเสนอโดยผูจ้ดัแสดงผลงานและผูบ้รรยาย
ในการประชมุทางวชิาการตา่งๆ หลากหลายงาน
ปจัจบุนังานของเราเปน็งานจดัแสดงสนิคา้เกีย่วกบั
อตุสาหกรรมอาหารสตัวแ์ละธญัพชืทีท่นัสมยัทีส่ดุใน
ภมูภิาคเอเชยี

การแสดงสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนือ่งกนั
คณุ van de Bunt อธบิายวา่นทิรรศการสว่นผสมและ
สารเตมิแตง่สำหรบัอาหารสตัว ์FIAAP ประสบความสำเรจ็
อยา่งดเียีย่มในกรงุเทพฯ เนือ่งจากงานมคีวามเกีย่วขอ้ง
กบัผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ขา้ชมงาน VICTAM ซึง่เปน็
นทิรรศการดา้นการแปรรปูอาหารสตัว ์
นอกจากนี ้VICTAM ยงัมคีวามเกีย่วขอ้งกบั

นทิรรศการดา้นการสขีา้ว การผลติแปง้ และ
การแปรรปูธญัพชื GRAPAS ในงานทัง้สองนีเ้ราจะได้
พบกบัอปุกรณเ์สรมิตา่งๆ เชน่ สายพาน เครือ่งยก ไซโล
เครือ่งทำความเยน็/ทำใหแ้หง้ โปรแกรม และอืน่ๆ
อกีมากมายทีใ่ชใ้นโรงผลติอาหารสตัว ์โรงแปง้ โรงสขีา้ว
โรงแปรรปูธญัพชื และโรงผลติชวีมวล บรษิทัขา้มชาติ
หลายแหง่ทีจ่ดัแสดงผลงานใน FIAAP กย็งัเปน็ผูผ้ลติ
สารเตมิแตง่สำหรบัแปง้และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ อกีดว้ย
ดงันัน้ FIAAP กม็คีวามสมัพนัธก์บั GRAPAS ดว้ยเชน่กนั
เขายงักลา่วตอ่ไปวา่ซพัพลายเออรช์ัน้นำของโลก

มากกวา่ 200 แหง่ผูม้อบบรกิารแกอ่ตุสาหกรรมอาหารสตัว์
และธญัพชืจะเขา้รว่มงานนทิรรศการทีจ่ะจดัขึน้ทีศ่นูย์
ประชมุไบเทค กรงุเทพฯ ในวนัที ่29 – 31 มนีาคม 2016

งานประชมุและงานสมัมนา
คณุ Henk กลา่ววา่ในการประชมุกบักรมปศสุตัวข์อง
ประเทศไทยครัง้กอ่น ไดม้กีารหารอืเรือ่ง GMP

อยา่งละเอยีด และทางกรมมคีวามยนิดเีปน็อยา่งยิง่ที่
จะมกีารจดังานสมัมนาฟรสีำหรบัผูเ้ขา้รว่มงานที่
ตอ้งการรบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัหวัขอ้นีโ้ดยเฉพาะใน
วนัพธุที ่30 มนีาคม

ไมเ่พยีงแตใ่นโถงจดันทิรรศการเทา่นัน้ คณุยงัสามารถ
รบัขอ้มลูเกีย่วกบันวตักรรมของวงการผา่นหอ้งประชมุ
วชิาการไดอ้กีดว้ย ผูบ้รรยายทีม่ชีือ่เสยีงในวงการจะมา
พดูคยุกบัตวัแทนทกุคนจากทัว่เอเชยี และเขากจ็ะมารบัชม
นวตักรรมภายในวงการอตุสาหกรรมของคณุดว้ย
งานประชมุทัง้หมดจะจดัขึน้ทีช่ัน้ 2 ของหอประชมุไบเทค 

หวัขอ้การประชมุตา่งๆ ไดแ้ก:่
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

เราจะใหข้อ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุเหลา่นี้
อยา่งครบถว้นในบทความซึง่อยูท่ีห่นา้อืน่หลงัจากนี้
ภายในนติยสารฉบบันี้
ในระหวา่งการแถลงขา่ว คณุ de Gooijer ผูจ้ดัการฝา่ย

การสง่เสรมิผูเ้ขา้ชมและประชาสมัพนัธค์นใหมข่อง
Victam ประกาศวา่ ASEAN Feed Summit และ
ASEAN Feed & Rice Symposium จะจดัขึน้
ระหวา่งการจดังานในป ี2016

การประชมุสงูสดุจะจดัขึน้แบบไมเ่ปดิใหค้นนอกเขา้รว่ม
โดยจะประกอบดว้ยประธานและเลขาธกิารใหญข่อง
สมาคมผูค้า้อาหารสตัวอ์าเซยีน ภายใตก้ารนำของ
คณุพรศลิป ์พชัรนิทรต์นะกลุ ASEAN Feed & Rice

Symposium เปดิใหท้กุคนลงทะเบยีนเขา้รว่มได้
ผูบ้รรยายจากหนว่ยงานชัน้นำทีเ่กีย่วขอ้งจาก FAO, ADM, 
สมาพนัธอ์ตุสาหกรรมอาหารสตัวส์ากล และอกีมากมาย
จะมาใหค้วามกระจา่งแกผู่ฟ้งัในหลากหลายหวัขอ้ 

เขา้ชมงานจดัแสดงฟรี
จากนัน้คณุ Catelijne อธบิายวา่ทางผูจ้ดัจะเปดิให้
เขา้ชมงานจดัแสดงโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ซึง่ขณะนีร้ะบบ
ลงทะเบยีนออนไลนเ์ปดิใหบ้รกิารแลว้ คณุเพยีงไปที่
www.fiaap.com, www.victam.com หรอื
www.grapas.eu แลว้คลกิทีปุ่ม่ลงทะเบยีน
ผูเ้ขา้รว่มงานฟร ีและกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์

งานในป ี2016 นีม้หีวัขอ้วา่ “A PARTNERSHIP

IN SYNERGY” (การรว่มมอืเพือ่ผสานศกัยภาพ)
เพือ่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง

FIAAP – งานดา้นสว่นผสมและสารเตมิแตง่สำหรบั
อาหารสตัว ์ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบั VICTAM –
ทีเ่ปน็งานเกีย่วกบัอปุกรณก์ารแปรรปูอาหารสตัวแ์ละ
อปุกรณเ์สรมิ งานจดัแสดงทัง้คูจ่ะดงึดดูผูเ้ขา้ชมงาน
ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
นอกจากนีย้งัมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่ง VICTAM และ

GRAPAS – ซึง่เปน็งานจดัแสดงเทคโนโลยกีารสขีา้ว 
การผลติแปง้ การแปรรปูธญัพชื และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ 
แนน่อนวา่มธีญัพชืหลายประเภทถกูใชใ้นการผลติ

อาหารสตัว ์และพบวา่อปุกรณเ์สรมิมากมายทีอ่ยูใ่น
โรงงานอาหารสตัวก์ใ็ชง้านอยูใ่นโรงสขีา้วหรอื
โรงงานผลติแปง้เชน่กนั อปุกรณเ์หลา่นีร้วมถงึ–
ระบบการเกบ็รกัษา สายพาน อปุกรณบ์รรจถุงุ
เครือ่งจกัรอตัโนมตั ิระบบและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
และอืน่ๆ อกีมาก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบธรุกจิเหลา่นีเ้ปน็

เหตผุลหลกัทีท่ำใหง้านแสดงสนิคา้ครัง้นีเ้ปน็ทีส่นใจ
ของเจา้ของ/ผูจ้ดัการโรงสจีากเอเชยีใตแ้ละ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และจากภมูภิาคอืน่ๆ
ถา้คณุคอื
• CEO • ผูบ้รหิาร  • เจา้ของโรงส ี
• ผูจ้ดัการโรงส ี • ฝา่ยจดัซือ้ 
• นกัโภชนาการ  • นกัพฒันาสตูรอาหาร 
• สตัวแพทย ์ • ผูแ้ปรรปู

จาก:
• โรงผลติอาหารสตัว ์ • โรงผลติอาหารสตัวน์ำ้ 
• โรงผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งชนดิแหง้ 
• โรงเพาะฟกั  • ฟารม์ปลา  • โรงผลติครบวงจร 
• ฟารม์ปศสุตัวข์นาดใหญ ่ • โรงสขีา้ว 
• โรงแปง้  • โรงแปรรปูธญัพชื 
• โรงจดัเกบ็ธญัพชื 
• การทา่เรอื  • โรงแปรรปูอาหาร

ถา้เชน่นัน้คณุควร:

ใครควรเขา้ชมงานนี?้

ลงทะเบยีนในฐานะผูเ้ขา้รว่มงานไดเ้ลย!
ไมมี่คา่ใชจ้า่ย! ไปที:่ 
www.victam.com/?i=364
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การประชมุ

ตารางเวลาการประชมุฉบบัยอ่
องัคารที่ 29 มนีาคม 2016

หอ้ง 211/212/21

08:30 – 09:30 กาแฟตอ้นรบัและอาหารวา่งมือ้เชา้
สำหรบัผูล้งทะเบยีน

09:30 – 11:35 FIAAP Animal Nutrition 

Conference Asia 2016

11:35 – 13:00 พกัทานอาหารกลางวนั

13:00 – 15:00 FIAAP Animal Nutrition 

Conference Asia 2016

15:00 – 15:45 พกัดืม่กาแฟ

15:45 – 17:05 FIAAP Animal Nutrition 

Conference Asia 2016

หอ้ง 214/215

08:30 – 09:00 ลงทะเบยีน

09:00 – 10:30 Aquafeed Horizons 

Asia 2016

10:30 – 11:00 พกัดืม่กาแฟ

11:00 – 13:00 Aquafeed Horizons

Asia 2016

13:00 – 14:00 พกัทานอาหารกลางวนั

14:00 – 15:00 Aquafeed Horizons

Asia 2016

15:00 – 15:30 พกัดืม่กาแฟ

15:30 – 17:00 Aquafeed Horizons

Asia 2016

หอ้ง 216/217

09:30 – 10:00 กาแฟตอ้นรบั

10:00 – 12:00 GRAPAS Asia 2016

สว่น A: การผลติแปง้ – การแปรรปู
ควบคมุคณุภาพ จดัเกบ็ และขนสง่

12:00 – 13:00 พกัทานอาหารกลางวนั

13:00 – 15:00 GRAPAS Asia 2016

สว่น B: การสขีา้ว – การแปรรปูและ
ดำเนนิการเคลือ่นยา้ย

15:00 – 15:15 พกัดืม่กาแฟ

15:15 – 17:30 GRAPAS Asia 2016

สว่น C: นวตักรรมการสขีา้วและ
ผลติแปง้ – เทคโนโลยแีละการพฒันา

หอ้ง 220/221

10:30 – 17:30  งานสมัมนาเชงิเทคนคิ

พธุที่ 30 มนีาคม 2016

หอ้ง 211/212/213

08:30 – 09:30 กาแฟตอ้นรบัและอาหารวา่งมือ้เชา้
สำหรบัผูล้งทะเบยีน

09:30 – 11:35 Petfood Forum Asia 2016

11:35 – 13:00 พกัทานอาหารกลางวนั

13:00 – 15:00 Petfood Forum Asia 2016

15:00 – 15:45 พกัดืม่กาแฟ

15:45 – 17:05 Petfood Forum Asia 2016

หอ้ง 214/215

14:00 – 17:00 ASEAN Feed & Rice 

Symposium ครัง้ที ่2

หอ้ง 220/221

10:30 – 12:30 งานสมัมนาเชงิเทคนคิ

12:30 – 13:00 พกัทานอาหารกลางวนั

13:00 – 15:00 GMP+ Feed Safety Assurance

15:00 – 15:40 พกัดืม่กาแฟ

15:30 – 17:30 งานสมัมนาเชงิเทคนคิ

พฤหสับดทีี่ 31 มนีาคม 2016

หอ้ง 211/212

09:00 – 10:30 Biomass Conference

Asia 2016

10:30 – 11:00 พกัดืม่กาแฟ

11:00 – 12:30 Biomass Conference

Asia 2016

12:30 – 13:30 พกัทานอาหารกลางวนั

13:30 – 14:30 Biomass Conference

Asia 2016

14:30 – 15:00 พกัดืม่กาแฟ

15:00 – 16:00 Biomass Conference

Asia 2016

หอ้ง 214/215

09:30 – 10:45 ASEAN Feed Summit ครัง้ที ่2
(ไมเ่ปดิใหบ้คุคลภายนอกเขา้รว่ม)

10:45 – 11:00 พกัดืม่กาแฟ

11:00 – 12:30 ASEAN Feed Summit ครัง้ที ่2
(ไมเ่ปดิใหบ้คุคลภายนอกเขา้รว่ม)

หอ้ง 220/221

10:30 – 15:30 งานสมัมนาเชงิเทคนคิ

เวลาการจดังานอาจมกีารเปลีย่นแปลง

อย่าพลาดงานสัมมนาเชิงเทคนิคจาก FOSS and BÜHLER
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การประชมุ

FIAAP Animal Nutrition Conference
ไมว่า่จะเปน็ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวโนม้ของอตุสาหกรรม ทางเลอืกทีใ่ชแ้ทนยาปฏชิวีนะ และสารเตมิแตง่อาหารสตัว์
เพือ่รบัมอืกบัขอ้กำหนดของหนว่ยงานควบคมุ การประชมุนีจ้ะนำเสนอแนวทางในการรบัมอืกบัความทา้ทายของ
อตุสาหกรรมอาหารสตัวป์กีและสกุรในยคุปจัจบุนัทีช่ว่ยเหลอืคณุในการทำกำไร โดย Terrence O’Keefe

ความตอ้งการโปรตนีสำหรบัการเลีย้งสตัวใ์นภมูภิาค
เอเชยีนัน้เพิม่สงูขึน้พรอ้มๆ กบัรายไดส้ทุธขิองผูบ้รโิภค
การรบัมอืกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ ในตลาดการคา้ที่
ใสใ่จกบัวธิเีลีย้ง รวมถงึการใหอ้าหารสตัวป์กีและ
ปศสุตัวเ์หลา่นีม้ากขึน้ ทำใหผู้ผ้ลติตอ้งพบกบัคามทา้ทาย
ในรปูแบบใหม่

2016 FIAAP Animal Nutrition Conference จะเริม่ตน้
โดยนำเสนอขอ้มลูพเิศษจาก World Feed Panorama

ของ Feed International ซึง่เปน็แบบสำรวจขอ้มลูประจำปี
ซึง่แสดงปรมิาณการผลติอาหารสตัวแ์บบผสมทัว่โลก
Jackie Roembke บรรณาธกิารของนติยสาร 
Feed International จะนำเสนอปจัจยัขบัเคลือ่นทีอ่ยู่
เบือ้งหลงัความสำเรจ็และความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญข่อง
อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัวใ์นป ี2015 ภาพรวมของ
ผลการดำเนนิงานในป ี2015 จะเปดิเผยแนวโนม้ทีน่า่สนใจ
บางประการจากทัว่โลก –โดยเราจะใหค้วามสนใจกบั
ภมูภิาคเอเชยีเปน็พเิศษ 
ในการพฒันางานประชมุเชงิเทคนคิ Feed International

ของ WATT Global Media ไดเ้ชือ้เชญิใหน้กัวจิยั 
บรษิทั และองคก์รตา่งๆ สง่ผลงานวจิยัทีน่า่สนใจทีส่ดุ
ของตนเองมา จากบทคดัยอ่จำนวนมากมายทีส่ง่เขา้มา
เราไดค้ดัเลอืกผลงานทีจ่ะนำเสนอใน FIAAP Animal

Nutrition Conference ใหเ้หลอืเพยีง 10 เซสชัน่เทา่นัน้
ขอ้มลูครา่วๆ ของผลงานดงักลา่วเปน็ดงัตอ่ไปนี้

ทางเลอืกทีใ่ชท้ดแทนยาปฏชิวีนะในอาหารสตัว์
ปญัหาเกีย่วกบัการดือ้ยาปฏชิวีนะในมนษุยท์ำใหเ้กดิ
ความกงัวลใจในการใชย้าปฏชิวีนะมากเกนิไปกบัสตัวท์ี่
ใชผ้ลติเปน็อาหาร ไฮไลตข์องงานประชมุไดแ้กผ่ลงาน
นำเสนอเกีย่วกบัการลดการใชย้าปฏชิวีนะ –และทางเลอืก
ทีใ่ชท้ดแทนยาปฏชิวีนะสำหรบัสตัวป์กีและสกุร–
ในระยะเวลา 13 ปทีีผ่า่นมา สหภาพยโุรปไดล้ดการใช้

ปฏชิวีนะในการเลีย้งปศสุตัว ์และเปลีย่นมาใชส้ารเตมิแตง่
ทางเลอืกในอาหารสตัวแ์ทน เมือ่ปญัหาดงักลา่วไดก้ลาย
เปน็ประเดน็สำคญัในหลายภมูภิาคทัว่โลก หนว่ยงานรฐั
และผูค้า้ปลกีจงึเริม่ดำเนนิโครงการลดการใชย้า 

คณุ Dominique Chavette ผูจ้ดัการฝา่ยตลาดสตัวป์กี
สากลของ Invivo NSA หารอืถงึแนวทางทีผู่เ้ลีย้งปศสุตัว์
และผูผ้ลติอาหารสตัวจ์ะตอ้งเตรยีมตวั เพือ่รบัมอืกบั
มาตรการลดการใชย้าปฏชิวีนะในอนาคต 
ระยะหลงัหยา่นมเปน็ระยะเวลาสำคญัในชว่งชวีติของ

ลกูสกุรทีส่ง่ผลกระทบอยา่งชดัเจนตอ่ผลกำไรจากการขนุ
และกเ็ปน็ชว่งเวลาทีต่งึเครยีดทีส่ดุ ความเครยีดดงักลา่ว
มกัจะทำใหเ้กดิปญัหาดา้นสขุภาพ และจะตอ้งใชย้า
ปฏชิวีนะมากพอสมควร ทำใหต้น้ทนุการผลติเพิม่ขึน้
การตอบสนองความตอ้งการดา้นโภชนาการของลกูสกุรอ
ยา่งเหมาะสม เปน็เกณฑข์อ้แรกทีจ่ะตอ้งทำใหส้ำเรจ็
หากตอ้งการสกุรทีเ่ตบิโตอยา่งมสีขุภาพดใีนระดบัสงูสดุค
วบคูไ่ปกบัการลดยาปฏชิวีนะ คณุ Laurent Roger

หวัหนา้ฝา่ยสกุรของ CCPA Group หารอืเกีย่วกบัความ
เสยีหายในระบบรา่งกายจากกระบวนการออกซเิดชนั
และการอกัเสบซึง่ทำใหเ้กดิผลกระทบทางสรรีวทิยา
และแนวทางการแกไ้ขดว้ยสตูรอาหารพเิศษ
การบรรยายนีจ้ะประเมนิผลกระทบของความเสยีหาย
ดังกลา่ว และพจิารณาแนวทางการควบคมุโดยใชก้ลยทุธ์
การใหอ้าหารแบบพเิศษ

งานวจิยัของ ดร. Elias Hossain กลา่ววา่การเพิม่
โปรไบโอตกิและชาเขยีวในอาหารไกเ่นือ้นัน้สามารถใช้
แทนยาปฏชิวีนะได ้และใหผ้ลดใีนการรกัษาโรคที่
คลา้ยคลงึกนั ผลงานของเขาที ่Bangladesh

Agricultural University พบวา่พารามเิตอรก์ารเตบิโต
มกีารพฒันาไปในทางทีด่ ีอวยัวะภายในมกีารเปลีย่นแปลง
และจำนวนประชากรจลุชพีกล็ดลง 
คณุ Lars Sangill Andersen นกัโภชนาการของ
Hamlet Protein A/S จะพจิารณาวธิดีำเนนิการทีอ่ยู่
เบือ้งหลงัความสำเรจ็ของนกัโภชนาการชาวเดนมารก์
ในการพฒันาอาหารลกูสกุรโดยไมใ่ชย้าปฏชิวีนะที่
กระตุน้การเตบิโต (Antibiotic Growth Promoter,

AGP) คณุ Andersen จะอธบิายภาพครา่วๆ ของความ
ทา้ทายในการพฒันาสตูรอาหาร และหารอืเกีย่วกบั
ประสบการณข์องผูผ้ลติทีใ่ชซ้งิคแ์ละซงิคอ์อกไซดเ์พือ่ให้
ไดผ้ลลพัธท์ีค่ลา้ยคลงึกบั AGP

ดร. Srijit Tripathi ผูบ้รหิารงานสง่ออกผลติภณัฑอ์าวโุส–
ของ Ayurvet Limited จะมาหารอืถงึบทบาทของ
สมนุไพรหลายชนดิทีน่ำมาใชท้ดแทนยาปฏชิวีนะใน
อาหารสตัวป์กี  ‰‰

ข้อมลูเบ้ืองตน้

วนัที:่ 29 มนีาคม 2016

เวลา: 9:30am – 5:10pm

สถานที:่ ศนูยป์ระชมุไบเทค กรงุเทพฯ ประเทศไทย
สิง่อำนวยความสะดวก: กาแฟ ของวา่ง และอาหารกลางวนั 
ขอ้มลูเกีย่วกบังาน: FIAAP Conference ครัง้ที ่7
จดัขึน้รว่มกบั VICTAM Asia

เวบ็ไซต:์ www.fiaap-conferences.com
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งานนำเสนอของเขาจะกลา่วถงึการใชส้มนุไพรหลายชนดิ
เปน็สารกระตุน้การเจรญิเตบิโต เพือ่ทดแทนยาปฏชิวีนะ
ในสตูรอาหารสตัว ์และการใชส้มนุไพรเหลา่นีเ้พือ่เพิม่
ความปลอดภยัในอาหารและสขุอนามยัในการเลีย้งสตัวป์กี

สว่นผสมอาหารสตัวท์ีใ่หโ้ซลชูนัทีคุ่ม้ทนุ
จากผลงานวจิยัลา่สดุ ไฟเบอรแ์บบละลายนัน้สง่ผลเสยี
กบัการเลีย้งสตัวป์กี เนือ่งจากทำใหเ้กดิปญัหามลูสตัวเ์ปยีก
และความผดิปกตเิชงิพฤตกิรรม ในทางตรงขา้ม
ไฟเบอรแ์บบละลายไมไ่ดจ้ะสง่ผลดใีนประเดน็ทีก่ลา่วมา
อกีทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติของไกไ่ขแ่ละ
ไกเ่นือ้อกีดว้ย สาเหตทุีท่ำใหเ้กดิผลดเีชน่นี ้อาจเกดิจาก
ผลดขีองไฟเบอรแ์บบละลายไมไ่ดท้ีม่ตีอ่ขนาดของกึน๋ไกแ่
ละความหนดืของอาหารทีย่อ่ยในรา่งกายของไก ่
คณุ Manfried Pietsch จากหนว่ยธรุกจิดา้น
โภชนาการสตัวข์อง JRS จะมาหารอืถงึผลงานลา่สดุ
เกีย่วกบัหวัขอ้นี ้–รวมถงึอาการทีเ่กดิจากความเครยีด –
และผลกระทบของอาการดงักลา่วทีม่ตีอ่พอ่พนัธุ์
แมพ่นัธุไ์กเ่นือ้
พลงังานและกรดอะมโินเปน็สารอาหารทีส่ง่ผลกระทบ

ตอ่ราคาของอาหารไกเ่นือ้มากทีส่ดุ ในปจัจบุนัเชือ่กนัวา่
การใหก้รดอะมโินจะทำใหไ้กเ่นือ้มคีณุภาพ แตใ่นความ
เปน็จรงิแลว้ ผลทีไ่ดน้ัน้แตกตา่งกนัไปขึน้กบัระดบัพลงังาน
ของอาหาร Jonde los Mozos นกัวจิยัดา้นสตัวป์กีจาก
Trouw Nutrition หารอืถงึวธิกีารจดัทำโมเดลการประเมนิ
ประสทิธภิาพของไกเ่นือ้เมือ่รบัสารอาหารทีส่ำคญัตา่ง

ชนดิกนั เพือ่ชว่ยใหน้กัโภชนาการสามารถจดัโปรแกรม
อาหารทีเ่หมาะสมทีส่ดุในแงผ่ลกำไรทางธรุกจิ
ประโยชนข์องพลาสมาแบบผง (Spray-dried plasma,

SDP) ในอาหารลกูสกุรนัน้เปน็ทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้
แตถ่งึกระนัน้ ผูผ้ลติบางรายกย็งัไมม่ัน่ใจในการใชพ้ลาสมา
เนือ่งจากมขีอ้กงัวลเรือ่งความปลอดภยัจากไวรสั 
ดร. Lourens Heres ผูจ้ดัการฝา่ยสนบัสนนุเชงิเทคนคิ
ของ Sonac จะมาอธบิายถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ขัน้ตอนการแปรรปูวธิตีา่งๆ ทีส่ามารถฆา่ไวรสัทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดท้ัง้หมด 
ดร. Choi Siyeong ผูจ้ดัการฝา่ยเทคนคิประจำภมูภิาค

–แผนกสกุร จาก BIOMIN Singapore นำเสนอผลงาน
วจิยัเกีย่วกบัผลกระทบของอาหารเสรมิทีม่ตีอ่สกุร
ระยะรุน่/ระยะขนุ โดยใชส้ารเตมิแตง่ไฟโตเจนกิ
(Phytogenic Feed Additive, PFA) โดยรวมแลว้
การให ้PFA จะเพิม่ประสทิธภิาพของสกุร และโปรตนี
ในอาหารสตัวท์ีล่ดลงกจ็ะไดร้บัการชดเชยผา่นการให้
อาหารเสรมิ PFA

รบัมอืกบัขอ้กำหนดของหนว่ยงานควบคมุในภมูภิาคเอเชยี
ความตอ้งการผลติภณัฑโ์ปรตนีจากสตัวใ์นภมูภิาคเอเชยี
นัน้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่นบัเปน็ความทา้ทายอยา่งยิง่
เทคโนโลยอีาหารสตัวส์ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ผลติโปรตนีจากสตัว ์และชว่ยลดผลกระทบทีม่ตีอ่
สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิจากการเลีย้งปศสุตัว ์งานนำเสนอของ
คณุ Thaddeo A. Sookcharoen จาก Cargill จะให้

ขอ้มลูเชงิลกึในการเขา้ถงึตลาดนี ้พรอ้มกบัการเผชญิหนา้
กบักฎขอ้บงัคบัทีห่ลากหลายทัว่ทัง้ภมูภิาคเอเชยี 

เกีย่วกบั FIAAP

นทิรรศการและงานประชมุของ FIAAP จะพดูถงึ
สว่นผสมและสารเตมิแตง่ทีใ่ชใ้นการกำหนดสตูร
อาหารสตัว ์โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูจากทัว่โลกเขา้รว่ม
งานประชมุครัง้นีจ้ะใหค้วามสำคญักบัผลประโยชนข์อง
นกัโภชนาการ, สตัวแพทย,์ นกัพฒันาสตูรอาหารสตัว,์
CEO, ผูบ้รหิารโรงผลติอาหารสตัว,์ ผูผ้ลติครบวงจร,
ผูป้ระสานงานผลติ, โรงเพาะฟกั และอืน่ๆ 

FIAAP Animal Nutrition Conference

ประจำปคีรัง้ที ่7 จะจดัขึน้ในวนัที ่29 มนีาคม 2016

ทีก่รงุเทพฯ ประเทศไทย ซึง่จดัขึน้ในสถานทีเ่ดยีวกบั
VICTAM Asia, Aquafeed Horizons Conference

และ Petfood Forum Asia การจดังาน VICTAM Asia

ประจำป ี2016 ไดร้วมเอานทิรรศการของ FIAAP,
VICTAM และ GRAPAS (และงานประชมุเชงิวชิาการ
ในแตล่ะนทิรรศการ) เขา้ไวด้ว้ยกนัในทีเ่ดยีว 
ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค (BITEC)
กรงุเทพฯ ประเทศไทย วนัที ่29 – 31 มนีาคม

รายละเอยีดการลงทะเบยีน
หากตอ้งการรบัขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืลงทะเบยีนเขา้รว่ม
FIAAP Animal Nutrition Conference โปรดไปที่
www.fiaap-conferences.com

การประชมุ
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Aquafeed Horizons Asia ครัง้ที ่9 จะจดัขึน้ในวนัที่
29 มนีาคม 2016 ทีศ่นูยป์ระชมุไบเทค ในวนัแรก
ของงานจดัแสดงสนิคา้ FIAAP/VICTAM/GRAPAS

Asia 2016 งานประชมุนีอ้อกแบบขึน้สำหรบั
ผูผ้ลติอาหารสตัวน์ำ้เชงิพาณชิยแ์ละบคุคลอืน่ๆ
ทีต่อ้งการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสตูรอาหารลา่สดุและ
โซลชูนัการแปรรปูทีม่ใีห ้เพือ่การผลติอาหารสตัวน์ำ้
กำหนดการสำคญัในการประชมุประจำป ี2016 นี้

จะกลา่วถงึการใชว้ตัถดุบิทดแทนในการผลติอาหารปลา
และแนวโนม้โดยทัว่ไปเกีย่วกบัสว่นผสมอาหารทีท่ำ
จากพชื ผูแ้ปรรปูและพฒันาสตูรอาหารจะไดร้บัขอ้มลู
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงจากวตัถดุบิทีใ่ชผ้ลติอาหาร
แบบดัง้เดมิจากผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลกทีค่รำ่หวอดในวงการ
อตุสาหกรรมและวทิยาศาสตรป์ระยกุต์

ผูจ้ดังานและรายละเอยีดการลงทะเบยีน
Aquafeed Horizons Asia จดัโดย Aquafeed.com

ซึง่เปน็ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบัอาหารสตัวน์ำ้มาตัง้แตป่ี
1998 ผา่นเวบ็ไซต ์นติยสาร และจดหมายขา่วฟรี
เพือ่สนบัสนนุวงการอตุสาหกรรม รวมถงึจดังาน
ประชมุเชงิวชิาการ งานประชมุเชงิปฏบิตักิาร และ
บรกิารใหค้ำปรกึษาทางเทคนคิ
ผูเ้ขา้รว่มจำเปน็ตอ้งลงทะเบยีนออนไลนล์ว่งหนา้จงึ

จะมสีทิธิเ์ขา้รว่ม รบัขอ้มลูเพิม่เตมิและลงทะเบยีนไดท้ี:่
feedconferences.com

Aquafeed Horizons Asia
หัวข้อของการประชุม 
Aquafeed ในครั้งนี้จะกล่าวถึง
การใช้ส่วนผสมทางเลือก
เพื่อทดแทนส่วนผสมมาตรฐาน

โปรแกรมการประชมุ
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการใชเ้ครือ่งอดัผา่นเกลยีวกบัสว่นผสมสำหรบัอาหารสตัวน์ำ้
Joseph P. Kearns รองประธานฝา่ยอาหารสตัวน์ำ้จาก Wenger Manufacturing, Inc. สหรฐัอเมรกิา
อาหารปลาปรมิาณแปง้ตำ่ชนดิจมนำ้ทีม่คีวามทนทาน และตวัอยา่งการใชแ้มลงเปน็โปรตนีทางเลอืก
Urs Wüst ฝา่ยบรหิารผลติภณัฑอ์าหารสตัวน์ำ้และอาหารสตัวเ์ลีย้ง หนว่ยธรุกจิโภชนาการจาก Bühler AG

สวติเซอรแ์ลนด์
การควบคมุกระบวนการผลติอาหารสตัวน์ำ้
Olafur H Jonsson ผูอ้ำนวยการบรหิารจาก Tovalia sarl ฝรัง่เศส
การจดัการกบัวตัถดุบิอาหารสตัวก์อ่นแปรรปู เพือ่เพิม่คณุคา่ใหก้บัอาหารสตัวน์ำ้
ดร. Dominique P. Bureau ศาสตราจารยจ์าก University of Guelph แคนาดา
อาหารสตัวเ์พือ่อนาคต: ความทา้ทายและโอกาสเพือ่อตุสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้ทีก่า้วหนา้และยัง่ยนื
ดร. M A Kabir Chowdhury ผูจ้ดัการผลติภณัฑส์ากล – แผนกเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้ จาก Jefo Nutrition Inc. แคนาดา
ความกา้วหนา้เกีย่วกบักรดอะมโินทีใ่ชใ้นอาหารกุง้
ดร. Alexandros Samartzis ผูจ้ดัการฝา่ยขายเชงิเทคนคิประจำภมูภิาคจาก Evonik (SEA) สงิคโปร์
แพลตฟอรม์ GARt เพือ่การวเิคราะหก์ลยทุธก์ารควบคมุโรค AHPND/EMS ในกุง้
ดร. Margriet Drouillon ฝา่ยพฒันาธรุกจิสตัวน์ำ้จาก University of Ghent เบลเยยีม
ผลกระทบของสารชวีภาพสำหรบัเรง่ปฏกิริยิาทีท่ำจากดนิอลัโก ทีม่ตีอ่การยอ่ยอาหารและการเตบิโตของลกูกุง้ 
(Litopenaeus vannamei)

Maarten Jay van Schoonhoven ผูจ้ดัการหนว่ยธรุกจิสตัวน์ำ้จาก Olmix ฝรัง่เศส
อาหารสตัวเ์พือ่ประโยชนใ์ชส้อย: การกำจดัแมลงเพือ่ลดผลกระทบจากโรคในปลาและกุง้ในฟารม์
ดร. Peter Coutteau ผูจ้ดัการหนว่ยธรุกจิ –แผนกเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้ จาก Nutriad International NV เบลเยยีม
การใชส้ารสกดัจากพชืในอาหารเลีย้งสตัวน์ำ้: จากแนวทางดำเนนิการสูก่ารใชง้านจรงิ
Clementine Oguey ผูเ้ชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑส์ตัวน์ำ้จาก PANCOSMA & Associates สวติเซอรแ์ลนด์
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Global Milling Conference 
กบั GRAPAS Asia

GRAPAS ซึง่เปน็ตวัแทนของภาคอตุสาหกรรมโรงสขีา้ว
โรงแปง้ และโรงผลติพาสตาเริม่ไดร้บัการยอมรบัมาก
ยิง่ขึน้จากบรรดาผูจ้ดัแสดงผลงานในนทิรรศการ
ผูจ้ดัแสดง 25% นำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของตน
ในสว่นของ FIAAP

“แมว้า่ผูจ้ดัแสดงสนิคา้จะเรยีกงาของเราวา่ 
VICTAM Asia แตก่เ็หน็ไดช้ดัเจนวา่พวกเขานำเสนอ
กลุม่ผลติภณัฑส์ำหรบัผูป้ระกอบธรุกจิโรงสดีว้ย” 
Henk van de Bunt, CEO ของ Victam International

ผูร้บัผดิชอบการจดังานในครัง้นี ้กลา่วกบั Roger Gilbert

ผูจ้ดังานประชมุ GRAPAS Conference จากนติยสาร
Milling and Grain

GRAPAS Asia Conference เปน็กจิกรรมสำคญัที่
ชว่ยเนน้ยำ้ถงึความสำคญัของอตุสาหกรรมโรงสี
ซึง่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทัง้หมด เขากลา่วเสรมิ
นีจ่ะเปน็ครัง้ที ่4 ทีน่ติยสาร Milling and Grain –

ซึง่เดมิชือ่วา่ Grain and Feed Milling Technology

จะเปน็–ผูร้บัผดิชอบงานในฐานะของผูจ้ดันทิรรศการ
“ในงานจดัแสดงสนิคา้ครัง้นี ้เราใหก้ารสนบัสนนุงาน

ประชมุเชงิวชิาการทีใ่ชเ้วลาหนึง่วนัสำหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวงการโรงแปง้ โรงสขีา้ว และโรงผลติพาสตา และ
บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคธรุกจินี”้ คณุ Gilbert กลา่ว
“ในปนีี ้เราไดเ้ดนิทางไปยงัประเทศในเอเชยีหลายแหง่

รวมถงึไทย อนิโดนเีซยี ไตห้วนั จนี ฟลิปิปนิส ์และ

ตะวนัออกกลาง และไดโ้ปรโมตงานประชมุทีใ่ชเ้วลา
หนึง่วนันี ้ในฐานะจดุนดัพบสำหรบัผูป้ระกอบธรุกจิ
โรงสทีัว่ภมูภิาค” เขากลา่วเสรมิ
“เปน็ทีช่ดัเจนวา่ผูป้ระกอบธรุกจิโรงส ีโดยเฉพาะ

โรงสขีา้วและโรงแปง้ มโีอกาสไดพ้บกนันอ้ยมาก 
งาน GRAPAS จงึนบัเปน็โอกาสอนัดยีิง่ทีท่กุประเทศ
จะสามารถพบกนัไดอ้ยา่งสะดวก
“เมอืงใหญห่ลายแหง่ในเอเชยีมกีารจราจรตดิขดั

แตก่รงุเทพฯ ม ี‘รถไฟลอยฟา้’ ทีส่ามารถพาผูเ้ขา้รว่มจาก
ตวัเมอืงไปยงันทิรรศการทีไ่บเทคไดอ้ยา่งสะดวกสบาย”  

จดุมุง่หมายของการประชมุ
ดว้ยความมุง่มัน่ในการมอบขอ้มลูและแนวคดิใหม่ๆ
อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เราจะจดังานประชมุ
Global Milling & GRAPAS Conference Asia

ประจำป ี2016 ขึน้ในวนัแรกของนทิรรศการ –
วนัองัคารที ่29 มนีาคม 2016 ตัง้แต ่10:00-17:00 –
โดยแบง่ออกเปน็สามสว่นไดแ้ก ่ชว่งเชา้หนึง่ชว่ง
และชว่งบา่ยสองชว่ง 
“สิง่ทีร่อผูป้ระกอบการโรงสใีนวนัแรกของงานกค็อื

การประชมุเชงิวชิาการทีเ่หมาะกบัตารางเวลาทียุ่ง่ของ
พวกเขา” คณุ Gilbert กลา่ว
“เราไดแ้บง่งานประชมุออกเปน็สามชว่ง โดยมุ่งเนน้

เรือ่งอาหาร แปง้ และขา้ว ตัง้แตก่ารควบคมุคณุภาพ
ของวตัถดุบิและผลติภณัฑใ์นแตล่ะขัน้ตอนการผลติ
การจดังานรปูแบบนีจ้ะชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถเขา้ออก
งานประชมุไดอ้ยา่งสะดวกตามความตอ้งการของตน
ในวนัจดัแสดงสนิคา้ซึง่เปน็วนัทียุ่ง่มาก” กลา่วโดย
ผูจ้ดังาน Roger Gilbert

“งานของเราจะมุง่เนน้ในงานสามสว่นเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมขา้ว แปง้ และนวตักรรม” เขากลา่วเสรมิ
“เราจะเริม่ตน้ดว้ยการนำเสนอมมุมองของประเทศไทย

ทีม่ตีอ่ภาพรวมของอตุสาหกรรม แลว้จงึมุง่เนน้เกีย่วกบั
การพฒันาขา้วและคณุภาพของขา้วสำหรบัเจา้ของโรงส”ี

หวัขอ้ทัง้สามสว่นจะครอบคลมุถงึประเดน็ตอ่ไปนี:้
สว่น A: การผลติแปง้ – การแปรรปู ควบคมุคณุภาพ
จดัเกบ็ และขนสง่
สว่น B: การสขีา้ว – การแปรรปูและดำเนนิการ
เคลือ่นยา้ย
สว่น C: นวตักรรมการสขีา้วและผลติแปง้ – เทคโนโลยี
และการพฒันา
โปรแกรมของเราครอบคลมุถงึหวัขอ้ตา่งๆ มากมาย

รวมถงึ:
• ระบบโรงสแีละโรงแปง้ทีย่ัง่ยนื และประหยดัพลงังาน 
• การจดัเกบ็เพือ่รกัษาคณุภาพของขา้ว
• การทำโรงสแีละโรงแปง้อยา่งมปีระสทิธภิาพ –

ผลติภณัฑร์ะดบัพรเีมยีม
• เทคโนโลยกีารอดัผา่นเกลยีว– การแปรรปูขา้ว

สองในสามของผูจ้ดัแสดง
ผลงานในนทิรรศการ
VICTAM/FIAAP/GRAPAS

Asia 2016 ทีศ่นูยป์ระชมุไบเทค
กรงุเทพฯ ประเทศไทย ตัง้แตว่นัที่
29 – 31 มนีาคม 2016

ไดล้งทะเบยีนจดัแสดงผลติภณัฑ์
ของตนภายใตป้า้ยแบนเนอร์
GRAPAS––

การประชมุ
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• ขา้วอนิทรยี ์– ผลติภณัฑข์า้วเพือ่สขุภาพทีด่ี
• วธิวีเิคราะหแ์บบใหมส่ำหรบัขา้วและแปง้ 
• การจดัเรยีงโดยพจิารณาตามส ี– คณุประโยชนใ์น

ภาพรวมและตน้ทนุทีต่อ้งใช้
• โซลชูนัการปลกูพชื – จากธญัพชืสูบ่ะหมีแ่ละพาสตา
• การเสรมิความแขง็แกรง่ของขา้วและแปง้ -

ตน้ทนุในการดำเนนิการ

รายละเอยีด
การประชมุจะดำเนนิการเปน็ภาษาองักฤษโดยมลีา่มพดู
พรอ้มแปลเปน็ภาษาไทย และอาจมกีารแปลจากภาษาไทย
เปน็ภาษาองักฤษในบางกรณ ีในงานจะมกีาแฟและ
อาหารวา่งมือ้เชา้และมือ้บา่ยให ้(แตจ่ะไมม่อีาหารกลางวนั)
คา่ธรรมเนยีมการสมคัร 10 ดอลลารส์หรฐัฯ ตอ่คน:

สามารถลงทะเบยีนไดท้ีห่นา้งานดว้ยเงนิดอลลารส์หรฐัห
รอืสกลุเงนิทีเ่ทยีบเทา่ หรอืสมคัรลว่งหนา้ทางออนไลนไ์ดท้ี่
www.gfmt.co.uk/grapas

“เราคาดหวงัวา่จะมตีวัแทนเขา้รว่ม 100 – 200 คน
ในวนันัน้ ตวัแทนควรสมคัรทางออนไลนก์อ่นเขา้รว่มงาน
เพือ่ทีเ่ราจะสามารถเตรยีมปา้ยชือ่และแพค็เอกสารขอ้มลู
ไวใ้หล้ว่งหนา้
“เราจะมอบ International Milling and Grain Directory

ประจำป ี2016 ทีเ่พิง่ตพีมิพใ์หก้บัผูส้มคัร 50 คนแรกฟร ี
และผูเ้ขา้รว่มงาน 100 คนแรกทีล่งทะเบยีนออนไลน์
จะไดร้บัสทิธิเ์ปน็สมาชกินติยสาร Milling and Grain

Directory เปน็เวลา 12 เดอืน” เขากลา่วเสรมิ

ผูเ้ขา้รว่มงานจะไดร้บัโอกาสเขา้พบกบัผูบ้รรยาย
และตวัแทนคนอืน่ๆ ในระหวา่งพกัดืม่กาแฟ
ผูท้ีล่งทะเบยีนลว่งหนา้จะไดร้บั ‘ประกาศนยีบตัรรบัรอง

การเขา้รว่มงาน’ เมือ่สิน้สดุวนั

ความเปน็มา
GRAPAS เปน็นทิรรศการทีจ่ดัโดย Victam International

ซึง่ดำเนนิไปพรอ้มกบัการนทิรรศการ VICTAM และ
FIAAP ทีก่รงุเทพฯ ประเทศไทย (ตัง้แตว่นัที ่29 – 31

มนีาคม 2016) ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค 
(BITEC) Perendale Publishers Limited –
ผูต้พีมิพน์ติยสาร International Milling Directory และ
Milling and Grain ทีม่ชีือ่เสยีงมาเปน็เวลานาน –
เปน็ผูไ้ดร้บัเลอืกใหเ้ปน็ผูอ้ปุถมัปง์านประชมุ GRAPAS

Conference และยงัเปน็สปอนเซอรข์องงานมอบรางวลั
GRAPAS ประจำป ี2016 อกีดว้ย

สปอนเซอรข์องเรา
ผูจ้ดังาน GRAPAS Conference Asia ขอขอบคณุใน
ความเอือ้เฟือ้ของสปอนเซอรท์กุรายทีใ่หก้ารสนบัสนนุ
การจดังานของเราเสมอมา รวมถงึงานในป ี2016

ครัง้นีด้ว้ย ซึง่ไดแ้ก:่ Muyang ประเทศจนี; 
Texas A&M ประเทศสหรฐัอเมรกิา; Bühler Group

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด;์ Amandus Khal ประเทศเยอรมน;ี 
Silos Cordoba ประเทศสเปน; Perten ประเทศสวเีดน; 
Agentis Innovations ประเทศไทย; องคก์ารตลาด

เพือ่เกษตรกรของประเทศไทย; สมาคมโรงสขีา้วไทย
และกระทรวงเกษตรกร ประเทศไทย

อยา่ลมื
บรษิทัมากมายทีง่านนทิรรศการ VICTAM/FIAAP/GRAPAS

จะจดัแสดงงานอปุกรณเ์สรมิชิน้สำคญัทีม่คีวามจำเปน็
อยา่งยิง่เพือ่การปฏบิตังิานอยา่งราบรืน่ของโรงแปง้และ
โรงสขีา้ว 
นอกจากการแปรรปู จดัเกบ็ และการขนสง่ธญัพชืแลว้

GRAPAS จะจดัแสดงงานอปุกรณเ์สรมิชิน้สำคญัทีมี่
ความจำเปน็อยา่งยิง่เพือ่การปฏบิตังิานอยา่งราบรืน่ของ
โรงแปง้ ยงัครอบคลมุถงึเทคโนโลยกีารสขีา้วและผลติแปง้
รวมถงึพาสตา ซเีรยีลอาหารเชา้ และผลติภณัฑข์นม
ขบเคีย้วจากเครือ่งอดัเกลยีว 

GRAPAS ยงัจดัแสดงอปุกรณเ์สรมิทีใ่ชง้านในโรงสี
แตโ่ดยหลกัแลว้จะครอบคลมุถงึระบบและเทคโนโลยี
เฉพาะทางซึง่ใชใ้นโรงสขีา้วและโรงแปง้ พรอ้มกบั
งานจดัแสดงเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัเกบ็ ถนอมคณุภาพ
และขนสง่ธญัพชื งานยงัจดัแสดงผลงานดา้นการ
ผลติบะหมี ่ซเีรยีลอาหารเชา้ และขนมขบเคีย้วจาก
เครือ่งอดัเกลยีวอกีดว้ย 
“วตัถปุระสงคท์ีส่ำคญัของเราคอืการรบัรองความปลอดภยั

ของอาหารและการมอีาหารพรอ้มใหบ้รกิารผา่นการใช้
เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ในกระบวนการสขีา้ว
และผลติแปง้เพือ่แปรรปูอาหาร แปง้ และขา้ว” 
คณุ Gilbert สรปุ
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Petfood Forum Asia
Frank Yiannas (รปูทางขวา) รองประธานฝา่ยความปลอดภยัของอาหารจาก Walmart

ผูบ้รรยายมากความสามารถทีจ่ะเขา้รว่มการประชมุในวนัที ่30 มนีาคม 2016

Frank Yiannas รองประธานฝา่ยความปลอดภยัของ
อาหารจาก Walmart จะเปน็ผูบ้รรยายเปดิงาน Petfood

Forum Asia 2016 หลงัจากการนำเสนอของเขา
ในหวัขอ้การพฒันาวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัของ
อาหาร ผูเ้ชีย่วชาญคนอืน่ในวงการอตุสาหกรรมจะรว่ม
แบง่ปนัผลงานวจิยัลา่สดุและขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบั
ตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้ง โภชนาการสตัวเ์ลีย้งและ
สว่นผสมอาหารสตัวเ์ลีย้ง ความปลอดภยั และการแปรรปู
ในภมูภิาคเอเชยีทีค่วามเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา
ในระหวา่งงาน Petfood Forum Asia ทีจ่ดัขึน้เปน็

ครัง้ที ่5 แลว้ ผูเ้ขา้รว่มจะไดเ้พลดิเพลนิกบัโอกาสอนัดี
ในการพบปะทำความรูจ้กักบัผูค้นในวงการธรุกจิเดยีวกนั
จากภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละทัว่โลก 
ดว้ยประเทศตา่งๆ ในเอเชยี เชน่ ไทย จนี เกาหลใีต้

และไตห้วนั ซึง่เปน็ตลาดผลติภณัฑด์แูลสตัวเ์ลีย้งที่
เตบิโตเรว็ทีส่ดุในระดบัโลก และญีปุ่น่ซึง่เปน็ตลาด
ผลติภณัฑด์แูลสตัวเ์ลีย้งทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ ภมูภิาคนี้
จงึมคีวามสำคญัและนา่ดงึดดูสำหรบัธรุกจิและผูป้ระกอบ
วชิาชพีดา้นอาหารสตัวเ์ลีย้ง Petfood Forum Asia 2016

นำเสนอโอกาสทีไ่มเ่หมอืนใครเพือ่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั
ภมูภิาคเหลา่นี ้และรว่มเตบิโตไปดว้ยกนั

โปรแกรมการประชมุ
ตอ่ไปนีเ้ปน็กำหนดเวลา รวมถงึรายละเอยีดหวัขอ้และผูบ้รรยายตามทีแ่ถลงขา่วใหท้ราบ
08:30 – 09:30 การลงทะเบยีนและเชค็อนิพรอ้มกาแฟและอาหารวา่งมือ้เชา้
09:30 – 10:15 การบรรยายเปดิงาน: เหตใุดผูผ้ลติอาหารสตัวเ์ลีย้งควรพฒันาวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัของอาหาร

Frank Yiannas รองประธานฝา่ยความปลอดภยัอาหารจาก Walmart Inc. จะหารอืถงึผลงาน
ของเขาเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารเชงิพฤตกิรรม วธินีำหลกัการเหลา่นีไ้ปใช ้และสาเหตทุี่
บรษิทัอาหารสตัวเ์ลีย้งควรปฏบิตัติามแนวทางนี้

10:15 - 10:55 ความเคลือ่นไหวในวงการอาหารสตัวเ์ลีย้ง: ขา่วลา่สดุเกีย่วกบัตลาดระดบัโลกและภมูภิาคเอเชยี
Mariko Takemura หวัหนา้นกัวเิคราะหข์อง Euromonitor International พดูถงึการพฒันาใน
ตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งในภมูภิาคเอเชยีทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็ และตลาดทัว่โลก โดยมุ่งเนน้เรือ่ง
แนวโนม้ของตลาดในปจัจบุนัและโอกาสในอนาคต 

10:55 – 11:35 แมลงมสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งไร? ทำความเขา้ใจวา่การเปลีย่นแปลงในจลุชพี GI มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสขุภาพ
ของสตัวเ์ลีย้งอยา่งไร
Emma Bermingham, PhD นกัวทิยาศาสตรอ์าวโุสของ AgResearch Ltd. แบง่ปนัผลงานวจิยั
ทีป่ระสบความสำเรจ็ในการรวมเอาไมโครไบโอตาในลำไสเ้ลก็เขา้กบัพารามเิตอรเ์ชงิสรรีวทิยา
ของสตัวก์นิเนือ้เปน็ครัง้แรก ชว่ยใหเ้ราไดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัผลของอาหารทีมี่ตอ่สขุภาพของ
สตัวเ์ลีย้ง

11:35 – 13:00 อาหารกลางวนั
13:00 – 13:40 สว่นผสมทีท่ำจากปลาเพือ่การผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง

Andrew Mallison ผูอ้ำนวยการทัว่ไปของ IFFO Ltd. จะนำเสนอขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัการผลติ
และตลาดการคา้ในระดบัโลก ในหวัขอ้ผลกระทบของการพฒันาดา้นการบรหิารฟารม์เลีย้งปลา,
การตดิตามสภาพแวดลอ้มทางทะเล, การรบัรองความยัง่ยนืทางสภาพแวดลอ้ม, ไขมนัโอเมกา 3
แบบโซย่าว และมาตรฐานของสงัคม 

13:40 – 14:20 ปจัจยัขบัเคลือ่นทีท่ำใหช้ืน่ชอบลกัษณะภายนอกของอาหารสนุขัชนดิแหง้: ผูบ้รโิภคชาวไทย
Kadri Koppel, PhD ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์ากฝา่ยโภชนาการในมนษุยข์อง Kansas State

University จะนำเสนอผลลพัธข์องงานวจิยัทีพ่จิารณารปูรา่ง ขนาด และสขีองอาหารสนุขัชนดิแหง้
ทีผู่บ้รโิภคชาวไทยชืน่ชอบ และเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากชาวโปแลนดแ์ละสหรฐัอเมรกิา

14:20 – 15:00 จากตน้กำเนดิจนถงึชาม: วงจรชวีติของอาหารสตัวเ์ลีย้งทีอ่รอ่ยและปลอดภยั
Isabelle Guiller ผูอ้ำนวยการฝา่ยวจิยัและนวตักรรมระดบัโลกของ Diana Pet Food

จะอธบิายวธิรีะบตุวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประเมนิความอรอ่ย ความสด และความปลอดภยัของ
อาหารสตัวเ์ลีย้ง โดยยดึจากผลการศกึษาวจิยัประกอบหลายชิน้ การวจิยัจะชว่ยกำหนดแนวทาง
ปฏบิตัทิีป่ลอดภยัซึง่ควรนำมาใชใ้นกระบวนการผลติ

15:00 – 15:45 พกัดืม่กาแฟ
15:45 - 16:25 การดำเนนิงานทีส่ำคญัในการผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งดว้ยระบบอตัโนมตัิ

Galen Rokey ผูอ้ำนวยการดา้นเทคโนโลยกีระบวนการ ฝา่ยงานสตัวเ์ลีย้งของ Wenger

Manufacturing หารอืถงึนวตักรรมสำคญัทีผู่ผ้ลติอาหารสตัวเ์ลีย้งสามารถนำระบบอตัโนมตัิ
มาทดแทนแรงงานคน ควบคมุกระบวนการและผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพคงเสน้คงวา
พรอ้มเพิม่ความเรว็ในการสุม่ตวัอยา่งและทดสอบ

16:25 - 17:05 วติามนิทีส่ำคญัสำหรบัสนุขัและแมว
Jeff Alix ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดโภชนาการสตัวเ์ลีย้งระดบัโลกของ DSM Nutritional Products

จะมาพจิารณาขอ้มลูลา่สดุทัง้ทีต่พีมิพแ์ลว้และยงัไมต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ เพือ่คน้หาระดบั
การเสรมิวติามนิทีเ่หมาะสมทีส่ดุ เพือ่สขุภาพและความเปน็อยูท่ีด่ขีองสนุขัและแมว 

ดา้นบน: ที ่Petfood Forum Asia ผูเ้ชีย่วชาญใน
วงการอตุสาหกรรมจะรว่มแบง่ปนัผลงานวจิยัลา่สดุและ
ขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้ง
โภชนาการสตัวเ์ลีย้งและสว่นผสมอาหารสตัวเ์ลีย้ง
ความปลอดภยั และการแปรรปูในภมูภิาคเอเชยีที่
ความเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา
ขา่วลา่สดุของ Petfood Forum Asia
รบัทราบรายละเอยีดทัง้หมดและสว่นลดในการสมคัร:
www.petfoodforumevents.com

ตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งในเอเชยีแปซฟิกิ
www.petfoodindustry.com/articles/5079
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ในรบัรองเพือ่ประกนัความปลอดภยั
ของอาหารสตัว ์GMP+
โอกาสอนัดใีนทกุกระบวนการของอตุสาหกรรมอาหารสตัวด์ว้ยการรบัรอง GMP+
ในอกีหลายทศวรรษทีจ่ะมาถงึ ประชากรโลกจะเพิม่ขึน้
จนถงึเกา้พนัลา้นคน ในเวลาเดยีวกนั ประชากรโลกจะ
มคีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ สิง่นีส้ง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการ
ผลติภณัฑส์ตัวท์ีป่ลอดภยัมากขึน้ เชน่ เนือ้ ผลติภณัฑน์ม
และไข ่จงึจำเปน็ตอ้งใชว้ตัถดุบิอาหารสตัวม์ากขึน้
เพือ่เพิม่ปรมิาณการผลติโปรตนีจากสตัว ์ซพัพลายเออร์
วตัถดุบิอาหารสตัวท์ราบถงึสิง่นีจ้ากการเพิม่ขึน้ของ
อปุสงคแ์ละการสง่ออก ในเวลาเดยีวกนั พวกเขากพ็บกบั
ขอ้กำหนดดา้นการควบคมุความปลอดภยัของอาหารสตัว์
และอาหารทีเ่ขม้งวดยิง่ขึน้ 

GMP+ International มเีครือ่งมอืทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
สำหรบัธรุกจิอาหารสตัว ์เพือ่รบัมอืกบัความทา้ทายใหม่ๆ  
ในตลาดการสง่ออก รวมทัง้ตลาดภายในประเทศ

แผนการรบัรองอาหารสตัวข์อง GMP+ ไมเ่พยีงแต่
กำหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติอาหารสตัวเ์ทา่นัน้
แตย่งัรวมไปถงึการจดัเกบ็ ขนสง่ พนกังาน แนวทางปฏบิตัิ
การจดัทำเอกสาร และอืน่ๆ GMP+ International

จะรว่มมอืกบัคูค้า้ของตนเพือ่นยิามเงือ่นไขทีช่ดัเจนอยา่ง
โปรง่ใส เพือ่รบัรองความปลอดภยัและยัง่ยนืของ
อาหารสตัว ์และหนว่ยงานรบัรองจะสามารถดำเนนิการ
ตรวจสอบอยา่งอสิระได ้บรษิทัทีผ่า่นการรบัรองจาก
GMP+ จะไดร้บัขอ้มลูทีม่ปีระโยชนแ์ละนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ
เชน่ ฐานขอ้มลู จดหมายขา่ว คำถามคำตอบ หลกัสตูร
และงานสมัมนา
ดว้ยบรษิทัทีเ่ขา้รว่มมากกวา่ 14,500 แหง่ในกวา่ประเทศ

70 ประเทศ GMP+ International จงึเปน็ผูเ้ลน่ชัน้นำ
ในธรุกจิรบัรองความปลอดภยัของอาหารสตัว ์ใบรบัรอง

GMP+ ยงัเปน็หลกัประกนัเชงิคณุภาพเพิม่เตมิสำหรบั
นกัธรุกจิทกุรายทีท่ำธรุกจิกบัอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
ระดบัสากล
เครือ่งหมายคณุภาพของ GMP+ International

เปน็การบง่บอกนกัธรุกจิเชน่คณุวา่บรษิทัจาก
วงการอาหารสากลใหก้ารรบัรองความนา่เชือ่ถอื
คณุภาพ ความยัง่ยนื และความปลอดภยั การรบัรองนี้
หมายความวา่ธรุกจิดงักลา่วมคีณุภาพไดม้าตรฐาน
อตุสาหกรรมอาหารสตัวต์ามทีห่นว่ยงานควบคมุ
ระดบัทอ้งทีแ่ละระดบัสากล
มาพบกบัเราไดท้ีง่าน VICTAM Asia ในวนัที ่

30 มนีาคม 2016 หากตอ้งการรบัขอ้มูลเพิม่เตมิและ
ลงทะเบยีน โปรดไปทีเ่วบ็ไซตข์องเรา:
www.gmpplus.org และเขา้รว่มงานสมัมนา
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สนองความตอ้งการ
เชือ้เพลงิชวีมวลอดัเมด็

แมว้า่ขณะนีส้หภาพยโุรป (EU)

เปน็ผูบ้รโิภคและผูผ้ลติเชือ้เพลงิ
อดัเมด็ชนดิไมร้ายใหญท่ีส่ดุ แตใ่น
ไมช่า้เราคาดวา่ทวปีอเมรกิาเหนอื
จะเปน็ผูผ้ลติรายใหญท่ีส่ดุ
สว่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
กก็ำลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ในฐานะ
ตลาดสำคญัสำหรบัเชือ้เพลงิชวีมวล
อดัเมด็เกรดอตุสาหกรรมซึง่คดิเปน็
10 เปอรเ์ซน็ตข์องความตอ้งการ
เชือ้เพลงิอดัเมด็ทัว่โลก 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(SEA) ไดร้บัความนยิมอยา่ง
รวดเรว็ในฐานะจดุมุง่หมายในการคา้ขายเชือ้เพลงิ
ชวีมวลอดัเมด็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเกาหลใีตแ้ละญีปุ่น่
ทีป่รกึษาดา้นอตุสาหกรรมปา่ไมข้อง Pöyry Consulting

คาดการณว์า่ความตอ้งการเชือ้เพลงิชวีมวลอดัเมด็ใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้าจเพิม่ขึน้เกนิสองเทา่จากปี
2014 และจะมปีรมิาณถงึ 10 ลา้นตนัภายในป ี2025

ปจัจยัขบัเคลือ่นสำคญัของการคาดการณน์ีก้ค็อื
นโยบายพลงังานหมนุเวยีนมากมายทีม่ผีลบงัคบัใช้
เพือ่กระตุน้การใชง้านชวีมวล

รวดเรว็แตไ่มแ่นน่อน
ขณะนีเ้กาหลใีตเ้ปน็ตลาดเชือ้เพลงิอดัเมด็ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ภมูภิาค ซึง่มมีาตรฐานพอรต์โฟลโิอพลงังานหมนุเวยีน
(Renewable Portfolio Standard, RPS) ทีก่ำหนดให้
บรษิทัผลติไฟฟา้ของเกาหล ี(Genco) จะตอ้งใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน 4 เปอรเ์ซน็ตภ์ายในป ี2015 และ 
10 เปอรเ์ซน็ตภ์ายในป ี2022

สำหรบั Genco หลายแหง่ ทางเลอืกทีม่คีอืการใช้
เชือ้เพลงิอดัเมด็เกรดอตุสาหกรรมทีน่ำเขา้มา ซึง่รวมถงึ
เชือ้เพลงิอดัเมด็ EFB มาเผารว่มกบัถา่นในกระบวน
การผลติไฟฟา้ ในป ี2014 ประเทศเกาหลนีำเขา้เชือ้เพลงิ
เกอืบ 1.9 ลา้นตนั ซึง่ 75 เปอรเ์ซน็ตม์าจากภายในภมูภิาค 
(เวยีดนาม จนี มาเลเซยี ไทย อนิโดนเีซยี และญีปุ่น่)
จำนวนดงักลา่วนบัเปน็การเตบิโตครัง้สำคญั เมือ่เทยีบกบั
ยอดนำเขา้ในป ี2012 ซึง่มเีพยีง 125 000 ตนัเทา่นัน้ 
การจดัหาเชือ้เพลงินัน้สะดวกขึน้เนือ่งจากมกีารทำ

สญัญาซือ้ขาย ณ ขณะนัน้ ผา่นกระบวนการเสนอราคา 
แทนทีจ่ะทำขอ้ตกลงซึง่ใชเ้วลายาวนาน อยา่งไรกต็าม
การเตบิโตในอนาคตจะถกูจำกดัไวท้ี ่30 เปอรเ์ซน็ต์

ซึง่เปน็สว่นแบง่ของ RPS และสามารถใชช้วีมวลเพือ่
ทำยอดดงักลา่ว และแมว้า่ความตอ้งการจะลดลงเหลอื
เพยีง 1.3 ลา้นตนัในป ี2015 เราคาดวา่ความตอ้งการ
จะเพิม่ทวคีณูเปน็ 2.7 ลา้นตนัภายในป ี2020

ชา้แตม่ัน่คง
ตัง้แตเ่กดิภยัพบิตัสินึามทิีฟ่คุชุมิะในเดอืนมนีาคมป ี2011

ประเทศญีปุ่น่ไดก้ำหนดเปา้หมายพอรต์โฟลโิอพลงังาน
หมนุเวยีนภายในประเทศเปน็การเรง่ดว่น โดยตัง้เปา้
การใชพ้ลงังานหมนุเวยีนที ่25 ถงึ 35 เปอรเ์ซน็ต์
ของพลงังานรวมภายในป ี2030

นโยบายสำคญัประการหนึง่สำหรบัการผลติไฟฟา้ของ
ประเทศญีปุ่น่กค็อืโครงการ Feed-in Tariff (FIT)

โครงการนีก้ำหนดใหห้นว่ยงานสาธารณปูโภคตอ้งซือ้
พลงังานไฟฟา้ทีผ่ลติจากพลงังานหมนุเวยีนในราคาตายตวั
เปน็ระยะเวลาตายตวั ซึง่ปจัจบุนักำหนดไวท้ี ่20 ป ี
อตัรา FIT จะกำหนดขึน้ทกุๆ ปกีารเงนิ วนัที ่1 เมษายน –

วนัที ่31 มนีาคม และเปน็การกระตุน้การลงทนุทัง้ใน
โครงการโรงไฟฟา้ทีใ่ชแ้ตช่วีมวล และการใชช้วีมวล
รว่มกบัโรงผลติไฟฟา้ดว้ยถา่นหนิทีม่อียูเ่ดมิ แมว้า่ญีปุ่น่
จะเปน็ประเทศทีม่ากดว้ยปา่ไมเ้หมอืนเกาหล ีแตก่จ็ำกดั
การผลติเชือ้เพลงิอดัเมด็ทีท่ำจากไม ้และเลอืกนำเขา้
เชือ้เพลงิแทน 
เชือ้เพลงิอดัเมด็ทีน่ำเขา้ไปยงัญีปุ่น่จนถงึปจัจบุนันัน้

มกีารเตบิโตอยา่งชา้ๆ จากประมาณ 70,000 ตนัในปี
2012 แลว้เพิม่ขึน้อยา่งเลก็นอ้ยอยูท่ีไ่มเ่กนิ 100,000 ตนั
ในป ี2014 แตญ่ีปุ่น่แตกตา่งจากเกาหลตีรงทีเ่ลอืกใช้
ขอ้ตกลงทีม่ผีลบงัคบัใชร้ะยะยาว โดยทัว่ไปคอืสบิปี
โดยกำหนดราคาตายตวัและมกีารปรบัระดบัเพิม่ขึน้
อยา่งงา่ยทกุป ี

ความไมแ่นน่อนครัง้ใหญ่
สำหรบัจนี ตลาดพลงังานทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและผูบ้รโิภค
ถา่นรายใหญท่ีส่ดุของโลก สถานการณน์ัน้ขาดความชดัเจน
และมคีวามซบัซอ้นมากกวา่นัน้ รฐับาลไดก้ำหนด
เปา้หมายการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน 15 เปอรเ์ซน็ต์
รวมถงึเปา้หมายยอ่ยในการตดิตัง้ระบบทีส่ามารถ
ผลติพลงังานชวีมวลไดถ้งึ 30 GW ภายในป ี2020

นอกจากนีแ้ผนการดำเนนิการเพือ่ปอ้งกนัและ
ควบคมุมลพษิทางอากาศซึง่ออกโดยคณะมนตรแีหง่
รฐัของประเทศจนีในป ี2013 โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่
เปลีย่นบอยลเ์ลอร ์450,000 เครือ่งทีใ่ชพ้ลงังานถา่น
แทนดว้ยทางเลอืกเชน่เชือ้เพลงิชวีมวล และ
คณะกรรมการพลงังานแหง่ชาต ิ(NEA)) กม็ขีา่วลอืวา่
จะกำหนดเปา้หมายเกีย่วกบัเชือ้เพลงิชวีมวลทีท่า้ทายขึน้
ในแผนการพฒันาหา้ปฉีบบัที ่13– โดยมุ่งหวงัทีจ่ะใช้
เชือ้เพลงิอดัเมด็ทีท่ำจากไมแ้ละเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแทง่
50 ลา้นตนัภายในป ี2020

เชือ้เพลงิชวีมวลเหลา่นีส้ว่นใหญจ่ะผลติในประเทศจนี
แผนดงักลา่วเปน็งานทีย่ิง่ใหญม่าก การผลติเชือ้เพลงิ
อดัเมด็ทีท่ำจากไมท้ัว่โลกในขณะนีม้ปีรมิาณเพยีง 
28 ลา้นตนัตอ่ป ีการผลติในประเทศจนีนัน้คาดวา่
มปีรมิาณระหวา่ง 300,000 ถงึ 800,000 ตนั
และปรมิาณการนำเขา้เชือ้เพลงิอดัเมด็ทีท่ำจากไมท้ี่
ทราบในป ี2014 กม็เีพยีง 10,000 ตนัเทา่นัน้ 
จากขอ้มลูทัง้หมดทีก่ลา่วมา เหน็ไดช้ดัวา่ความตอ้งการ

เชือ้เพลงิชวีมวลในภมูภิาคแหง่นีจ้ะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
ดงันัน้จงึมโีอกาสในการลงทนุมากมายสำหรบัผูท้ีม่เีศษชี
วมวลเหลอืจากการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง ไมว่า่จะมาจาก
อตุสาหกรรมไม ้อาหารสตัว ์ธญัพชื หรอืนำ้มันปาลม์
ซึง่สามารถนำไปผลติเชือ้เพลงิอดัเมด็เกรดอตุสาหกรรมได้

การประชมุ

16 เวลาจดักจิกรรม



Victam เฉลมิฉลอง
25 ปใีนเอเชยี
Victam จะจดังานเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ
25 ปขีองการจดังานในทวปีเอเชยีระหวา่งการจดังาน
ประจำปี 2016

งานนทิรรศการ Victam ครัง้แรกนัน้จดัขึน้
ในทีจ่อดรถของโรงแรม และในปจัจบุนักไ็ด้
พฒันาขึน้มาจดัในหอประชมุตดิ
เครือ่งปรบัอากาศอนัทนัสมยัและ
โอโ่ถงทีไ่บเทค กรงุเทพฯ 
งานจดัแสดงไดเ้ตบิโตจากพืน้ทีไ่ม่

กีร่อ้ยตารางเมตรในป ี1991 มาเปน็
หลายพนัตารางเมตรในป ี2016 และ
ไดก้ลายเปน็งานจดัแสดง Victam 
ครัง้ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี แตเ่ดมิงานของเรา
มกีารจดัแสดงซุม้เลก็ๆ เพยีง 80 ซุม้เทา่นัน้
แตใ่นปจัจบุนันีม้ผีูจ้ดัแสดงกวา่ 200 รายจากทัว่โลก
และหลายรายกเ็ปดิซุม้ขนาดใหญท่ีพ่รัง่พรอ้มดว้ยอปุกรณแ์ละพนกังาน 
การเตบิโตเชน่นีเ้ปน็สิง่ทีค่าดหวงัไวอ้ยูแ่ลว้เนือ่งจากอตุสาหกรรมอาหารสตัวแ์ละ

ธญัพชืมกีารเตบิโตอยา่งไมน่า่เชือ่ทัว่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิทัง้ในชว่งเวลาปจัจบุนันี้
และในอนาคต นอกจากนีย้งัแสดงถงึการเตบิโตของงานจดัแสดงสนิคา้และ
งานประชมุเชงิวชิาการทีจ่ดัขึน้รว่มดว้ย 
Victam จะรบัผดิชอบในการจดักจิกรรมเฉลมิฉลองมากมายในระหวา่งการจดันทิรรศการ
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รางวลั

รางวลันวตักรรมประจำปี 2016
Aquafeed Innovation Award
ในงานแสดงสนิคา้ FIAAP/VICTAM/GRAPAS

แตล่ะครัง้ Aquafeed.com แหลง่ขอ้มลูสำหรบั
อตุสาหกรรมอาหารสตัวน์ำ้ระดบัโลกตอ้งการรบัทราบ
เกีย่วกบัสว่นผสมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีผู่จ้ดัแสดงได้
คดิคน้มาเพือ่อตุสาหกรรมอาหารสตัวน์ำ้  
การเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้เปน็ภาคสว่นทีค่อ่นขา้งใหม่

ในวงการอาหารสตัว ์นอกจากนีย้งัมคีวามนา่ตืน่เตน้
ซบัซอ้น และพฒันาอยา่งรวดเรว็ ความกา้วหนา้ใน
วงการอาหารสตัวน์ำ้นัน้มกัจะเกดิจากวศิวกรและ
นกัวทิยาศาสตรใ์นบรษิทัโภชนาการและเครือ่งจกัรกล
ผลงานของพวกเขาทีช่ว่ยพฒันาวงการอาหารสตัวท์ีเ่ตบิโ
ตรวดเรว็ทีส่ดุในโลกนีเ้ปน็สิง่ทีส่ำคญั Aquafeed.com

ตระหนกัและยกยอ่งผลงานอนัมคีา่ของบรษิทัเหลา่นี้
ดว้ยการมอบ Aquafeed Innovation Award

จะมกีารมอบรางวลัอนัทรงเกยีรตนิีใ้หแ้กผู่จ้ดัแสดง
ในงาน FIAAP/VICTAM/GRAPAS ผูช้นะรางวลัไดแ้ก่
Wenger, Geelen Counterflow และ ดร. Eckel ในปี
2015 คณะกรรมการประทบัใจผลงานของ iScan IM

จาก Tovalia Intelscan ประเทศฝรัง่เศส ผลติภณัฑน์ี้
สามารถวดัความหนาแนน่ของเมด็ผลติภณัฑแ์ตล่ะเมด็
ทีผ่า่นเครือ่งอดัเกลยีวไดอ้ยา่งแมน่ยำ ใหข้อ้มลูขนาด
ของเมด็ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งทางออนไลน์

เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของเครือ่งอดัเกลยีว
นอกจากนีย้งัสามารถวดัความสวา่งของเมด็ผลติภณัฑ์
เพือ่ประเมนิระดบัการดดูซบันำ้มนัไดอ้กีดว้ย
ระบบไดผ้า่นการพสิจูนป์ระสทิธภิาพของตนเองแลว้
ในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้ โดยใชว้ดัละนบัจำนวน
ลกูปลาแซลมอนทีย่งัมชีวีติขณะทีถ่กูปัม๊จากถงัหนึง่ไป
อกีถงัหนึง่อยา่งรวดเรว็  
ผูเ้ขา้ชมงาน FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2016

อาจไดฟ้งับรรยายจากผูอ้ำนวยการบรหิารของ Tovalia

คณุ Olafur Jonsson ในงานประชมุของ
Aquafeed.com ทีช่ือ่วา่ Aquafeed Horizons Asia

ซึง่จดัขึน้ในวนัแรกของงาน
“ถา้คณุจดัแสดงผลติภณัฑท์ี ่FIAAP/VICTAM/GRAPAS

Asia 2016 ซึง่มอบคณุประโยชนท์ีส่ำคญัใหแ้ก่
อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัวน์ำ้ในแงข่องนวตักรรม
ประสทิธภิาพ การทำกำไร ความปลอดภยั หรอืความยัง่ยนื 
ซึง่วางจำหนา่ยในตลาดหลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2014

เราอยากทราบขอ้มลูเกีย่วกบันวตักรรมเหลา่นี”้ กลา่วโดย 
Suzi Dominy ผูจ้ดัพมิพว์ารสาร Aquafeed.com

“กรอกแบบฟอรม์ในคูม่อืผูจ้ดัแสดงผลงานทนัท ี–
หมดเขตสง่ผลงานในวนัที ่15 มกราคม 2016”

All About Feed Innovation Award

All About Feed รว่มมอืกบั Victam อกีครัง้เพือ่
จดังานมอบรางวลัโภชนาการอนัทรงเกยีรติ
(รปูภาพทางดา้นบน) เราเชญิใหบ้รษิทัตา่งๆ
สง่นวตักรรมทีผ่ลกัดนัวงการโภชนาการสตัวแ์ละ
สว่นผสมอาหารสตัวใ์หก้า้วหนา้ ผูส้ง่ผลงานจะไดร้บั
การจดัอนัดบัในแงข่องความเกีย่วขอ้งและคณุคา่ทีม่อบ
ใหว้งการอาหารสตัว ์ผลงานนวตักรรมทีน่า่ประทบัใจ
ทีส่ดุของผูช้นะรางวลัจะไดร้บัการจดัแสดงที ่FIAAP &

VICTAM Asia 2016 จดัขึน้ในวนัที ่29 – 31 มนีาคม
ทีก่รงุเทพฯ ประเทศไทย ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกทัง้หมดจะถกู
ระบชุือ่ไวใ้นเวบ็ไซต ์All About Feed ผลงานทีส่ง่เขา้
แขง่ขนัทัง้หมดจะถกูเกบ็เปน็ความลบัสงูสดุจนกวา่จะ
ตพีมิพผ์ลงาน 
บรษิทัตา่งๆ สามารถสง่สว่นผสมอาหารสตัว ์และ/หรอื

วตัถดุบิอาหารสตัว ์และ/หรอื เทคโนโลยโีภชนาการ
สำหรบัอาหารสตัว ์และ/หรอื อาหารสตัวเ์ลีย้ง
กอ่นวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2016 หากตอ้งการเขา้รว่มใน
การประกวดครัง้นี ้นวตักรรมหรอืผลติภณัฑใ์หม่จะตอ้ง
มคีณุสมบตัดิงันี:้ เปดิตวัวางจำหนา่ยในตลาดหลงัจาก
1 มกราคม 2014; ทำคณุประโยชนใ์หแ้กว่งการ
อตุสาหกรรมนี;้ มคีณุคา่เชงิปฏบิตังิานสงูและบรษิทั
ของคณุจะตอ้งมบีธูจดัแสดงผลงานภายในนทิรรศการ
ของเรา 
สำหรบังาน FIAAP & VICTAM Asia ในป ี2014

บรษิทั Biomin ควา้ชยัชนะไปอยา่งงดงามดว้ยผลติภณัฑ์
Fuzyme® เอน็ไซมบ์รสิทุธิช์นดิแรกทีส่ามารถขจดัพษิ
ไมโคทอ็กซนิในสตัว ์ซึง่วางจำหนา่ยในภมิูภาคเอเชยี
ไดส้ำเรจ็ในเดอืนมนีาคมป ี2013 ทีง่าน VICTAM

International 2015 บรษิทั Adifo ควา้รางวลัดว้ย
การนำเสนอแนวคดิใหม:่ เครือ่งมอือเนกประสงค ์
–MultiModel – MultiSpecies 

All About Feed เปน็สว่นหนึง่ของ Reed Business

Information เรายงัมบีธูจดัแสดงงานและอนิเทอรเ์นต็คาเฟ่
ในงาน Victam Asia อกีดว้ย เราหวงัวา่จะไดพ้บคณุทีน่ัน่ 

Olafur Jonsson ผู้อำนวยการบริหารของ Tovalia พร้อมรางวัล Aquafeed Innovation Award ประจำปี 2015
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รางวลั

ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นมลัตมิเีดยี เราทราบดวีา่
ถา้คณุตอ้งการเขา้ถงึเปา้หมายในตลาดอตุสาหกรรม
การเกษตร คณุจะตอ้งมสีือ่ การเขา้ถงึตลาดเปา้หมาย
จงัหวะเวลา และความคดิสรา้งสรรคใ์นสว่นผสมทีล่งตวั 

Reed Business Information เปน็พนัธมติรทีไ่ว้
วางใจได ้เราทำงานรว่มกบัแบรนดเ์ชน่ All About

Feed, Dairy Global, Pig Progress และ World

Poultry ที ่Victam Asia ทมีบรรณาธกิารและ
ผูจ้ดัการบญัชลีกูคา้ทีม่ากดว้ยความสามารถของเรา
จะคอยหารอืถงึทางเลอืกทีเ่หมาะกบัธรุกจิของคณุ
และพฒันาแผนการสือ่สารเพือ่ใหค้ณุประสบความสำเรจ็
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแบรนดต์า่งๆ

และตดิตอ่เราโดยตรง โปรดไปที ่www.rbiagri.net

GRAPAS Innovation Award

ในชว่งสองสามปทีีผ่า่นมา ระหวา่งการจดันทิรรศการ
FIAAP/VICTAM/GRAPAS ในเอเชยี และ
งาน FIAAP/VICTAM/GRAPAS ในยโุรป 
รางวลั GRAPAS Innovation Award ไดส้รา้งชือ่เสยีง
เปน็ทีน่า่จดจำใหก้บัผูจ้ดัแสดงงานจากอตุสาหกรรมโรงสี
และโรงแปง้ทัง้สามสว่น
ดว้ยการมุง่เนน้พฒันาอตุสาหกรรมการผลติแปง้ ขา้ว

และซเีรยีล เราไดม้อบรางวลั GRAPAS Innovation

Award ใหก้บัผลงานผลติภณัฑม์ากมายทีท่กุคนใน
ภาคอตุสาหกรรมโรงสคีวรรูจ้กั
ในปทีีแ่ลว้ทีย่โุรป เราไดม้อบรางวลั GRAPAS

Innovation Award ใหแ้กผู่ช้นะสองรายรว่มกนั ไดแ้ก่

Bühler ในผลงาน Antares Plus Rollermill และ
Alapala ในผลงาน Similago II Rollermill (รบัขอ้มลูไดท้ี:่
http://issuu.com/gfmt/docs/mag1507_w1) 
อนัดบัตอ่มาไดแ้ก ่FH Schule Muehlenbau GmbH

กบัผลงาน Drum Groat Cutter TGS สำหรบัการ
แปรรปูขา้วโอต้ ซึง่มคีวามสำคญัในฐานะอาหารประเภท
ซเีรยีลทีผ่า่นการศกึษาทำความเขา้ใจในวงกวา้งยิง่ขึน้
ในกลุม่ผูช้งิรางวลัอนัดบัตอ่มาทีต่อ่สูข้บัเคีย่วกนัมาตดิๆ

ซึง่เรา ‘แนะนำอยา่งยิง่’ ไดแ้ก ่DSL Systems Ltd

กบัผลงานระบบตดิตามโรงงานจากระยะไกล OEE4

Feed/OEE4 Flour

ผลงานแนะนำอืน่ๆ ไดแ้ก ่CPM Europe BV

ดว้ยผลงานเครือ่งบดชนดิคอ้นรุน่ใหมพ่รอ้มการ
ออกแบบทีล่ำ้สมยั; IVS Dosing Technology

ดว้ยผลงานเอน็ไซม ์POWLI และองคป์ระกอบขนาดเลก็
ในรปูแบบของเหลวเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการแปรรปู;
EnviroLogix Inc ดว้ยผลงาน DNAble Salmonella

Rapid Screening Kit ทีใ่ชต้รวจหาปญัหาในวตัถดุบิได้
อยา่งรวดเรว็; Tavolia Intelscan Sarl พรอ้มผลงาน
แนวทางลดความรอ้นผลติภณัฑอ์ดัเมด็อยา่งเหมาะสม
เพือ่การประหยดั และสดุทา้ยคอื The Dutch Milling

Technology International BV พรอ้มผลงาน Pellet

Mill 850-250 และความกา้วหนา้เชงินวตักรรมใน
หลากหลายแงม่มุ 
เมือ่ 2 ปทีีผ่า่นมา GRAPAS Asia ไดม้อบรางวลั

นวตักรรมใหก้บั 4B Braime Elevator Components

ดว้ยผลงาน Hazardmon.com (รปูภาพดา้นขวาบน)

ระบบตรวจจบัการระเบดิของฝุน่ซึง่เปน็การพฒันาระบบ
ตดิตามการทำงานผดิพลาดของอปุกรณแ์บบเรยีลไทมใ์ห้
กา้วหนา้ไปอกีขัน้ (รบัขอ้มลูที ่http://bit.ly/1PfZtmC)
อนัดบัตอ่มาคอื Bühler ซึง่ไดร้บัรางวลั ‘แนะนำอยา่งยิง่’

จากเครือ่งคดัแยกสำหรบัทำความสะอาดธญัพชืกอ่นเขา้
โรงส ีอนัดบัตอ่มาคอืบรษิทั Morillon SAS กบัผลงาน
Super SHG Hydrascrew สำหรบัจา่ยวตัถดุบิทีม่ี
คณุสมบตักิารไหลตำ่

Milling and Grain (และ International Milling and

Grain Directory) ซึง่เปน็ผูส้นบัสนนุรางวลั กำลงัรบั
สมคัรผลงานจากผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน GRAPAS

Asia 2016

สามารถรบัใบสมคัรไดใ้นคูม่อืของผูจ้ดัแสดงผลงาน
เพยีงเขา้สูร่ะบบไปยงัเวบ็ไซตต์อ่ไปนี:้ www.fiaap.com,

www.victam.com หรอื www.grapas.eu
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สถานทีจ่ดังาน

งานแสดง
ชัน้ G
นทิรรศการ FIAAP/VICTAM/GRAPAS และ
ซุม้ขอ้มลูของ Victam (ลอ็บบี)้
ชัน้สอง
งานประชมุวชิาการ งานสมัมนาเชงิเทคนคิ
งานประชมุใหญแ่ละงานประชมุสงูสดุของภมูภิาคอาเซยีน

การเดนิทางไปทีไ่บเทค
สามารถเขา้ศนูยป์ระชมุไดจ้าก 3 ทาง : ทางเขา้ที ่1
และ 2 จะอยูต่ดิถนนบางนา-ตราด (กโิลเมตรที ่1)
และทางเขา้ที ่3 จะอยูต่ดิถนนสขุมุวทิซึง่ตอ้งมาจาก
ทางดว่น 

เดนิทางโดย BTS (รถไฟลอยฟา้)
สถานบีางนา (ทางออก 1) สำหรบับางนทิรรศการใน
ไบเทค อาจมบีรกิารรถรบั–สง่จากทางเขา้ถนนสขุมุวทิ
สูโ่ถงนทิรรศการ

เดนิทางโดยรถยนต์
ใชเ้วลา 15 นาทจีากสนามบนิสวุรรณภมู ิเดนิทางไปยงั
เขตธรุกจิกลางเมอืงไดโ้ดยตรงจากทางดว่น (10 กม.)
เชือ่มกบัถนนวงแหวนรอบนอก เพือ่ไปยงัสว่นอืน่ๆ
ของกรงุเทพฯ เพือ่หลกีเลีย่งการจราจรตดิขดัในชัว่โมง
เรง่ดว่น หา่งจากไบเทคเพยีง 7 กม. พืน้ทีจ่อดรถทัง้
ในอาคารและกลางแจง้สำหรบัรถยนต ์4,700 คนั –
ในอาคาร 1,680 คนั และกลางแจง้ 3,020 คนั 

เดนิทางโดยแทก็ซี่
เพือ่ความสะดวกสบาย คณุสามารถจองแทก็ซีล่ว่งหนา้
ไดท้ีศ่นูยธ์รุกจิ นอกจากนีย้งัมแีทก็ซีใ่หบ้รกิารในบรเิวณ
จดุรบัสง่ดา้นหนา้ EH 103

สิง่อำนวยความสะดวกสำหรบัผูพ้กิาร
ไบเทคไดเ้ตรยีมสิง่อำนวยความสะดวกตา่งๆ
สำหรบัผูพ้กิาร โดยมกีารจดัเตรยีมหอ้งนำ้สำหรบัผูพ้กิาร
ไวห้ลายจดุภายในสถานทีจ่ดังาน รวมทัง้บรกิาร
ทีจ่อดรถสำหรบัผูพ้กิารทีล่านจอดรถใตด้นิชัน้ B1

ไบเทค–เปน็สถานทีท่ีเ่ดนิทางไปงา่ย 
และพรัง่พรอ้มดว้ยสิง่อำนวย
ความสะดวกทนัสมยั

นทิรรศการครัง้นีจ้ะจดัขึน้ที่
ศนูยน์ทิรรศการและ
การประชมุไบเทค (BITEC)
กรงุเทพฯ ประเทศไทย
ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุ
แหง่นีอ้อกแบบมาอยา่งทนัสมยั
สรา้งขึน้เพือ่การจดังานโดยเฉพาะ
ตดิเครือ่งปรบัอากาศ และเดนิทาง
จากตวัเมอืงกรงุเทพฯ ไดส้ะดวก 

อาหารและเครือ่งดืม่แสนอรอ่ยทีไ่บเทค
ทมีงานฝา่ยจดัเลีย้งของไบเทคไดเ้ตรยีมอาหารและ
เครือ่งดืม่หลากหลายชนดิไวใ้หบ้รกิาร เรามรีา้นอาหาร
และภตัตาคารหลายแหง่ในบรเิวณพืน้ทีจ่ดังาน
ดว้ยอาหารรสชาตหิลากหลายตามความตอ้งการ
พบกบัอาหารเอเชยีและตะวนัตกในภตัตาคารของเรา
ทีบ่รเิวณโถงทางเดนิ และศนูยอ์าหารทีช่ัน้ใตด้นิ
หากตอ้งการทานอาหารวา่งหรอืดืม่กาแฟ คณุสามารถ
ลองใชบ้รกิารรา้นกาแฟและเบเกอรีข่องเราได้

Fahrenheit

ไดร้บัการออกแบบตามคอนเซปตก์ารนำบรรยากาศ
กลางแจง้มาสูพ่ืน้ทีใ่นอาคาร ภตัตาคารแหง่นีล้อ้มรอบ
ดว้ยกระจกใส ใหบ้รรยากาศทีเ่ปดิโลง่ในพืน้ทีอ่นักวา้งขวาง
พรอ้มแสงสวา่งจากธรรมชาต ิใหบ้รกิารอาหารเอเชยีและ
อาหารตะวนัตกประเภทตามสัง่และในแบบบฟุเฟต์
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ G

Coffee i do

Coffee i do รา้นกาแฟ ของวา่ง และขนมอรอ่ยๆ
ทีเ่หมาะสำหรบัการนัง่ผอ่นคลายในชว่งพกัสัน้ๆ
หรอืนดัพบกนัทีท่างเขา้โถงนทิรรศการ

deli.cio.us. 

รา้นอาหารพรอ้มอนิเทอรเ์นต็ทีเ่สริฟ์แซนวชิ สลดั
และของหวานสดุเทรนดีโ้ดยเชฟในครวัเปดิ

Food Connexion

เพลดิเพลนิกบัอาหารในทอ้งทีแ่ละอาหารตา่งประเทศ
มากมายทีศ่นูยอ์าหารของเรา ดว้ยรา้นขายอาหารและ
เครือ่งดืม่แสนอรอ่ยกวา่ 40 รา้น รบัรองวา่คณุจะตอ้ง
เจอของถกูใจใน Food Connexion อยา่งแนน่อน 

รายละเอยีดการตดิตอ่
ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค (BITEC) 88

ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรงุเทพฯ 10260

ประเทศไทย
www.bitec.co.th

ดา้นบน: ไบเทคใหบ้รกิารทีจ่อดรถอนัสะดวกสบาย–
ทัง้ภายในอาคารและกลางแจง้ พรอ้มรา้นอาหารและ
รา้นกาแฟใหเ้ลอืกครบครนั
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สถานทีจ่ดังาน
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กรงุเทพฯ

ทกุๆ เรือ่งเกีย่วกบักรงุเทพฯ
กรงุเทพฯ เปน็ศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม อาหาร และศาสนาของประเทศไทย
ผสมผสานเสนห่ข์องโลกเกา่และความสะดวกสบายของโลกใหมไ่ดอ้ยา่งลงตวั แมจ้ะเปน็เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความวุน่วายในบางครัง้ แตก่จ็ะตอ้นรบัคณุดว้ยรอยยิม้อนัอบอุน่เสมอ

ผูเ้ยีย่มชมมากมายทีเ่ดนิทางมากรงุเทพฯ
จะตอ้งเหนด็เหนือ่ยกบัขนาดของเมอืงและจำนวนของ
สถานทีน่า่สนใจทีม่ใีนกรงุเทพฯ ทนัท ีแทจ้รงิแลว้
สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ของกรงุเทพฯ นัน้มมีากมาย
หลายหลากตลอดชว่งเวลาการพฒันาทีร่วดเรว็กวา่
สองศตวรรษของนครแหง่นี ้ตัง้แตก่ารสถาปนาเมอืง
ในป ี1782 โดยสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช
พระมหากษตัรยิร์ชักาลทีห่นึง่แหง่ราชวงศจ์กัรี
นบัตัง้แตว่นัมหามงคลนัน้ กรงุเทพฯ กไ็ดก้ลายเปน็
มหานคร ซึง่ในศตวรรษที ่21 มหานครแหง่นีก้ม็ี
ประชากรมากกวา่สบิลา้นคน 
แมว้า่เมอืงอนักวา้งใหญแ่ละถนนทีอ่กึทกึอาจทำให้

หวาดกลวัในเบือ้งตน้ แตผู่ท้ีใ่ชเ้วลาสกัพกัในกรงุเทพฯ
จะหลงรกัสถานทีน่า่สนใจจำนวนมากมายทีม่อียูใ่น
กรงุเทพฯ ตัง้แตว่ดัทีแ่ปลกตาซึง่เนน้ยำ้ประวตัศิาสตร์

ของพทุธศาสนาทีแ่ขง็แกรง่ในประเทศไทย ไปจนถงึ
ชอ็ปปิง้มอลลท์นัสมยัหลายแหง่ ทีท่ำใหก้ารชอ็ปปิง้
กลายเปน็สว่นหนึง่ของการพำนกัในกรงุเทพฯ
เมือ่อยูใ่นกรงุเทพฯ ลองไปเยีย่มชมพระบรมมหาราชวงั

(รปูภาพทางขวา) ซึง่เปน็สถานทีน่า่สนใจแหง่ตน้ๆ
ของกรงุเทพฯ ตัง้อยู ่ณ ใจกลางของกรงุเทพฯ
บนเกาะรตันโกสนิทร ์ยอดแหลมอนัมลงัเมลอืงของ
พระบรมมหาราชวงัตัง้อยูใ่นจดุทีม่วีดัหลายแหง่ของ
กรงุเทพฯ ไมว่า่จะเปน็วดัพระแกว้ วดัอรณุ และวดัโพธิ์
ซึง่มพีระนอนและเปน็จดุกำเนดิโรงเรยีนนวดแผนไทย
แหง่แรกของนครแหง่นี ้
จดุหมายปลายทางทีเ่ปน็หนึง่แหง่นีเ้ปน็สถานทีน่า่สนใจ

อนัดบัตน้ๆ สำหรบัผูเ้ยีย่มชมทกุคนทีเ่ดนิทางมากรงุเทพฯ
ทีต่อ้งการชืน่ชมประเพณทีางวฒันธรรมทีเ่ปน็เอกลกัษณ์
ของประเทศไทย แทจ้รงิแลว้ มวีดัทีท่ำศาสนพธิกีวา่
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กรงุเทพฯ

เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิจากเมอืงสำคญัใน
ภมูภิาคเอเชยี/แปซฟิกิ (เวลาโดยประมาณ)

ปกักิง่ 5.25 ชัว่โมง
ไครสตเ์ชริช์ 11.75 ชัว่โมง
ธากา 2.50 ชัว่โมง
ฮานอย 2.00 ชัว่โมง
ฮอ่งกง 2.75 ชัว่โมง
จาการต์า 3.50 ชัว่โมง
กวัลาลมัเปอร์ 2.25 ชัว่โมง
มะนลิา 3.25 ชัว่โมง
มมุไบ 4.75 ชัว่โมง
นวิเดลี 4.50 ชัว่โมง
พนมเปญ 1.25 ชัว่โมง
ยา่งกุง้ 1.50 ชัว่โมง
ไซง่อ่น 2.00 ชัว่โมง
โซล 5.75 ชัว่โมง
เซีย่งไฮ้ 4.50 ชัว่โมง
สงิคโปร์ 2.25 ชัว่โมง
ซดินยี์ 9.00 ชัว่โมง
ไทเป 4.00 ชัว่โมง
โตเกยีว 5.50 ชัว่โมง
เวยีงจนัทน์ 2.00 ชัว่โมง

400 แหง่ในกรงุเทพฯ และไมใ่ชส่ิง่ทีผ่ดิปกตเิลยถา้
คณุเดนิทางในกรงุเทพฯ แลว้พบพระสงฆค์รองผา้
กาสาวพสัตรส์เีหลอืงเดนิบณิฑบาตในยามเชา้หรอื
เดนิทางอยูท่ัว่ไปในเมอืง ซึง่รวมถงึรมิแมน่ำ้เจา้พระยา
หรอื “แมน่ำ้แหง่กษตัรยิ”์ ซึง่ผา่นวดัอรณุดว้ย 
แมน่ำ้เจา้พระยาทีค่ดเคีย้วเชือ่มตอ่กบัคลองจำนวน

มากมาย ดงันัน้ กรงุเทพฯ จงึมฉีายาวา่ “เวนสิตะวนัออก”
เมือ่คณุเดนิทางไปรอบๆ กรงุเทพฯ การลอ่งแมน่ำ้
เจา้พระยา การไปเทีย่วตลาดนำ้ หรอืไปสำรวจเมอืงใน
สว่นทีเ่ปน็คลอง “ดา้นหลงั” กเ็ปน็สิง่ทีน่า่สนใจของ
กรงุเทพฯ ในตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ การทอ่งเทีย่วดา้น
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของกรงุเทพฯ ที ่‘ตอ้งด’ู
รวมถงึพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระทีน่ัง่วมิานเมฆ
และวงัสวนผกักาด ทัง้หมดเปน็สถานทีเ่กบ็รกัษางาน
วจิติรศลิปต์า่งๆ และเปน็สมบตัขิองชาตอินัลำ้คา่ 
นอกเหนอืจากยา่นประวตัศิาสตรข์องกรงุเทพฯ

กย็งัมสีถานทีน่า่สนใจอืน่ๆ อกีมากมายทีท่ำใหว้นัหยดุ
ในกรงุเทพฯ ของคณุทัง้สนกุและนา่จดจำ ยา่นกลางเมอืง
รมิถนนสลีมและสขุมุวทิมรีะบบรถไฟฟา้ทีส่ะดวกสบาย
ซึง่รวมถงึรถไฟลอยฟา้และรถไฟฟา้ใตด้นิ ทีท่ำใหก้าร
เดนิทางในกรงุเทพฯ ทัง้งา่ยและสนกุ เชือ่มตอ่โรงแรม
เขา้กบัชอ็ปปิง้มอลลแ์ละตลาดแบบดัง้เดมิโดยตรง เชน่
มาบญุครองและตลาดนดัจตจุกัร (JJ) ระบบรถไฟฟา้

MRT และ BTS ไดย้กระดบัการชอ็ปปิง้ของกรงุเทพฯ
ใหอ้ยูใ่นระดบัโลกอยา่งแทจ้รงิ 
เคลด็ลบัทีส่ำคญั
ระวงัคนรา้ยหลอกลวง ซึง่รวมถงึ ตุก๊ตุก๊ รา้นขายอญัมณี
และรา้นตดัเสือ้ผา้ ซึง่มอียูท่ัว่ไปตามแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
นกัทอ่งเทีย่วนยิม 
จำไวว้า่ ไมม่ขีองฟรใีนโลก ควรเรยีกแทก็ซีท่ีว่ิง่อยู่

(ไฟสแีดงหมายความวา่รถวา่ง) ซึง่มกัจะใชม้เิตอร์
ในขณะทีแ่ทก็ซีท่ีจ่อดอยูม่กัเรยีกราคาตายตวัทีส่งู
หรอืจะพาคณุไป “ฟนั” ตามสำนวนไทยๆ 
ระวงัการโกงบตัรเครดติทีอ่าจเกดิขึน้ อยา่คลาดสายตา

จากบตัรของคณุระหวา่งทำธรุกรรม ระวงัพวกลว้งกระเปา๋
และกระชากกระเปา๋เสมอ ชาวตา่งชาตจิะถกูกระชาก
ทรพัยโ์ดยโจรทีน่ัง่บนรถมอเตอรไ์ซคข์ณะเดนิอยูบ่นถน
นทีจ่อแจ หรอือยูบ่นยานพาหนะทีเ่ปดิโลง่ เชน่ ตุก๊ตุก๊
ถา้คณุเดนิทางโดยรถบสั ดใูหแ้นใ่จวา่คณุไดเ้กบ็เงนิสด
และของมคีา่ไวอ้ยา่งปลอดภยัแลว้ 
มหีลายครัง้ทีผู่โ้ดยสารถกูขโมยสิง่ของจากกระเปา๋

ขณะนอนหลบั 
ถา้คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการแพทยฉ์กุเฉนิ

ระหวา่งการเดนิทาง โทร 1669 เพือ่เรยีกรถพยาบาล
คณุควรตดิตอ่บรษิทัประกนัภยั/ผูช้ว่ยเหลอืทางการ
พยาบาลทนัทถีา้คณุถกูนำตวัไปยงัสถานพยาบาลเพือ่
ทำการรกัษา คณุควรปอ้งกนัตนเองไมใ่หย้งุกดัดว้ย

คุณจำเปน็ตอ้งมีวซีา่เขา้ประเทศไทยหรือไม?่ ไปที:่
www.victam.com/?i=360
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4B Asia Pacific 

ผูน้ำของตลาดในดา้นสว่นประกอบของกะพอ้ลำเลยีง
4B จะแสดงชดุผลติภณัฑส์ายพานยก สลกัและปุง้กี๋
ซึง่รวมถงึกะพอ้ลำเลยีงสำหรบังานหนกัพเิศษใหมล่า่สดุ
JUMBO CC-S อกีดว้ย
และยงัแสดงชดุผลติภณัฑโ์ซล่ำเลยีงหลอ่แบบหยอด

ของ 4B–ซึง่รวมถงึระบบ Bolt ‘n’ Go–ทีไ่ดร้บัความนยิม
ซึง่ใชส้ลกัสอดแทนการเชือ่ม
อปุกรณต์รวจสอบตดิตามอเิลก็ทรอนกิสข์อง 4B

สำหรบักะพอ้ลำเลยีงและสายพาน ไดแ้ก่
เซน็เซอรอ์ณุหภมูแิบริง่, เซน็เซอรต์รวจการวางตวั
ผดิตำแหนง่ของสายพาน, สวติชต์รวจจบัความเรว็
(ตำ่เกนิกำหนด), สวติชร์ะดบั/สวติชโ์ชค้ และระบบการ
ตดิตามแบบผสม 
ใหม:่ 4B’s SpeedMaster พรอ้มอปุกรณ ์Pulse Pilot

สามารถตรวจสอบยนืยนัระบบตดิตามความเรว็ทัง้หมด
ไดใ้นแบบเรยีลไทมแ์ละเปน็อสิระ เพือ่รบัรองวา่
สญัญาณเตอืนและการปดิเครือ่งจกัรนัน้เปน็ไปตาม
ทีค่าดหวงั

Adifo NV

ผูใ้ชห้ลายพนัรายทัว่โลกไวว้างใจสตูรอาหารสตัวแ์ละ
ซอฟตแ์วรจ์ดัการคณุภาพ BESTMIX® เพราะอะไร?
เพราะวา่ดว้ย BESTMIX® พวกเขาสามารถครอง
ตำแหนง่ในตลาด พรอ้มลดตน้ทนุวตัถดุบิไดแ้มใ้น
ตลาดวตัถดุบิทีม่คีวามผนัผวน นอกจากนี ้พวกเขายงั
สามารถผลติสนิคา้คณุภาพสงูสดุดว้ยตน้ทนุทีต่ำ่ทีส่ดุ
รบัขอ้มลูไดท้ี ่www. feedformulation.com

รบัทราบวา่ใครใช ้BESTMIX® และแนวทางการเพิม่
ผลกำไรของคณุ ลดตน้ทนุวตัถดุบิของคณุไดท้นัทสีงูสดุ
2%! เพิม่ประสทิธภิาพในการทำธรุกจิ รกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลู และรบัรองคณุภาพของผลติภณัฑ์
บธู C071 www.feedformulation.com

www.adifo.com

Aerox B.V.

Aerox B.V. เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการควบคมุกลิน่ระดบัโลก
ดว้ย Aerox-Injector เราสามารถขจดักลิน่ทีเ่กดิขึน้
จากกระบวนการทางอตุสาหกรรมได ้เราชว่ยลดมลพษิ
ทีเ่กดิจากโรงงาน เพือ่การปฏบิตัติามกฎหมาย
แตท่ีส่ำคญัทีส่ดุกค็อื: เพือ่ใหเ้พือ่นบา้นของคณุมคีวามสขุ
รบัขอ้มลูเพิม่เตมิไดโ้ดยตดิตอ่เราหรอืเยีย่มชมเวบ็ไซตท์ี:่

www.aeroxinjector.com

Ag Growth International

Ag Growth International (AGI) เปน็ผูผ้ลติชัน้นำใน
วงการอปุกรณเ์คลือ่นยา้ย จดัเกบ็ และรกัษาสภาพธญัพชื
ทัง้แบบพกพาและตดิตัง้ตายตวั รวมถงึ เกลยีวลำเลยีง
สายพาน ถงัเกบ็ อปุกรณเ์สรมิในการเคลือ่นยา้ย
และอปุกรณพ์น่สเปรย ์AGI มศีนูยก์ารผลติในแคนาดา
สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และฟนิแลนด ์

Agentis Innovations

Agentis Innovations เปน็ผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันา
และวางระบบอตัโนมตั ิโซลชูนัการเกบ็ขอ้มลูและ
การบรหิารสำหรบัโรงสแีละโรงแปง้ ธรุกจิของเรามุง่เนน้
ใหบ้รกิารอตุสาหกรรมโรงสแีละโรงแปง้ทีผ่ลติอาหารสตัว์
ผลติภณัฑข์อง Agentis Innovations ออกแบบขึน้เพือ่
บรรลเุปา้หมายหลกัในการใหโ้ซลชูนัทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประหยดัตน้ทนุ พรอ้มเพิม่ผลกำไรใหแ้กล่กูคา้ 
งานนีเ้ปน็ครัง้แรกที ่Agentis Innovations จะนำเสนอ

เทคโนโลยลีา่สดุซึง่สามารถวดัความชืน้ของวตัถดุบิแบบ
เรยีลไทมไ์ดใ้นระหวา่งขัน้ตอนการดำเนนิการเปน็แบตช์
และสามารถแกไ้ขนำ้หนกัของแบตชใ์หเ้ปน็นำ้หนกัแหง้
ตามจรงิของวตัถดุบิทีก่ำหนดได ้ความกา้วหนา้นีท้ำให้
บรษิทัผูผ้ลติอาหารสตัวส์ามารถกำหนดสตูรไดอ้ยา่ง
แมน่ยำและประหยดัไดอ้ยา่งมาก 

AgriTech Inc.

AgriTech Inc. ตัง้อยูท่ี ่Wuxi ประเทศจนี ซึง่เปน็แหลง่
รวมอตุสาหกรรมโรงสทีีท่นัสมยั 
ดว้ยแบรนด ์MILTEC ทางบรษิทัเปน็ผูน้ำในการให้

บรกิารบรษิทัในอตุสาหกรรมแปง้ ขา้ว โรงผลติอาหารสตัว์
และการแปรรปูนำ้มนัพชืมาเปน็เวลากวา่ 20 ปี
บรษิทันำเสนอโซลชูนัทีค่รบวงจรใหแ้กอ่ตุสาหกรรมตา่งๆ
รวมถงึ การออกแบบ การผลติ และงานวศิวกรรมสำหรบั
ระบบทีพ่รอ้มใชง้านทนัท ีรวมถงึการจดัหาเครือ่งจกัร
แบบเครือ่งเดีย่ว 
ในงานนทิรรศการนี ้เรายนิดทีีจ่ะไดเ้ปดิตวัผลติภณัฑใ์หม่

ตะแกรงกรองหลายชัน้ทีท่ำงานดว้ยการสัน่สะเทอืน
ซึง่สามารถคดัเกรดและคดัแยกแปง้หรอืกรานลูไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

Agromatic AG

Agromatic – เปน็บรษิทัจากสวติเซอรแ์ลนดท์ีก่อ่ตัง้มา
ตัง้แตป่ ี1979 ใหบ้รกิารโซลชูนัตดิตามอณุหภมิูสำหรบัที่
เกบ็ธญัพชืและไซโลเกบ็ซเีรยีล สตอ็กอาหารสตัว ์และ
วตัถดุบิอืน่ๆ  เรามจีดุมุง่หมายเพือ่ชว่ยเหลอืคณุดว้ย
ระบบเชงิโมดลูารแ์ละเซน็เซอรส์ำหรบังานสมบกุสมบนั
มากมาย 
เราหวงัวา่จะไดต้อ้นรบัคณุ: บธู C029

www.agromatic.com  

All About Feed

ชือ่ของเรากบ็อกทกุอยา่งในตวัแลว้ All About Feed

เปน็แบรนดม์ลัตมิเีดยีทีน่ำขา่วสารลา่สดุเกีย่วกบัการ
พฒันาในสาขาโภชนาการสตัวแ์ละการแปรรปู
เรารวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัไมโครทอ็กซนิและอาหารสตัว์
แบบผสม พรอ้มหารอืถงึปญัหาทีเ่ปน็ประเดน็สำคญัใน
วงการอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์บรษิทัของเรามุง่เนน้
ในการนำเสนอผลงานวจิยัและนวตักรรมใหม่ๆ
จากนกัวทิยาศาสตรช์ัน้นำทัว่โลก

All About Feed, Dairy Global, Pig Progress,

World Poultry เปน็พอรต์โฟลโิอสว่นหนึง่ของ 
Agri International ซึง่ตพีมิพโ์ดย Reed Business

Information

รบัสทิธิเ์ปน็สมาชกินติยสารดจิติอลฟรไีดท้ีบ่ธูของเรา
ใน Victam Asia

ANDRITZ Feed & Biofuel A/S

ANDRITZ ออกแบบและสรา้งเครือ่งจกัรสำหรบั
กระบวนการสำคญั และนำเสนอโซลชูนัโรงงานแบบ
ครบวงจรเพือ่อตุสาหกรรมอาหารสตัวใ์นระดบัโลก
ธรุกจิของเรามุง่เนน้แนวคดิเพิค่วามสามารถในการแขง่ขนั
โดยปรบัโซลชูนัใหต้รงตามขอ้กำหนด เพือ่ความสำเรจ็
ของบรษิทัผูผ้ลติอาหารปศสุตัว ์อาหารสตัวน์ำ้
และอาหารสตัวเ์ลีย้ง
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ANDRITZ ภมูใิจทีจ่ะไดเ้ปดิตวัเครือ่งผสมแบบ
ใบพายรุน่ใหม ่OptiMix ออกสูต่ลาด เครือ่งผสมรุน่ใหมน่ี้
ใชเ้วลาผสมนอ้ยลง และมกีารออกแบบโฉมใหมท่ี่
เฉพาะตวัสามารถจดสทิธบิตัรได ้OptiMix มดีไีซนท์ี่
เรยีบรอ้ย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน นอกจากนี้
สายไฟและอปุกรณต์ดิตัง้อืน่ๆ จะถกูซอ่นไวเ้พือ่
ความสะดวกในการทำความสะอาด 
รบัขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ www.andritz.com/ft

Anping Qinghe Metal Mesh Co Ltd

Anping Qinghe Metal Mesh เปน็ผูผ้ลติโลหะเจาะรู
ชัน้นำจากประเทศจนี เราใหบ้รกิารโลหะเจาะรทูัง้ใน
รปูแบบแผน่และแบบมว้น สามารถกำหนดวสัดทุี่
ตอ้งการได ้ไมว่า่จะเปน็เหลก็กลา้ธรรมดา
เหลก็กลา้กลัวาไนซ ์เตนเลสสตลี อลมูเินยีม และอืน่ๆ 

Aquafeed.com

ตัง้แตป่ ี1998 เปน็ตน้มา Aquafeed.com

ไดร้บัการยอมรบัในฐานะผูใ้หบ้รกิารขา่วสารและ
ขอ้มลูเกีย่วกบัธรุกจิเฉพาะภาคสว่น งานวทิยาศาสตร์
และงานเทคนคิ ผา่นเวบ็พอรท์ลัทีม่ากดว้ยเนือ้หา นติยสาร
และจดหมยขา่วฟร–ี เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุอตุสาหกรรม 
ทมีงานทีม่ากดว้ยประสบการณข์องเรายงัจดังานประชมุ

เชงิวชิาการและบรกิารใหค้ำปรกึษาเชงิเทคนคิทัว่โลกอกี
ดว้ย สมคัรรบับรกิารจากเราไดท้ีง่านประชมุ Aquafeed

Horizons Asia ในวนัเปดินทิรรศการ! 
แพลตฟอรม์ขอ้มลูเฉพาะของ Aquafeed.com

สำหรบัผูป้ระกอบธรุกจิเพาะเลีย้งสตัวค์อื
Hatcheryfeed.com เยีย่มชมเวบ็ไซตเ์พือ่รบัขอ้มลู
ชว่ยเหลอืมากมาย และสมคัรสมาชกิ Hatchery Feed

Guide วารสารตพีมิพร์ายปฟีร ีซึง่รวบรวมขอ้มลูตดิตอ่
บรษิทัอาหารสตัวส์ำหรบัผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ำ้ 

Arm & Hammer Animal Nutrition

Arm & Hammer Animal Nutrition เปน็บรษิทัระดบัโลก
ทีผ่ลติอาหารสำหรบัสตัวห์ลายสปชีสี ์ตัง้อยูท่ีเ่มอืง
Princeton รฐั New Jersey มศีนูยก์ารผลติตัง้อยูใ่น
สีร่ฐัของสหรฐัอเมรกิา 
เรานำเสนอพอรต์โฟลโิอของโซลชูนัโภชนาการที่

ครบครนัสำหรบัสตัวป์กี รวมถงึผลติภณัฑห์ลกัทีใ่ช้
เทคโนโลย ีRefined Functional CarbohydrateTM

(RFCTM) – AVIATORTM และ CELMANAXTM –
เพือ่รกัษาสขุภาพของสตัว ์และเพิม่กำลงัการผลติตลอด
วงจรชวีติ ทมีงานระดบัโลกของเรามุง่มัน่สง่มอบโซลชูนั
ทีเ่หมาะสมและคำแนะนำทีต่รงจดุ ภายในเวลาอนัรวดเรว็
Arm & Hammer Animal Nutrition ใสใ่จปศสุตัวข์อง
คณุกอ่นเสมอ เพือ่ประสทิธภิาพในการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง 
รบัขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีบ่ธู D141 หรอื

AHanimalnutrition.com

AWILA Anlagenbau GmbH

โรงงานผลติอาหารสตัวแ์ละอปุกรณ ์รวมถงึเทคโนโลยี
การแปรรปูสำหรบัผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์การทำธญัพชืแหง้
การทำความสะอาด และสถานทีเ่กบ็ทกุประเภท
สว่นประกอบสายพานลำเลยีง เครือ่งบดละเอยีด
เครือ่งอดัเมด็ ไซโลเกบ็ธญัพชื โรงงานอาหารสตัวก์อ่นผสม
ระบบแบง่ปรมิาณ สารเตมิแตง่ไขมนัและของเหลว
ระบบปรบัสภาพอาหารสตัวแ์ละถัว่เหลอืงไขมนัเตม็ 

Bastak Food Machine Med Ltd Sti

บรษิทัของเรา Bastak Gıda Makine Medikal

Paz.Ith.Ihr.San.Tic.Ltd.Sti. กอ่ตัง้ขึน้ในป ี1999

เมอืง Ankara ประเทศตรุก ีหลงัจากนัน้เปน็ตน้มา
บรษิทัของเราไดเ้ริม่ผลติสารเตมิแตง่แปง้และ
อปุกรณค์วบคมุคณุภาพ 
หลกัการพืน้ฐานของบรษิทัเราคอืการมุง่เนน้ความ

พงึพอใจของลกูคา้ผูท้รงเกยีรต ิเราไดส้ง่ออกอปุกรณ์
ของเราออกไปมากกวา่ 50 ประเทศ และอปุกรณ ์
7000 เครือ่งของเรากท็ำงานไดเ้ปน็อยา่งดใีนประเทศตา่งๆ
ทัว่โลก บรษิทัของเราใหค้วามสำคญัตอ่การวจิยัและ
พฒันาอยา่งมาก 
ตวัอยา่งอปุกรณข์องเรา: เครือ่งลา้งกลเูตน,

เครือ่งทำดชัน,ี เครือ่งทำกลเูตนแหง้, มเิตอรว์ดัเอน็ไซม,์
เครือ่งบดชนดิคอ้น–ลกูกลิง้, มเิตอรว์ดัความชืน้,
เครือ่งสุม่ตวัอยา่ง
สารเตมิแตง่แปง้, อปุกรณค์วบคมุคณุภาพ, สารเคมี
สำหรบัหอ้งปฏบิตักิาร, แกว้และวสัดสุิน้เปลอืง

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

เปน็ผูผ้ลติชัน้นำของสหราชอาณาจกัรในดา้นโซลชูนั
อปุกรณท์ีส่มบรูณแ์บบสำหรบัการเกบ็รกัษาและ
การแปรรปู สำหรบัตลาดเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม
ผา่นการรบัรองเครือ่งหมาย CE เรามอีปุกรณท์ีผ่า่นมาตรฐาน
Eurocode และ DINN 1055 ใหบ้รกิารอกีดว้ย
เราเสนอไซโลเหลก็ชบุและกรวย ถงัเกบ็นำ้ แคตวอลก์

และแพลตฟอรม์ อปุกรณจ์ดัการวตัถดุบิ ระบบการทำ
ความสะอาดและคดัเกรด พรอ้มระบบการชัง่นำ้หนกั
และการอบแหง้มากมายทีป่ระกอบขน้มาจากชิน้สว่นทัว่โลก
พบกบัเราในงานไดท้ีบ่ธู D109 – โถง EH104 และ

EH103

รบัขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องเรา:
www.bentallrowlands.com หรอืโทรตดิตอ่ 
+44 (0) 1724 282 828

Bilek Tech Makina San ve Tic Ltd Sti

BILEKTECH FEED MILLING SYSTEMS กอ่ตัง้ขึน้โดย
ALTINBILEK ในป ี2014 เพือ่ผลติและจดัจำหนา่ยอปุกรณ์
สำหรบัโรงผลติอาหารสตัวค์รบวงจรเพือ่ตลาดระดบัโลก 
ผลติภณัฑข์องบรษิทัไดแ้กเ่ครือ่งอดัเมด็,

เครือ่งบดชนดิคอ้น, เครือ่งผสม, เครือ่งทำความเยน็,
เครือ่งปรบัสภาพ, เครือ่งปน่กอ้น, ตวัยก,
เครือ่งลำเลยีงแบบโซ,่ เครือ่งลำเลยีงแบบสายพาน,
เครือ่งลำเลยีงแบบสกร,ู ไซโลจา่ยแบบโมดลูสีเ่หลีย่ม,
ไซโลแบบกลม, ถงัเกบ็ธญัพชืทีท่ำจากเหลก็กลา้กลัวาไนซ ์

BILEKTECH ใหบ้รกิารธรุกจิในหลายภาคสว่น เชน่
อาหารสตัว ์การทำเชือ้เพลงิชวีมวลอดัเมด็ ปุย๋อนิทรยี์
การทำธญัพชืและธญัพชืแผน่ 

BIOMIN

ที ่BIOMIN เราใชพ้ลงัของวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันา
สขุภาพของสตัวแ์ละประสทิธภิาพในการผลติ
ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัอนัเปน็เอกสทิธิข์องเรา
ทำใหเ้ราสามารถสง่มอบโซลชูนัทีเ่ปน็ธรรมชาติ
มคีวามยัง่ยนื และใหผ้ลกำไรแกอ่ตุสาหกรรมปศสุตัว ์
เปน็เวลากวา่ 30 ปทีีเ่ราไดบ้กุเบกิโซลชูนัระดบันวตักรรม

สำหรบังานบรหิารความเสีย่งจากไมโคทอ็กซนิ และ
ประสทิธภิาพของระบบทางเดนิอาหาร

โครงการวจิยัและพฒันาทีเ่ราดำเนนิการที ่BIOMIN

Research Center ประกอบไปดว้ยนกัวจิยั 80 คน
และยงัไดร้บัการสนบัสนนุจาก Center for Applied

Animal Nutrition แปดแหง่ และเครอืขา่ยการวจิยั
ซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัวชิาการและสถาบนัวจิยั 
150 แหง่ทัว่โลก ลกูคา้ของเราในอตุสาหกรรมสตัวป์กี
สกุร ปศสุตัว ์และสตัวน์ำ้ ประกอบดว้ยบรษิทัตา่งๆ
ในกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก

Bruker Optics / Bruker BIOSPIN AG

เปน็เวลากวา่ 30 ปทีี ่Bruker ใหบ้รกิารเทคโนโลย ี
FT-NIR และ FT-IR ระดบัสงูแกล่กูคา้ทัว่โลก
สเปกโตรมเิตอรข์องเราทำงานไดอ้ยา่งยอดเยีย่มใน
หอ้งปฏบิตักิารหลายพนัแหง่ และสายการผลติทีท่ำงาน
ผสานกบักระบวนการพฒันาผลติภณัฑ ์การผลติ
และการควบคมุคณุภาพทัง้กระบวนการ ในปจัจบุนั
Bruker เปน็ซพัพลายเออร ์NIR ทีเ่ตบิโตเรว็ทีส่ดุในโลก
ใหบ้รกิารโซลชูนัแกอ่ตุสาหกรรมหลากหลายภาคสว่น
รวมถงึอตุสาหกรรมอาหารสตัว์

Bruker นำเสนออปุกรณส์อบเทยีบ NIR แบบสากล
เพือ่การวเิคราะหพ์ารามเิตอรท์ัว่ไปของวตัถดุบิและ
ผลติภณัฑส์ำเรจ็ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์เชน่
ความชืน้ นำ้มนั โปรตนี ไฟเบอร ์และเถา้ รวมถงึงาน
เฉพาะทาง เครือ่งมอืสอบเทยีบของ Bruker ชว่ยใหค้ณุ
ดำเนนิงานควบคมุคณุภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็และ
มปีระสทิธภิาพ ดว้ยตน้ทนุทีต่ำ่ทีส่ดุ 

Bühler Changzhou

หนว่ยธรุกจิอาหารสตัวแ์ละชวีมวลของ Bühler

ไดป้รบัแปลงพอรต์โฟลโิอผลติภณัฑ ์การผลติ และ
บรกิารโลจสิตกิสข์องตนอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สนองความ
ตอ้งการเฉพาะดา้นของลกูคา้ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

Bühler Changzhou บรษิทัในเครอืของหนว่ยธรุกจิ
อาหารสตัวแ์ละชวีมวลทีป่ระสบความสำเรจ็อยา่งสงู
ไดเ้ปน็ผูก้ำหนดมาตรฐานใหมใ่หก้บัระบบคณุภาพของ
โรงผลติอาหารสตัวใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
ตัง้แตเ่ริม่เปดิตวัในป ี2008 และในชว่งสองสามปทีีผ่า่นมา
กไ็ดข้ยายฐานการดำเนนิธรุกจิมายงัประเทศจนีและ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ทางบรษิทันำแพลตฟอรม์เทคโนโลยทีีใ่ชร้ว่มกบั

Bühler มาพฒันาและผลติสนิคา้ในประเทศจนี
ซึง่ตรงตามความตอ้งการระดบัภมูภิาค นอกจากนีเ้ราได้
กอ่ตัง้ศนูยพ์ฒันาเทคโนโลยแีละ China Institute of

Feed Technology(CFT) สำหรบัพนกังานของลกูคา้
อกีดว้ย

CLEXTRAL

Evolum+ และ Preconditioner+: มาตรฐานใหม่
เพือ่ความเปน็เลศิของระบบอดัเกลยีว
เครือ่งอดัเกลยีวแบบสกรคูู ่Evolum+ มปีระสทิธภิาพ

ทีส่งูขึน้ ใหก้ารทำงานทีช่าญฉลาด และมกีารออกแบบ
เพือ่สขุอนามยั
เครือ่งอดัเกลยีว Evolum+ ไดร้วมเอาโซลชูนัทาง

เทคโนโลยแีละคณุสมบตัใิหมล่า่สดุเขา้ดว้ยกนั เชน่
การปรบัอตัราสว่น De/Di ทีเ่หมาะสม และการควบคมุ
กระบวนการทีท่นัสมยั ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวม
ในการทำงาน ไดแ้ก:่ ทรพูตุ, ความยดืหยุน่และคงเสน้คงวา
ของกระบวนการ และคณุภาพของผลติภณัฑ ์
เมือ่ตดิตัง้ Preconditioner+ ซึง่เปน็นวตักรรมของ

28 เวลาจดักจิกรรม





CLEXTRAL หนว่ยอปุกรณอ์ดัเกลยีวกจ็ะมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้
ดว้ยความสามารถในการปรบัอตัราสว่นการเตมิ

สมรรถนะการผสม และเวลาพกัตวัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
Preconditioner+ จงึชว่ยพฒันากระบวนการและ
คณุภาพของผลติภณัฑส์ำเรจ็โดยรวม พรอ้มกบัการ
ประหยดัพลงังาน ไมว่า่จะผลติสตูรอาหารใด

CPM/Pacific (Private) Ltd

California Pellet Mill เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑ์
อดัเมด็ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก เราจะนำเสนอโรงงานอดัเมด็
พรอ้มอปุกรณเ์สรมิชนดิใหม ่
สลกัรบัแรงแบบตอ่สาย, การปรบัใบมดีจากระยะไกล,

การวดัความเรว็ลกูกลิง้จากระยะไกลโดยอตัโนมตัิ
และตวับอกระดบันำ้มนัอเิลก็ทรอนกิส ์อปุกรณเ์หลา่นี้
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติของลกูคา้ และ
ใหส้ภาพแวดลอ้มการทำงานทีป่ลอดภยั

Dr. Eckel GmbH

Dr. Eckel GmbH เปน็บรษิทัชัน้นำในดา้นสารเตมิแตง่
อาหารสตัวร์ะดบันวตักรรมจากเยอรมน ีดว้ยผลติภณัฑ์
เพือ่สารอาหารสำหรบัสตัวท์ีใ่หป้ระสทิธภิาพสงูและ
มคีวามยัง่ยนื Dr. Eckel เสนอโซลชูนัทีส่รา้งสรรคเ์พือ่
สนองความทา้ทายทัว่โลกทีผู่เ้ลีย้งสตัวใ์นยคุใหมต่อ้งเผชญิ 
เมือ่ไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา Dr. Eckel GmbH กลุม่ผลติภณัฑ์

ไฟโตเจนกิ Anta®Phyt สำหรบัทัง้ปศสุตัวแ์ละสตัวน์ำ้
ชนะรางวลันวตักรรมมากมายหลายรายการ สำหรบังาน
Victam 2016 บรษิทั Dr. Eckel จะเปดิตวั 
Anta®Ox Aqua สารเตมิแตง่เพือ่สขุภาพซึง่มสีว่นผสม
ทัง้หมดจากธรรมชาต ิเพือ่การเลีย้งกุง้ระยะเรง่รดัใน
ยคุปจัจบุนั ความสามารถในการเรง่โตของ Anta®Ox

Aqua นัน้เกดิจากคณุสมบตัปิอ้งกนัอาการอกัเสบ–
ซึง่ทำงานคลา้ยกบัยาปฏชิวีนะทีก่ระตุน้การเจรญิเตบิโต
(Antibiotic Growth Promoters, AGP) แบบดัง้เดมิ 

DATASTOR

เราไดส้ัง่สมความนา่เชือ่ถอืในดา้นระบบอตัโนมตัสิำหรบั
อตุสาหรรมการเกษตร/สตัวน์ำ้มาเปน็เวลากวา่ 37 ปี
ทัง้ชือ่เสยีงในเรือ่งนวตักรรม การออกแบบระบบทีม่ี
คณุภาพสงู การสง่มอบ และบรกิารตา่งๆ
หลงัจากทีป่ระสบความสำเรจ็ในการเปดิตวัผลติภณัฑ์

PCS รุน่ลา่สดุ ‘Imperium for Feed’ ทีง่าน VICTAM

เมอืง Cologne เรากจ็ะนำผลติภณัฑน์ีม้าเปดิตวัในเอเชยี
ผูใ้ช ้Imperium จะไดร้บัเวบ็เบราวเ์ซอรส์ำหรบังาน
ฟรอนตเ์อนด,์ ภาพกราฟฟกิ/ขอ้มลูแนวโนม้ทีไ่ดร้บัการ
ปรบัปรงุ, ฐานขอ้มลู SQL, การแปลภาษา, O.E.E,
ดาวนไ์ทม,์ สว่นแสดงระดบัพลงังาน, K.P.I.,
เมน/ูสว่นแสดงผล และการรายงานทีป่รบัตัง้คา่ได้
นอกจากนีย้งัมซีอฟตแ์วรจ์ดัทำตารางเวลาทีช่ดัเจน E.R.P

Daynew Bio-technology Co, Ltd

Guangdong Daynew Bio-technology Co., Ltd

กอ่ตัง้ขึน้ในป ี2002 เปน็บรษิทัไฮเทคนานาชาตทิี่
ดำเนนิการวจิยัและพฒันา ผลติ และทำตลาดสารเตมิแตง่
อาหารสตัวน์ำ้อยา่งครบวงจร ผลติภณัฑส์ำคญัของเรา
ประกอบดว้ยสารเตมิแตง่อาหารเพือ่เปา้หมายเฉพาะ
และอาหารสตัวน์ำ้แบบผสมสำเรจ็ และอืน่ๆ 

Daynew มรีะบบบรหิารองคก์รธรุกจิและระบบควบคมุ
คณุภาพทีท่นัสมยั และผา่นการรบัรองมาตรฐาน

ระบบจดัการคณุภาพระดบัสากล ISO9001: 2008 และ
ISO22000: 2005 เวริก์ชอ็ปในการผลติอาหารสตัว์
ผสมสำเรจ็ 3000 ตารางเมตร และสายการผลติอตัโนมตัิ
เตม็รปูแบบสองสายทีใ่ชอ้ปุกรณจ์าก Bühler ซึง่ผา่น
มาตรฐาน GMP ทีเ่ขม้งวด บรษิทัจำหนา่ยผลติภณัฑ์
ใหก้บัลกูคา้ทัว่ประเทศจนี และกำลงัขยายตลาดสู่
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้อเมรกิาใต ้และแอฟรกิา 
เรายนิดตีอ้นรบัคณุทีบ่ธู (D139) หรอืโทรตดิตอ่

0086-13652918125 

DIANA Pet Food

DIANA Pet Food บรษิทัคูค่า้ชัน้นำของโลก มุง่มัน่
พฒันาประสทิธภิาพของอาหารสตัวเ์ลีย้ง รวมถงึพฒันา
โซลชูนัระดบันวตักรรมเพือ่สง่เสรมิความเปน็อยูท่ีด่ขีอง
สนุขัและแมว เพือ่ความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งสตัว ์
ดว้ยการพจิารณาเทรนดข์องตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้ง

ทัว่โลกรว่มกบัความตอ้งการในทอ้งถิน่ DIANA Pet

Food สมาชกิของ Symrise Group ทำงานรว่มกบัลกูคา้
อยา่งใกลช้ดิโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุจดุยนืและ
คา่นยิมของแบรนดล์กูคา้ 
ดว้ยความเขา้ใจในคณุสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าหาร

สตัวเ์ลีย้ง ความตอ้งการเฉพาะดา้นของสตัวแ์ตล่ะชนดิ
และความคาดหวงัของผูเ้ลีย้งสตัว ์DIANA Pet Food

จงึนำเสนอโซลชูนัทีมุ่ง่เปา้หมายไปยงัคณุสมบตัเิชงิ
ประสทิธภิาพทีส่ำคญัอยา่งยิง่สำหรบัอาหารสตัวเ์ลีย้ง
ไดแ้ก:่ ความอรอ่ย สขุภาพ คณุคา่ทางโภชนาการ
และการปกปอ้ง 

Dinnissen Process Technology

Dinnissen Process Technology เปน็ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการขนถา่ยวสัดแุละเทคโนโลยกีารแปรรปูในตลาด
หลากหลายแหง่ 
ในฐานะบรษิทันานาชาตทิีม่ปีระสบการณม์ากกวา่ 

65 ปใีนงานดา้นการพฒันาเครือ่งจกัร การผลติดว้ยตนเอง
ผลติภณัฑต์ามสัง่ การแปรรปู ระบบควบคมุและ
ระบบอตัโนมตั ิงานวศิวกรรม และบรกิารทีเ่ปน็เลศิ 
ไมว่า่จะเปน็การบด ผสม และเคลอืบฟลิม์ดว้ย

สญุญากาศ เรามุง่คดิคน้ พฒันา ผลติ และสรา้งสรรค์
นวตักรรมอยา่งเตม็ที ่นอกจากนีเ้รายงัมคีวามเชีย่วชาญ
ในงานดา้นการรบัวตัถดุบิ การโดส ลำเลยีง จดัเกบ็
ทำแหง้ กรอง และเตมิใสถ่งุขนาดใหญ ่เทคโนโลยกีาร
แปรรปูสำหรบัการบดแปง้และอดัเมด็ในอตุสาหกรรม
อาหารสตัว ์อาหารสตัวเ์ลีย้ง อาหารสตัวน์ำ้ และงานเคม ี 
เรามุง่มัน่คดิคน้โซลชูนัใหมท่ีส่รา้งสรรคอ์ยูเ่สมอ–

ดว้ยความสามารถในการพฒันา ทดสอบ และผลติดว้ย
ศนูยป์ฏบิตังิานของเราเอง!

dol-sensors

dol-sensors a/s เปน็ตวัเลอืกเซน็เซอรแ์ละโซลชูนั
เซน็เซอรท์ีม่คีวามปลอดภยัซึง่พฒันาจากประสบการณ์
กวา่ 35 ปใีนการพฒันาและผลติเซน็เซอรค์ณุภาพสงู
สำหรบัอตุสาหกรรมการเกษตรทีม่คีวามตอ้งการสงู
ดว้ยจำนวนประชากรโลกทีเ่พิม่มากขึน้ และ

ความตอ้งการปรบัปรงุคณุภาพอาหาร ความตอ้งการ
เซน็เซอรจ์งึเตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ ความสามารถใน
การวดัคา่พารามเิตอรก์ารผลติทีส่ำคญันัน้ เปน็สิง่ทีจ่ำเปน็
เพือ่สนบัสนนุการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้รบัรอง
สขุภาพอนามยัทีด่ขีองสตัวแ์ละมนษุย ์และปกปอ้ง
สภาพแวดลอ้ม 

ในฐานะผูน้ำตลาดระดบัโลก dol-sensors a/s

มุง่มัน่ใหบ้รกิารเพือ่สนองความตอ้งการทีเ่พิม่สงูขึน้
จากอตุสาหกรรมการเกษตร
ขอใหไ้ดเ้ราชว่ยเหลอืคณุในกระบวนการผลติ 

DSM-Rovithai Limited

DSM Animal Nutrition & Health จะเปดิเผยขอ้มลู
ลา่สดุเกีย่วกบัแนวทาง DSM Optimum Vitamin

Nutrition (OVN™) ตัง้แตก่ารปรากฏตวัครัง้แรกในปี
1958 แนวทางเกีย่วกบัการใชว้ติามนิเสรมิอาหารของ
DSM ในปศสุตัวไ์ดช้ว่ยใหอ้ตุสาหกรรมอาหารสตัว์
ไดเ้ขา้ใจและประยกุตใ์ชว้ติามนิในระดบัทีเ่หมาะสม

Optimum Vitamin Nutrition (OVN™)

เปน็กลุม่วติามนิเสรมิอาหารทีใ่หค้วามคุม้คา่ในการลงทนุ
การเตมิวติามนิเสรมิอาหารในปรมิาณทีเ่หมาะสมจะ
ชว่ยพฒันาสขุภาพ ความเปน็อยูท่ีด่ ีและผลผลติของ
ปศสุตัว ์และเพิม่คณุภาพของอาหารทีท่ำจากสตัว ์
โปรดแวะชมบธูของ DSM เพือ่รบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

eFeedLink Pte Ltd

eFeedLink คอืผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูและเนือ้หาทาง
การตลาดชัน้นำ ทีใ่หบ้รกิารอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
และปศสุตัวท์ัว่โลก และเปน็ผูด้ำเนนิการวจิยัตลาดใน
ภาคสว่นเกษตรกรรมหลายแหง่ในภมูภิาคเอเชยี
ดว้ยความเขา้ใจเชงิลกึเกีย่วกบัปญัหาในการประกอบ
ธรูกจิการเกษตร เราไดจ้ดัเตรยีมบรกิารเฉพาะทางตอ่ไปนี้
ใหแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิอตุสาหกรรม ทีป่รกึษาดา้นการเกษตร
และนกัวเิคราะหก์ารลงทนุทัว่โลก:
- ขา่วสารและขอ้มลูในวงการอตุสาหกรรม
(ทัง้แบบพมิพเ์ปน็รปูเลม่และ ออนไลน)์

- บรกิารระดบัองคก์ร (สือ่อตุสาหกรรม, 
การโฆษณาและการสรา้งแบรนด)์

- การวจิยัตลาดและการใหค้ำปรกึษา
- แพลตฟอรม์เพือ่อำนวยความสะดวกในการสือ่สาร
ดา้นการคา้
eFeedLink เปน็ผูต้พีมิพน์ติยสาร Livestock & Feed

Business (เดมิชือ่วา่ Feed Business Worldwide)
และรายชือ่ธรุกจิในวงการอตุสาหกรรม eFeedBiz

และจดัการเวบ็ไซตธ์รุกจิดา้นการเกษตรทีช่ือ่วา่
eFeedLink.com 

Elementar Analysensysteme GmbH

Elementar เปดิตวัผลติภณัฑใ์หม ่rapid MAX N exceed

ในฐานะสมาชกิใหมข่องกลุม่ผลติภณัฑเ์ครือ่งวเิคราะห์
N/Protein แหง่อนาคตซึง่ประสบความสำเรจ็อยา่งสงู
rapid MAX N exceed ไดก้ำหนดมาตรฐานใหมใ่น
การวเิคราะหโ์ปรตนีโดยใชว้ธิกีาร Dumas

ดว้ยเทคโนโลย ีEAS Regainer® ทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร
ตน้ทนุการวเิคราะหจ์ะลดลงอยา่งมาก rapid MAX N

exceed ใหก้ารตรวจสอบ N/protein ทีร่วดเรว็ (5 นาท)ี
พรอ้มความแมน่ยำทีไ่มม่ใีครเทยีบ และความไวตอ่
การตรวจสอบในระดบัสงู 
ออกแบบขึน้เพือ่การวดัคา่ขา้มคนือยา่งปลอดภยัโดย

ไมม่บีคุคลดแูล ทำใหส้ามารถวเิคราะหต์วัอยา่งไดถ้งึ
300 ชดุตอ่วนัในการปฏบิตังิานเปน็กจิวตัร 

Extru-Tech Inc

Extru-Tech ไดก้ำหนดมาตรฐานของวงการอตุสาหกรรม
ในแงข่องสมรรถนะและคณุคา่ การพฒันาอยา่ง

30 เวลาจดักจิกรรม

ตวัอยา่งผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน



ตอ่เนือ่งเพือ่หาคำตอบทีคุ่ม้ทนุ ชว่ยใหเ้ราสามารถรบัมอื
กบัความตอ้งการดา้นการผลติดว้ยเครือ่งอดัเกลยีวที่
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา Extru-Tech ออกแบบโซลชูนั
การปรงุสกุดว้ยเครือ่งอดัเกลยีวทีใ่หป้รมิาณการผลติสนิคา้
ระดบัพรเีมยีมในระดบัสงู และเปน็ไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัของอาหารทกุประการ

Ezhou XingFang Grinding Tools Co, Ltd

เราเปน็ผูผ้ลติลกูกลิง้สำหรบัเครือ่งสขีา้วชัน้นำระดบัโลก 
เราเปน็ผูจ้ดัจำหนา่ยลกูกลิง้ขดัสขีา้วของแทใ้หก้บั

Bühler Drpa&bspb&dsrf และ Satake Vta Rice

Whitener

นอกจากนีเ้รายงัเปน็ผูจ้ดัหาลกูกลิง้ขดัสขีา้วกวา่ 90%

ใหก้บัผูผ้ลติเครือ่งสขีา้วในประเทศจนี นอกจากนีเ้รายงั
สามารถจดัหาผลติภณัฑท์กุประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบั
เครือ่งสขีา้วและอะไหล ่นอกจากนีเ้รายงัทำธรุกจิกบั
โครงการนำ้มนัรำขา้ว โครงการเมด็แกลบ
โครงการชวีมวลจากแกลบ และเครือ่งจกัรแปรรปูธญัพชื
ทกุชนดิ

FAMSUN (Muyang Holdings Co, Ltd)

FAMSUN เปน็ผูใ้หบ้รกิารโซลชูนัครบวงจรตัง้แตโ่รงงาน
อปุกรณ ์และบรกิาร ในวงจรอตุสาหกรรมทัง้หมดตัง้แต่
ฟารม์จนถงึโตะ๊อาหาร 
ศกัยภาพในระดบัโลกและประสบการณใ์นการสง่มอบ

ระบบทีพ่รอ้มใชง้านไดท้นัท ีเชน่ โรงผลติอาหารสตัว์
โลจสิตกิสแ์ละการแปรรปูธญัพชื อาคารโครงสรา้งเหลก็กลา้
รวมถงึระบบอตัโนมตัสิำหรบังานอตุสาหกรรม ไดช้ว่ยให้
ลกูคา้ของเราประสบความสำเรจ็ในตลาดการคา้ของตน
เปน็อยา่งด ี
เราจะรอตอ้นรบัคณุทีบ่ธู B131 ตดิตอ่เราไดท้ี:่

jeroen_ju@muyang.com 

FCM

FCM เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครือ่งจกัรผลติอาหารสตัว์
อดัเมด็ พรอ้มประสบการณใ์นการทำธรุกจิระดบันานาชาติ
เปน็เวลามากกวา่ 20 ป ีจนถงึปจัจบุนั FCM

ผลติเครือ่งจกัรมากมายหลายชนดิ ไดแ้ก:่
เครือ่งผลติเมด็อาหาร FCPM พรอ้มแมพ่มิพแ์ละลกูกลิง้,
เครือ่งบดชนดิคอ้น, เครือ่งผสม, เครือ่งระบายความรอ้น
แบบไหลสวนทาง, ระบบควบคมุทีใ่ชไ้ฟฟา้, โรงอดัเมด็
และอืน่ๆ 

FCM ผา่นการรบัรองมาตรฐานการจดัการคณุภาพ
ISO9001:2000 และการรบัรอง CE FCM ไดร้วมเอา
เครือ่งจกัรคณุภาพสงู เทคโนโลยขีัน้สงู การออกแบบใน
ระดบัมอือาชพี และอปุกรณต์ดิตัง้ทีพ่รัง่พรอ้ม
เพือ่สง่มอบโรงงานผลติทีม่ปีระสทิธภิาพใหแ้กล่กูคา้
ยนิดตีอ้นรบัสูบ่ธู B039 ของเรา

Feedtech International BV

เรานำเสนอโซลูชันัโรงงานผลติอาหารตามสัง่สำหรบั
องคก์รขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
เราออกแบบและสรา้งโรงงานผลติอาหารตาม

ความตอ้งการเฉพาะบคุคล เพือ่สนองความตอ้งการ
ทีล่ะเอยีดละออของลกูคา้ ที ่Feedtech Int BV

เราพยายามปรบัปรงุประสทิธภิาพการทำงานอยา่งตอ่เนือ่ง
และทำผลงานใหบ้รรลเุปา้หมายความตอ้งการของลกูคา้
ดว้ยสว่นผสมของอปุกรณท์ีท่นัสมยั งานวจิยัและ

ทมีงานวจิยัและพฒันา (R&D) คณุภาพเยีย่มทีท่ำ

เพือ่ลกูคา้ และศกัยภาพในการทำงานทีแ่ขง็แกรง่
ทำใหโ้ครงการโรงงานผลติอาหารแหง่ตอ่ไปทีค่ณุตอ้งการ
กลายเปน็ความจรงิ นอกจากนี ้สถานทีดสอบประสทิธภิาพ
ของเรายงัชว่ยใหค้ณุมัน่ใจไดถ้งึคณุภาพและความแมน่ยำ

FEROTEC

FEROTEC เปน็บรษิทัฝรัง่เศสทีเ่ชีย่วชาญในการผลติ
และจดัหาแมพ่มิพ ์ผลติภณัฑเ์หลา่นีอ้อกแบบขึน้เพือ่การ
ผลติภณัฑแ์บบเมด็ เชน่ อาหารสตัว ์แรธ่าต ุปุย๋ ไม้
แมพ่มิพแ์ตล่ะตวัออกแบบมาเพือ่รองรบัความตอ้งการ

ของลกูคา้ เราผลติแหวนและแมพ่มิพแ์บบเรยีบทกุชนดิ
โดยมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางรตูัง้แต ่1.2 มม. ถงึ 30 มม.
ดว้ยประสบการณแ์ละความชำนาญมากกวา่ 20 ปี

FEROTEC จะดแูลกระบวนการผลติดว้ยความตัง้ใจสงูสดุ
เพือ่รบัรองวา่ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะมคีณุภาพสงู เรามสีตอ็ก
แผน่แบลงกถ์งึ 1000 แผน่เพือ่การผลติทีร่วดเรว็
FEROTEC จดัจำหนา่ยสนิคา้ใน 20 ประเทศผา่น
เครอืขา่ยกระจายสนิคา้ขนาดใหญ ่

Format International Ltd

โรงผลติอาหารทัว่โลกใชซ้อฟตแ์วรข์อง Format

ทัง้กลางวนัและกลางคนื เพือ่ปรบัปรงุสว่นผสม
ลดตน้ทนุ และเพิม่ผลกำไรใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
โครงการวจิยัของเรากไ็มเ่คยหยดุพกัเชน่กนั

ดว้ยการลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
Format ไดส้รา้งความกา้วหนา้ครัง้สำคญัในงานดา้น
การปรบัปรงุประสทิธภิาพมากมาย เครือ่งมอืปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพของ Format มคีวามสามารถทีแ่ตกตา่ง
สามารถแกไ้ขโจทยใ์นการกำหนดสตูรไดม้ากกวา่ใครๆ 

FOSS

ผูผ้ลติอาหารและอาหารสตัวจ์ะไดร้บัประโยชนม์ากมาย
จากการพฒันาเทคโนโลยกีารวเิคราะหอ์ยา่งตอ่เนือ่ง
แตก่ารหาโซลชูนัทีเ่หมาะสมและรบัผลตอบแทนในการ
ลงทนุทีคุ่ม้คา่นัน้ยงัเปน็สิง่ทีท่า้ทาย 
เยีย่มชมบธู F091 ของเรา แลว้เราจะชว่ยคณุรบัมอื

กบัความทา้ทายนี ้ไมว่า่คณุจำเปน็จะตอ้งพบกบังาน
วเิคราะหเ์ชงิเคม,ี NIR แบบตัง้โตะ๊ หรอื NIR

แบบอยูใ่นสายการผลติซึง่อยูใ่นกระบวนการ 

FP Engineering Ltd – FP Spomax SA

ผูอ้อกแบบและผูผ้ลติอปุกรณแ์ปรรปูและจดัการธญัพชื
ซพัพลายเออรค์รบวงจรสำหรบัโรงแปง้สาลแีละแปง้ขา้ว
โพดตัง้แตป่ ี1882 ดว้ยอปุกรณต์ดิตัง้กวา่ 600 ชดุ
ซึง่ปฏบิตังิานในประเทศตา่งๆ กวา่ 40 แหง่
หนึง่ในผูผ้ลติและซพัพลายเออรโ์บลเวอร ์PD ชนดิ

Root และลกูกลิง้หลอ่ดว้ยวธิเีซนตรฟิวิจร์ายใหญท่ีส่ดุ
ในยโุรปสำหรบัอตุสาหกรรมหลายประเภท

Fundiciones Balaguer SA 

(Balaguer Rolls)

Fundiciones Balaguer SA, Balaguer Rolls

ดำเนนิธรุกจิการผลติมาเปน็เวลา 100 ปแีลว้ และ
ในป ี2016 เราจะไดร้ว่มเฉลมิฉลองโอกาสครบรอบ
รอ้ยปกีบับรษิทัผูผ้ลติลกูกลิง้หลอ่เยน็ปลีะ 16,000 ชดุ
เพือ่สง่ออกไปยงั 140 ประเทศทัว่โลก Balaguer

Company ขอขอบคณุฐานลกูคา้อนัยิง่ใหญข่องเรา
ทีก่รณุาใหก้ารสนบัสนนุมาเปน็ระยะเวลายาวนาน 

Balaguer ไดว้างเปา้หมายการเตบิโตในตลาดการคา้
อกี 100 ปขีา้งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมุง่เนน้เรือ่งการ
ผลติลกูกลิง้ทีม่คีณุภาพการออกสูต่ลาดทัง้ในปจัจบุนัและ
อนาคต

Balaguer Rolls จะเปน็ทัง้อดตี ปจัจบุนั และอนาคต
ของธรุกจิลกูกลิง้คณุภาพสงู 

GePro Geflügel-Protein

Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

GePro Gefluegel-Protein Vertriebs- gesellschaft

mbH & Co. KG คอืบรษิทัในกลุม่ PHW ผูผ้ลติสนิคา้
จากสตัวป์กีรายใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป  ในฐานะ
สมาชกิของ PHW ทำให ้GePro เปน็สว่นหนึง่ของ
หนว่ยงานทีม่ศีกัยภาพในการผลติสตัวป์กีครบวงจร 
สำนกังานใหญข่อง GePro ตัง้อยูท่ี ่Diepholz (เยอรมน)ี

โดยมสีำนกังานขายระดบัโลกตัง้อยูท่ีก่รงุเทพฯ (ไทย)
และ Moscow (รสัเซยี) 

GePro ไดเ้ปลีย่นสิง่ของเหลอืทิง้จากโรงเชอืดไกใ่ห้
กลายเปน็สว่นผสมอนัมคีณุคา่เพือ่เสรมิโภชนาการของ
สตัวแ์ละสามารถใชเ้ปน็เชือ้เพลงิชวีภาพได ้(SP-Power) 
ดว้ยระบบการผลติทีท่นัสมยั ผลติภณัฑข์องเรามี
คณุภาพสงูอยา่งยิง่ และถอืเปน็มาตรฐานของอตุสาหกรรม 
ขัน้ตอนทัง้หมดอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของสตัวแพทย์

อยา่งเครง่ครดั ซึง่นำไปสูค่ณุภาพทีย่อดเยีย่มอยา่ง
สมำ่เสมอและขอ้เสนอคณุภาพทีย่อดเยีย่มสำหรบัลกูคา้
ของเรา 

Green Wonder Biotech Co, Ltd

เราเปน็บรษิทัจากประเทศไตห้วนัผูค้ดิคน้และพฒันา
อปุกรณร์ไีซเคลิและกำจดัของเสยีจากปศสุตัว ์
ผลติภณัฑข์องเราไดแ้กโ่ปรไบโอตกิ “Bio-Hit 99”

ทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งแพรห่ลายสำหรบัปอ้งกนัโรคระบาด
ทำใหส้ตัวม์สีขุภาพด ีปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม และ
เพิม่ประสทิธภิาพในการเพาะพนัธุ ์นอกจากนีเ้รายงั
ผา่นการรบัรอง ISO22000:2005 และ HACCP อกีดว้ย

GSS Systems

GSS Systems เปน็บรษิทัผูผ้ลติไฮเทคซึง่มเีชีย่วชาญใน
การทำธญัพชืแหง้ การจดัการและลำเลยีงวสัดุ
การขนถา่ยและทำความสะอาดไซโล การจดัเกบ็ธญัพชื
และการดกัุน่สำหรบัอตุสาหกรรมธญัพชื นำ้มัน
อาหารสตัว ์การกลัน่ พลงังานชวีภาพ และงานทา่เรอื
GSS ใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมผลติภณัฑ ์การผลติ
บรกิารชนดิพรอ้มใชท้นัท ีและอืน่ๆ 
ผลติภณัฑข์อง GSS: เครือ่ทำแหง้ในกระบวนการ,

เครือ่งทำแหง้ธญัพชืแบบแบตช,์ เครือ่งทำแหง้โฟลวผ์สม,
เตาเผาชวีมวล, กะพอ้ลำเลยีง, อปุกรณล์ำเลยีงปรมิาณมาก,
สายพานแบบลาก Up-Load™, สายพานลำเลยีงแบบ
ปดิรอบ, สายพานลำเลยีงแบบสามลกูกลิง้,
สายพานลำเลยีงแบบรองรบัดว้ยอากาศ, สกรลูำเลยีง,
เคเบลิ (โซ)่ และดสิกล์ำเลยีง, อปุกรณล์ำเลยีงแบบ
สัง่ทำเฉพาะ, เครือ่งขดัใหเ้รยีบ, เครือ่งมอืขนถา่ยคอนเทนเนอร,์
เกลยีวลำเลยีงแบบคลนีสวปี, ระบบควบคมุฝุน่และมลพษิ,
ระบบสุม่ตวัอยา่งธญัพชื, MRO เปน็ตน้ 

GSS อยูท่ีบ่ธูหมายเลข D103

ตวัอยา่งผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน
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Hunan XiangLiang Machinery

Manufacture Co, Ltd

Hunan XiangLiang Machinery Manufacture Co, Ltd

กอ่ตัง้ขึน้ในป ี1956 เราผลติเครือ่งสขีา้วและ
เครือ่งขนถา่ยธญัพชืหลายรุน่ 
ผลติภณัฑข์องเราไดร้บัความนยิมเนือ่งจากมรีาคา

ทีย่อ่มเยา มคีณุภาพสงู และใหบ้รกิารหลงัการขาย
ระหวา่งประเทศทีม่คีณุภาพระดบัมอือาชพี 
บคุคลตดิตอ่: Ms Cathy 

โทร: 008613467696115

อเีมล: cathy_yao115@hotmail.com

Hydronix Ltd

เซน็เซอรค์วามชืน้สำหรบัอาหารสตัวแ์ละธญัพชื
Hydronix เปน็ผูผ้ลติเซน็เซอรค์วามชืน้ไมโครเวฟ
ระบบดจิติอลชัน้นำของโลก 
เซน็เซอรข์องเราออกแบบขึน้เพือ่การทำงานกบัวสัดุ

ทีไ่หลได ้เหมาะอยา่งยิง่สำหรบัอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
และธญัพชื อกีทัง้ยงัใหโ้ซลชูนัทีง่า่ยดาย เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
ธญัพชืมรีะดบัความชืน้ทีเ่หมาะสมอยูเ่สมอเพือ่การแปรรปู
และจดัเกบ็
การตดิตัง้ทำไดง้า่ย โดยใหเ้ซน็เซอรอ์ยูใ่นเสน้ทาง

การไหลของวสัดใุนไซโล เครือ่งผสม เครือ่งอดัเมด็
สายพาน หรอืชว่งกอ่น/หลงัเครือ่งอบแหง้ 

Hydro-Probe XT นัน้ออกแบบมาสำหรบัไซโลและ
อปุกรณล์ำเลยีง และ Hydro-Mix เปน็อปุกรณส์ำหรบั
ยดึแนน่ซึง่เหมาะกบัสกรลูำเลยีงและเครือ่งผสม
เยีย่มชม: www.hydronix.com

IDAH Co, Ltd

IDAH ไดร้บัการยอมรบัในฐานะผูค้ดิคน้นวตักรรมอปุกรณ์
แปรรปูชัน้นำและผูใ้หบ้รกิารโซลชูนัชนดิพรอ้มใชง้าน
ทนัทสีำหรบัอตุสาหกรรมอาหาร อาหารสตัว ์และชวีมวล 
ดว้ยกลุม่ผลติภณัฑท์ีค่รบครนัและบรกิารออกแบบ

ตามสัง่ IDAH จงึเปน็คูค่า้ทีค่ณุไวว้างใจไดม้ากทีส่ดุเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บันวตักรรมทางธรุกจิในวงการ 

IMAS

IMAS ใชร้ะบบการผลติแปง้ MILLERALTM และ
ระบบการผลติอาหารสตัว ์VITERALTM ซึง่เปน็ระบบ
ทีพ่รอ้มใชง้านไดท้นัทหีลงัตดิตัง้ เพือ่ดำเนนิกระบวน
การผลติ ทำตลาด และใหบ้รกิาร ดว้ยหลกัการซึง่ยอมรบั
กนัโดยสากล พรอ้มกบัพนกังานทีม่คีวามเปน็มอือาชพี
และมากดว้ยประสบการณ์
IMAS ใหบ้รกิาร: 
- ตัง้แตเ่ครือ่งจกัรเครือ่งเดยีวจนถงึ โครงการสำคญั
สำหรบัโรงผลติแปง้ แปง้หมี ่แปง้ขา้วโพด และอาหารสตัว ์

- โครงการและสิง่ของเครือ่งใช:้ กระบวนการ,
โครงกอ่สรา้ง และโครงการตา่งๆ ในการลำเลยีง 

- การผลติ: เครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นการผลติ
แผงสวติชว์งจรไฟฟา้ ระบบอตัโนมตัแิละ
ระบบคอมพวิเตอร ์ 

- กจิกรรมในไซต:์ การตดิตัง้และบรหิารไซตง์าน 
การควบคมุดแูลและกอ่ตัง้โรงงาน 
การเริม่ตน้ผลติของโรงงานและการตรวจสอบกอ่น
สง่มอบงาน 

- บรกิาร: ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ/เทคโนโลยี
และบรกิารหลงัการขาย การซอ่มบำรงุเครือ่งกล
ระบบไฟฟา้ และระบบอเิลก็ทรอนกิส ์และ
บรกิารชิน้สว่นอะไหล ่การอปัเกรดและขยายโรงงาน

Jacobs (NanTong) Eng. & Mach. 

Co, Ltd

ดว้ยสำนกังานใหญท่ีต่ัง้อยูท่ี ่Iowa States 

บรษิทั Jacobs Corporation มศีนูยก์ารผลติชิน้สว่น
เครือ่งบดชนดิคอ้นและผลติภณัฑช์นดิเมด็ขนาดใหญ่
ทีส่ดุในโลกซึง่พรัง่พรอ้มดว้ยเทคโนโลยชีัน้นำ
พรอ้มประสบการณม์ากกวา่ 80 ป ี
เรามสีว่นแบง่ตลาดแมพ่มิพอ์ดัเมด็ ปลอกลกูกลิง้ 

คอ้น และสกรนี มากกวา่ 70% ในสหรฐัอเมรกิา
เพือ่เสรมิความสามารถของ Jacobs ในการชว่ยเหลอื
ผูผ้ลติอาหารสตัวช์ัน้นำของโลกในการพฒันาการปฏบิตังิาน
ดว้ยตน้ทนุทีต่ำ่ลง บรษิทัของเราจะลงทนุสรา้ง
ศนูยป์ฏบิตังิานแหง่ใหมใ่นประเทศจนี 

Jinan Sunpring Machinery & 

Equipment Co, Ltd

Jinan Sunpring Machinery & Equipment Co, Ltd

เปน็ผูผ้ลติเครือ่งอดัเกลยีวชนดิสกรคููค่ณุภาพสงูชัน้นำ
สำหรบัอตุสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งและอาหารปลา
เรามปีระสบการณใ์นการทำงานกบัลกูคา้มานานหลายปี
ดว้ยการออกแบบสำหรบัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง และ
โซลชูนัทีใ่ชง้านไดจ้รงิ เพือ่สนองความตอ้งการดา้นการ
แปรรปูมากมาย ทมีออกแบบทีม่ากดว้ยประสบการณใ์ช้
เทคโนโลยกีารออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์(Computer

Aided Design, CAD) รุน่ลา่สดุในการทำงาน 
เราสามารถออกแบบผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพในระดบัเดมิ

ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งดว้ยเทคโนโลยรีะดบัสากลทีท่นัสมยั
เครือ่งอดัเกลยีวแบบสกรคููอ่าจมคีวามสามารถสงูสดุถงึ
5000 กก. ตอ่ชัว่โมง เรายงัสามารถออกแบบผลติภณัฑ์
พเิศษไดต้ามความตอ้งการเฉพาะทางของลกูคา้ 

บรษิทัเกษตรภณัฑอ์ตุสาหกรรม จำกดั (KPI)
บรษิทัเกษตรภณัฑอ์ตุสาหกรรม จำกดั (KPI) เปน็บรษิทั
ในเครอืของกลุม่เจรญิโภคภณัฑ ์(CPF) กอ่ตัง้ขึน้เปน็
เวลานานกวา่ 49 ป ีดว้ยประสบการณใ์นงานดา้น
เครือ่งจกัรผลติอาหารสตัวแ์ละระบบจดัเกบ็ธญัพชื
(FEED), ฟารม์และสิง่ปลกูสรา้งพรอ้มประกอบ (FARM),
เครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นการแปรรปูอาหาร (FOOD) 
นอกจากนี ้เรายงัมอบบรกิารหลงัการขายอยา่งเปน็

ระบบซึง่มปีระสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึบรกิารนวตักรรม
“Feed – Farm – Food” ทีพ่รอ้มใชง้านไดท้นัที
อกีทัง้ยงัจดัหาเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้ ผลติภณัฑน์วตักรรม
ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ภายใตบ้รกิารทีย่อดเยีย่ม เรายนิดทีีไ่ดเ้ปน็สว่น
หนึง่ของความสำเรจ็ทางธรุกจิของลกูคา้ในปแีลว้ปเีลา่
โดยการ “ใหบ้รกิารอยา่งดทีีส่ดุแลว้กา้วหนา้ตอ่ไป”

Lambton Conveyor Limited

Lambton เปน็ผูผ้ลติอปุกรณเ์คลือ่นยา้ยวสัดแุละ
จดัเกบ็ธญัพชืทีท่ำจากเหลก็กลา้กลัวาไนซต์ัง้แตป่ ี1965

อปุกรณบ์างสว่นของเราไดแ้กไ่ซโลเกบ็ธญัพชืสำหรบั
ฟารม์และงานเชงิพาณชิยท์ีร่องรบันำ้หนกัไดต้ัง้แต ่
40 ถงึ 27,699 ตนั, ถงักรวย, ถงัปอ้นวสัด,ุ 
แผน่รองกน้แบบเรยีบ, รางลำเลยีงแบบโซร่ปูตวั U
ทีท่ำความสะอาดตวัเองได,้ สกรลูำเลยีง, สายพานลำเลยีง
และกะพอ้ลำเลยีง ทีร่องรบัสงูสดุ 1500 เมตรกิตนั/ชม.
พรอ้มอปุกรณเ์สรมิมากมายเชน่เพนดลูมั, เครือ่งแจกจา่ย
แบบครบรอบและหลงัเรยีบ, วาลว์, ระบบลำเลยีงแบบวนซำ้,
กระบอกยงิธญัพชื, เครือ่งทำความสะอาดลว่งหนา้

ชนดิแรงโนม้ถว่งและชนดิดรมั, แคตวอลค์, ทาวเวอร,์
เกลยีวสำหรบัขนถา่ย และอกีมากมาย 
ไปทีเ่วบ็ไซตข์องเราเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิและขอ้มลู

จำเพาะที ่www.lambtonconveyor.com

Logos Packaging Holdings Ltd

Logos Packaging ใหบ้รกิารบรรจภุณัฑย์ดืหยุน่
หลากหลายชนดิไมว่า่จะเปน็ถงุกน้แบนซลีสีด่า้น,
ถงุแบบตัง้ตรง, ถงุแบนราบพรอ้มคณุสมบตัใินการ
ปดิผนกึอกีครัง้หลายรปูแบบ เชน่ ซปิลอ็กแบบกดเพือ่ปดิ,
ซปิเลือ่นดา้นบน, ซปิแบบ Easy Lock (Hood-Hook),
ซปิกระเปา๋ และอืน่ๆ 
ดว้ยโรงงานสองแหง่ทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน

บรรจภุณัฑร์ะดบัสากล BRC ในประเทศจนี Logos

ไดจ้ดัหาบรรจภุณัฑย์ดืหยุน่ใหก้บัผูผ้ลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง
และผงแปง้มาเปน็เวลาหลายป ีดว้ยประวตักิารดำเนนิธรุกจิ
ทีย่อดเยีย่มทัง้กบัตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ 

Logos Packaging เปน็คูค่า้ผูใ้หบ้รกิารบรรจภุณัฑ์
ยดืหยุน่ทีด่ทีีส่ดุสำหรบัคณุ 

MEAP

เราขอเชญิใหค้ณุเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรา:
www.meap.net 

MORILLON

MORILLON เปน็บรษิทัฝรัง่เศสทีก่อ่ตัง้ขึน้ในป ี1865

และเปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบการขนถา่ยวสัดจุากไซโล
(รวมถงึการออกแบบ ผลติ ตรวจสอบกอ่นสง่มอบงาน
และซอ่มบำรงุทัว่โลก) 
ผลติภณัฑข์องเรา :
- ระบบ SPIROGYRE :
เกลยีวลำเลยีงแบบสวปีของ MORILLON ออกแบบมา
เพือ่กวาดผลติภณัฑข์องไหลทีย่งัหลงเหลอือยู ่(ขา้วสาลี
ขา้วโพด ขา้วบารเ์ลย ์อาหารเมด็ และอืน่ๆ)
เมือ่การขนถา่ยดว้ยแรงโนม้ถว่งในไซโลกน้แบนเสรจ็สิน้
ลง ระบบอตัโนมตัสิมบรูณแ์บบของ SPIROGYRE

ชว่ยใหส้ามารถถา่ยสิง่ทีเ่หลอืในไซโลไดอ้ยา่งปลอดภยั
และมปีระสทิธภิาพโดยไมต่อ้งใชแ้รงงานคน 
- ระบบ HYDRAUGYRE :
ผลติภณัฑ ์HYDRASCREW ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพือ่การขนถา่ยวสัดไุหลยาก, หนกัหรอืเบากวา่ปกต,ิ
มลีกัษณะเปน็ผงแปง้หรอืเสน้ใย, มคีวามแหง้หรอืแฉะ
ระบบการขนถา่ยเหลา่นีท้ำงานดว้ยระบบสง่กำลงั
ไฮดรอลกิในไซโลซึง่มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางตัง้แต ่2 ถงึ 
25 เมตร อปุกรณเ์หลา่นีท้นทานและเชือ่ถอืได้
สามารถสง่แรงบดิกำลงัสงูทีค่วามเรว็ตำ่ สกรแูบบ
แพลเนทารรีบัรองวา่การขนถา่ยไซโลจะเปน็ไปในลกัษณะ
“เขา้กอ่น – ออกกอ่น” 
เราหวงัวา่จะไดต้อ้นรบัคณุทีบ่ธู C155 ของเรา 

MÜNCH-Edelstahl GmbH

MÜNCH-Edelstahl GmbH in Hilden (เยอรมน)ี
คอืหนึง่ในผูผ้ลติและสง่ออกชัน้นำระดบัโลกในดา้น
เครือ่งอดัเมด็ สายผลติภณัฑเ์ครือ่งอดัเมด็และ
เครือ่งบดครบวงจร รวมถงึอะไหลค่ณุภาพสงูสำหรบั
การใชง้านเองและตลาดทกุแหง่ทีใ่ชเ้ครือ่งอดัเมด็ 

MÜNCH วางแผน พฒันา และสรา้งดว้ยประสบการณ์
ดา้นเครือ่งจกัรและการตดิตัง้ในภาคสว่นอตุสาหกรรม
อดัเมด็กวา่ 40 ป ีตวัอยา่งเชน่การทำอาหารสตัวอ์ดัเมด็

ตวัอยา่งผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน
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ตวัอยา่งผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน

และไมอ้ดัเมด็
โครงการบรกิารและสง่มอบผลติภณัฑข์อง MÜNCH

ครอบคลมุทัง้ชว่งการอดัเมด็ผลติภณัฑ ์– ตัง้แต่
การพฒันาไปจนถงึงานวศิวกรรม การทดสอบ
และการผลติระบบเครือ่งอดัและอะไหลรุ่น่ใหมเ่พือ่งาน
บรกิารซอ่มบำรงุ 

Muller Beltex b.v.

Muller Beltex เปน็ผูใ้หบ้รกิารและมอบความรูเ้กีย่วกบั
สว่นประกอบทีเ่ชือ่ถอืไดส้ำหรบัอตุสาหกรรมการ
เคลือ่นยา้ยวตัถดุบิ Muller Beltex ใหบ้รกิารสว่นประกอบ
ทกุสว่นของกะพอ้ลำเลยีงแกล่กูคา้ทัว่โลก เชน่สายพาน
ตวัยก POLYSUR®, กะพอ้ลำเลยีงพลาสตกิและเหลก็กลา้,
โบลต,์ ทีร่ดัสายพาน, พลูเลยข์บัเคลือ่นและดงึกลบั,
วสัดหุุม้พลูเลย ์และระบบอเิลก็ทรอนกิสต์ดิตาม
กระบวนการเพือ่ความปลอดภยั 
เรานำเสนอบรกิารสมบรูณแ์บบในการคำนวณความจุ

และคำแนะนำการออกแบบ “ทีป่ระหยดัทีส่ดุ”
ทางวศิวกรรมเพือ่การอปัเกรดกะพอ้ลำเลยีงทีม่อียู่
หรอืการสรา้งตวัยกใหม่
ดว้ยประสบการณม์ากกวา่ 60 ปขีองเรา เราไดพ้สิจูนต์นเอง
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ในฐานะคูค่า้ทีแ่ขง็แกรง่
ดา้นโซลชูนักะพอ้ลำเลยีงทีม่คีวามยัง่ยนื 

Newtec Bag Palletizing

Newtec Bag Palletizing เปน็บรษิทัจากฝรัง่เศสทีต่ัง้อยู่
ทางภมูภิาคตะวนัออกของฝรัง่เศส ใกลก้บัเยอรมนแีละ
สวติเซอรแ์ลนด ์เราประสบความสำเรจ็ในการออกแบบ
และผลติเทคโนโลยกีารอดัเมด็คณุภาพสงูมาเปน็เวลา
มากกวา่ 40 ป ีดว้ยยอดขายเครือ่งจกัรมากกวา่ 
1,700 เครือ่งทัว่โลก เราจงึเปน็หนึง่ในผูน้ำตลาดใน
สายงานนี ้
ดว้ยการมุง่เนน้ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์

เรามุง่มัน่รบัมอืกบัความทา้ทายในการผลติถงุแบบ
กองซอ้นทีส่ะอาด ทนทาน และมขีนาดกะทดัรดั
ซึง่เหมาะอยา่งยิง่สำหรบัการบรรจถุงุทีส่ว่นตน้ของ
กระบวนการ ผลติภณัฑข์องเราครอบคลมุศกัยภาพ
การผลติทกุระดบัตัง้แต ่300 จนถงึ 5,000 ถงุตอ่ชัว่โมง 

Nuscience

Nuscience Group เปน็ผูผ้ลติอาหารสตัวช์นดิผสมสำเรจ็,
ชนดิเขม้ขน้ และ ชนดิผสมแรธ่าตสุำหรบัลกูสตัว์
และสารเตมิแตง่สำหรบัอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
ดว้ยพนกังานมากกวา่ 1000 คนทัว่โลกและความตัง้ใจ
ในการสรา้งสรรคน์วตักรรม เราสามารถใหบ้รกิารโซลชูนั
การผลติอาหารสตัวแ์ละวตัถดุบิอาหารสตัวท์ีย่ัง่ยนืและ
คุม้คา่ใชจ้า่ย 
เรามุง่เนน้ทีใ่นการนำเสนอผลติภณัฑม์ากมาย

เพือ่บรษิทัผลติอาหารปศสุตัว ์พรอ้มทัง้การผสานบรกิาร
และเครือ่งมอืทีส่ามารถผสมสว่นผสมดว้ยตนเอง
เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็คูค่า้ผูใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบั
อาหารสตัวแ์ละสขุภาพสตัว ์พรอ้มรบัรองคณุภาพและ
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารสนบัสนนุใน
ระดบัสงู 

Olmix 

Olmix ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฝรัง่เศส เปน็ซพัพลายเออรช์ัน้นำ
ผูใ้หบ้รกิารโซลชูนัดนิเหนยีวและสาหรา่ยเพือ่การ
เพาะเลีย้งสตัว์

Olmix จะนำเสนอผลติภณัฑใ์หมข่องตนทีง่าน 
Victam Asia 2016 บธู B063 ‘MFeed+’ พฒันาขึน้จาก
เทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัรของ Olmix ชือ่วา่
Olmix Exfoliated Algoclay หรอื OEA OEA

ประกอบดว้ย Montmorillonite ขนาดเลก็ซึง่ถกูขดัแตง่
ดว้ยสารสกดัสาหรา่ยบางชนดิ 
การทดลองในปลา สกุร และสตัวป์กีแสดงใหเ้หน็วา่

MFeed+ ชว่ยพฒันาการเตบิโตและประสทิธภิาพใน
การเพาะเลีย้งเนือ่งจากกระบวนการตอ่ไปนี:้
1. เพิม่การสมัผสักนัระหวา่งเอน็ไซม ์และสารตัง้ตน้
2. เพิม่กจิกรรมของเอน็ไซม์
3. ยอ่ยอาหารไดด้ขีึน้และดดูซบัสารอาหาร ไดม้ากขึน้

Optima Pressformen GmbH Co. KG

แมพ่มิพอ์ดัเมด็ผลติในประเทศเยอรมนี
ขอตอ้นรบัสู ่Optima Pressformen GmbH

พฒันาธรุกจิของคณุดว้ย Optima เราผลติและ
จดัจำหนา่ยแมพ่มิพอ์ดัเมด็ ปลอกลกูกลิง้ และชิน้สว่น
เพือ่รองรบัการสกึหรอหลายชนดิ สำหรบัอปุกรณอ์ดัเมด็
เกอืบทกุชนดิ
เราใหบ้รกิารธรุกจิหลายภาคสว่น เชน่
โรงงานผลติอาหารสตัว ์อาหารสตัวน์ำ้ ชกูารบ์ตี
อาหารสำหรบัมนษุย ์ไม ้ของเสยี และอตุสาหกรรมเคมี
ดว้ยประสบการณ ์50 ปใีนการผลติแมพ่มิพอ์ดัเมด็

เราไดส้ัง่สมความรูช้ัน้ยอดในทกุรายละเอยีดเพือ่คณุภาพ
สงูสดุ 

Perten Imstruments

เครือ่งมอืวเิคราะห ์NIR ชนดิ At-line และ On-line

ในอาหารสตัว ์ธญัพชื และแปง้
อปุกรณว์เิคราะห ์NIR รุน่ใหมข่อง Perten

ทีใ่ชแ้ถบไดโอด ชว่ยมอบความแมน่ยำใหก้บั
สภาพแวดลอ้มการแปรรปู เพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพ
วดัคา่ไดท้ีจ่ดุรบัเขา้ วดัในระหวา่งกระบวนการ และ
วดัในหอ้งปฏบิตักิาร NIR ชนดิ At-line รุน่ DA 7250

ไดร้บัการปรบัปรงุเพือ่การวเิคราะห ์
อาหารสตัว ์แปง้ ธญัพชื และสว่นผสมอืน่ๆ 
NIR ชนดิ In-line รุน่ DA 7300 ใหก้ารวดัคา่
แบบเรยีลไทมส์ำหรบัแปง้ อาหารสตัว ์และวสัดอุืน่ๆ
ทีอ่ยูใ่นทอ่ ปลอ่ง และอปุกรณล์ำเลยีงลกัษณะเดยีวกนั
NIR ชนดิ On-line รุน่ DA 7440 วดัคา่วสัดทุีข่นสง่บน
สายพานลำเลยีงแบบเปดิ 
เรามอีปุกรณว์ดัคา่ความชืน้ โปรตนี เถา้ ไขมนั

กรดอะมโิน และอืน่ๆ อกีมากมายใหบ้รกิาร 

Petkus Engineering GmbH

เครือ่งบดชนดิลกูกลิง้สำหรบังานวศิวกรรมของ Petkus

WW 415 หรอื WW 418 – มคีวามสามารถโดดเดน่
ไมเ่หมอืนใคร ออกแบบไดต้ามความตอ้งการ
ดว้ยความสามารถในการประยกุตใ์ชก้บัเครือ่งบดและ

อตุสาหกรรมทกุชนดิ พรอ้มรปูแบบการตดิตัง้ทีห่ลากหลาย
ทำใหเ้ราเปน็ผูก้ำหนดมาตรฐานใหมใ่หก้บัอตุสาหกรรม
อาหารสตัว์
เครือ่งบดชนดิลกูกลิง้รุน่ใหมน่ีส้ามารถรบัมอืกบั

ความทา้ทายหลากหลายประการในการบด ไมว่า่จะเปน็
การบดธญัพชืและสนิคา้กึง่สำเรจ็ทีต่อ้งการแรงบดนอ้ย
เพือ่ทำเปน็ผลติภณัฑข์ัน้ทา้ยสดุ รวมถงึการบดผลติภณัฑ์
อืน่ซึง่มกีารใชง้านโดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
และอาหาร นอกจากประโยชนเ์ชงิเทคนคิแลว้

การประหยดัพลงังานกเ็ปน็อกีเปา้หมายหนึง่ของเรา
อปุกรณข์องเราใชก้ำลงัในการผลติ KW/t ตำ่ทีส่ดุเมือ่
เทยีบกบัอปุกรณบ์ดอืน่ๆ ในวงการ 
ประโยชน:์ ปรบัความเรว็ของลกูกลิง้แตล่ะตวัได้

ใหเ้มด็ผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม โดยสิน้เปลอืงพลงังานนอ้ยทีส่ดุ

PLP Liquid Systems Srl

PLP Liquid Systems มปีระสบการณถ์งึ 35 ปี
ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์และเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นเทคโนโลยกีารโดส เคลอืบผวิ และพน่สเปรย์
ทัง้ผลติภณัฑข์องเหลวและผงแปง้ 
ระบบของเราประกอบดว้ย:

การโดสผงแปง้: สารเคมรีะดบันาโนใหค้วามกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยใีนการชัง่นำ้หนกัและโดสยากบัวติามนิ
การโดสของเหลว: เหมาะสำหรบักรดอะมโิน กรด ไขมนั
และโมลาส
การโฮโมจไีนส:์ การเตมิของเหลวและผสมเปน็เนือ้เดยีว
(โฮโมจไีนส)์ กอ่นเตมิลงในเครือ่งผสม
การพน่สเปรย:์ เครือ่งพน่สเปรยค์วบคมุดว้ยมอเอร์
สำหรบัโมลาส นำ้มนั และของเหลวอืน่ๆ 
การเคลอืบผวิ : เทคโนโลยใีหมส่ำหรบัระบบเคลอืบนม
บนอาหารเมด็, PPLA สำหรบัเอน็ไซม ์โปรไบโอตกิ
และยสีต์
ไมโครเอน็แคปซเูลชนั: ระบบทีส่มบรูณส์ำหรบักรดอะมโิน
และวติามนิ 

R K Bio Feed Machine

R K Bio Feed Machine – RKBFM – เปน็ผูใ้หบ้รกิาร
โซลชูนัพรอ้มใชง้านทีม่ชีือ่เสยีง ไมว่า่จะเปน็การอดัเม็ด
อาหารสตัวแ์ละเชือ้เพลงิชวีมวล พรอ้มดว้ยเครือ่งจกัร
หลากหลายชนดิสำหรบัการทำความเยน็ ผสม ปน่
อดัเมด็ บด พรอ้มระบบอตัโนมตัทิีค่วบคมุดว้ย PLC

และ SCADA รวมถงึการสนบัสนนุอะไหลผ่า่นฝา่ยอะไหล่
ของเราเอง
ขอ้เสนอของเราประกอบดว้ย:
- โซลชูนัพรอ้มใชง้านไดท้นัทสีำหรบัเครือ่งจกัรเชน่ 
เครือ่งมอือดัเมด็, เครือ่งบดชนดิคอ้น
เครือ่งทำความเยน็แบบไหลสวนทาง เครือ่งปน่
เครือ่งผสม ตะแกรงกรอง และอืน่ๆ

- ระบบการควบคมุโรงงานอตัโนมตัิ
และการตดิตามกระบวนการ

- แมพ่มิพอ์ดัเมด็ประสทิธภิาพสงู G-chrome™

(เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1.4 มม. ถงึ 12 มม.) 
และอะไหลอ่ืน่ๆ

พบเราไดท้ี ่Victam Asia 2016 (บธู D081)
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ www.rkbfm.com

Rueter Maschinenbau GmbH & 

Co, KG

Rueter Maschinenbau เปน็บรษิทัวศิวกรรมเครือ่งกล
ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศเยอรมน ี
เราจะนำเสนอกลุม่ผลติภณัฑส์ำคญัซึง่ประกอบดว้ย

เครือ่งคดัแยกขนาดกะทดัรดัสำหรบัอตุสาหกรรมโรงสี
โรงแปง้ และอาหารสตัว์

SCAFCO Grain Systems Company

SCAFCO Grain Systems เปน็ผูน้ำตลาดในดา้นการ
ออกแบบและผลติโซลชูนัการจดัเกบ็ธญัพชืทีท่ำจาก
เหลก็กลัวาไนซแ์บบลอน วศิวกรของ SCAFCO

34 เวลาจดักจิกรรม





สามารถออกแบบตามความตอ้งการเฉพาะ และ
จดัหาผลติภณัฑจ์ดัเกบ็ธญัพชืใหก้บัลกูคา้ใน 80 ประเทศ
ทัว่โลก ผลติภณัฑ ์SCAFCO ไดร้บัการออกแบบขึน้เพือ่
ใหส้ามารถประกอบทีไ่ซตง์านได ้ใชง้านงา่ย และ
มคีณุภาพทนนาน

SCE – Silo Construction & Engineering

SCE มุง่หวงัทีจ่ะเปน็คูค่า้ทีค่ณุไวว้างใจ ไมว่า่จะในเปน็
การออกแบบ งานวศิวกรรม การผลติ และการประกอบ
โซลชูนัอาคารเพือ่งานอตุสาหกรรม ซึง่รวมถงึการผสาน
ไซโลสีเ่หลีย่มแบบโมดลูารเ์ขา้กบัโครงสรา้งเหลก็กลา้
จาก SCE อยา่งตอ่เนือ่งไมข่าดตอน
ความตอ้งการอาหารเพิม่มากขึน้พรอ้มกบัจำนวน

ประชากรโลกทีเ่พิม่สงูขึน้ เพือ่รบัมอืกบัความตอ้งการ
บรษิทัผูผ้ลติอาหารและอาหารสตัวจ์ะตอ้งมปีระสทิธภิาพ
การทำงานในระดบัทีส่งูขึน้

SCE ชว่ยเหลอืบรษิทัดงักลา่วใหท้ำงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพในฐานะคูค่า้ผูใ้หบ้รกิารสิง่ปลกูสรา้ง
สำหรบังานแปรรปูแบบโมดลูาร ์โซลชูนัของเราใชเ้นือ้ที่
นอ้ยกวา่ ใชเ้วลาประกอบเรว็กวา่ และทำงานไดเ้ปน็
อยา่งดยีิง่ในหนว่ยการผลติทกุรปูแบบ ชว่ยใหล้กูคา้ได้
มุง่เนน้การดำเนนิกระบวนการดว้ยความคุม้คา่สงูสดุ
จากการแปรรปู
เรามุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป เพือ่ความพงึพอใจของ

ลกูคา้ทัว่โลก
พบเราไดท้ี ่FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2016 –

บธู C099

Schenck Process 

พบกบั Schenck Process ทีบ่ธู B093 เพือ่รบัขอ้มลู
เกีย่วกบัระบบลำเลยีงนวิมาตกิ E-finity®, เครือ่งจา่ย
วสัดแุหง้ MechaTron®, เครือ่งชัง่นำ้หนกับนสายพาน
MULTIDOS®, มเิตอรว์ดัปรมิาณการไหล MULTICOR®

และระบบกำจดักลิน่ ModuPlasma ทีม่อบโซลชูนัการ
เคลือ่นยา้ยวสัดแุละควบคมุมลพษิทางอากาศซึง่กระบวน
การผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งและอาหารสตัวอ์าจตอ้งการ 

Schmiedewerke Gröditz GmbH

Schmiedewerke Gröditz GmbH – กอ่ตัง้ในป ี1779 –
จำหนา่ยสแตนเลส เครือ่งมอืเหลก็/บาร ์บลอ็ก/แมแ่บบ
หลอ่แบบเปดิ และแหวนลกูกลิง้ไรต้ะเขบ็ 
เราคอืผูจ้ำหนา่ยชัน้นำสำหรบัแหวนลกูกลิง้ไรต้ะเขบ็

ทีใ่ชใ้นแมแ่บบอดัเมด็ และจำหนา่ยใหแ้กบ่รษิทัชือ่ดงั
มากมายทัว่โลก เราผลติแหวนลกูกลิง้ไรต้ะเขบ็ทีใ่ชใ้น
แมแ่บบอดัเมด็ภายในบรษิทัของเราเอง โดยใชพ้ืน้ฐาน
ดา้นเหลก็และขัน้ตอนการบำบดัดว้ยความรอ้นเฉพาะ
ตวัของเรา เพือ่ใหแ้นใ่จถงึคณุภาพทีส่งูทีส่ดุ การใชง้าน
ในเครือ่งจกัรอยา่งยอดเยีย่ม และอายงุานทีเ่หมาะสม
เราครอบคลมุสำหรบัแหวนลกูกลิง้ไรต้ะเขบ็ทกุชว่งขนาด
ทีใ่ชเ้พือ่การอดัผลติภณัฑเ์มด็ทกุขนาด
โปรดเยีย่มชมเราไดท้ีง่านนทิรรศการ Victam Asia

2016 บธู C081 เราหวงัวา่จะไดพ้บกบัคณุ!

Silos Cordoba S.L.

Silos Cordoba คอืผูผ้ลติไซโลโลหะสำหรบัเกบ็รกัษา
ธญัพชืชัน้นำ โดยมผีลติภณัฑด์งัตอ่ไปนี:้ ไซโลแบบแบน,
ไซโลถงักรวย, ไซโลสำหรบัถา่ยลงรถบรรทกุ และ
ไซโลสำหรบัฟารม์ 

เราผลติไซโลทีม่ขีนาดตัง้แต ่3.5 ตนัจนถงึ 26.850 ตนั
และมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางใหเ้ลอืกตัง้แต ่1.85 เมตรจนถงึ
41.25 เมตร นอกเหนอืจากโซลชูนัทีเ่กบ็ธญัพชืทีม่ใีห้
เลอืกมากมาย เรายงัผลติอปุกรณเ์คลือ่นยา้ยวสัดคุรอบ
วงจรเพือ่นำเสนอผลติภณัฑส์ำเรจ็ทีพ่รอ้มใชง้านทนัทใีห้
แกล่กูคา้ เรายงัผลติอปุกรณส์ำหรบังานปศสุตัวอ์กีดว้ย 
ทมีวศิวกรความสามารถสงูในบรษิทัของเราพรอ้ม

ใหบ้รกิารใน 45 ประเทศ ทำใหเ้ราสามารถรบัรอง
ผลติภณัฑไ์ดย้ากนานยิง่ขึน้ 

Sioux Steel Company

Sioux Steel Company กอ่ตัง้ขึน้ในป ี1918 และ
ตัง้อยูท่ี ่Sioux Falls รฐั South Dakota สหรฐัอเมรกิา
บรษิทัของเราเปน็ผูผ้ลติไซโล/ถงัเกบ็ธญัพชืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในโลก 

Sioux Steel รบัประกนัคณุภาพไซโลนานทีส่ดุดว้ย
ระยะถงึ 10 ป ีSioux Steel Company มผีลติภณัฑ์
ระดบัโลกและอปุกรณจ์ดัเกบ็ธญัพชืหลากหลายชนดิ
เชน่ ไซโล/ถงักน้แบน, ไซโล/ถงักน้กรวย, สิง่ปลกูสรา้ง
เชงิโครงสรา้ง, ใบพายสำหรบักวาด, ระบบปอ้งกนัฝุน่
และอืน่ๆ 

Sioux Steel Company ผลติไซโลสำหรบัฟารม์และ
งานเชงิพาณชิยค์รบทกุรปูแบบ ตัง้แตเ่สน้ผา่นศนูยก์ลาง
15 ฟตุ (4.57 เมตร) จนถงึ 132 ฟตุ (40.23 เมตร)
และไซโลธญัพชืแบบกน้กรวยเสน้ผา่นศนูยก์ลางตัง้แต ่
6 นิว้ (1.8 เมตร) จนถงึ 36 ฟตุ (11 เมตร) 

Sonac – Darling Ingredients

ดว้ยประสบการณม์ากกวา่ศตวรรษ Darling Ingredients

ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ระดบัโลกเพือ่การพฒันาและ
ผลติสว่นผสมจากธรรมชาตทิีม่คีวามยัง่ยนื ในฐานะคูค่า้
ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากผูผ้ลติอาหารสตัวท์ัว่โลก
เราสง่มอบโซลชูนัทีม่คีณุภาพใหก้บัลกูคา้ และ
เพิม่ความปลอดภยัใหก้บัซพัพลายเชน 
ที ่FIAAP Asia แบรนดข์องเรา DAR PRO Ingredients

และ Sonac จะนำเสนอโปรตนีและไขมนัสำหรบัสตัว์
ทีเ่ชือ่ถอืได ้มคีณุคา่ทางโภชนาการ และมคีณุภาพสงู
เพือ่การใชง้านทีห่ลากหลายไมว่า่จะเปน็อาหารสกุร
สตัวป์กี และสตัวน์ำ้ ซึง่จะชว่ยใหผู้ผ้ลติเชน่คณุสามารถ
จดัเตรยีมสารอาหารทีจ่ำเปน็ ปรบัปรงุประสทิธภิาพของ
อาหารสตัว ์และสรา้งผลติภณัฑท์ีอ่รอ่ยยิง่ขึน้ใหก้บัลกูคา้
และตลาดอยา่งตอ่เนือ่ง 

Soon Soon Group 

Soon Soon Oilmills Sdn. Bhd. เปน็บรษิทัแปรรปูธญัพชื
และนำ้มนัครบวงจรทีม่บีรกิารหลากหลาย รวมถงึการ
ผลติอาหารและสว่นผสมอาหารสตัว ์บรษิทัของเราได้
คดิคน้นวตักรรมอาหารทีท่ำจากถัว่เหลอืงซึง่เกดิจากวธิี
แปรรปูประสทิธภิาพ เพือ่เพิม่ปรมิาณกรดอะมโินและ
พลงังาน
อาหารถัว่เหลอืงทีเ่พิม่สารอาหารนีไ้ดร้บัการพสิจูนแ์ลว้

วา่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการเตบิโตของสตัว์
โดยผา่นการทดลองหลากหลายครัง้ในไกเ่นือ้และสกุร
เราไดพ้ฒันาเทคโนโลยนีีเ้พิม่เตมิกบัพชืตระกลูถัว่และ
เมลด็พชืทีใ่หน้ำ้มนัชนดิตา่งๆ เชน่คาโนลา ลปูนิ
และทานตะวนั 

Sopropêche

เปน็เวลามากกวา่ 45 ปแีลว้ที ่Sopropêche

ไดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลกในฐานะผูเ้ชีย่วชาญชัน้นำใน

อตุสาหกรรมอาหารสตัว ์อาหารสตัวน์ำ้ และ
อาหารสตัวเ์ลีย้ง ดว้ยนวตักรรมทางโภชนาการ

Sopropêche นำเสนอไฮโดรไลเซตโปรตนีสำหรบั
ปลาสองรุน่ (CPSP® 90 / CPSP® G) ซึง่ถอืเปน็แหลง่
โปรตนีสำหรบัสตัวน์ำ้ทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุรุน่หนึง่
พอรต์โฟลโิอผลติภณัฑข์องเรายงัประกอบดว้ยอาหารที่
ทำจากปลาและนำ้มนัปลา โปรตนีจากผกั โปรตนีจาก
สตัวบ์ก ยสีต ์และสารเตมิแตง่

Studio Tecnico Appiani S.r.l.

เทคโนโลยชีัน้นำสำหรบัการลวกและโรงงานทีแ่ปรรปู
ดว้ยวธิไีฮโดรเทอรม์อล

Studio Tecnico Appiani S.r.l. มคีวามเชีย่วชาญ
ในการออกแบบและผลติโรงงานแปรรปูดว้ยวธิี
ไฮโดรเทอรม์อลทีท่ำงานอตัโนมตัเิตม็รปูแบบสำหรบั
การผลติขา้วลวกและผลติภณัฑซ์เีรยีลอืน่ๆ:
ผลติภณัฑ:์
- พชืลวกนำ้รอ้นทีแ่บง่เปน็หลายแบตช ์และ
การทำใหส้กุดว้ยแรงดนัอยา่งตอ่เนือ่ง
เพือ่ผลติขา้วใหไ้ดส้ตีามทีต่ลาด ตอ้งการ

- กระบวนการไฮโดรเทอรม์อลอืน่ๆ 
สำหรบัผลติภณัฑท์ีท่ำจากขา้วลวก
และอาหารปรงุสกุลว่งหนา้เชน่บลัเกอร ์และพลัเซส

บรกิาร:
- งานวศิวกรรม การผลติ และกอ่สรา้ง โรงงานใหม่
- การอปัเกรดโรงงานเดมิ
- การพฒันากระบวนการไฮโดรเทอรม์อลพเิศษ 
ตามความตอ้งการเฉพาะ 

Sukup Manufacturing Co.

Sukup Manufacturing Co. เปน็ธรุกจิในครอบครวั
ทีผ่ลติถงัเกบ็ธญัพชื อปุกรณเ์คลือ่นยา้ยวสัด ุและ
สิง่ปลกูสรา้งโลหะทีอ่อกแบบไวล้ว่งหนา้ Sukup Mfg

เปน็บรษิทัผลติถงัเกบ็ทีเ่ตบิโตเรว็ทีส่ดุในโลก และ
เปน็ธรุกจิครอบครวัทีใ่หญท่ีส่ดุ ตัง้อยูใ่นใจกลางพืน้ที่
การเกษตรอนัอดุมสมบรูณข์อง Midwestern

(สหรฐัอเมรกิา) Sukup มปีระสบการณใ์นการทำธรุกจิ
มากกวา่ 50 ปี
กลุม่ผลติภณัฑข์อง Sukup ประกอบดว้ยถงัธญัพชื

สำหรบัฟารม์/งานเชงิพาณชิย,์ เครือ่งทำธญัพชืแหง้
แบบพกพา, เครือ่งทำแหง้แบบทาวเวอร,์ พดัลมระบาย/
หมนุเหวีย่ง, เครือ่งกวน, อปุกรณข์นถา่ยวสัดอุอกจากถงั
และพืน้วาง/แทน่รองรบัถงั Sukup ผลติอปุกรณ์
เคลื่อนย้ายวัสดุเช่น: กะพ้อลำเลียง, อุปกรณ์ลำเลียง
แบบลาก, อปุกรณล์ำเลยีงความชนัสงู, โซล่ำเลยีงชนดิวนซำ้
และดบัเบลิรนั
พนัธกจิของ Sukup Manufacturing คอืการปกปอ้ง

และรกัษาธญัพชืของโลกใหป้ลอดภยั 

Sun Magnetic Sys-Tech Co, Ltd

Sun Magnetic Sys-Tech Co, Ltd กอ่ตัง้ขึน้ในป ี2001

ทีป่กักิง่ ประเทศจนี ในฐานะผูผ้ลติระบบแมเ่หลก็ถาวร
มอือาชพี เรามปีระสบการณย์าวนานกวา่ 10 ปี
ทัง้ในดา้นการวจิยัและพฒันา ออกแบบ และผลติ
ดว้ยเทคโนโลยขีัน้สงูและประสบการณท์ีม่ากมาย

เรามุง่เนน้การมอบโซลชูนัเครือ่งคดัแยกแมเ่หลก็เฉพาะทาง
สำหรบัอตุสาหกรรมอาหารใหแ้กล่กูคา้ ในกระบวนการให้
บรกิารทัง้หมด คณุภาพระดบัสงูสดุและการปรบัปรงุอยา่ง
ตอ่เนือ่ง เปน็คำมัน่สญัญาทีเ่ราใหไ้วก้บัลกูคา้เสมอมา

ตวัอยา่งผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน

36 เวลาจดักจิกรรม
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เรายนิดทีีจ่ะแบง่ปนัประสบการณค์วามเชีย่วชาญ
รว่มกบัคณุ 

Symaga

Symaga เปน็บรษิทัจากสเปนซึง่มคีวามเชีย่วชาญใน
การออกแบบ ผลติ และจดัหาไซโลเหลก็กลา้เพือ่การเกบ็
เมลด็พชื ซเีรยีล มอลต ์นำ้มนัจากเมลด็พชื ธญัพชื
อาหารอดัเมด็ และขา้ว สำหรบังานเกษตรกรรม
อตุสาหกรรมการเกษตร เชือ้เพลงิชวีภาพ และชวีมวล 
บรษิทัมปีระสบการณม์ากกวา่ 30 ป ีและปรมิาตรการ

จดัเกบ็มากกวา่ 15 ลา้นลกูบาศกเ์มตรทัว่โลก รบัรองวา่
จะสามารถรบัมอืกบัโครงการไดท้กุรปูแบบ

Symaga ใหบ้รกิารไซโลหลายชนดิไมว่า่จะเปน็
แบบกน้แบนซึง่มคีวามจสุงูสดุ 25,000 ลกูบาศกเ์มตร
และไซโลถงักรวยทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 12 เมตร
พรอ้มกรวยเอยีง 45 องศา และความจ ุ
2,649 ลกูบาศกเ์มตร ไดร้บัการชบุกลัวาไนซท์ัง้หมด
และเสรมิความแขง็แรงดว้ยแหวนอดัชนดิเชือ่มคู่
Symaga ใหบ้รกิารกลัวาไนซ ์Z600 แบบ กรมั/ตารางเมตร
และยงัลงทนุในการวจิยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่
การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่เชน่ โคนระบายอากาศ
และพืน้แบบเจาะร ูเพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้

SynbioTech Incorporation

SynbioTech Incorporation, กอ่ตัง้ขึน้ในป ี2000

มุง่มัน่วจิยัและผลติโปรไบโอตกิเพือ่สขุภาพของสตัว์
และมนษุย ์ระบบทีม่ากดว้ยความสามารถของเรา
SYNTEK® thorough ทำใหเ้ราสามารถออกแบบโซลชูนั
ผลติภณัฑโ์ปรไบโอตกิ SYNLAC® ทีป่ระสบความสำเรจ็
อยา่งสงู เพือ่ใชส้ำหรบัสตัวป์กี ปศสุตัว ์และสตัวน์ำ้
เพือ่ทดแทนยาปฏชิวีนะและมุง่สูเ่ปา้หมายการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื

Top Silo Constructions 

Top Silo Constructions เปน็ผูใ้หบ้รกิารไซโลทีมุ่ง่เนน้
การออกแบบและกอ่สรา้งไซโลเหลก็กลา้รปูสีเ่หลีย่ม
ในฐานะผูผ้ลติไซโลสีเ่หลีย่ม TSC ไดร้บัทำโครงการมา
แลว้มากมายทัว่โลก ผลติภณัฑเ์หลา่นีพ้สิจูนใ์หเ้หน็ถงึ
ความรูใ้นงานดา้นการจดัเกบ็วสัดไุมค่งตวัและวสัดขุอง
แขง็เปน็ระยะเวลานาน
- ระบบไซโลสีเ่หลีย่มทีย่ดืหยุน่สามารถปรบัใหต้รงตาม
ความตอ้งการในการจดัเกบ็ของคณุ โดยทัว่ไปแลว้
ไซโลของเรามคีวามจดุงัตอ่ไปนี:้

- บลอ็กไซโลแบบรวมความจตุัง้แต ่
30 – 30,000 ลกูบาศกเ์มตร (หรอืมากกวา่)

- ถงัเดีย่วความจตุัง้แต ่5 – 500 ลกูบาศกเ์มตร
- จำนวนถงัทัง้หมดในบลอ็กไซโลตัง้แต ่2 – 200 ถงั
(หรอืมากกวา่)

TORNUM AB

TORNUM ผลติเครือ่งทำแหง้ทกุชนดิ ตัง้แตเ่ครือ่งทำแหง้
แบบแบตช ์ไปจนถงึเครือ่งทำแหง้ขนาดใหญซ่ึง่รองรบั
วสัดไุดถ้งึ 300 ตนัตอ่ชัว่โมง
ระบบควบคมุเครือ่งทำแหง้อจัฉรยิะ TORNUM IDC

เปน็แนวคดิทีไ่มเ่หมอืนใครซึง่ใหก้ารควบคมุทีแ่มน่ยำ
ตลอดทัง้กระบวนการทำแหง้ ในเครือ่งอบแหง้ชนดินำ
ความรอ้นกลบัมาใชใ้หม ่เราสามารถลดการใชพ้ลงังาน
ไดส้งูสดุถงึ 30% 

Tyson Foods, Inc. �(Animal Nutrition

Group)

ตัง้แตช่ว่งปเีริม่แรกในการดำเนนิธรุกจิ ผูก้อ่ตัง้บรษิทั
John W. Tyson ไดผ้ลติอาหารไกท่ีม่คีณุภาพและ
ปรมิาณมากเพยีงพอเพือ่ความมัน่ใจในการพฒันาธรุกจิ
ในไมช่า้ Tyson’s Feed and Hatchery กไ็ดก้ลายมา
เปน็ชือ่ทีท่กุคนในวงการธรุกจิไวว้างใจ และถงุอาหาร
ทกุถงุกม็กีารรบัรองทีน่า่ภมูใิจวา่: ไมม่สีารเตมิแตง่เพือ่
เพิม่คณุภาพ
เราเชือ่วา่ประโยคดงักลา่วเปน็ความจรงิเสมอมาจน

ถงึปจัจบุนั
ขอ้เสนอของเราไดแ้กผ่ลติภณัฑท์ีท่ำจากไก ่

100 เปอรเ์ซน็ตด์งัตอ่ไปนี:้ อาหารทีท่ำจากไก,่ อาหารทีท่ำ
จากเศษเหลอืของไก,่ ไขมนัไก,่ สว่นผสมอาหารสตัวเ์ลีย้ง
แบบเปยีก, โภชนเภสชั และสารเสรมิโปรตนีพเิศษ 

Van Aarsen

Van Aarsen เปน็ผูพ้ฒันา ผลติ และจดัหาเครือ่งจกัร
ทีท่นัสมยัและโซลชูนัโรงงานผลติอาหารสตัวท์ีค่รบวงจร
เพือ่การผลติอาหารสตัวท์ีม่ผีสมสว่นประกอบหลายอยา่ง
และอาหารสตัวแ์บบผสมสำเรจ็ลว่งหนา้ 
ยิง่อาหารสตัวม์คีณุภาพดเีทา่ไหร ่อาหารบนโตะ๊กจ็ะ

ยิง่มคีณุภาพดเีทา่นัน้! หลกัการงา่ยๆ แคน่ีเ้อง
เรารบัผดิชอบตอ่บทบาทสำคญัของเราในวงการ
‘อาหารสตัวเ์พือ่การเกษตร’ อยา่งจรงิจงั เพือ่ใหค้ณุได้
รบัโซลชูนัทีด่ทีีส่ดุ 
นวตักรรมเครือ่งจกัรของเราและโซลชุนัเครือ่งผลติ

อาหารสตัวค์รบวงจรไดถ้กูออกแบบและสรา้งขึน้เพือ่เพิม่
ปรมิาณการผลติ และลดตน้ทนุในการปฏบิตังิาน
นอกจากนี้ยังใช้พลังงานน้อยที่สุด และให้คุณประโยชน์
สงูสดุดา้นความปลอดภยัของอาหารสตัวแ์ละความสะดวก
ในการปฏบิตังิาน 
ตัง้แตป่ ี1949 ทัว่โลก
อปุกรณผ์ลติอาหารสตัวแ์หง่อนาคตมาถงึแลว้ในวนันี้

อนาคตของเทคโนโลยอีปุกรณผ์ลติอาหารสตัวจ์ะเปน็
อยา่งไร? อนาคตหมายถงึการเพิม่ประสทิธภิาพ
และพฒันาคณุภาพของอาหารสตัว ์อนาคตหมายถงึ
การเพิม่ปรมิาณการผลติและลดการใชพ้ลงังาน
อนาคตหมายถงึสายการผลติทีค่วบคมุดว้ยระบบอตัโนมติั
ทัง้หมด และใหต้น้ทนุการผลติตอ่ตนันอ้ยลง อนาคต
หมายถงึแนวคดิเชงิวศิวกรรมทีช่าญฉลาด ซึง่ทำใหเ้ปน็
จรงิผา่นเทคโนโลยทีีก่า้วลำ้ 
อนาคตมาถงึแลว้วนันี ้ดว้ยอปุกรณผ์ลติอาหารสตัวจ์าก

Van Aarsen 

รบัขอ้มลูไดท้ี@่aarsen.com, www.aarsen.com

VAV

VAV Conveyor Components and Solutions

จากเนเธอรแ์ลนด ์ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งมากมาย
ในการปรบัปรงุระบบโซส่ายพานของตน เราไดเ้ตรยีมโซ่
หลายชนดิ ไมว่า่จะเปน็โซเ่หลก็กลา้แบบหลอ่และแบบแผน่
รวมถงึเฟอืงโซท่ีเ่หมาะสม ในโกดงัของเราทีเ่นเธอรแ์ลนด์
และเยอรมนี
เรายงัตัง้เปา้หมายใหมต่า่งๆ ทีห่ลากหลายเพือ่การ

ปรบัปรงุอายงุานของโซล่ำเลยีงอยา่งตอ่เนือ่งอกีดว้ย
วสัดทุีใ่ชท้ำโซแ่ตล่ะชนดิและขัน้ตอนการทำฮตีทรตีเมนต์
คณุภาพสงู ทำใหโ้ซล่ำเลยีงของ VAV แขง็แรงขึน้
เพือ่การลงทนุทีด่สีำหรบัอนาคตดว้ย
ครบีลำเลยีงพลาสตกิ, เครือ่งกวาดแบบเชือ่ม,

สลกัสเตนเลสสตลี อปุกรณท์กุชิน้สามารถผลติตามสัง่ได้
ในเวริก์ชอ็ปของเรา เพือ่รบัรองเวลาการจดัสง่ทีเ่รว็ที่สุดุ
เทา่ทีเ่ปน็ไปได้
นอกจากโซแ่ลว้ VAV ยงัใหบ้รกิารสว่นประกอบของ

ตวัยกตา่งๆ เชน่สายพานตวัยกและกะพอ้ลำเลยีงพรอ้ม
ในสตอ็กทนัท ี

Vibrafloor

Vibrafloor เปน็ผูน้ำระดบัโลกในดา้นระบบเกบ็ผลติภณัฑ์
ตกคา้งแบบโมดลูาร ์เพือ่ขนถา่ยผลติภณัฑท์ีมี่ความ
เหนยีวตดิภาชนะและผลติภณัฑท์ีไ่หลไดอ้สิระ เชน่
อาหารทีท่ำจากถัว่เหลอืง แรโ่พแทช ไมอ้ดัเมด็ นำ้ตาล
ชวีมวล และธญัพชื
สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ราใหบ้รกิารประกอบดว้ยไซโลเหลก็กลา้

และคอนกรตี, ถงักรวย, โกดงั, รถราง และเรอื
ไมม่เีทคโนโลยกีารเกบ็สิง่ตกคา้งใดทีจ่ะใหค้ณุประโยชน์

ตา่งๆ อยา่งสมดลุไดด้เียีย่มเทา่นี:้
- ถา่ยวสัดอุอกจากไซโลไดจ้นหมด
- ไมต่อ้งซอ่มบำรงุเปน็กจิวตัร
- มหีนว่ยอปุกรณส์ำรองเตรยีมไวเ้ผือ่อปุกรณห์ลกัชำรดุ
- ใชพ้ลงังานตำ่
- อตัราการเกบ็สิง่ตกคา้งสงู
- ไมม่กีารสัน่สะเทอืนหรอืการขนสง่ทีเ่กดิแรงกระแทก
ซึง่ทำใหเ้สยีหาย

- ไมท่ำใหผ้ลติภณัฑเ์สือ่มคณุภาพ

VYNCKE NV

VYNCKE ออกแบบและสรา้งโรงงานไฟฟา้เพือ่
สิง่แวดลอ้มทีผ่ลติพลงังานสะอาดโดยการเผาชวีมวล
หรอืนำ้มนัเชือ้เพลงิแขง็ทีไ่ดจ้ากการเกบ็สิง่ตกคา้ง (SRF)
เพือ่ผลติพลงังานความรอ้นตัง้แต ่1 – 100MWth

และพลงังานไฟฟา้ตัง้แต ่0.5 – 15 MWe

พลงังานอาจอยูใ่นรปูแบบเดยีว หรอือยูใ่นรปูแบบผสม
ระหวา่งไอนำ้ นำ้รอ้น นำ้มนัรอ้น และกา๊ซรอ้น เปน็ตน้
โดยอาจมหีรอืไมม่กีารผลติพลงังานไฟฟา้กไ็ด้

WATT Global Media

เยีย่มชมผลงานของ WATT Global Media

ทีบ่ธูหมายเลข B179 เพือ่รบันติยสาร Feed International,

Petfood Industry, Poultry International และ 
Pig International ฉบบัลา่สดุ รบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การจดังาน Petfood Forum และพบกบัเหลา่บรรณาธกิาร 
เราจะชว่ยใหค้ณุนำหนา้เหนอืคูแ่ขง่ดว้ยขอ้มลูทีจ่ำเปน็

ในการพฒันาธรุกจิใหเ้ตบิโต

Winovazyme Biotech Co, Ltd

Winovazyme เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยัและ
พฒันาเอน็ไซม ์เรามทีมีงานวจิยัซึง่ประกอบดว้ยนกัวจิยั
ทีจ่บการศกึษาระดบัสงู 32 คน รวมถงึผูส้อนนกัศกึษา
ปรญิญาเอก 1 คน, ผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
8 คน และผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาโท 15 คน
เราเปน็เจา้ของนวตักรรมมากมาย รวมถงึสทิธบิตัร 47 ฉบบั
และเปน็ผูค้วบคมุโรงหมกัทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจนี
ซึง่ประกอบดว้ยถงัขนาด 75 ลกูบาศกเ์มตรจำนวนเกา้ถงั
ซ่ึงมปีรมิาตรการหมกัรวม 675 ลกูบาศกเ์มตร 
เราเปน็ผูผ้ลติและซพัพลายเออรเ์อน็ไซมค์ณุภาพสงู

และคุม้ทนุ – เพือ่กระบวนการเพาะพนัธุท์ีเ่ปน็มติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม

ตวัอยา่งผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน
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เอน็ไซมข์องเราไดร้บัการสง่ออกไปทีแ่คนาดา
ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์รสัเซยี บราซลิ อารเ์จนตนิา
เปร ูอนิเดยี ปากสีถาน ฟลิปิปนิส ์ตรุก ีเกาหลี
และประเทศอืน่ๆ

Wuxi Naite Electromechanical

Technology Co, Ltd

Wuxi Naite Electromechanical Integrating

Technology Co, Ltd กอ่ตัง้ขึน้ในเดอืนมถินุายน 
ป ี1994 เปน็บรษิทัไฮเทคและบรษิทัซอฟตแ์วรส์ำหรบั
โซลชูนัการชัง่นำ้หนกัและบรรจภุณัฑใ์นสายการผลติ
รวมถงึการวจิยัและพฒันา การผลติ การขาย และ
บรกิารดา้นบรรจภุณัฑเ์ชงิปรมิาณอตัโนมตัแิละ
อปุกรณท์ำงานเปน็แบตช ์
เยีย่มชมบธูของเราไดท้ี ่B153 ตลอดงานนทิรรศการ

เราจะจดัแสดงเครือ่งบรรจอุตัโนมตัซิึง่มกีารใชง้านอยา่ง
แพรห่ลายในเครอื CP ทีท่ำธรุกจิในประเทศจนี 
สำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดตดิตอ่: 

marketing@naite-china.com

Yemtar Feed Mill Machinery

Yemtar กอ่ตัง้ขึน้ในป ี1980 เปน็ผูใ้หบ้รกิารออกแบบ
ผลติ และตดิตัง้โรงผลติอาหารสตัวช์นดิพรอ้มใชง้านทนัที
เราเปน็ผูน้ำตลาดในประเทศตรุก ีและมโีครงการคณุภาพ
ซึง่เปน็ผลงานชิน้สำคญัในระดบัสากลมากมาย 
อาคารสำนกังานของเราตัง้อยูท่ี ่Bandirma

ประเทศตรุก ีและเราดำเนนิการผลติในพืน้ทีป่ดิ 
12,000 ตารางเมตร ซึง่มอีาณาเขตรวม 
33,000 ตารางเมตร เรามพีนกังานฝา่ยผลติประมาณ
200 คน มพีนกังานฝา่ยบรหิาร 35 คน และมพีนกังาน
ฝา่ยตดิตัง้ 75 คน 

Yenar A.S.

เราสัง่สมประสบการณม์าเปน็เวลามากกวา่ 20 ปี

ในวงการอตุสาหกรรม ผา่นโรงงานผลติอนัทนัสมยับนพืน้ที่
รวม 40,000 ตารางเมตร ซึง่มกีารใชง้านครอบคลมุ
18,000 ตารางเมตร เราเปน็หนึง่ในบรษิทัสำคญัของ
ประเทศตรุกแีละของโลกตัง้แตป่ ี1995 มสีนิคา้สำคญัคอื
ลกูกลิง้สำหรบังานผลติทีท่ำขึน้ดว้ยเทคโนโลยคีณุภาพ
สงูสดุ ซึง่เปน็ทีต่อ้งการในอตุสาหกรรมอาหารและ
อาหารสตัวห์ลายแหง่ ลกูกลิง้ของเราผลติขึน้โดยวธิหีลอ่
แบบเซนตรฟิวิจโ์ดยการเทโลหะแบบคู ่ยอดการผลติ
รายปขีองเราอยูท่ี ่22,000 หนว่ย โดยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง
และความยาวแตกตา่งกนัไป

Yenar เปน็หนึง่ในผูน้ำระดบัโลกดา้นบรกิารหลงัการ
ขายและการผลติคณุภาพสงู 

Zhanjiang Hengrun Machinery 

Co, Ltd

Zhanjiang Hengrun Machinery Co. Ltd กอ่ตัง้ใน
เดอืนเมษายนป ี2006 เราเปน็บรษิทัเพยีงแหง่เดยีวใน
Guangdong มณฑล Zhanjiang ทีเ่ชีย่วชาญในการ
ผลติอาหารสตัว ์รวมถงึอปุกรณเ์ครือ่งจกัรในงาน
เกษตรกรรมและเลีย้งสตัว ์ซึง่มกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็
มากในชว่งเวลาไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา ดว้ยรายไดต้อ่ปถีงึ 
30 ลา้นหยวน 
ในป ี2009 บรษิทัของเราผา่นการรบัรองคณุภาพ

ระดบัสากล ISO โดยบรษิทั SGS จากสวติเซอรแ์ลนด์
ซึง่เปน็บรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัสากล Hengrun

Machinery ไดร้ว่มมอืกบัคูค่า้ระดบันานาชาตมิากมายใน
หลายรปูแบบ พฒันาบคุลากรมอือาชพีจำนวนมาก
พรอ้มกบัการพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัรคณุภาพเยีย่ม
สำหรบัอตุสาหกรรมธญัพชืและอาหารสตัว ์

Zhenjiang Jingwei Conveying

Technology Co, Ltd

Zhenjiang Jingwei Conveying Technology Co, Ltd

มคีวามเชีย่วชาญในการผลติ วจิยั และพฒันาสว่น

ประกอบสำหรบักะพอ้ลำเลยีงและสายพาน เรามีศนูย์
การผลติซึง่มพีืน้ทีถ่งึ 28,000 ตารางเมตร
ชดุผลติภณัฑห์ลกัของเรารวมถงึกะพอ้ลำเลยีง,

ครบีลำเลยีงแบบลาก, แผน่ UHMW-PE, สายพานตวัยก
PVC, โบลตต์วัยก, ทีย่ดึสายพาน, โซล่ำเลยีง และ
สว่นประกอบอืน่ๆ มากกวา่ 400 ประเภท ซึง่มกีารใชง้าน
อยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรมการเคลือ่นยา้ยและ
จดัเกบ็วสัดไุมค่งตวั
เราจดัหาชิน้สว่นใหก้บับรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงมากมาย

นอกจากนีย้งัมคีวามสามารถในการมอบผลติภณัฑ์
คณุภาพสงูในราคาทีย่อ่มเยา และบรกิารทีด่ทีีส่ดุเพือ่ลกูคา้

Zhenjiang New Hengtong Conveying

Equipment Co, Ltd

Zhenjiang New Hengtong Conveying Equipment

Co., Ltd. เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยั ใชป้ระโยชน์
และการผลติสว่นประกอบการเคลือ่นยา้ยวสัดเุมด็
สว่นประกอบเครือ่งจกัรแปรรปูธญัพชื และพลาสตกิ
สำหรบังานวศิวกรรม เราผา่นการรบัรองคณุภาพ
ระบบนานาชาต ิISO9001:2000

บรษิทัของเราผลติสนิคา้มากกวา่ 20 ประเภท เชน่
กะพอ้ลำเลยีง สายพานตวัยก โบลตย์ดึตวัยก
โซล่ำเลยีงแบบลาก ครบีลำเลยีงแบบลาก ลอ้เฟอืง
สกรคูรบีลำเลยีง เครือ่งลา้งตะแกรง และอืน่ๆ
ผลติภณัฑข์องเราเปน็ทีน่ยิมทัว่ประเทศจนี และ

ไดจ้ำหนา่ยใหก้บัลกูคา้ในเอเชยี อเมรกิา ยโุรป
และแอฟรกิา
ถา้คณุตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดไปทีเ่วบ็ไซต์

www.zjxhtss.com และสง่อเีมลถงึ
tommy@zjxhtss.com

ตวัอยา่งผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงาน

หากตอ้งการรบัทราบรายการผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในงานทัง้หมด โปรดอา่นแคตตาลอ็กออนไลนข์องเราที ่www.victam.com/?i=353
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ขอ้มลูตดิตอ่

พบกบัเราบน Twitter, Facebook, LinkedIn และ Google+

สแกนรหสั QR ด้านลา่งเพ่ือรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ

สำนกังานใหญ่
Victam International BV
P.O. Box 197, 3860 AD Nijkerk, 
The Netherlands.
โทรศพัท:์ +31 33 246 4404
แฟกซ:์ +31 33 246 4706
อเีมล: expo@victam.com

สำนกังานสหราชอาณาจกัร
21 Fairlawn Drive, 
Redhill RH1 6JP,
England.
โทรศพัท:์ +44 (0)1737 763501
อเีมล: andrew.west733@ntlworld.com

บรกิารใหค้ำปรกึษา
โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรา เพือ่รบัขอ้มลูเกีย่วกบัที่
ปรกึษาอตุสาหกรรมในภมูภิาคของคณุ
www.fiaap.com www.victam.com
www.grapas.eu

เวลาเปดินทิรรศการ 

องัคารที ่29 มนีาคม 10.00 – 18.00

พธุที ่30 มนีาคม 10.00 – 18.00

พฤหสับดทีี ่31 มนีาคม 10.00 – 16.00

โปรดทราบวา่เราจะปดิการลงทะเบยีนรบัสมคัร
ผูเ้ขา้รว่มงานในเวลา 14.00 วนัพฤหสับดทีี ่31 มนีาคม

การเขา้ชมงานฟรี
หากตอ้งการรบัตราอนญุาตเพือ่เขา้ชมงานฟรี
โปรดไปที ่www.fiaap.com หรอื
www.victam.com หรอื www.grapas.eu

แลว้เลอืก ‘ลงทะเบยีนผูเ้ยีย่มชม’ กรอกแบบฟอรม์งา่ยๆ
แลว้เราจะสง่คำยนืยนัถงึคณุทางอเีมลตอบกลบั 
คณุจะตอ้ง นำเอกสารยนืยนันีต้ดิตวัไปดว้ยเพือ่

แสดงและแลกเปลีย่นกบัตราเขา้ชมงานฟรขีองคณุ
ทีโ่ตะ๊สำหรบัผูเ้ขา้ชมทีล่งทะเบยีนลว่งหนา้
สามารถใชต้ราเพือ่เขา้ชมงานไดท้ัง้สามวนั
ในทกุนทิรรศการ
เพือ่หลกีเลีย่งเหตกุารณท์ีไ่มพ่งึประสงค์

โปรดขอวซีา่ตัง้แตเ่นิน่ๆ

รายละเอยีดการตดิตอ่

© ลขิสทิธิ์ 2016, Victam International BV. สงวนลขิสทิธิ์



สดุยอดงานนทิรรศการในระดบัภมูภิาคทีเ่กีย่วกบั
ผลติภณัฑ ์การกำหนดสตูร

สว่นผสมและสารเตมิแตง่ในอาหารสตัว์
อาหารสตัวเ์ลีย้งชนดิเมด็ และอาหารสตัวน์ำ้

งานจดัแสดงสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี 
สำหรบัภาคอตุสาหกรรมอาหารสตัว์

อาหารสตัวเ์ลีย้งชนดิแหง้ และอาหารสตัวน์ำ้
และรวมไปถงึเทคโนโลยเีชือ้เพลงิชวีมวลอดัเมด็อกีดว้ย

งานแสดงเทคโนโลยใีหมล่า่สดุเกีย่วกบัธญัพชืและ
การแปรรปูธญัพชื โรงสขีา้ว โรงแปง้

อตุสาหกรรมการผลติอาหารประเภทเสน้ 
ขนมอบกรอบ และซเีรยีลอาหารเชา้

งานจัดแสดงสินค้าอาหารสัตว์และธัญพืชที่ ใหญ่ที่สุดของเอเชีย

29 – 31 มีนาคม 2556 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย

lll มีการจัดแสดงสิ่งใดบ้างในงาน FIAAP Asia 2016?
• สว่นผสม • สารเตมิแตง่ • อปุกรณใ์นงานกำหนดสตูรอาหาร • อปุกรณห์อ้งปฏบิตักิาร 
• อปุกรณใ์นงานควบคมุคณุภาพ

lll มีการจัดแสดงสิ่งใดบ้างในงาน VICTAM Asia 2016?
• เทคโนโลยกีารผลติอาหารสตัว ์• บรรจภุณัฑ ์• เทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน 
• อปุกรณเ์สรมิ • เทคโนโลยเีชือ้เพลงิชวีมวลอดัเมด็

lll มีการจัดแสดงสิ่งใดบ้างในงาน GRAPAS Asia 2016?
• เทคโนโลยโีรงสขีา้วและการจดัเรยีงเมลด็ • เทคโนโลยโีรงแปง้ • เครือ่งอดัแผน่และ
เครือ่งอดัเกลยีว • ระบบแปรรปูธญัพชื • สารเตมิแตง่

lll งานประชุมทางวิชาการ
แตล่ะนทิรรศการกจ็ะจดังานประชมุวชิาการของตนเอง ไดแ้ก:่
• 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 ครัง้ที ่2 • ASEAN Feed Summit ครัง้ที ่2

lll สนับสนุนโดย
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ประเทศไทย • กรมปศสุตัว ์ประเทศไทย 
• กรมประมง ประเทศไทย • สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวไ์ทย • สมาคมโรงสขีา้วไทย 
• หอการคา้แหง่ประเทศไทย • สหพนัธผ์ูผ้ลติอาหารสตัวอ์าเซยีน 
• สำนกังานสง่เสรมิการจดัการประชมุและนทิรรศการ ประเทศไทย

lll ผู้จัดงาน
Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
โทรศพัท:์ +31 (0)33 246 4404 แฟกซ:์ +31 (0)33 246 4706 
อเีมล: expo@victam.com
www.fiaap.com  www.victam.com  www.grapas.eu
พบกบัเราบน Twitter, Facebook, LinkedIn และ Google+ หรอืสแกนรหสั QR

ตลาดการคา้ระดบัโลกในมอืคณุ–งานนทิรรศการนานาชาตใินเมอืงทีเ่ปน็จดุนดัพบของผูค้นหลายเชือ้ชาตแิละตลาดการคา้ขนาดใหญ่

lll ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี
ลงทะเบยีนเขา้ชมงานฟรทีางออนไลนต์ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2015 ที:่
www.victam.com




