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FIAAP Asia 2014 คือนิทรรศการและการสัมมนา
เฉพาะทางสำหรับส่วนผสม สารเติมแต่ง และสูตร
สำหรับอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เล้ียง
ชนิดแห้งที่ครอบคลุมทั้งตลาดเอเซีย/แปซิฟิก

VICTAM Asia 2014 คือนิทรรษการเทคโนโลยกีารผลิต
อาหารสตัว์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในขณะน้ี
อุปกรณ ์เทคโนโลย ีพร้อมทัง้ระบบประกอบทีต้่องการ
และจำเป็นสำหรับการผลิตอาหารสำหรับสตัว์ สตัว์น้ำ และ
อาหารสตัว์เล้ียงชนิดแหง้อยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธผิล
ภาคสว่นเคร่ืองจกัรการผลิตชีวมวลอัดเมด็ทีอ่ยูภ่ายใน
นิทรรศการได้เติบใหญข่ึน้มากในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา

ภาคสว่นน้ีเป็นทีนิ่ยมและสำคัญมากขึน้เร่ือย ๆ เน่ืองจาก
ชีวมวลอัดเมด็ได้รับการมองว่าเป็นแหล่งพลังงานสเีขยีว
ทางเลือกในอุตสาหกรรมการใหก้ำเนิดพลังงานทัง้ใน
เอเซีย/แปซิฟิกและทกุ ๆ ทีบ่นโลก 

GRAPAS Asia 2014 คืองานแสดงเพ่ือการค้าใน
ภูมิภ าคเอเซีย/แปซิฟิกสำหรับภาคส่วนการแปรรูป
ธัญพืช งานแสดงน้ีจัดแสดงการสีข้าวและผลิตแป้ง
การแปรรูปธัญพืช การเก็บรักษา การถนอมอาหาร
และการกระจายสินค้า การผลิตในอุตสาหกรรมบะหมี่
และพาสต้า การผลิตซีเรียลอาหารเช้า และขนม
ขบเคี้ยวประเภทขึ้นรูป อ่านต่อหน้า 3 ‰‰

BITEC
กรุงเทพฯ

8 –10 เมษายน
2014

การแสดงน้ีจะจัดขึน้ทีฮ่อลล์นิทรรศการทีท่นัสมยัและตรงความต้องการของศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค หรือ BITEC ในกรุงเทพฯ ต้ังแต่วันที่ 8 –10 เมษายน

ลงทะเบียนผู้เย่ียมชมฟรี 

ไปท่ีเว็บไซต์ของเรา: www.fiaap.com, 

www.victam.com และ www.grapas.eu 

งานแสดงอาหารสตัว์

และโรงสขีา้วท่ีใหญ่ท่ีสดุ

เพ่ือมุ่งเน้นท่ีการประหยัด

ในด้านการผลิต
ในฉบับฤดูใบไมผ้ลิของคุณ

3 ใครควรเขา้ชมงานน้ี?

4 โปรแกรมการสมัมนา

20 รางวัลนวัตกรรม

23 สถานทีจั่ดงาน – BITEC

27 แพ็คเกจพร้อมทีพั่ก

29 ทัง้หมดเกีย่วกบักรุงเทพฯ

31 สว่นตัวอย่างผูแ้สดง

51 ขอ้มลูติดต่อ
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ข่าวการจัดแสดง
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งานประจำปี 2014 มีหัวข้อว่า “A PARTNERSHIP IN SYNERGY” เน่ืองจากเป็นการแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง
กันและกัน
FIAAP – กบัสว่นผสมและสารเติมแต่งสำหรับอาหารสตัว์น้ันเช่ือมโยงโดยตรงกบั VICTAM –ในด้านการแปรรูปอาหาร
สัตว์ และอุปกรณ์ประกอบ การจัดแสดงทั้งคู่จะดึงดูดผู้เยี่ยมชมจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และยังมีความสัมพันธ์ระหว่าง VICTAM และ GRAPAS – ซ่ึงเป็นการจัดแสดงการสีข้าวและการผลิตแป้ง เทคโนโลยี

การแปรรูปธัญพืช และอุปกรณ์ประกอบอีกด้วย แน่นอนว่ามีธัญพืชหลายประเภทถูกใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 
และพบว่าอุปกรณ์ประกอบมากมายที่อยู่ในโรงงานอาหารสัตว์ก็ใช้งานอยู่ในโรงสีข้าวหรือโรงงานผลิตแป้งเช่นกัน
และยังรวมถึง–ระบบการเก็บรักษา สายพาน อุปกรณ์บรรจุถุง เคร่ืองจักรอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
และอ่ืน ๆ อีกมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโดยรวมของภาคส่วนเหล่าน้ีเป็นเหตุผลหลักของความน่าสนใจของการจัดแสดงคร้ังน้ี

ที่มีต่อเจ้าของ/ผู้จัดการโรงสีจากเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจากภูมิภาคอ่ืน ๆ

ถ้าคุณคือ

• CEO • กรรมการ • เจ้าของโรงสี • ผู้จัดการโรงสี • พนักงานจัดซ้ือ • นักโภชนาการ 

• ผู้คิดค้นสูตรอาหาร • สัตวแพทย์ • ผู้แปรรูป

จาก

• โรงงานอาหารสัตว์ • โรงงานอาหารสัตว์น้ำ • ผู้ผลิตอาหารสัตว์เล้ียงชนิดแห้ง • สถานท่ีฟักไข่ 

• ฟาร์มปลา • โรงงานผสมอาหารสัตว์ • ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ • โรงสีข้าว • โรงงานผลิตแป้ง 

• โรงงานแปรรูปธัญพืช • อาคารเก็บรักษาธัญพืช • การท่าเรือ • โรงงานแปรรูปอาหาร

‰‰ ต่อจากหน้า 1

นิทรรศการ GRAPAS เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา เน่ืองจากนิสัยการกินเร่ิมเปล่ียน

ทั่วทั้งเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เน่ืองจากขัน้ตอนการผลิตภายในโรงสซัีบซ้อนขึน้ ดังน้ัน 

โอกาสในการประหยัดต้นทุนจึงเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 

เทคโนโลยีใหม่หมายความว่า สามารถใช้โภคภัณฑ์

พ้ืนฐานที่แตกต่างกันภายในสูตรอาหารสัตว์ได้ ดังน้ัน

จึงทำให้ผู้คิดค้นสูตรใช้ส่วนผสมและสารเติมแต่งทั้งแบบ

พ้ืนฐานและแบบพิเศษที่ตนไม่สามารถใช้ได้เมื่อหลายปีก่อนได้ 

ส่วนผสมเหล่าน้ีมีวางจำหน่ายในตลาดตลอดเวลา และ

จะพบได้ที่ช้ันสินค้าของ FIAAP ในงานน้ีอีกด้วย

แต่สิ่งดังกล่าวน้ีอาจอยู่ในไลน์การผลิตจริง ๆ แล้วก็ได้

ซ่ึงคุณอาจพบและทราบถึงความประหยัดสูงสุดก็ได้

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสองปัญหาสำหรับเจ้าของ/ผู้จัดการ

โรงสีก็คือ ต้นทุนด้านพลังงานที่เพ่ิมขึ้น และการสูญเสีย

เวลาในการผลิตผ่านการเปล่ียนไลน์หรือแม่แบบ และ

/หรืออุปกรณ์ที่ผิดพลาด 

ผู้จำหน่ายเทคโนโลยีนานาชาติมากมายได้นำเสนอ

หรือกำลงันำเสนออปุกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

มากขึ้น ระบบเหล่าน้ีอาจแพงกว่าในตอนต้น แต่เมื่อทำ

การเปรียบเทียบอย่างง่าย ๆ สำหรับการใช้พลังงานที่ลดลง

ก็จะเห็นได้ว่ามีประสิทธิผลด้านต้นทุนภายในสองถึง

สามปี และโดยไม่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของตัว

เคร่ืองจักรเองที่อาจเพ่ิมขึ้นด้วย

บางโรงสีอาจผลิตชีวมวลอัดเม็ดได้เองเพ่ือใช้ในภาย

ในโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้เอง

เทคโนโลยีใหม่และที่ได้รบัการปรับปรุง และเคร่ืองจักร

อัตโนมัติ นอกจากจะมีประสิทธิภาพด้านพลังงานแล้ว

ก็ยังสามารถนำประสิทธิผลที่ยิ่งใหญ่ภายในขั้นตอนการ

ผลิต รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปลายทางได้ว่าจะให้

เป็นแบบป่นหรือแบบอัดเม็ด ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ปลาย

-ทางที่ได้รับการปรับปรุง มีราคาถูกลง และปลอดภัยขึ้น

คุณจะเหนือกว่าคู่แข่งของคุณ ซ่ึงจะปรับปรุงอัตราการ

หมุนเวียนของคุณ และในที่สุดก็คืออัตราผลกำไรของคุณ

ผู้เยี่ยมชมสามารถพบสินค้าทั้งหมดน้ีและอ่ืน ๆ ได้ที่

ช้ันสินค้าของ VICTAM

GRAPAS จะมุ่งเน้นที่การประหยัดต้นทุนและประสิทธิ

-ผลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งน้ีจะครอบคลุมถึงสถานที่

เก็บรักษา การขนส่งข้าวและธัญพืช หรือทำให้การผลิต

หลังจากเก็บเกี่ยวง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่สูญเสียในเวลา

น้ีมีมากเกินไป ข้าว/ธัญพืชอาจเสียหายระหว่างการ

ขนส่ง สถานที่เก็บรักษาก็เป็นอีกหน่ึงปัญหา อุณหภูมิ

จะต้องถูกต้องและคงที่ รวมถึงปริมาณความช้ืน และอ่ืน ๆ

ถ้าแห้งเกินไป ธัญพืชจะเสียหาย และถ้าช้ืนเกินไป

ธัญพืชก็จะเน่า การมีปรสิตเช่นสัตว์ฟันแทะและแมลง

ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้วงก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหน่ึง

ซึ่งเจ้าของโรงสีและผู้แปรรูปจะต้องค้นหาคำตอบ

ของปัญหาของตน

ผู้เยี่ยมชมจะพบทางแก้ปัญหาเหล่าน้ีและอ่ืน ๆ

เมื่อเข้าชมนิทรรศการและเขา้ร่วมการสมัมนา

ใครควรเข้าชมงานนี?้

ขอ้มลูการลงทะเบียนผูเ้ยีย่มชม
ถึงเวลาไปที่เว็บไซต์ของเราที่ www.fiaap.com, www.victam.com และ www.grapas.eu และลงทะเบียนออนไลน์
ได้ฟรี เพื่อเป็นผู้เยี่ยมชมงานแสดงอาหารสัตว์และการสีข้าวและธัญพืชที่ใหญ่ที่สุดและล้ำหน้าที่สุดในเอเซีย
คุณจะยังพบรายการผู้แสดงที่ยืนยันแล้วแบบเต็ม โปรแกรมการสัมมนาและการลงทะเบียน และอ่ืน ๆ
ผู้เยี่ยมชมการจัดแสดงจะสามารถเข้าร่วมการจัดแสดงเพื่อการค้าทั้งสามได้ฟรีด้วยต๋ัวผู้เยี่ยมชมใบเดียว

ต๋ัวจะสามารถใช้ได้สำหรับทั้งสามวันของการจัดแสดง
คุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการขอรับวีซ่าเพื่อเดินทางมาประเทศไทย หรือคุณต้องการโรงแรม วิธีเดินทางมาที่ BITEC

และที่อ่ืน ๆ ในกรุงเทพฯ? เราช่วยคุณได้ คุณจะพบข้อมูลเหล่าน้ีและหัวข้ออ่ืน ๆ ที่น่าสนใจในหน้าต่อไปน้ี
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การสัมมนา

Aquafeed Horizons Asia 2014 8 เมษายน 2014
Aquafeed Horizons คร้ังที่ 7 แสดงความก้าวหน้าในด้านสูตรอาหารและโซลูชันการแปรรูป

ความเติบโตอย่างต่อเน่ืองของการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ

ขับเคล่ือนอุปสงค์ด้านอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ

อุตสาหกรรมน้ีอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ ซ่ึงต้องค้นหา

วิถีทางในการเติบโตอย่างยั่งยืน ทางหน่ึงคือปรับปรุง

คุณภาพของส่วนผสมที่มีอยู่ อีกทางหน่ึงคือ เพ่ิม

สารอาหารในอาหารสัตว์ อีกทางหน่ึงคือ ค้นหา

แหล่งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอ่ืน ๆ

การสัมมนา Aquafeed Horizons Asia คร้ังที่ 7 จะ

มองถึงแนวทางและการให้อาหารเพ่ือสุขภาพ ด้วยการ

ตระหนักถึงความสำคัญของโซลูชันการแปรรูปไปจนถึง

การผสมโดยรวม จึงจะมีการแสดงเทคโนโลยีการผลิตด้วย

การอัพเกรดสารอาหาร

มีการใช้เอนไซม์จากภายนอกเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้แน่ใจถึง

การใช้สารอาหารที่ดีขึ้นในอาหารสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม

ความไม่แน่นอนของอุปทานทั่วโลกและราคาของส่วน

ผสมโปรตีนทั่วไปอาจทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำทั่วโลก

ไม่สบายใจ 

ทางแก้ปัญหาหน่ึงก็คือ ลดความแตกต่างโดยทั่วไปใน

ด้านคุณภาพของโปรตีน และเพ่ิมเน้ือโปรตีนที่สามารถ

ย่อยได้โดยเพ่ิมเอนไซม์ย่อยโปรตีนในอาหารสัตว์

ส่วนผสมทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนเกม

ส่วนผสมทางเลือกกำลังเร่ิมเข้าสู่ตลาด ผู้เล้ียงปลา

มากมายกำลังมองไปที่สาหร่าย ซ่ึงเป็นทางเลือกที่

ประหยัดและดีต่อสุขภาพสำหรับอาหารสัตว์น้ำ

ด้ังเดิม สาหร่ายมี Omega-3s มากมายและ

สามารถอัดเม็ดเพ่ือขยายอายุในการจัดเก็บได้

ซ่ึงสามารถเป็นการลดต้นทุนอาหารปลาได้

อย่างมาก รวมถึงสารอาหารที่ได้รับการปรับปรุงด้วย

มีการอภิปรายโอกาสในการลงทุนในสาหร่ายในฐานะ

เคร่ืองมือที่ทำให้ฟาร์มปลาสะอาดแล้ว ก็ยังเล้ียงประชากร

ปลาอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ส่วนผสมอาหารสัตว์ใหม่เอ่ียมที่สร้างเสียงฮือฮาใน

อุตสาหกรรมที่ได้กลายเป็นหัวข้อในการวิจัยและพัฒนา

โดยองค์กรวิจัยแห่งชาติออสเตรเลีย, CSIRO มานาน

กว่าหน่ึงทศวรรษแล้ว ส่วนผสมชีวภาพสำหรับอาหาร

-สัตว์ใหม่น้ีจะถูกวางตลาดในเร็ว ๆ น้ี เพ่ือการผสมใน

อาหารกุ้ง ไม่เพียงแค่สาธิตแล้วว่าเพ่ิมอัตราการเติบโต

ในกุ้งระหว่าง 20 ถึง 40% และให้การป้องกันจุลชีพก่อ

-โรคบางตัวที่เป็นที่รู้จักแล้ว แต่ยังลดภาระพ่ึงพิงทรัพยากร

ทางทะเลที่มีราคาแพงและอาจไม่ยั่งยืนได้อีกด้วย

ตัวแทนจะได้ฟังผลการทดลองให้อาหารด้วย Novaq

รวมถึงการปรับใช้ที่เป็นการพลิกเกมซ่ึงอาจเกิดขึ้นใน

ด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไปในอนาคต

อาหารท่ีมีต้นทุนต่ำท่ีสุดมีไว้สำหรับพวกท่ีถูกหลอก

ได้ง่าย! 

Dr. Richard Smullen ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของบริษัท

อาหารสัตว์ในออสเตรเลีย Ridley AgriProducts กล่าวว่า

สายตาของผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ันได้เปล่ียนจาก “สูตรที่

มีต้นทุนต่ำที่สุด” ไปนานสองนานแล้ว และในขณะน้ีซ่ึง

การประหยัดเงินเป็นประเด็นของต้นทุนส่วนที่ใหญ่ที่สุด

เพียงอย่างเดียวของเกษตรกร ดังน้ัน การทำสูตร

อาหารสัตว์ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดจึงเป็นอันตรายอย่างเห็น

ได้ชัดเมื่ออยู่ที่ “หน้าผาของความเสี่ยง” ด้วยความไม่

แน่นอนของตลาดปลาที่เป็นอาหารและน้ำมัน ความ

ผันผวนของค่าเงินและปัญหาด้านความยั่งยืน ก็

ยังไม่เคยมีเวลาใดที่ผู้คิดค้นสูตรอาหารของบริษัท

อาหารสัตว์อยู่ภายใต้แรงกดดันสูงเพ่ือลดต้นทุนด้าน

อาหารสัตว์ให้ต่ำที่สุด แต่ได้ปลาและกุ้งที่มีคุณภาพ

สูงที่สุดเท่าน้ีมาก่อน การถูกล่อลวงให้ใช้วัตถุดิบที่มี

คุณลักษณะต่ำลงและปรับสูตรให้ตรงกับความคาดหวัง

ทางการค้าน้ันเป็นสิ่งที่ง่ายมาก

ในการกล่าวที่เร้าใจของเขา Dr. Smullen จะให้กรณี

ศึกษาที่แสดงว่า อาหารสัตว์ในปัจจุบันก็สามารถ

ตรงกับการพิจารณาข้างต้นทั้งหมดและสามารถปรับปรุง

การเติบโต FCR และสุขภาพโดยรวมของปลาและกุ้ง ‰
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SPONSORED BY 

AQUAFEED HORIZONS ASIA 2014 
April 8. 2014, BITEC, Bangkok 

Aquafeed.com is proud to  present the popular international conference "Aquafeed Horizons Asia" 

once again during FIAAP & VICTAM 2014. The 7th in the series will focus on advances in formulation 

and processing that offer practical solutions to commercial aquafeed companies in terms of                   

production efficiency, quality improvement and profitability. 

An Aquafeed.com Conference in association with Victam International and supported by: Thai Ministry of Agriculture &                    
Co-Operatives, Thai Department of Livestock Development, Thai Department of Fisheries, Thai Feed Mill Association, Thai Rice 

Processing Association, Thai Petfood Industry Association, Thai Chamber of Commerce                                          
and the Thai Conventions & Exhibition Bureau.  

feedconferences.com 

            
           “Early Bird” discount registration closes January 31st! Full details and registration at: 

*PROGRAM 

 

Ingredients & Formulation 

Novacq – Commercializing the paradigm shift in                
shrimp nutrition 

Dr. Matthew Briggs, Ridley AgriProducts Pty. Ltd., Australia 
 

Least cost diets are for suckers –                                            
economic formulations for 2020 

Dr. Richard Smullen, Ridley AgriProducts Pty. Ltd., Australia 
 

Protease in aquaculture feed - better quality,                         
better profit or both?  

Dr. M A Kabir Chowdhury, Jefo Nutrition Inc., Canada 
 

Functional feed additives to reduce the impact from            
bacterial diseases on shrimp production 

Dr. Peter Coutteau, Nutriad International NV, Belgium 
  

Algae as fish feed, a panacea for aquaculture? 
Jose Sanchez, Origin Oil, USA 

 
Processing Technology 

High capacity and cost efficient aquafeed production 
Finn Normann Jensen, Andritz Feed & Biofuel , Denmark 

 
Improving aqua feed buoyancy and pellet uniformity          

with density controllers and revolver die 
Cristian Atienza, Bühler, Switzerland 

 
Single use or multiple purpose extruder designs 

Joseph P. Kearns, Wenger Manufacturing, USA 
 

Process and technology considerations for efficient               
drying of aquafeed of varying sizes   

Dan Poirier, Bühler Aeroglide, Switzerland 
 

*Program subject to change 

The conference language is English with simultaneous Thai interpretation  

Special rates are available for early registration, combined registration with FIAAP conference, students, 

for Thai delegates and for groups of three or more people registering at the same time. 

An Aquafeed.com 
conference 
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ในฟาร์มได้จริง ในขณะเดียวกัน การตัดสินใจที่ไม่ดีก็

ทำให้คุณต้องเสียเงินเป็นจำนวนไม่น้อย

คำตอบท่ีมีต่อ EMS?

ผู้เพาะเล้ียงกุ้งชาวไทยยังวนเวียนอยู่กับโรคระบาดใหม่

ล่าสุดที่ลุกลามอย่างรวดเร็วที่กำลังทำลายอุตสาหกรรม

ของตน “กลุ่มอาการตายก่อนวัยอันควรในกุ้ง” (Early

Mortality Syndrome - EMS) เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว่า

ในทางเทคนิคในช่ือ กลุ่มอาการตับวายเฉียบพลัน (Acute

Hepatopancreatic Necrosis Syndrome - AHPNS)

โรคของกุ้งใหม่น้ีกำลังทำลายการผลิตกุ้งในประเทศ

ผู้ผลิตกุ้งหลักของโลกสามประเทศ: ประเทศจีน

ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม–และในตอนน้ีก็ได้

หยุดการผลิตในอินเดียไปแล้ว

โรคระบาดจากไวรัสไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่สำหรับผู้ผลิต

กุ้ง แต่ EMS เกิดจากแบคทีเรียกและยากที่จะกำจัดให้

หมดสิ้นไปจากสภาพแวดล้อมการผลิต ตัวแทนจะได้เรียนรู้

เกี่ยวกับบทบาทที่อาหารสัตว์ที่มีการทำงานต่าง ๆ มี

ในกลยุทธ์การต่อสู้กับโรค

เทคโนโลยีการแปรรูป

การอัดผ่านขึ้นรูปกลายเป็นจุดสนใจที่สำคัญของการสัม

-มนาอีกคร้ัง การพูดคุยทางเทคนิคโดยสามบริษัทเทคโน

-โลยีการอัดผ่านขึ้นรูปหลัก รวมถึงโซลูชันในการตากแห้ง

อีกด้วย แม่แบบการอัดผ่านขึ้นรูปสำหรับการทำรูปทรง

น้ัน จะต้องพบกับโหลดที่สูงที่สุด เน่ืองจากอุณหภูมิ

การเสียดสี การกดดัน และการสึกหรออย่างไม่ต้องสงสัย

การออกแบบแม่แบบมักเป็นความแปรผันที่สำคัญ

เน่ืองจากรูปแบบของแม่แบบจะกระทบต่อคุณภาพ

ทางกายภาพของการอัดเม็ด จะมีการอธิบายเกี่ยวกับ

แม่แบบหมุนชนิดใหม่ รวมถึงการควบคุมความหนา

-แน่นและ SME อีกด้วย 

มีการออกแบบเคร่ืองอัดผ่านที่หลากหลายเพื่อการใช้

งานเฉพาะอย่างและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ทำให้สามารถสร้าง

ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากมายด้วยอปุกรณ์เคร่ืองเดียว

ตัวแทนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกเคร่ืองจักร จัดการ

อุปกรณ์เสริมเหล่าน้ี รวมถึงพิจารณาว่าระบบหรืออุปกรณ์

เสริมใดที่เหมาะสมกับความต้องการของตน 

การลงทะเบียนและรายละเอียด

Aquafeed Horizons Asia 2014 “ความก้าวหน้าในด้านการแปรรูปและสูตรอาหารสัตว์” จะเร่ิมต้ังแต่ 9.00 น. – 17.00 น.

ของวันที่ 8 เมษายน 2014 ที่ห้อง 224/225 ที่ BITEC กรุงเทพฯ

ภาษาที่ใช้ในการสัมมนาคือภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลทันทีเป็นภาษาไทยในอัตราพิเศษสำหรับตัวแทนชาวไทย

มีส่วนลดสำหรับนักเรียน ผู้เยี่ยมชมเป็นกลุ่ม และเมื่อคุณจองต๋ัวเข้าชมงาน FIAAP Conference Asia (ซ่ึงจัดในวันที่ 

9 เมษายน 2014 ที่สถานที่และในเวลาเดียวกัน) ลงทะเบียนทันทีเพ่ือรับราคาที่ดีที่สุดที่ www.feedconferences.com

การลงทะเบียน ‘ล่วงหน้า’ จะปิดในเร็ว ๆ น้ี!

AQUAFEED HORIZONS ASIA 2014 โปรแกรม

ส่วนผสมและสูตรอาหารสัตว์

Novacq – การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางการค้าในสารอาหารสำหรับกุ้ง

Dr. Matthew Briggs ผู้จัดการโครงการด้านเทคนิค – NovacqTM Commercialization, 
Ridley AgriProducts Pty. Ltd. ออสเตรเลีย

อาหารท่ีมีต้นทุนต่ำท่ีสุดมีไว้สำหรับพวกท่ีถูกหลอกได้ง่าย – สูตรอาหารสัตว์ท่ีประหยัดสำหรับปี 2020

Dr. Richard Smullen ผู้จัดการด้านเทคนิค Ridley AgriProducts Pty. Ltd. ออสเตรเลีย

เอนไซม์ย่อยโปรตีนในอาหารสัตว์น้ำ – เพ่ือคุณภาพท่ีดีกว่า เพ่ือกำไรท่ีดีกว่า หรือท้ังคู่?

Dr. M A Kabir Chowdhury ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ Jefo Nutrition Inc. แคนาดา

สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ท่ีมีการทำงานอื่น ๆ เพ่ือลดผลกระทบจากโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย 

ในผลิตภัณฑ์กุ้ง

Dr. Peter Coutteau ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ – สัตว์น้ำ Nutriad International NV, 
เบลเยียม 

สาหร่ายในฐานะอาหารปลา คือยาครอบจักรวาลสำหรับสัตว์น้ำ?

Jose Sanchez รองประธารฝ่ายรับประกันคุณภาพและบริการ Origin Oil สหรัฐฯ

เทคโนโลยีการแปรรูป

การผลิตอาหารสัตว์น้ำประสิทธิภาพสูงและคุ้มทุน

Finn Normann Jensen ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาดทั่วโลก Andritz 
Feed & Biofuel A/S

การปรับปรุงการลอยตัวของอาหารสัตว์น้ำและรูปแบบการอัดเม็ดด้วยตัวควบคุมความหนาแน่น 

และแม่แบบหมุน

Dr. Cristian Atienza ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ Bühler

การออกแบบเครื่องอัดผ่านแบบเดียวหรือหลายจุดประสงค์

Joseph P. Kearns ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ Wenger 
Manufacturing, Inc., 

การพิจารณาขั้นตอนและเทคโนโลยีสำหรับการอบแห้งอาหารสัตว์น้ำ 

ขนาดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

Dan Poirier, Director ฝ่ายวิศวกรรมขั้นตอนและนอกสถานที่ Bühler Aeroglide

โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงได้

การสัมมนา
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09:30-10:00

10:00-10:15

10:15-10:45

10:45-11:15

11:15-11:45

11:45-12:00

12:00-13:00

Register today at: 

http://conta.cc/1buKAJt

13:00-13:15

13:15-13:45

13:45-14:15

14:15-14:45

14:45-15:00

15:00-15:15

15:15-15:30

15:30-16:00

16:0016:30

16:30-17:00

17:00

Proud to be the chosen patron of the GRAPAS Conference
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การสัมมนา

การสมัมนา GRAPAS Asia Conference 2014
8 เมษายน 2014
คริสต์มาสบอกเวลานับถอบหลังสู่การสัมมนา GRAPAS Asia Conference 2014 และตัวแทนที่วางแผนว่าจะเข้าร่วมการจัดแสดงน้ี

และลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับของขวัญวันปีใหม่ล่วงหน้า

ข้อเสนอของปีน้ีที่มีให้แก่ตัวแทนที่เข้าร่วมนิทรรศการ

GRAPAS และนิทรรศการ FIAAP และ Victam Asia

ซ่ึงทั้งหมดจัดที่ BITEC กรุงเทพฯ ต้ังแต่วันที่ 8-10 

เมษายน 2014 คือโอกาสในการรับและเลือกการ

สัมมนาที่ตนต้องการเข้าร่วม

“แนวคิดคือ ไม่กินเวลาที่มีค่าของผู้เยี่ยมชมในการ

จัดแสดงมากจนเกินไป” Roger Gilbert แห่ง 

Perendale Publishers Ltd. ผู้จัดการสัมมนา GRAPAS

Conference กล่าว

“ในการจัดแสดงคร้ังล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2012

เราพบว่าตัวแทนจำนวนมากไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมการ

สัมมนาท้ังวัน และได้ออกจากการสัมมนาและกลับไปที่

หน้าที่อ่ืน ๆ ของตน ดังน้ัน ในการสัมมนา GRAPAS

Conference ที่กำลังจะมาถึง เราได้จัดการอย่างชาญ

-ฉลาด โดยจัดโครงสร้างของโปรแกรมเพ่ือให้ผู้แทนเลือก

รับการสัมมนาตอนที่ตนต้องการเน้นเป็นพิเศษ และการ

สัมมนาตอนใดที่ตนสามารถข้ามได้”

โปรแกรมการสัมมนา GRAPAS Conference ปี 2014

ได้แยกออกเป็นสามหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง: ส่วนแรก

ครอบคลุมถึงการบดผสมอาหารสัตว์ ส่วนที่สองคือการ

ผลิตแป้ง และส่วนที่สามคือการสีข้าว และด้วยการ

นำเสนอที่ไม่ผูกขาดกับหลักการสำคัญที่เช่ือมโยงกับ

แต่ละหัวข้อ แต่เกี่ยวกับแวดวงที่เกี่ยวข้อง

ซ่ึงตัวแทนจะพบว่าเป็น

ประโยชน์และควรเรียนรู้

“เราร่วมงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประ

-เทศไทยและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเกี่ยวกับการนำ

เสนอหลักในประเทศไทยเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ภาคส่วนข้าว เราได้ครอบคลุมหัวข้อน้ีในการสัมมนาคร้ังก่อน

และเป็นไฮไลต์สำหรับผู้เยี่ยมชมด้วย และยังมีคำขอให้จัดซ้ำ

โดยเน้นที่การพัฒนาและความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน

ในอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ผลิต

หลักของโลกและเป็นผู้ส่งออกเจ้าสำคัญของตัวแทนโรงสี

ต่าง ๆ จากทั่วทั้งเอเซีย ซ่ึงจะมาที่ประเทศไทยเพ่ือ

เยี่ยมชมนิทรรศการ GRAPAS” คุณ Gilbert กล่าว

การนำเสนอทางเทคนิค

สิ่งที่ต้องจำคือ การสัมมนา GRAPAS Conference ที่มี

ระยะเวลาหน่ึงวันน้ีเป็นงานสำหรับผู้พูดจากบริษัทที่จัด

แสดงในนิทรรศการ GRAPAS Exhibition ผู้จัดได้

สอบถามทีมเทคนิคจากหลายบริษัทที่มาจัดแสดงในงาน

เกี่ยวกับหัวข้อและผู้พูดที่มีการพัฒนาและคำแนะนำที่

น่าสนใจที่จะมีให้แก่โรงงานต่าง ๆ ที่เข้าเยี่ยมชม

“ปีที่แล้วเราได้ต้อนรับโรงงานกว่า 120 แห่งจากทั่ว

ทัง้เอเซยีตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาหน่ึงวัน” คณุ Gilbert กล่าว

“สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราพูดคุยกันระหว่างพักด่ืมกา

-แฟว่า ผู้ที่เยี่ยมชม GRAPAS เพราะต้องการมางานน้ี

จริง ๆ และไม่ใช่ผู้ที่สนใจที่มีภูมิหลังจากธุรกิจอาหารสัตว์

หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ที่เคยได้รับข้อเสนอจาก

Victam และ FIAAP แต่เดิมจะมีจำนวนสักเท่าใด เราคาด

หวังว่าจะมีโรงสีเข้าร่วมงานคร้ังน้ีมากกว่าเดิมมาก

เน่ืองจากปากคำที่แพร่กระจายออกไป และเราก็มี

เวลาเตรียมงานที่ยาวนานอีกด้วย

“ผมใคร่ขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนหลักของเราที่ได้

เสนอผู้พูดและหัวข้อต่าง ๆ หากไม่มีการสนับสนุนเหล่า

น้ี การสัมมนาน้ีก็ไม่อาจจัดให้ผู้เยี่ยมชมโดยไม่มีค่า

ธรรมเนียมใด ๆ ได้” 

บริษัทที่สนับสนุนการจัดแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่าน้ี

รวมถึง Amandus Kahl, Bühler, Tapco, Muyang และ

Silos Cordoba เจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ

ของบริษัทดังกล่าวจะเสนอหัวข้อต่าง ๆ ต้ังแต่

การเก็บรักษาไปจนถึงการผลิตบะหมี่หรือพาสต้า จาก

การเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์ภายในโรงสีไปจนถึงระบบ เก็บ

-รักษา และจากการประเมินผลิตภัณฑ์ปลายทางไป

จนถึงการลดพลังงานในสภาพแวดล้อมโรงสีข้าว

และอ่ืน ๆ โปรแกรมเต็มมีให้ในเว็บไซต์ GFMT

(www.gfmt.co.uk/grapas) เน้ือหาจะไม่มีการเปล่ียน

-แปลง แต่ผู้พูดและหัวข้ออาจเปล่ียนแปลงเล็กน้อยเมื่อถึง

งานจริง

ลงทะเบียนล่วงหน้าและรับประโยชน์

ในปีน้ี ตัวแทนที่เข้าร่วมนิทรรศการ GRAPAS Exhibition

และวางแผนที่จะเข้าร่วมนิทรรศการ GRAPAS Conference

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า ซ่ึงจะทำให้มี

ป้ายช่ือสำหรับตัวแทนในวันงาน เพ่ือการเตรียม

‘ใบรับรองการเข้าร่วมงาน’ ซ่ึงจะออกหลังจากงาน

และให้ผู้จัดเร่ิมส่ง GFMT ฉบับแรกทางไปรษณีย์

ถึงตัวแทน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสมัครสมาชิก

รายปีฟรี น่ันคือของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่าสำหรับทุก ๆ 

คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือชมงาน GRAPAS

และลงทะเบียนล่วงหน้า คุณ Gilbert กล่าว ‰
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การสัมมนา

การสัมมนา GRAPAS Asia Conference 2014 โปรแกรม

ส่วน A: การเก็บรักษา–อาหารสัตว์ การถนอมอาหาร และการขนส่ง

10:00  น .-10:15 น. เกริ่นนำ

10:15  น .-10:45 น. การนำเสนอท่ีหน่ึง

ความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารและการควบคุมคุณภาพในการจัดการและการสีข้าว 

และการแปรรูปในประเทศไทย

ผู้พูด: รอการยืนยัน

10:45  น .-11:15 น. การนำเสนอท่ีสอง

โซลูชันการปลูกพืช ต้ังแต่เมล็ดข้าวไปจนถึงบะหม่ีและพาสต้า

ผู้พูด: Buhler Group ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

11:15  น .-11:45 น. การนำเสนอท่ีสาม

การบำรุงรักษากะพ้อลำเลียง (Elevator Bucket) ในโรงสี

ผู้พูด: Tapco ประเทศสหรัฐฯ

ส่วน B: แป้ง –การแปรรูปธัญพืชและการจัดการ

13:00  น .-13:15 น. เกริ่นนำ

13:15  น .-13:45 น. การนำเสนอท่ีสี่

การพัฒนาในเทคโนโลยีการโม่แป้ง

ผู้พูด: Muyang ประเทศจีน

13:45  น .-14:15 น. การนำเสนอท่ีห้า

การโม่แป้งท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตภัณฑ์ปลายทางระดับพรีเมียม

ผู้พูด: Buhler Group ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

14:15  น .-14:45 น. การนำเสนอท่ีหก

ระหว่างกำหนดหัวข้อ

ผู้พูด: Amandus Kahl ประเทศเยอรมนี

ส่วน C: เทคโนโลยี–และการพัฒนาการสีข้าว

15:15  น .-15:30 น. เกริ่นนำ

15:30  น .-16:00 น. การนำเสนอท่ีเจ็ด

ข้าวของประเทศไทย: การสร้างมูลค่าสำหรับความปลอดภัยของอาหารและการรักษาความปลอดภัยของอาหาร

ผู้พูด: รอการยืนยัน

16:00  น .-16:30 น. การนำเสนอท่ีแปด

การส่งเสริมการปรับใช้การแปรรูปข้าวท่ีย่ังยืนและมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผู้พูด: Buhler Group ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

16:30  น .-17:00 น. การนำเสนอท่ีเก้า

การเก็บรักษาข้าวเพ่ือป้องกันคุณภาพของข้าว

ผู้พูด: Silos Cordoba ประเทศสเปน

17:00 น. การอภิปรายและปิดการสัมมนา

“ถ้าคุณไม่สามารถลงทะเบียนก่อนงานเร่ิม หรืออยาก

เข้าร่วมงานในนาทีสุดท้าย เราก็ยังมีการลงทะเบียน

ที่หน้างานคอยให้บริการเช่นกัน โดยมีค่าเข้าชมเล็กน้อย

คือเพียง US$10 ต่อคนเท่าน้ัน แต่น่าเสียดายที่การ

ลงทะเบียนหน้างานจะไม่ได้รับ ‘ใบรับรองการเข้า

ร่วมงาน’ หรือการสมัครสมาชิกรายปี GFMT ฟรี

อย่างไรก็ตาม พวกเขาและบุคคลอ่ืน ๆ จะสามารถนำ

International Milling Directory ประจำปี

2013-14 มูลค่า UK£85 กลับบ้านได้ฟรี”

การประชุมสุดยอด Rice Summit

เมื่อ Victam International เป็นเจ้าภาพการประชุมสุด

-ยอด Rice Summit คร้ังแรก (โปรดดูรายละเอียดที่อ่ืน)

ซ่ึงคาดว่าโรงสีข้าวมากมายจากทั่วทั้งเอเซียตะวันออก

-เฉียงใต้จะทราบถึงงาน GRAPAS ในคร้ังน้ีและอาจวางแผน

ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากมายที่มี ซ่ึงจะจัดที่ BITEC

ต้ังแต่วันที่ 8 เมษายน 2014

การติดตามผล 

“หลังจากการจัดแสดงในปี 2012 เรายินดีกับผลลัพธ์

และข้อคิดเห็นที่เราได้รบัเป็นอย่างยิ่ง” คุณ Gilbert เสริม

การนำเสนอส่วนใหญ่ในปีน้ันได้ถูกอัพโหลดขึ้น YouTube

และถูกดูหลายคร้ังในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา

“เราวางแผนที่จะทำสิ่งเดมิอีกคร้ัง ผู้พูดจะพบปัญหา

บางประการในการเตรียมการนำเสนอ และเราต้อง

-การให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดสามารถเข้าถึงได้”

รายละเอียดเกี่ยวกับการดูการนำเสนอจะโพสต์ที่เว็บ

ไซต์ www.gfmt.co.uk/grapas หลังจากการจัดแสดง

โดยสรุป ควรกล่าวว่าการสัมมนาคร้ังน้ีจะมีทั้งในภาษา

อังกฤษและภาษาไทย โดยได้รับความชว่ยเหลือจาก

ล่ามแบบทันทีสำหรับผู้ที่ต้องการด้วย
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THE 5th FIAAP CONFERENCE 
~ Ingredients for Success! ~ 

April 9, 2014. BITEC , Bangkok, Thailand  

Sponsor An Aquafeed.com Conference in association with Victam International and supported 
by: Thai Ministry of Agriculture & Co-Operatives, Thai Department of Livestock         

Development, Thai Department of Fisheries, Thai Feed Mill Association, Thai Rice 
Processing Association, Thai Petfood Industry Association, Thai Chamber of               

Commerce and the Thai Conventions & Exhibition Bureau.  

“Early Bird” registration closes January 31st! Register now and find full details at: 

feedconferences.com 

With a focus firmly on practical application and profitability, the 5th FIAAP Conference shines          
a light on advances in feed ingredients and additives to help you formulate for success. 

Conference language is English, with Thai simultaneous interpretation.                                          

Special rates are available for early registration, combination with Aquafeed Horizon conference, students,            

for Thai delegates and for groups of three or more people registering at the same time. 

 
Program (subject to change) 

 
Effects of diets contaminated with deoxynivalenol 

and supplemented with mycotoxin deactivator 
product on levels of Newcastle disease antibody 

titers in poultry 
Dr. Olga Averkieva, NutriAd International, Belgium 

 
Efficacy of anti-mycotoxin additive must be based 

on target organ protection 
Fernando Tamames III, Vice President,                             

Special Nutrients 
 

Benefits of adding sodium butyrate, a sodium salt 
of the short chain fatty acid butyric acid, in the feed 

of broilers and other farm animals 
Mathieu Cortyl, General Manager Asia Pacific,               

Norel Animal Nutrition, Singapore 
 

Effect of feeding Bacillus-based probiotic on 
growth performance and health of broilers 

Dr. Girish Channarayapatna, Technical Sales Manager, 
Health and Nutrition, Evonik Industries, Singapore 

 

 
The use of protease enzyme in poultry diets –                 

factors to consider for optimum results 
Dr. Glenmer Tactacan, Technical Support Manager  

South East Asia, Jefo Nutrition, Canada 
 

Importance of the gut microbiota for health 
Dr. Ei Lin Ooi, Aqua R&D Manager,                                

Novus International, Vietnam 
 

The use of Lemna based products in aquafeeds  
Marcus Kenny, VP Products Development,                      

Parabel Ltd, Abu Dhabi 
 

Soybeans in animal feed –                                      
more than just crude protein 

Dr. Basilisa P. Reas, Technical Manager-SEA,      
USSEC, Philippines 

 
Highly specific detection of ruminant DNA                     

in aquafeed 
Dr. Gert van Duijn, Project manager,                               
TNO Triskelion BV, Belgium (TBC)    
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ในทศวรรษหน้าที่จะมาถึง ประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น

ประมาณเก้าพันล้านคน ในเวลาเดียวกัน ระดับของสวัส

-ดิภาพจะสูงขึ้นทั่วทั้งโลก สิ่งน้ีส่งผลให้เกิดความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ปลอดภัยมากขึ้น เช่น เน้ือ ผลิตภัณฑ์นม

และไข่ จงึจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์มากขึ้น

เพ่ือการผลิตโปรตีนสัตว์ให้มากขึ้น ผู้จำหน่าย

วัตถุดิบอาหารสัตว์ทราบถึงสิ่งน้ีจากการเพ่ิมขึ้น

ของอุปสงค์และการส่งออก ในเวลาเดียวกัน พวกเขา

ก็พบกับอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นของการควบคุมความปลอดภัย

ของอาหารสัตว์และอาหารที่สามารถพิสูจน์ได้ ใบรับรอง

การรับประกันความปลอดภัยของอาหาร GMP+ 

นานาชาติคือเคร่ืองมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ

อาหารสัตว์เพ่ือให้เป็นไปตามความท้าทายใหม่ ๆ ใน

ตลาดการส่งออก รวมทั้งภายในประเทศด้วย

ความสำคัญของการรับประกันท่ีสามารถพิสูจน์ได้

สองตัวอย่างที่ย้ำความสำคัญของการรับประกันความ

ปลอดภัยที่สามารถพิสูจน์ได้ของอาหารสัตว์ ฤดูใบไม้ผลิ

2010 ข้าวโพดที่ปนเป้ือนจากยูเครนส่งผลให้เกิดได

-ออกซินในไข่ไก่ของเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขายให้ซูเปอร์

-มาร์เก็ตในเยอรมนี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013

หลายประเทศในทวีปยุโรปเผชิญหน้ากับการเพ่ิมขึ้นของ

ข้าวโพดที่ปนเป้ือนอะฟลาทอกซินจากเซอร์เบีย ฮังการี

และโรมาเนีย ซ่ึงนำไปสู่ระดับของอะฟลาทอกซินที่สูง

ขึ้น ซ่ึงพบในผลิตภัณฑ์นม แต่ยังทำให้เกิดความกังวล

เกี่ยวกับอาหารสัตว์และความปลอดภัยของอาหารอีกด้วย

สองตัวอย่างของอิทธิพลของคุณภาพของอาหารสัตว์กับความ

ปลอดภัยในผลิตภัณฑข์องผู้บริโภค ซ่ึงน่ีก็ยังเป็นตัว

-อย่างของคุณลักษณะะสากลของห่วงโซ่อาหารสัตว์อีกด้วย

การรับประกันความปลอดภัยของอาหารสัตว์ 

(GMP+ FSA)

โมดูลการรับประกันความปลอดภัยของอาหารสัตว์เร่ิมต้น

ขึ้นแล้วต้ังแต่ปี 1992 ในฐานะระเบียบวิธีปฏิบัติใน การ

-ผลิตที่ดี ปัจจุบัน สิ่งน้ีกลายเป็นแผนการรับรองที่ได้รับ

การยกระดับขึ้นมาอย่างดีสำหรับทั้งห่วงโซ่อาหารสัตว์

โดยมีเคร่ืองมือต่าง ๆ มากมายได้รับการบูรณาการ

เข้ากับแผนน้ี พื้นฐานก็คอื HACCP และข้อกำหนดสำหรับ

ระบบการจัดการคุณภาพตาม ISO 9001/22000

นอกจากน้ี สำหรับบริษัทอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ ใน

ห่วงโซ่อาหารสัตว์ ก็ยังมีการบูรณาการโปรแกรมที่จำเป็น

ก่อนหน้าอีกด้วย เพื่อการรับรองระดับความปลอดภัย

ที่กำหนดของอาหารสัตว์ รวมถึงยังมีการใช้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ (ระดับสงูสุดของสารที่ไม่พึงประสงค์ที่อนุญาต)

เคร่ืองมือเหล่าน้ีทั้งหมดถูกใช้เพื่อป้องกัน

การปนเป้ือน เคร่ืองมือการแก้ไขคือ ความสามารถในการ

สืบทวนและระบบการเตือนในขั้นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้

ได้ในกรณีที่เกิดอุบัติการณ์ เพื่อหลีกเล่ียงการกระจาย

เพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ปนเป้ือน ปลายปี 2013

เราจะนำเสนอมาตรฐาน GMP+ B1.2 โดยผสาน

มาตรฐาน ISO22000, PAS222 และ GMP+ FSA

การสัมมนา

การประชมุสมัมนา GMP+ Certification 8 เมษายน 2014
การรับรองความปลอดภัยของอาหาร GMP+ คือใบอนุญาตสำหรับการจัดส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เข้าด้วยกัน น่ีจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับบริษัท

อาหารที่จะปฏิบัติตามความต้องการของตลาดเกี่ยว

-กับ ISO22000 รวมถึงการรับรอง GMP+ 

ลูกโซ่ท้ังหมดของห่วงโซ่อาหารสัตว์

แผนการรับรองอาหารสัตว์ GMP+ ครอบคลุมทั้งหมด

ของห่วงโซ่อาหารสัตว์ระหว่างเกษตรกรรมและการทำ

ฟาร์มปศุสัตว์ หลักการสำคัญของ GMP+ คือการเข้าใกล้

ห่วงโซ่ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมความ

-เสี่ยงในธุรกิจอาหารสัตว์ คือ ควบคุมความเสี่ยง

เหล่าน้ีในลูกโซ่ทั้งหมดของห่วงโซ่อาหารสัตว์ เพ่ือป้องกัน

การเกิดและการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ปนเป้ือน

ในทฤษฎี บริษัททั้งหมดในห่วงโซ่อาหารสัตว์จะต้อง

ได้รับการรับรอง GMP+ เพ่ือบรรลุเป้าหมายน้ี้ี

ต้องการรู้ทั้งหมดเก่ียวกับโอกาสสำหรับองค์กรของคุณหรือ?

โปรดเข้าร่วมการสัมมนาของเราในงาน Victam Asia ในวันที่ 8 เมษายน 2014 ต้ังแต่เวลา 13.30 น. – 15.30 น.:

ธุรกิจที่ดีต่อสุขภาพและมีความรับผิดชอบด้วยการรับรอง GMP+: 

โอกาสในธุรกิจอาหารสัตว์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียน โปรดดูเว็บไซต์ของเรา: www.gmpplus.org และการสัมมนา
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การสัมมนา

การสมัมนา FIAAP Asia 2014 9 เมษายน 2014
การสัมมนา FIAAP คร้ังที่ 5– สารเติมแต่งและส่วนผสมล่าสุดสำหรับอาหารสัตว์

ความหลากหลายของส่วนผสมและสารเติมแต่งแบบ

micro- และ macro- ที่มีให้ผู้คิดค้นสูตรอาหารสัตว์ใช้

มีอย่างกว้างขวาง การรู้เท่าทันว่าอะไรมาใหม่ และที่

สำคัญกว่าคือ อะไรที่ให้ประโยชน์ทางการค้าอาจน่า

สับสน สิ่งที่แน่นอนก็คือ การเพ่ิมต้นทุนทำให้การ

ตัดสินใจซ้ือทำได้ยากยิ่งขึ้น: น่ันคือเหตุผลว่าทำไมผู้

คิดค้นสูตรอาหารสัตว์และผู้ซ้ือส่วนผสมจากบริษัท

อาหารสัตว์ใหญ่ ๆ จากทั่วทั้งเอเซียแปซิฟิก–และทั่ว

โลก–มางานประชุม FIAAP Conference ด้วยกัน–

เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดและผลการค้นหา

และเพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้พูดที่เป็นผู้เช่ียวชาญช้ันนำ

จากนานาชาติ และแน่นอนที่สุด เพ่ือพบปะเพ่ือน ๆ

ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

โปรตีน

ถั่วเหลืองเป็นสิ่งที่ถูกจัดว่าสำคญัในการผลิตอาหารสัตว์

แต่ยังมีสิ่งสำคัญอ่ืน ๆ ในพืชน้ำมันชนิดน้ีอีก นอกเหนือ

จากโปรตีนดิบ การสัมมนาน้ีจะมองไปที่พารามิเตอร์

คุณภาพ เช่น กรดอะมิโนรวม กรดอะมิโนที่สามารถ

ย่อยได้ พลังงานที่สามารถย่อยได้ พลังงานที่สามารถ

เผาผลาญได้ และพลังงานสุทธิ รวมถึงการจัดหา

และการตั้งราคาอีกด้วย 

จากถั่วเหลืองที่เป็นที่รู้จักกันดี ตัวแทนจะได้เรียนรู้เกี่ยว

-กับอาหารสัตว์โปรตีนสูงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งหน่ึงสิ่ง

สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนเพ่ือปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก

น่ันคือแหนธรรมดา ๆ ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เหตุใดจึง เกิด

ความฮือฮากับแหน? ก็เพียงแค่ปล่อยลงไปเท่าน้ัน พืช

ท่อลำเลียงที่เติบโตได้เรว็ที่สุดในโลกน้ีก็จะเพ่ิมจำนวน

เป็นสองเท่าทุก ๆ 16-48 ช่ัวโมง

ใช้โปรตีนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาหารเสริมเอนไซมใ์นอาหารสตัว์ปีกมุง่เน้นเป็นพิเศษใน

การเพ่ิมพลังงานใหส้งูทีส่ดุและความสามารถในการยอ่ย

ฟอสฟอรัสของอาหาร ความรู้ทัว่ไปทีม่มีากมายเกีย่วกบั

การใช้เอนไซมเ์กีย่วกบับทบาทในการต้ังเป้าหมายของ

อาหารสตัว์ปีกทีไ่มม่แีป้งพอลิแซคคาไรด์และสว่นประกอบ

ไฟเตต การขึน้ราคาอยา่งมากของสว่นผสมโปรตีนใน

อาหารสตัว์ได้จดุประกายความสนใจในการใช้เอนไซม์

ยอ่ยโปรตีนภายนอกขึน้อีกคร้ัง การศกึษาโปรตีนและ 

ความสามารถในการยอ่ยกรดอะมโินในสตัว์ปีกระบุว่า

ปริมาณโปรตีนทีม่คีณุค่าผา่นระบบทางเดินอาหารไป

โดยไมไ่ด้ถกูยอ่ยอยา่งสมบูรณ ์โปรตีนทีไ่มไ่ด้ถกูยอ่ย

น้ีแสดงโอกาสทีดี่ในการใช้เอนไซมย์อ่ยโปรตีนภายนอก

สารเสริมชีวนะ

อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารในสัตว์ปีกทางการ

-ค้าทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินจำนวนมากเน่ืองจาก

ความเติบโตที่ลดลง ระบบภมูิคุ้มกันที่ลดลง การตายที่

รุนแรง และการปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สำหรับ

การบริโภคของมนุษย์ โดยปกติ ตัวส่งเสริมความเติบโต

ของยาปฏิชีวนะ (AGP) ได้มีการใช้ในอาหารสัตว์ปีก

เพ่ือลดผลกระทบของความท้าทายเหล่าน้ี อย่างไรก็ตาม

เน่ืองจากการใช้ AGP ถูกจำกัดและ/หรือถูกห้ามใช้

ทั่วโลก จึงมีการค้นหาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกำหนด

กลยุทธ์อ่ืน: การใช้สารเสริมชีวนะคือหน่ึงในวิธีที่มี

ความหวังที่สุด สารเสริมชีวนะสามารถมีฐานมาจากจุลินทรีย์

ต่าง ๆ หลากหลายชนิด แต่สารเสริมชีวนะที่มีฐานมาจาก

แบคทีเรียบาซิลลัสดูจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับการใช้ในอาหารสัตว์ เน่ืองจากทนต่อความร้อน

ภาพแวดล้อมที่มีค่า pH รุนแรง แรงดัน ยาประเภท

Coccidiostats และยาปฏิชีวนะ สารเสริมชีวนะ

ที่มีฐานมาจากแบคทีเรียบาซิลลัสเป็นทางเลือกที่

ใช้การได้กับ AGP และสามารถปรับปรุงประสิทธิผล

การผลิตสำหรับสัตว์ปีกด้วย

ตัวแทนจะยังได้ฟังเกี่ยวกับการที่พรีไบโอติกและสาร

เสริมชีวนะมีบทบาทสำคัญในอาหารสัตว์น้ำได้อย่างไร

สิ่งเหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับสายพันธุ์ที่บอบบาง เพื่อการใช้ระหว่างขั้นของ

ชีวิตที่วิกฤติเมื่อปลาอ่อนแอต่อลำไส้อักเสบเป็นพิเศษ

เพื่อการป้องกันการติดเช้ือจากจุลชีพก่อโรคที่สามารถ

เพิ่มจำนวนในเคร่ืองใน และเพื่อลดการอักเสบที่อาจ

เป็นผลจากปัจจัยต่อต้านอาหารในโปรตีนจากพืช

ไม่ได้เป็นแค่กรด

มีหลักฐานเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ว่ากรดบิวทีริคมีเอกลักษณ์

ที่น่าสนใจที่ทำให้มัน “ไม่ได้เป็นแค่กรด” นอกจากน้ี

ผลการต่อต้านแบคทีเรียที่มีการศึกษาอย่างดี

โซเดียมบิวทิเรตเป็นที่รู้จักกันว่าจะเสริมการผลิต

สารคัดหล่ังจากตับอ่อน ซ่ึงรวมถึงเอนไซม์ และยังกระตุ้น

ฮอร์โมน เช่น อินซูลิน ซ่ึงจะกลายเป็นการกระตุ้นการพัฒนา

เยื่อบุผิว โซเดียมบิวทิเรตยังปรับปรุงการดูดซึมอิเล็กโทรไลต์

และลดการเกิดอาการท้องร่วง ให้แหล่งพลังงานที่ดีกว่า

แก่ลำไส้เล็กส่วนปลายและเยื่อเมือกทางเดินอาหารส่วน

-ปลาย ข้อมูลล่าสุดมีนัยของผลกระทบที่เป็นบวกต่อระบบ

ภูมิคุ้มกันของสัตว์ด้วย อย่างไรก็ตาม

บิวทิเรตไม่ได้เหมือนกัน

ทั้งหมด: เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ

ผลิตภัณฑ์เช่นกัน

ชนะศึกกับสารพิษจากเชื้อรา

สารพิษจากเช้ือราเป็นความกังวลแม้ในปัจจุบันสำหรับผู้
ผลิตอาหารสัตว์ทั่วโลก และโดยเฉพาะในภูมิภาคศูนย์
-สูตรและใต้ศูนย์สูตร การปนเป้ือนสารพิษจากเช้ือรา
ของอาหารสัตว์อาจลดประสิทธิภาพของสัตว์อย่างเห็น
-ได้ชัด แม้แต่ในระดับที่ต่ำและโดยไม่มีอาการที่เห็นได้
เน่ืองจากสารพิษจากเช้ือรากระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน
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ผลกระทบต่ออาหารท่ีปนเป้ือนด้วยดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol) และถูกเสริมด้วย 

ผลิตภัณฑ์ท่ีทำให้สารพิษจากเชื้อราเสื่อมฤทธ์ิต่อระดับของความเข้มข้นของสารภูมิต้านทานโรค Newcastle 

ในสัตว์ปีก

Dr. Olga Averkieva, NutriAd International ประเทศเบลเยียม

ความมีประสิทธิภาพของสารเติมแต่งต่อต้านสารพิษจากเชื้อราจะต้องอิงจากการป้องกันอวัยวะเป้าหมาย

Fernando Tamames III รองประธาน Special Nutrients ประเทศสหรัฐฯ

ผลดีของการเพ่ิมโซเดียมบิวทิเรต เกลือโซเดียมของกรดไขมันชนิดห่วงโซ่สั้น 

กรดบิวทิริค ในอาหารสัตว์สำหรับไก่กระทงและสัตว์ในฟาร์มอื่น ๆ 

Mathieu Cortyl ผู้จัดการทั่วไปของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก Norel Animal Nutrition ประเทศสิงคโปร์

ผลกระทบของสารเสริมชีวนะท่ีมีฐานมาจากแบคทีเรียบาซิลลัสต่อประสิทธิภาพการเติบโตและสุขภาพ 

ของไก่กระทง

Dr. Girish Channarayapatna ผู้จัดการฝ่ายขายทางเทคนิค สุขภาพและสารอาหาร Evonik 
Industries ประเทศสิงคโปร์

การใช้เอนไซม์ย่อยโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก – ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาเพ่ือผลลัพธ์ท่ี ดีท่ีสุด

Dr. Glenmer Tactacan ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค - เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ Jefo Nutrition 
ประเทศแคนาดา

ความสำคัญของจุลินทรีย์ในเครื่องในต่อสุขภาพ

Dr. Ei Lin Ooi ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ Novus International ประเทศเวียดนาม

การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีฐานจาก Lemna ในอาหารสัตว์น้ำ

Marcus Kenny รองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Parabel Ltd อาบูดาบี

ถ่ัวเหลืองในอาหารสัตว์ ท่ีเป็นมากกว่าโปรตีนดิบ

Dr. Basilisa P. Reas ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค - เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ USSEC ประเทศฟิลิปปินส์

รอการยืนยัน: การตรวจพบ DNA ของสัตว์เค้ียวเอื้องท่ีสูงมากในอาหารสัตว์น้ำ

Dr. Gert van Duijn ผู้จัดการโครงการ TNO Triskelion BV ประเทศเบลเยียม

โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงได้
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และมีความเสียหายที่เสริมกันเมื่อมีหลายตัวอยู่ในอาหาร
-สัตว์ในเวลาเดียวกัน หน่ึงในแนวทางที่ใช้ได้จริงมาก ที่สุด
ในการต่อสู้กับผลกระทบคือ การใช้สารเติมแต่งต่อต้าน
สารพิษจากเช้ือราที่มีฐานเป็นดิน ตัวแทนจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับผลกระทบที่ดีอย่างเห็นได้ชัดของผลิตภัณฑ์ใน
ด้านประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะในด้านการป้องกัน
อวัยวะเป้าหมาย และจะได้รับการแบ่งปันผลของการศึกษา
ที่บ่งบอกว่าการใช้การควบคุมสารพิษจากเช้ือราที่มี
ประสิทธิภาพให้โอกาสในการปรับเปล่ียนการตอบสนอง
ของสัตว์ต่อการให้วัคซีนอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย

การลงทะเบียนและรายละเอียด

การสัมมนา FIAAP Asia Conference 2014 “ส่วนผสม

เพ่ือความสำเร็จ” จะเร่ิมตั้งแต่ 9.00 น. – 17.00 น.

ของวันที่ 9 เมษายน 2014 ที่ห้อง 224/225 ที่ BITEC

กรุงเทพฯ

ภาษาที่ใช้ในการสัมมนาคือภาษาอังกฤษโดยมีการ

-แปลทันทีในอัตราพิเศษสำหรับตัวแทนชาวไทย

มีส่วนลดสำหรับนักเรียน ผู้เยี่ยมชมเป็นกลุ่ม

และเมื่อคุณจองต๋ัวเข้าการสัมมนา Aquafeed Horizons 

Asia Conference (ซ่ึงจัดในวันที่ 8 เมษายน 2014

ที่สถานที่และในเวลาเดียวกัน) 

ลงทะเบียนทันทีเพ่ือรับราคาที่ดีที่สุดที่ 

www.feedconferences.com

การลงทะเบียน ‘ล่วงหน้า’ จะปิดในเร็ว ๆ น้ี!

Bin sweeper for cereals and oil seeds

SPIROGYRE

La performance dans votre silo 

Bin sweeper for cereals and oil seeds
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Petfood Forum Asia 2014 9 เมษายน 2014
ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารสัตว์เล้ียงจะแบ่งปันการวิจัยล่าสุดใน Petfood Forum Asia 2014 ผู้เช่ียวชาญของอุตสาหกรรมจะให้การศึกษา

ความเข้าใจที่ลึกซ้ึง และเคล็ดลับแก่ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารสัตว์เล้ียงในวันที่ 9 เมษายน

Petfood Forum Asia 2014 กำหนดจัดในวันที่ 9
เมษายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
โดยจัดร่วมกับ FIAAP/Victam/GRAPAS 2014 จะ
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมมากมายที่มา
นำเสนอการวิจัยล่าสุด ข้อมูลและความเข้าใจที่ลึกซ้ึง
เกี่ยวกับตลาดอาหารสัตว์เล้ียง สารอาหารสำหรับ
อาหารสัตว์เล้ียง ความน่ากินของอาหารสัตว์เล้ียง
การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และอ่ืน ๆ
และผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสขยายเครือข่ายกับพรรคพวก
ที่มาจากทั่วทั้งเอเซียแปซิฟิกและทั่วโลก 
อาทิ ประเทศจากเอเซีย เช่น ประเทศไทย ประเทศอิน

-เดีย และประเทศจีน ซ่ึงเป็นประเทศที่ตลาดการดูแล
สัตว์เล้ียงเติบโตเร็วที่สุดในโลก และประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็น
ประเทศที่มีตลาดสัตว์เล้ียงใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก
ภูมิภาคน้ีจะทวีอิทธิพลในอุตสาหกรรมสัตว์เล้ียงและอุต
-สาหกรรมการดูแลสัตว์เล้ียงโดยรวม Petfood Forum Asia--
2014 จัดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์เล้ียง
กำลังมองหาโอกาสในการขยายอิทธิพลและปรับปรุง
การดำเนินการและธุรกิจของตน 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันน้ีสำหรับ Petfood Forum

Asia พร้อมส่วนลดจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ผู้เช่ียว
-ชาญด้านอาหารสัตว์เล้ียงสามารถลงทะเบียนออนไลน์
ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง 

กำหนดการ หัวข้อ และผู้พูด

กำหนดการล่าสุดและรายการหัวข้อและผู้พูดจะแสดงอยู่ทาง
ด้านขวา
สำหรับข้อมูลอัพเดต โปรดบุ๊คมาร์ก
http:petfoodforum.petfoodindustry.com/

PetfoodForumAsia

ลงทะเบียนวันน้ี!

ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์รับส่วนลดมากกว่า
15% สำหรับการลงทะเบียน Petfood Forum Asia 2014!
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่
http://petfoodforum.petfoodindustry.com/

PetfoodForumAsia/Registration.html

PETFOOD FORUM ASIA 2014 โปรแกรม

08:30  น .-10:00 น. ลงทะเบียน/เช็คอิน/อาหารว่างม้ือเช้า

10:00  น .-10:45 น. ความสัมพันธ์ของการแนะนำอาหารสัตว์เล้ียงเพ่ือผู้บริโภคใน 

ช่องทางการค้าปลีกต่าง ๆ

Pushan Tagore ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารสัตว์ของ GfK Animal Health จะแสดง 
ผู้โน้มน้าวต่าง ๆ (ผู้ถือหุ้น) และความสัมพันธ์ของการแนะนำของพวกเขา และ 
คำแนะนำภายในสภาพแวดล้อมการค้าปลีกต่าง ๆ ต่อผู้บริโภคอาหารสัตว์เล้ียง ใครที่ผู้บริโภค 
ควรเช่ือที่สุดเมื่อตัดสินใจซ้ืออาหารสัตว์เล้ียง?

10:50  น .-11:30 น. ผลกระทบของอาหารสัตว์ท่ีส่งผ่านไปถึงความพึงพอใจในการเล้ียงแมว

Isabelle Guiller ประธานฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติของ SPF จะแบ่งปันการวิจัยล่าสุด 
และข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเล้ียงแมวที่เปล่ียนแปลงมาตลอด และ
ที่ได้รับอิทธิพลโดยประสบการณ์การเล้ียงแมวมาตลอดชีวิต

11:35  น .-12:15 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบสำหรับอาหารสัตว์เล้ียง

Marcel Blok เจ้าของและผู้ก่อต้ัง Change Stranamics จะอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบ 
พัฒนา วิถีทางที่ใช้งานได้คือไม่เพียงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่ยังต้องเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันเข้ากับ 
กลยุทธ์ของบริษัทของคุณและตลาดที่ดำเนินการอยู่ด้วย

12:15  น .-13:45 น. อาหารกลางวัน

13:45  น .-14:25 น. ความก้าวหน้าในอาหารสัตว์ประเภทขึ้นรูป

Will Henry ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและวิจัยและพัฒนาของ Extru-Tech Inc. 
จะอภิปรายนวัตกรรมล่าสุดภายในการจัดการขั้นตอนและการออกแบบอุปกรณ์สำหรับ 
การผลิตอาหารสัตว์ประเภทขึ้นรูปแบบเดิม โดยเน้นที่การปรับสภาพก่อนการผลิต การขึ้นรูป การอบแห้ง 
และการเคลือบช้ิน

14:30  น .-15:10 น. การพิจารณาด้านสารอาหารสำหรับการแปรรูปอาหารสัตว์เล้ียง

Wouter Hendriks, PhD ศาสตราจารย์ด้านสารอาหารสำหรับสัตว์ที่ Wageningen University จะ 
แบ่งปันการวิจัยใหม่เกี่ยวกับการแปรรูปส่งผลต่อผลดีด้านสารอาหารอย่างไร และลักษณะของ 
อาหารสัตว์เล้ียงทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง

15:10  น .-15:45 น. พักย่อย

15:45  น .-16:25 น. เน้ือสัตว์หรือธัญพืชสำหรับสุนัข—หรือท้ังคู่?

Anton Beynen, PhD หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Vobra Special Petfoods 
จะแสดงข้อมูลและการศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสุนัขควรได้รับอาหารในฐานะสัตว์กินเน้ือ หรือ 
สัตว์ที่กินได้ทั้งเน้ือและพืช

16:30  น .-17:10 น. การพัฒนาล่าสุดในข้อกำหนดด้านกล่ินของกองอาหารสัตว์เล้ียง การปล่อย 

การประเมิน และการควบคุม

Hans Schieven ผู้ก่อต้ังและเจ้าของ Uniqair จะแบ่งปันความเข้าใจที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกับข้อกำหนดล่าสุดเกี่ยวกับกล่ิน 
ในทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า และวิธีที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์สามารถเตรียมตัวเพ่ือ 
การปฏิบัติตาม รวมถีงวิธีแก้ไขความท้าทายด้านการปล่อยกล่ิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เล้ียงจะได้รับฟังการ
วิจัยใหม่และข้อมูลความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงท่ีรวบรวมจาก 
ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมเก่ียวกับตลาดอาหาร
สัตว์เล้ียง สารอาหารสำหรับอาหารสัตว์เล้ียง
ความน่ากินของอาหารสัตว์เล้ียง การแปรรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และอื่น ๆ

Petfood Forum Asia 2014
จัดขึ้นในข่วงเวลาสำคัญที่ผู้ผลิตอาหาร

สัตว์เล้ียงกำลังมองหาโอกาสในการขยาย
อิทธิพลและปรับปรุงการดำเนินการและ

ธุรกิจของตน
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  การประชมุสมัมนา ASEAN Feed & Rice 9 เมษายน 2014
การประชุมสัมมนาหลัก ASEAN Feed & Rice จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความย่ังยืน

จะเป็นระเบียบวาระหลักของการประชุมสัมมนาคร้ังน้ี

การประชุมสัมมนา ASEAN Feed & Rice

คร้ังแรกจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 เมษายน 2014

ระหว่างการจัดแสดง FIAAP, VICTAM และ GRAPAS 

ที่ BITEC ในกรุงเทพฯ
สมาชิกอาวุโสของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเซีย

เลขาธิการประชาคมอาเซียนและ FAO จะกล่าวต่อผู้ฟัง

ซ่ึงประกอบด้วยแขก VIP ประธานและเลขาธิการของ
สมาคมผู้ส่งออกอาหารสัตว์และข้าวแห่งอาเซียน
รวมถึงสมาชิกสมาคม และผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียน
สำหรับการประชุมสัมมนาคร้ังน้ี้ี

จุดประสงค์ของการประชุมสัมมนาคร้ังแรกน้ีคือ เพ่ือ

รายงานผู้ฟังกลุ่มเฉพาะน้ีเกี่ยวกับการซ้ือขายและผล

กระทบด้านการเงินของเขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อบังคับใช้

การประชุมสัมมนาน้ีเปิดสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียน

แล้วทุกท่าน และไม่มีค่าใช้จ่าย

Unloaders for difficult to flow materials

HYDRAUGYRE
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การสัมมนา

Biomass & Pellets Update Asia 10 เมษายน 2014
รัฐบาลต้ังเป้าหมายตัวขับเคล่ือนสำหรับอุตสาหกรรมชีวพลังงานซ่ึงกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

รัฐบาลไทยได้ต้ังเป้าหมายที่สูงมากที่จะให้ 25 เปอร์

-เซ็นต์ของการบริโภคพลังงานของชาติได้มาจากแหล่งพลัง

-งานทดแทนภายในปี 2021 ชีวมวลถูกคาดว่าจะเป็น

ส่วนที่ใหญ่ที่สุดและจะได้รบัการพัฒนาทั้งหมดในสาม

ภาคส่วน คือ ความร้อน พลังงาน และเช้ือเพลิงเพ่ือ

การขนส่ง

ชีวมวลที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารและอาหารสัตว์ปลาย

-น้ำ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

ที่ใหญ่ที่สุดของโลก กลุ่มบริษัท Idemitsu Kosan Co. Ltd

จากประเทศญ่ีปุ่นได้ประกาศที่จะเร่ิมดำเนินการโรงงาน

เอทานอลต้นแบบในประเทศไทยโดยใช้เยื่อมันสำปะหลัง

ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

โรงงานน้ีต้ังอยู่ที่สงวนวงษ์อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นโรงงาน

ผลิตแป้งมันสำปะหลังเด่ียวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย

อุตสาหกรรมมะพร้าวก็เป็นอีกภาคส่วนที่สร้างส่วนที่

เหลือของชีวมวลที่เด่นชัด องค์กรเทคโนโลยีการเผา

-ไหม้จีน-เดนมาร์ก DP Cleantech ได้พัฒนาเทคโน

-โลยีการเผาไหม้ใหม่สำหรับส่วนที่เหลือของมะพร้าว เช่น

กาบ กะลา ก้าน และใบ บริษัทน้ีเพ่ิงเซ็นสัญญาวิศวกรรม

การจัดซ้ือ และการก่อสร้าง (EPC) แบบเสร็จพร้อมสรรพ

สำหรับโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 9.5MW โดยใช้

เทคโนโลยีน้ีสำหรับโครงการ Mahachai Green

Power ในประเทศไทย

ด้วยการผลิตรายปีที่ประมาณ 2.1 ล้านตัน ประเทศไทย

จึงเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ

สาม ถัดจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย นอกจาก

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบแล้ว อีกหน่ึงสิ่งที่

มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มก็คือ การค้นหาวิธีที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในการบำบัดน้ำทิ้งจากการหีบน้ำมัน

ปาล์ม (Palm Oil Mill Effluent - POME) โดยทั่วไป

ทะเลสาบที่เปิดโล่งจะปล่อยมีเทน (ก๊าซชีวภาพ) ปริมาณ

มาก ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงต่อช้ันบรร

-ยากาศ แต่มีพลังงานมาก บริษัทเช่น Biodome Asia

ได้มีโครงการกักมีเทนและก๊าซชีวภาพที่ปลอดภัยที่โรง

หีบน้ำมันปาล์มในภูมิภาคน้ี ปัจจุบัน บริษัทน้ีมีสองโครงการ

ในประเทศไทย คือ Thong Mangkol Palm Oil Ltd.

และ Palm Harvest Co. Ltd. ซ่ึงทั้งคู่สร้างพลังงานไฟฟ้า

รวมกันประมาณ 3MW เพ่ือส่งกลับเข้าไปในโครงข่าย

ไฟฟ้าของประเทศ 

การผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ดจากทะลายเปล่าของปาล์ม

น้ำมัน (Empty Fruit Bunch - EFB) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

ส่วนที่เหลือในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่มีศักยภาพ

ส่วนอ่ืน ๆ เช่น โรงงานอัดเม็ดที่ดำเนินการในมาเล

-เซียและมีข้อตกลงส่งมอบที่ลงนามกับโรงไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้

การสัมมนาหน่ึงวัน

คร้ังที่สามของ “Biomass & Pellets Update Asia”

ซ่ึงเป็นการสัมมนาหน่ึงวันเกี่ยวกับเช้ือเพลิงอัดเม็ดและ

โซลูชันชีวพลังงานอ่ืน ๆ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน

ในฐานะส่วนหน่ึงของ Victam Asia 2014 จะจับตาที่

วิธีการที่ส่วนที่เหลือเหล่าน้ีจะสามารถลดต้นทุนด้าน

พลังงานภายในโรงงาน เป็นโซลูชันด้านการจัดการขยะ

มูลฝอย หรือกลายเป็นกระแสรายรับที่มีค่าได้อย่างไร

การสัมมนาน้ีมุ่งหมายที่จะอธิบายความเป็นไปได้

สำรวจโอกาสและมอบตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เกี่ยว

-ข้องแก่ภูมิภาคและภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงโอกาสในการ

สร้างเครือข่ายที่มากมายอีกด้วย

การสมัมนา Thai Feed Conference 10 เมษายน 2014
การสัมมนา Thai Feed Conference ที่มีความสำคัญจะจัดอีกคร้ังระหว่าง FIAAP และ

VICTAM Asia 2014

จัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยร่วมกับกรม

ปศุสัตว์และส่งเสริมสหกรณ์ การสัมมนาเป็นภาษาไทย

จะเปิดให้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแก่ผู้เยี่ยมชมงาน

ทุกคน

ผู้พูดที่เป็นที่นับถือหลายท่านจะเสนองานวิจัยในหลาย

หัวข้อ (รอการยืนยันในอีกไม่นาน) เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ

ที่รวมถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย

และความยั่งยืนของอาหารสัตว์ รวมถึงการมองไปที่

ข้อดีและวิธีการบรรลุการประหยัดต้นทุนภายในโรงงาน

อาหารสัตว์และโรงงานอาหารสัตว์น้ำ

การประชมุสดุยอด ASEAN Rice Summit 10 เมษายน 2014
การประชุมสุดยอด ASEAN Rice Summit คร้ังแรกจะจัดที่ BITEC ในวันที่ 10 เมษายน

ระหว่างนิทรรศการ 

ผู้พูดที่เป็นที่นับถือหลายท่านจากภายในอุตสาหกรรมข้าว

และการค้าจะเสนองานวิจัยที่อภิปรายเกี่ยวกับเทรนด์ ใน

อนาคตของข้าว ในแง่การผลิตล่วงหน้า การบริโภค

ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและความยั่ง

-ยืนภายในเขตการค้าเสรีอาเซียน และยังมีงานวิจัยเพิ่ม

-เติมที่มีหัวข้อที่สำคัญมากเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับ

การผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

การประชุมสุดยอด ASEAN Rice Summit น้ีเปิด

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียนแล้วทุกท่าน และไม่มี

ค่าใช้จ่าย

โปรแกรมเต็มสำหรับผู้พูดและหัวข้อ สำหรับทั้งการ

ประชุมสัมมนา ASEAN Symposium (หน้า 17)

และการประชุมสุดยอด ASEAN Rice Summit จะ

ตีพิมพ์เมื่อใกล้ถึงการประชุม โปรดดูที่เว็บไซต์ของเรา
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AllAboutFeed ร่วมกับ Victam กำลังเดินหน้าเพ่ือจัดงาน

คร้ังถัดไปในกรงุเทพฯ ต้ังแต่วันที่ 8–10 เมษายน 2014

และเชิญบริษัทต่าง ๆ ให้ส่งนวัตกรรมของตนที่มีอิทธิพล

ต่อโลกของการผลิต ส่วนผสมและการแปรรูปอาหารสัตว์

นวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดจะได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน

และทองแดงในการแสดงที่งาน FIAAP และ VICTAM

Asia 2014 

กรุงเทพฯ คือสถานที่ที่คุณต้องมาในเดือนเมษายน 2014

งาน VICTAM Asia เป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

สัตว์ ในงานมีการแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมทั้งระบบ

ประกอบที่ต้องการและจำเป็นสำหรับการผลิตอาหาร

สำหรับสตัว์ สตัว์น้ำ และอาหารสตัว์เล้ียงชนิดแหง้อยา่ง

ปลอดภยัและมปีระสทิธผิล ผูบ้ริหารอาวุโสจากอุตสาห

กรรมอาหารสัตว์ การแปรรูปธัญพืชและโรงสีข้าว/โม่แป้ง

จะเดินทางมาจากทั่วทั้งเอเซียแปซิฟิกมาที่ศูนย์นิทรรศ

การ BITEC และเข้าร่วมงานช้ันนำของภูมิภาคเกี่ยวกับ

อาหารสัตว์งานน้ี

และสิ่งที่กลายเป็นธรรมเนยีมไปแล้ว AllAboutFeed

โดยร่วมกับ Victam จะแสดงรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม

อีกคร้ังระหว่างนิทรรศการ รางวัลเหล่าน้ีจะมอบให้

แก่นวัตกรรมที่โดดเด่นที่แสดงใน FIAAP (ส่วนผสม

อาหารสัตว์) และ VICTAM Asia (เทคโนโลยีการ

แปรรูปอาหารสัตว์) AllAboutFeed ขอเชิญบริษัท

ที่จัดแสดงนิทรรศการให้ส่งนวัตกรรมของตนเข้าร่วม

การแข่งขันน้ีด้วย คณะกรรมการอิสระนานาชาติจะ

ตัดสินผู้เข้าแข่งขันจากความเกี่ยวข้องและคุณค่าที่มี

ต่ออุตสหกรรมอาหารสัตว์์

Grain and Feed Milling Technology (GFMT) magazine 
is once again privileged to sponsor the 2014 GRAPAS 
Asia Awards for Milling. It is calling on all exhibitors, 
exhibiting under the GRAPAS banner at Victam Asia 
in the Bangkok BITEC, Thailand next April, to make 
application if they have developed a beneficial piece of 
equipment or service for the milling industry.

The 2014 awards will be made for the “most innovative 
and economically beneficial equipment, process or 
service” at GRAPAS Asia 2014 in Bangkok, Thailand, 
which will be held from April 8-10, 2014.

GRAPAS is an exhibition for the flour, rice and cereals 
milling industries and is co-located within the larger 
Victam Asia exhibition at the Bangkok BITEC.

( Deadline for entries is: January 15, 2014 - Apply through the Exhibitors Manual)
enter at: www.victam.com/em/?F=82

รางวัลนวัตกรรม AllAboutFeed

รางวัลนวัตกรรม

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือทั้งหมดจะได้รับการตีพิมพ์ใน

AllAboutFeed ฉบับพิเศษที่อุทิศให้แก่ FIAAP และ

VICTAM Asia 2014 ซ่ึงฉบับพิเศษน้ีจะส่งให้ทั่วทั้งภาค

-ส่วนอาหารสัตว์ถึงผู้สมัครสมาชิกที่เลือกแล้วว่าเกี่ยวข้อง

กับภาคส่วนอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือและผู้ที่ได้รับรางวัลก็จะได้รับการ

ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ www.allaboutfeed.net อีกด้วย 

ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดจน

กว่าจะตีพิมพ์ฉบับพิเศษสำหรับการจัดแสดง

หากต้องการเข้าร่วมการประกวด นวัตกรรมหรือ

ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง:

• เปิดตัวในตลาดหลังจากวันที่ 

1 มกราคม 2012

• เป็นสิ่งที่ใหม่อย่างแท้จริง

• เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม

• มีคุณค่าที่สามารถใช้การได้จริงสูง

• มีการจัดแสดงในงานจริง

ในการส่งผลงานของคุณ โปรดส่งคำอธิบาย

นวัตกรรมของคุณมาที่ innovation@reedbusiness.nl

ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2014

คุณลงแข่งขันเพ่ือรับรางวัลนวัตกรรม AllAboutFeed ที่ทรงคุณค่าหรือเปล่า?

นอกเหนือจากรางวัล AllAboutFeed ก็ยังมีรางวัล GRAPAS Asia
สำหรับการสีข้าวและโม่แป้ง (ภาพบนสุด) และรางวัลนวัตกรรม
Aquafeed (ด้านบน) อีกด้วย
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แพ็คเกจจะแตกต่างออกไปตามโรงแรม เน่ืองจากมีดาว

กำกับในบางโรงแรม เราแนะนำให้คุณตรวจสอบส่วนลด

และแพ็คเกจของโรงแรมต่อไปน้ีก่อนที่จะเลือกที่พัก

ระหว่างงาน

Imm Fusion Sukhumvit  

เม่ือความเรียบง่ายพบกับความมีสไตล์

Imm Fusion ในเครือ Imm Hotel Group ซ่ึงเป็นที่พักที่มี

ธีมสำหรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ส่วนผสมของ สไตล์

และการออกแบบ รวมกับการบริการที่แตกต่างสร้าง

ประสบการณ์พักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร ผสานกับความ

เรียบง่ายและคุณภาพอันเป็นสัญลักษณ์ของ Imm

Hotel Group ทำให้ Imm Fusion Sukhumvit

เป็นโรงแรมราคาประหยัดที่พิเศษของกรุงเทพฯ ที่

ล้อมรอบด้วยความสะดวกสบาย

Imm Fusion Sukhumvit ต้ังอยู่ในทำเลที่สะดวกบน

ถนนสุขุมวิท ห่างจาก BTS Skytrain–สถานีอ่อนนุช 

(ทางออก 2) เพียง 2 นาทีโดยการเดิน เพียง 30

นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้ทางด่วน ใกล้กับ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เพียงขึ้น

Skytrain ไปเพียง 4 สถานี และเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว

ที่น่าต่ืนตาที่อยู่ในส่วนต่า ง ๆ และกรุงเทพฯ เมืองแห่ง

แสงสีได้อย่างง่ายดาย โรงแรมน้ีมีห้องพัก 168 ห้องที่มี

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสีที่อบอุ่นในสาม

ประเภท: ห้องพักเด่ียวมาตรฐาน 18 ห้อง ห้องซูพีเรีย

132 ห้อง (รวมห้องคอนเนค 6 ห้อง) และห้องเดอลุกซ์

18 ห้อง

แพ็คเกจล่วงหน้ารวม:

• การจองล่วงหน้าพิเศษขั้นต่ำ พัก 4 คืน

• รวมอาหารเช้าทุกวัน ภาษีและค่าบริการ แล้ว

• อัพเกรดเป็นห้องเดอลุกซ์์ 

• WiFi ฟรีทั้งโรงแรม

• จองภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Imm Fusion Sukhumvit

1594/50 ถนนสุขุมวิท (BTS อ่อนนุช) พระโขนง 

คลองเตย กรุงเทพฯ 10260 

โทร: +66 (0) 2-331-5555

แฟกซ์: +66 (0) 2-742-7374

อีเมล: rsvn.fusion@immhotel.com

เว็บไซต์: www.immhotel.com 

The Landmark Bangkok

การรับประทานอาหารที่สมบูรณ์แบบที่ RR&B

ได้รับรางวัลหกคร้ังด้วยคุณภาพของอาหาร โดยผูอ่้านนิตยสาร

Thailand Tatler และรางวัลล่าสุดคือ Bangkok’s Best

Restaurant Awards 2013 ในหมวด

ภัตตาคารสเต็กที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ จากนิตยสาร Bangkok

ที่พัก

แพ็คเกจท่ีพักพิเศษมีให้บรกิารแก่ผูเ้ขา้
รว่มงาน

Best Dinning & Entertainment และ RR&B ก็เพิ่งฉลองปีที่ 

7 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2013

ด้วยเมนูเอกลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Executive Chef

ช่ือ Philippe Gaudal จากประเทศฝร่ังเศส

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำเร็จอันยาวนานและความ

นิยมของภัตตาคารน้ีมาจากการยืนกรานที่จะใช้

เคร่ืองปรุงที่ดีที่สุดในอาหารทุก ๆ จาน

ต้ังอยู่บนช้ันที่ 31 ของโรงแรม หน้าต่างที่สูงต้ังแต่

พื้นจรดเพดานของภัตตาคาร RR&B จึงมีทิวทัศน์

ที่สวยงามของเมือง ตกแต่งด้วยสีแดงที่สบายตาและ

ขริบด้วยสีทอง และที่น่ังที่หรูหราที่รับได้ 80 คนแล้ว

ภัตตาคารน้ียังมี Private Chef’s Table ที่รับได้รวม 

12 ที่น่ังในแบบครัวเปิด 

ไวน์เซลลาร์ของ RR&B เก็บไวน์ที่ดีที่สุดในโลกไว้กว่า 

600 ขวด ซ่ึงรวมถึงไวน์จากฝร่ังเศส อาร์เจนตินา อิตาลี

สเปน ชิลี แอฟริกา นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ เยอรมนี และไทย

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและสำรองที่น่ัง โปรดติดต่อ: 

โทร: 0 - 2252 - 4222 หรือ

อีเมล: rrb@landmarkbangkok.com หรือ

fb@landmarkbangkok.com

หลายโรงแรมในกรุงเทพฯ นำเสนอแพ็คเกจที่พักพิเศษแก่ผู้เย่ียมชม ผู้แสดงและตัวแทนสัมมนาในงาน FIAAP,

VICTAM & GRAPAS Asia 2014

ภาพบนสุด: Imm Fusion Sukhumvit. บน: ภัตตาคาร RR&B ที่ The Landmark Bangkok
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กรุงเทพฯ

ท้ังหมดเก่ียวกับ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ คือเมืองหลวงทางการเมือง

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อาหารการกิน

และจิตวิญญาณของประเทศไทย

และประกอบด้วยเสน่ห์จากอดีตกาล 

และความสะดวกแบบสมัยใหม่

แม้บางคร้ังจะบริการด้วย 

ลักษณะที่สับสน แต่จะมีรอยย้ิม

ที่งดงามเสมอ

ผู้เยี่ยมชมมากมายที่เดินทางมากรุงเทพฯ จะต้องเหน็ด

-เหน่ือยกับขนาดของเมืองและจำนวนของสถานที่น่าสนใจ

ที่มีในกรุงเทพฯ ทันที แท้จริงแล้ว โอกาสในการเที่ยวชม

สถานที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ น้ันมีมากมายหลายหลาก

แตกต่างกันไปตามการพัฒนาที่รวดเร็วกว่าสอง ศตวรรษ

ของนครแห่งน้ี ต้ังแต่สร้างขึ้นในปี 1782 โดยรัชกาลที่หน่ึง

แห่งราชวงศ์จักรี นับต้ังแต่วันมหามงคลน้ัน กรุงเทพฯ

ก็ได้กลายเป็นมหานคร ซ่ึงในศตวรรษที่ 21 มหานคร

แห่งน้ีก็มีประชากรมากกว่าสิบล้านคน

สถานท่ีน่าสนใจมากมาย

ขณะที่เมืองอันกว้างใหญ่และถนนที่อึกทึกอาจทำให้หวาด

กลัวในเบ้ืองต้น แต่ผู้ที่ใช้เวลาสักพักในกรุงเทพฯ จะ

หลงรักสถานที่น่าสนใจจำนวนมากมายที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ

ต้ังแต่วัดที่แปลกตาซ่ึงเน้นย้ำประวัติศาสตร์ของพุทธ

-ศาสนาที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ไปจนถึงช็อปป้ิงมอลล์

ทันสมัยหลายแห่ง ที่ทำให้การช็อปป้ิงกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของการพำนักในกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ มีสถานที่น่าสนใจ

ที่รับรองว่าผู้มาเยี่ยมชมจะต้องถูกใจ ไม่ว่าจะเพียงผ่าน

เข้าไปในเมือง หรือจะใช้เวลาทั้งหมดในกรุงเทพฯ ก็ตาม

เมื่ออยู่ในกรุงเทพฯ ลองไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง

ซ่ึงเป็นสถานที่น่าสนใจแห่งต้น ๆ ของกรุงเทพฯ ต้ังอยู่ ณ

ใจกลางของกรุงเทพฯ บนเกาะรัตนโกสินทร์ ยอดแหลม

อันมลังเมลืองของพระบรมมหาราชวังต้ังอยู่ในจุดที่มีวัด

หลายแห่งของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ว วัดอรุณ

และวัดโพ ซึ่งมีพระนอนและเป็นบ้านของโรงเรียนนวด

แผนไทยแห่งแรกของนครแห่งน้ี

จุดหมายปลายทางที่เป็นหน่ึงแห่งน้ีเป็นสถานที่น่าสน

-ใจอันดับต้น ๆ สำหรับผู้เยี่ยมชมทุกคนที่เดินทางมา

กรุงเทพฯ ที่ต้องการช่ืนชมประเพณีทางวัฒนธรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ของประเทศไทย แท้จริงแล้ว มีวัดที่ทำศาสน

-พิธีกว่า 400 แห่งในกรุงเทพฯ และไม่ใช่สิ่งที่ผิด ปกติ

เลยถ้าคุณเดินทางในกรุงเทพฯ แล้วพบพระสงฆ์ครอง

ผ้ากาสาวพัสตร์สีเหลืองเดินบิณฑบาตในยามเช้า

หรือเดินทางอยู่ทั่วไปในเมือง ซึ่งรวมถึงริมแม่น้ำเจ้า

-พระยา หรือ “แม่น้ำแห่งกษัตริย์” ซึ่งผ่านวัดอรุณด้วย

แม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเค้ียวเช่ือมต่อกับคลองจำนวนมาก

มาย ดังน้ัน กรุงเทพฯ จึงมีฉายาว่า “เวนิสตะวันออก”

เมื่อคุณเดินทางไปรอบ ๆ กรุงเทพฯ การล่องแม่น้ำเจ้า

-พระยา การไปเที่ยวตลาดน้ำ หรือไปสำรวจเมืองใน

ส่วนที่เป็นคลอง “ด้านหลัง” ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจของ

กรุงเทพฯ ในตัวของมันเองอยู่แล้ว

การท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ

กรุงเทพฯ ที่ ‘ต้องดู’ รวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พระที่น่ังวิมานเมฆ และวังสวนผักกาด ทั้งหมดเป็น

สถานที่เก็บรักษางานวิจิตรศิลป์ต่าง ๆ หรือเป็นสมบัติ

ของชาติด้วยตัวของอาคารเอง นอกเหนือจากย่าน

ประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ ก็ยังมีสถานที่น่าสนใจอ่ืน ๆ 

อีกมากมายที่ทำให้วันหยุดในกรุงเทพฯ ของคุณทั้ง

สนุกและน่าจดจำ 

ย่านกลางเมืองริมถนนสีลมและสุขุมวิทมีระบบรถไฟ

ฟ้าที่สะดวกสบาย ซ่ึงรวมถึงรถไฟลอยฟ้าและรถไฟฟ้า

ใต้ดิน ที่ทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ ทั้งง่ายและสนุก

เช่ือมต่อโรงแรมเข้ากับช็อปป้ิงมอลล์และตลาดแบบด้ัง

-เดิมโดยตรง เช่น มาบุญครองและตลาดนัดจตุจักร (JJ)

ระบบรถไฟฟ้า MRT และ BTS ได้ยกระดับการช็อปป้ิง

ของกรุงเทพฯ ให้อยู่ในระดับโลกอย่างแท้จริง

แนน่อนว่า การใช้เวลาในกรงเุทพฯ จะไมม่ทีางสมบูรณ์

-แบบไปได้ถา้ไมไ่ด้สมัผสัชีวิตยามราตรีทีม่สีสีนัของ

ประเทศไทย ไมว่่าจุดประสงค์ในการเยีย่มชมประเทศไทย

ของคุณจะเป็นอะไร ไมว่่าจะเป็นวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอก

-ลักษณ ์หรือแค่อยากเทีย่วช็อปป้ิงมอลล์ในกรุงเทพฯ 

แต่เมือ่ คุณมาทีก่รุงเทพฯ คุณจะได้รับประสบการณท์ี่

น่าหลงใหลของทัง้เสน่หข์องโลกเกา่และความสะดวก

สบายและหรูหราแบบสมยัใหมอ่ยา่งแน่นอน

เคล็ดลับหลัก

ระวังคนร้าย ซ่ึงรวมถึง ตุ๊กตุ๊ก ร้านขายอัญมณี และร้าน

ตัดเสื้อผ้า ซ่ึงมีอยู่ทั่วไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว

นิยมจำไว้ว่า ไม่มีของฟรีในโลก สิ่งที่ดีคือ เรียกแท็กซ่ี

ที่ว่ิงอยู่ (ไฟสีแดงหมายความว่าว่าง) ซ่ึงมักจะใช้

มิเตอร์ ในขณะที่แท็กซ่ีที่จอดอยู่มักเรียกราคา

ตายตัวที่สูง หรือจะพาคุณไป “ฟัน” ตามสำนวนไทย ๆ ‰
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กรุงเทพฯ

ระวังการโกงบัตรเครดิตที่อาจเกิดขึ้น อย่าคลาดสาย

-ตาจากบัตรของคุณระหว่างทำธุรกรรม 

ระวังพวกล้วงกระเป๋าและกระชากกระเป๋าเสมอ ชาว

ต่างชาติจะถูกขโมยบนมอเตอร์ไซค์กระชากสิ่งของ

ขณะเดินอยู่บนถนนที่จอแจ หรืออยู่บนยานพาหนะ

ที่เปิดโล่ง เช่น ตุ๊กตุ๊ก ถ้าคุณเดินทางโดยรถบัส ดูให้

แน่ใจว่าคุณได้เก็บเงินสดและของมีค่าไว้อย่างปลอด

-ภัยแล้ว มีหลายคร้ัง ที่ผู้โดยสารถูกขโมยสิ่งของ

จากกระเป๋าขณะหลับ 

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางการพยาบาลฉุกเฉิน

ระหว่างการเดินทาง โทร 1669 และขอรถพยาบาล

คุณควรติดต่อบริษัทประกันภัย/ผู้ช่วยเหลือทางการพยา

-บาลทันทีถ้าคุณถูกนำตัวไปยังสถานพยาบาลเพ่ือทำ

การรักษา คุณควรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดด้วย

ภูมิอากาศของกรุงเทพฯ

เดือน สูง ต่ำ ฝน

เมษายน 33°C 25°C 16 ซม.

ระยะเวลาของเท่ียวบินจากเมืองสำคัญต่าง ๆ
ในเอเซีย/แปซิฟิก

ปักกิ่ง 5.25 ช่ัวโมง

ไครสต์เชิร์ช 11.75 ช่ัวโมง

ธากา 2.50 ช่ัวโมง

ฮานอย 2.00 ช่ัวโมง

ฮ่องกง 2.75 ช่ัวโมง

จาการ์ตา 3.50 ช่ัวโมง

กัวลาลัมเปอร์ 2.25 ช่ัวโมง

มะนิลา 3.25 ช่ัวโมง

มุมไบ 4.75 ช่ัวโมง

นิวเดลี 4.50 ช่ัวโมง

พนมเปญ 1.25 ช่ัวโมง

ย่างกุ้ง 1.50 ช่ัวโมง

ไซ่ง่อน 2.00 ช่ัวโมง

โซล 5.75 ช่ัวโมง

เซ่ียงไฮ้ 4.50 ช่ัวโมง

สิงคโปร์ 2.25 ช่ัวโมง

ซิดนีย์ 9.00 ช่ัวโมง

ไทเป 4.00 ช่ัวโมง

โตเกียว 5.50 ช่ัวโมง

เวียงจันทน์ 2.00 ช่ัวโมง

โปรดทราบว่าน่ีคือเวลาโดยประมาณ ้
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ตัวอย่างผู้แสดง
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4B Braime Elevator Components

ผู้นำของตลาดในด้านส่วนประกอบของกะพ้อลำเลียง 4B

จะแสดงชุดผลิตภัณฑ์สายพานยก สลักและปุ้งกี๋ ซ่ึงรวม

ถึงกะพ้อลำเลียงสำหรับงานหนักพิเศษใหม่ล่าสุด JUMBO 

CC-S อีกด้วย

และยังแสดงชุดผลิตภัณฑ์โซ่ลำเลียงหล่อแบบหยอดของ 

4B– ซ่ึงรวมถึงระบบ Bolt ‘n’ Go ซ่ึงเป็นที่นิยมตลอดกาล

– ที่ใช้สลักสอดแทนการเช่ือม 

4B จะยังแสดงชุดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การสังเกตอิเล็ก

ทรอนิกส์สำหรับกะพ้อลำเลียงและสายพานลำเลียง

ซ่ึงรวมถึงเซ็นเซอร์อุณหภูมิตลับลูกปืน เซ็นเซอร์ตรวจจับ

การจัดตำแหน่งผิดของสายพานและรอก สวิตช์ความเร็ว 

(ต่ำ) สวิตช์คันโยกและโช้ค และระบบสังเกตแบบรวม เช่น

ระบบ Watchdog Elite 

Actemium

Actemium เครือข่ายอุตสาหกรรมของ VINCI Energies

ช่วยลูกค้าอุตสาหกรรมของตนให้ทำให้โรงงานผลิตของ

ตนทันสมัยและทำงานได้เต็มที่ ด้วยเครือข่ายที่มีกว่า 300

หน่วยธุรกิจทั่วโลกที่มอบความเช่ียวชาญที่กว้างขวาง

ซ่ึงครอบคลุมหลายภาคส่วนของตลาด

Actemium เสนอโซลูชันต้ังแต่ขั้นให้คำปรึกษาไปจนถึง

การปรับใช้ การทดลองเดินเคร่ือง การบำรุงรักษา

และการช่วยเหลือ Actemium ทำงานร่วมกับลูกค้าแต่

ละรายอย่างใกล้ชิด และใช้จุดแข็งและความเช่ียวชาญทั้ง

หมดของเครือข่ายของตนเพ่ือนำเสนอโซลูชันที่ปรับตาม

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าของตนอย่าง

เต็มที่ี่

ด้วยความเช่ียวชาญระดับโลกของบริษัทในภาคส่วน

อาหารสัตว์ จึงสามารถนำเสนอโซลูชันขั้นตอนและ

บริการแบบอัตโนมัติได้

Agrimedia

การแปรรูปข้าว – คู่มือความเข้าใจเทคโนโลยีข้าวทั่ว

โลกและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

การแปรรูปข้าวเป็นคู่มือมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาห

-กรรมโรงสีข้าวและสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่ียวชาญช้ันนำ

จากวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมทั่วโลกได้จัดทีมขึ้นเพ่ือ

รวบรวมการวิจัยล่าสุดและเพ่ือรวมความเช่ียวชาญขั้นสุด

ของตนในด้านข้าว การสีข้าว และผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า

ที่มาจากข้าว หนังสือน้ีเจาะลึกทางเทคนิค แต่ก็ยังอ่าน

ได้ง่าย ทั้งสำหรับมืออาชีพและหน้าใหม่ในสาขาน้ี

หนังสือน้ีประกอบด้วยการแนะนำสู่เกษตรกรรม สัณ

-ฐานวิทยา และการค้า และให้ข้อมลูโดยละเอียดเกี่ยว

-กับการตากแห้ง การทำให้เย็น การเก็บรักษา การลวก

และการสี บทเพิ่มเติมจัดการเกี่ยวกับปัญหาจากคุณ ภาพ

ของข้าวและความปลอดภัยของอาหาร ไปจนถึง

ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่มาจากข้าว

AgriTech Products Ltd.

ในฐานะผู้นำของการจำหน่ายเคร่ืองจักรในการแปรรูป

ธัญพืชจากประเทศจีน MILTEC มีประสบการณ์ถึง 20

ปีในอุตสาหกรรมโม่แป้งสาลี อุตสาหกรรมผลิต

อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมสีข้าว นอกจาก

เคร่ืองจักรหลัก เรายังสร้างเคร่ืองจักรสนับสนุน

และบริการที่มีคุณภาพดีและบริการอีกด้วย เช่น

สายพานลำเลียง ตัวยก ประตูเล่ือน Diverter 

แบบสองทาง เคร่ืองเป่าผ่านแอร์ล็อก แม็กเน็ต 

ไมโครฟีดเดอร์ รางและฟิตต้ิง ระบบท่อ 

และอ่ืน ๆ ถ้าคุณต้องการเช่ือมต่อกับเคร่ือง

-จักรหลัก โปรดเลือก MILTEC ซ่ึงจะมอบผลิตภัณฑ์

และโซลูชันที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนพร้อมคุณภาพ

และประสิทธิภาพ

Agromatic AG

ระบบสังเกตอุณหภูมิในที่เก็บรักษาแบบแบน ระบบ

Agromatic Wireless สำหรับการสังเกตอุณหภูมิ

สำหรับการจัดเก็บหรือไซโลแยกที่ได้รับการพิสูจน์

ความน่าเช่ือถือในการดำเนินการภายใต้สภาพต่าง ๆ

แบบเรียลไทม์มาเป็นเวลาสามปีแล้ว 

ส่วนใหญ่ในที่เก็บแบบแบนจะไม่สามารถติดต้ังตัวสัง

-เกตอุณหภูมิแบบตายตัวได้ Agromatic เสนอโซลูชัน

ระบบถ่ายทอดคล่ืนวิทยุไร้สาย

เทอร์มอมิเตอร์แบบยาวที่มีความยาวต้ังแต่ 2 – 16 ม.

ที่มีเซ็นเซอร์ 1-5 ตัวต่ออันที่สามารถสอดเข้าไปในกอง

วัตถุดิบได้อย่างง่ายดาย แท่งตรวจสอบจะเข้าสู่ระบบ

ในตัวกระตุ้นตัวถัดไปเพ่ือการเร่ิมต้นอัตโนมัติโดยอัต

-โนมัติิ

ระบบไร้สายที่ก้าวหน้าทางเทคนิคจะเลือกช่องที่ว่าง

โดยอัตโนมัติและจะถ่ายทอดค่าอุณหภูมิเป็นระยะไปที่

ตัวกระตุ้นตัวถัดไป แท่งตรวจสอบสามารถติดต่อกับ

ตัวกระตุ้นหน่ึงตัวได้สูงสุด 99 แท่ง

ถ้าต้องสังเกตที่เก็บที่ใหญ่กว่า ก็สามารถรวมกับ

แท่งตรวจสอบไร้สายได้ถึง 30 แท่ง โดยใช้ระบบบัส

Agromatic (เซ็นเซอร์ 11,880 ตัว)

สามารถผสานไซโลแยกเด่ียวในระบบได้อีกด้วย

ไซโลที่ติดต้ังเคเบ้ิลสังเกตอุณหภูมิ Agromatic และเช่ือ

มต่อกับโมดูลไร้สายแทนที่จะเป็นการเช่ือมต่อด้วยเคเบ้ิล

ความสามารถในการถ่ายทอดที่สูงโดยการเลือกเสาอา

-กาศที่เหมาะสมที่สุดและการสลับช่องทำให้สามารถ

บริดจ์ระยะทางที่ห่างไกลภายในสถานที่ต้ังได้ ้

ระบบที่มีการสังเกตอุณหภูมิดิจิทัลเหล่าน้ีสามารถ

ผสานเข้ากับตัวควบคุมได้ด้วย

Akiolis Group

เราคือหัวเร่ียวหัวแรงของ Akiolis แผนกส่วนประกอบที่

เช่ียวชาญเป็นพิเศษในด้านการจัดการสัตว์ที่ปลอดภัย

โดยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์

เราพัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์ไขมันสัตว์

และโปรตีนจากสัตว์แปรรูปในหลากหลายรูปแบบ

ส่วนประกอบเหล่าน้ีมีราคาตามสารอาหาร พลังงาน

และคุณค่าที่ใช้ได้จริงของมันโดยผู้ดำเนินอุตสาหกรรม

ที่มีความต้องการสูงสุดทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่เช่ียวชาญ

ในด้านอาหารสัตว์เล้ียง อาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์

เรามอบการรับประกันที่ไม่เหมือนใครให้แก่ลูกค้าของเรา

ที่แต่ละโรงงานของเรา: ความปลอดภัยของอาหาร

ความเป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์ที่มี

สารอาหารสูง ความสามารถในการสืบค้นจากต้นทาง

จนถึงปลายทาง วิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

บริการในระดับสูง 
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ตัวอย่างผู้แสดง

Alain Glon Holding Asia Pte. Ltd.

AGH Asia เช่ียวชาญในด้านการลงทุนและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีในธุรกิจอาหารสัตว์และอาหารของเอเซียน

เราให้ความเป็นมืออาชีพในหลายด้าน (การจัดหา การคิด

-ค้นสูตรอาหารสัตว์และการผลิต การเล้ียงสัตว์ การฆ่า

สัตว์...) เพ่ือช่วยบริษทัเดิมหรือบริษัทใหม่พัฒนาประสิท

-ธิภาพ ผลกำไร ความปลอดภัยและคุณภาพของตน

เรายังจำหน่ายผลิตภัณฑซ์อฟต์แวร์ของยุโรปที่เป็นที่

รู้จักกันดีจาก Radar Automation อีกด้วย โซลูชันซอฟต์แวร์

เหล่าน้ีช่วยสังเกตการทำงานต่าง ๆ ของโรงงานผลิต

อาหารสัตว์: 

• OPERRA®: จัดการการจัดซ้ือ จำหน่าย

ซ้ือขายวัตถุดิบ

• LIBRA®: การใช้สูตรให้ได้ผลสูงสุดและการ 

ควบคุมคุณภาพ

• INTEGRA®: จัดการการผลิต และโลจิสติกส์การขาย 

AllAboutFeed

AllAboutFeed ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับสารอาหารและการผลิต

AllAboutFeed ภูมิใจที่ได้จัดแสดงในงาน FIAAP, Victam 

และ Grapas Asia AllAboutFeed เป็นผู้เผยแพร่อิสระ

นานาชาติอย่างแท้จริงที่ต้องการออกไปหาผู้อ่านต่าง ๆ

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสารอาหารสำหรับสัตว์และการผลิต

อาหารสัตว์ นิตยสารน้ีจะไม่มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาล่า

สุดทั่วโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์

สารเติมแต่งอาหารสัตว์ ส่วนประกอบ สารอาหาร

และการจัดการอาหารสัตว์เท่าน้ัน แต่ยังอภิปรายปัญหา

หลัก ๆ ภายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย

นิตยสารฉบับน้ีครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตอา

-หารสัตว์ต้ังแต่วัตถุดิบ ผ่านการแปรรูป ไปจนถึงผลิต

-ภัณฑ์ปลายทาง รวมถึงการใช้อาหารสัตว์แบบผสม และ

ส่วนผสมของอาหารสัตว์ในการวิจัยและบนสเกลการวัด

ที่ใช้ได้จริงอีกด้วย ทุกฉบับมีเป็นเวอร์ชันดิจิทัลฟรีที่เว็บไซต์

www.allaboutfeed.net

อภินันทนาการจากนิตยสาร เว็บไซต์ AllAboutFeed.net

และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฟรีมีข่าวล่าสุดในวงการ

อาหารสัตว์ให้คุณ 

Amandus Kahl Hamburg

ก่อต้ังในปี 1876 Amandus Kahl เป็นบริษัทขนาด

กลางที่เป็นของครอบครัว 

การบำบัดด้วยน้ำร้อนและการฆ่าเช้ือในโรงงานอาหาร

-สัตว์ผสมคอืสิ่งที่ Amandus Kahl เช่ียวชาญ 

KAHL Plants

โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานแบบเสร็จพร้อมสรรพ

สำหรับอาหารสัตว์ผสม อาหารกุ้งและปลา อาหารสัตว์

-เล้ียง อาหารก่อนผสม/หัวอาหาร กากอาหาร ฟาง พืช

-อาหารสัตว์ เยื่อบีทแห้ง ไม้และชีวมวล โรงงานรีไซ

-เคิลยางเก่า ของเสียจากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม

และโรงงานทำปุ๋ย

KAHL Machines

อุปกรณ์ตวงและช่ังน้ำหนัก เคร่ืองผสม เคร่ืองบดละเอียด

เคร่ืองตวงของเหลว เคร่ืองผสมต่อเน่ือง เคร่ืองปรับ

ตัวกระตุ้นน้ำร้อน เคร่ืองสเตอริไลซ์ เคร่ืองถ่างวงแหวน

เคร่ืองอัดผ่าน เคร่ืองอัดเม็ด เคร่ืองอบแห้ง/ทำให้เย็น

เคร่ืองป่น Rotospray® ตัวควบคุมและระบบแสดง

ภาพขั้นตอน

Aqua Culture Asia Pacific

นิตยสาร Aqua Culture Asia Pacific เป็นนิตยสารการ

-ค้ารายสองเดือนสำหรับอุตสหากรรมสัตว์น้ำในเอเซีย

แปซิฟิก ซ่ึงนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค ประเด็นในปัจจุบัน

และเทรนด์ที่กระทบต่อตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึง

เทคโนโลยีและการพัฒนาล่าสุด ซ่ึงเป็นเหมือนช่องทาง

สำหรับผู้ประกอบการนานาชาติเพ่ือให้ไปถึงตลาดเป้าหมาย

และหน้าต่างสู่โลกของผู้ประกอบการในภูมิภาค

เคียงคู่ไปกับคำว่า ‘ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูล แต่ยังเกี่ยวกับ

การเร่งอุตสาหกรรมในเอเซีย และยังเป็นผู้จัดงาน ‘The

Roundtable in Aquaculture Series (TARS)’

เฉพาะภาคส่วนสัตว์น้ำ TARS 2014 จะจัดในหัวข้อ 

Shrimp Aquaculture: Recovery-Revival-Renaissance 

Aquafeed.com

Aquafeed.com

คือแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้ังเดิมสำหรับภาคส่วนสัตว์น้ำทั่ว

โลก: ก่อต้ังในปี 1998 Aquafeed คือผู้นำด้านการ

บริการข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วิทยาศาสตร์และ

เทคนิค–ผ่านทางเว็บไซต์ นิตยสาร จดหมายข่าว

และการสัมมนา 

Hatcheryfeed ส่วนหน่ึงของครอบครัว Aquafeed

ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านการฟักไข่ ด้วยชุด

การบริการเดียวกัน

บริการข่าวทั้งหมดของ Aquafeed ซ่ึงรวมถึงบอร์ด การ

จ้างงานน้ันไม่มีค่าธรรมเนียม เพ่ือเป็นการสนับสนุน

ความก้าวหน้าของอาหารและสารอาหารสำหรับสัตว์น้ำ

ที่ VICTAM/FIAAP/GRAPAS Asia บริษัท Aquafeed

จะเสนอการสัมมนา Aquafeed Horizons และ FIAAP

และจะแสดงความตระหนักถึงความทุ่มเทของภาคส่วนน้ี

ด้วยรางวัลนวัตกรรม Aquafeed ประจำปี 2014 ด้วย 

Asian Agribusiness Recruitment Training and 

Development Ltd.

Asian Agribusiness Recruitment Training and 

Development (AARTD) ก่อต้ังขึ้นในปี 2006 ซ่ึง AARTD

ก่อต้ังขึ้นเพ่ือให้บริการสรรหาผู้เช่ียวชาญ ฝึกอบรมและ

พัฒนาแก่ทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนิน

-การในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมทั่วเอเซียแปซิฟิก 

เราภาคภูมิใจที่จะเชิญคุณเข้ามาชมบู้ท B009 ของเรา

ที่นิทรรศการ Victam ทีมผู้เช่ียวชาญของเราพร้อม

อภิปรายโอกาสและโซลูชันที่ไม่เหมือนใครสำหรับความ

ต้องการด้านการสรรหาและการพัฒนาทั่วทั้งเอเซีย

เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยให้

คุณบรรลุการเติบโตและผลกำไรสูงสุด

Awila Anlagenbau GmbH

โรงงานผลิตอาหารสัตว์และอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยี

การแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ การทำธัญพืช

แห้ง การทำความสะอาด สถานที่เก็บทุกประเภท ส่วน

-ประกอบสายพานลำเลียง เคร่ืองบดละเอียด เคร่ืองอัด

-เม็ด ไซโลเก็บธัญพืช โรงงานอาหารสัตว์ก่อนผสม

ระบบแบ่งปริมาณ สารเติมแต่งไขมันและของเหลว

ระบบปรับสภาพอาหารสัตว์และถั่วเหลืองไขมันเต็ม

BBCA Depolama Sistemleri Tarim Ins.Ve Mak. San.Tic.A.S.

Ugur Makina, Altinbilek and Meko Inc. ซ่ึงให้

บริการในประเทศตุรกีและทั่วโลกกว่า 44 ปีในด้านการ

สีข้าว การแปรรูปธัญพืช ที่เก็บธัญพืช การจัดการ อุตสาห

-กรรมแบบอัตโนมัติและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน

เพ่ือประสานพลังของตนและต้ังเป็น BBCA Storage

Systems Inc. 

โดยขึ้นอยู่กับภาคส่วนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทน้ีมีโครงการไซโลอ้างอิงกว่าร้อยแห่งแล้ว

โครงการท่าเรือมากมาย โดยเฉพาะโลจิสติกส์ที่เคล่ือน

ไหวอย่างรวดเร็วต่างปรับใช้กันไปหลายแห่งแล้ว

มีการยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามประเภท

ของการขนส่งความจุสูงและระบบการขนถ่ายในเวอร์ชัน

ต่าง ๆ 

BBCA Storex มอบการบำรุงรักษาและการควบคุม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างที่เก็บและการลำเลียง

รวมถึงให้ความสะดวก ความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ

และผลกำไรในการจัดการโรงงานของคุณ พ้ืนที่กิจกรรม

ระบบขนส่งในไซโลที่เก็บ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และ

การระบายอากาศ การทำงานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ 

การจัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

Beijing Winovazyme Biological Science & 

Technology Co., Ltd.

บริษัทเอนไซม์ที่เป็นเจ้าของทีมวิจัยช้ันนำในประเทศ

และช้ันหน่ึงในระดับนานาชาติ

จำหน่ายการเตรียมเอนไซม์และโซลูชันเอนไซม์แก่

หลายอุตสาหกรรม (ยา อาหาร และอาหารสัตว์) 

47 สิทธิบัตรในด้านเอนไซม์

ดำเนินการถังหมักเด่ียวที่ใหญ่ที่สุดและมีปริมาณ

การหมักที่มากที่สุดในประเทศจีน: 

ถังหมักแต่ละใบมีขนาด 75 ม.3

ปริมาณการหมักรวม 675ม.3

Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

เป็นผู้ผลิตช้ันนำของสหราชอาณาจักรในด้านโซลูชันอุป

-กรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเก็บรักษาและการแปรรูป

สำหรับตลาดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

เราเสนอไซโลเหล็กชุบและกรวย ถังเก็บน้ำ แคตวอล์ก

และแพลตฟอร์ม อุปกรณ์จัดการวัตถุดิบ ระบบการทำ

ความสะอาดและการเกล่ีย และการช่ังน้ำหนักและการอบ

-แห้งมากมายที่มาจากทั่วโลก

เรามอบโซลูชันแบบต้นทางจนถึงปลายทางที่ครอบ

-คลุม ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการเฉพาะ

ใด ๆ ของลูกค้า

พบเราได้ที่ช้ันสินค้าหมายเลข D109 ฮอลล์ 

EH104 และ EH103

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา:

www.bentallrowlands.com 

หรือโทร +44 (0) 01724 282 828
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Biomin

พวกเราที่ Biomin ทุ่มเทให้กับการค้นหานวัตกรรม โซ

-ลูชันที่นำเทรนด์ที่ทำให้ลูกค้าของเราเหนือกว่าคู่แข่งทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคตในด้านสารอาหารสำหรับสัตว์ใน

วิถีทางธรรมชาติิ

การใช้โนว์ฮาวทางวิทยาศาสตร์และความเช่ียวชาญของ

เราที่ได้มาจากความเข้าใจความต้องการและความกังวล

ของลูกค้าที่ลึกซ้ึง ทำให้เรามอบโซลูชันที่สนับสนุน

สุขภาพของสัตว์ ขณะเดียวกันก็ทำให้สมรรถภาพและประสิท

- ธิภาพการผลิตสูงสุด 

การวิจัยและพัฒนาเป็นหน่ึงในพ้ืนฐานของ Biomin

ด้วยทีมวิจัยภายในที่แข็งแกร่งของเราและการทำงานร่วม

กับสถาบันช้ันนำกว่า 100 แห่งทั่วโลก Biomin ได้แผ้ว

-ถางโซลูชันที่นำเทรนด์ส่วนหน่ึงในด้านสารอาหารสำหรับ

สัตว์ ซ่ึงเป็นทั้งหมดที่ใช้ขั้นตอนและส่วนผสมจากธรรม

-ชาติทั้งหมด

Blueline Foods (India) Pvt. Ltd.

กลุ่มถูกก่อต้ังในปี 1972 ที่ มังกาลอร์ (กรณาฏกะ

ประเทศอินเดีย) พวกเรา “Blueline Foods (India) Pvt. 

Ltd.” คือผู้ผลิต ผู้ส่งออกและผู้จำหน่ายที่เป็นที่รู้จักว่า

ครอบคลุมทั้งปลาป่น น้ำมันปลา ปลาบดเปียกชนิด

ละลายน้ำได้ หมึกป่น อิมัลชันจากปลาและน้ำมันปลา

ซัลไฟต์ และอ่ืน ๆ ที่คัดสรรแล้ว

ผลิตภัณฑ์ข้างต้นถูกใช้ในอาหารสัตว์ปีก สัตว์น้ำ วัวนม

สัตว์เล้ียง ฟาร์มอินทรีย์และปุ๋ย เน่ืองจากโหมดการ

ชำระเงินที่ยืดหยุ่น กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การส่งมอบตรงเวลา ราคาที่แข่งขันได้และผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพของเรา ทำให้เราเป็นองค์กรที่มีช่ือเสียง

ในวงการน้ี้ี

Brock Grain Systems

Brock Grain Systems (VICTAM stand C141)

ผู้ผลิตและจำหน่ายที่เก็บธัญพืช การปรับสภาพ

ระบบการจัดการและโครงสร้างสำหรับการกระจาย

ไปทั่วโลก 

Brock จะแสดงสายผลิตภัณฑ์ EVEREST™ E-Series

ใหม่ล่าสุด ซ่ึงเป็นไซโลเก็บธัญพืชเสริมแรงที่มอบไซโล

ที่สูงที่สุดและมีความจุธัญพืชสูงที่สุดเท่าที่มี

ไซโลเก็บข้าวโพดเด่ียวของ Brock มีช่วงความจุสูงสุด 

34,000 เมตริกตัน และยังมีไซโลเพ่ือการค้าแบบ

กรวยล่างที่เกบ็ได้สูงสุด 1,470 เมตริกตันและระบบ

จัดการวตัถุดิบเพื่อการค้า เช่น ใบกวาดไซโล MODEL

ABC™ กะพ้อลำเลียงและสายพานลำเลียง LEMAR™
Brock เป็นแผนกนานาชาติของ CTB, Inc. ซึ่งเป็นของ

Berkshire Hathaway Company

เว็บไซต์: www.BrockGrain.com 

Bruker Hong Kong Ltd.

Bruker นำเสนอโซลูชันแก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

สำหรับการวิเคราะห์วัตถุดิบ ส่วนผสมพิเศษ และผลิต

-ภณัฑ์สำเร็จรปูในหอ้งทดลอง ทัง้ at-line หรือ on-line ด้วย

เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม FT-NIR พารามิเตอร์

มาตรฐาน เช่น โปรตีน ไขมัน ความช้ืน ไฟเบอร์และเถ้า

รวมถึงพารามิเตอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น กรดอะมิโน 

ก็ยังสามารถวิเคราะห์ได้ในไม่กี่วินาทีด้วยรูปแบบตัวอย่าง

ที่แตกต่างกัน เช่น แป้ง เม็ด หรือของเหลว 

ชุดก่อนการเทียบมาตรฐานที่ครอบคลุมสำหรับวัตถุดิบ

และอาหารสัตว์สำเร็จรูปหลากหลายชนิดมีจำหน่าย

เพ่ือการเร่ิมต้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

BS&B

‘ระบบหยุดการระเบิด IPD’ ของ BS&B ใช้เซ็นเซอร์ที่

แม่นยำสูงเพ่ือตรวจจับคล่ืนแรงดันที่ว่ิงแซงหน้าลูกไฟใน

ขั้นต้นของการระเบิด

สัญญาณไฟฟ้าที่ถูกสร้างโดยการทำงานของเซ็นเซอร์

จะเปิดใช้การเร่ิมต้นของ ‘ปืนใหญ่’ ที่ติดต้ังบนอุปกรณ์

ที่ได้รับการป้องกันโดยตรง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการฉีดสาร

ดับเพลิงจากโซเดียมไบคาร์บอเนตเกรดสำหรับอาหาร เข้าไป

ในอุปกรณ์ สารน้ีจะถูกปล่อยออกมาอย่างมีประสิทธิผล

โดยหัวฉีดรวมและดับเปลวไฟก่อนที่จะมีเวลาก่อตัว

เป็นไฟ ที่อาจพัฒนาระดับแรงดันที่เป็นอันตรายต่อ

อุปกรณ์แปรรูปได้้

Bühler

อาหารสัตว์ปลอดภัย – เพ่ืออาหารที่ปลอดภัย โซลู

-ชันทางเทคโนโลยีของ Bühler จะช่วยให้คุณผลิตอาหาร

สัตว์และอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูงสุด การผลิต

จะดำเนินการภายใต้สภาพที่ถูกสุขลักษณะอย่างแท้จริง

– คุณจะประหยัดเวลาและลดต้นทุนดำเนินการด้วย

Bühler ไม่ได้แค่มอบเทคโนโลยีที่เป็นที่ไว้วางใจทั่ว โลก

เท่าน้ัน แต่ในกว่า 140 ประเทศ เราสนับสนุนลูกค้า

ของเราด้วยความเช่ียวชาญด้านการแปรรูปที่เราได้รับ

มาหลายทศวรรษ ไม่ต้องกล่าวถึงบริการที่ได้รับรางวัล

ของเรา ชุดบริการที่กำหนดด้วยตนเอง ข้อตกลงการ

บำรุงรักษา การซ่อมแซม และโอกาสในการฝึกอบรม

ทำให้แน่ใจว่าโรงงานในภูมิภาคจะดำเนินการอย่างคุ้มค่าเงิน

สูงสุด และจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง

พบเราได้ที่บู้ท A071 หรือที่ www.buhlergroup.com/feed 

C.A.Picard International

โซลูชันเฉพาะตัวสำหรับลูกค้า

C.A.Picard International (บู้ทหมายเลข B015)

ก่อต้ังขึ้นในปี 1876 และเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้เช่ียว

-ชาญในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปมาอย่างยาวนาน

และเช่ียวชาญในด้านอะไหล่หลักสำหรับสกรู Single & Twin

สำหรับเคร่ืองอัดขึ้นรูป (ส่วนประกอบสกรู เพลา 

บาร์เรล และอ่ืน ๆ) เรายินดีเสนอโซลูชันเฉพาะตัวและ

การบริการทั้งหมดแก่ลูกค้าของเรา 

• บริการซ่อมบาร์เรล บริการลับ ใบมีด– โซลูชันที่มี

ประสิทธิภาพด้านต้นทุน อย่างสูง

• การวัดการสึกของบาร์เรล– การตรวจพบการสึก

ต้ังแต่ระยะแรกจะทำให้แน่ใจถึงผลิตภาพที่สูง

อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เคร่ืองแยกส่วน FD และบริการแยกส่วน– เพื่อแก้ไข

ปัญหาการแยกส่วนในวิธีที่มีประสิทธิภาพ

Cereal & Feed Industry Journal

Cereal & Feed Industry Journal เป็นสำนักพิมพ์หน่ึง

ที่สำคัญซึ่งมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมซีเรียลและการแปรรูป

อาหารสัตว์ในประเทศจีน โดยจะรายงานความสำเร็จทาง

วิทยาศาสตร์ของการผลิต โลจิสติกส์ การแปรรูป

การเก็บรักษาซีเรียลและอาหารสัตว์ และอ่ืน ๆ

นิตยสารแต่ละฉบับมีหน้าข้อความ 64 หน้า และโฆษ

-ณา 40 หน้า และวางตลาดทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

ต้ังแต่ก่อต้ังในปี 1972 ก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้อ่านใน 

ด้านความเช่ียวชาญ ความน่าเช่ือถือ และความเป็น

มืออาชีพ

Cetec Industrie

Cetec Industrie เป็นบริษัทฝร่ังเศสที่มีประสบการณ์กว่า 

40 ปีในด้านการผลิตเคร่ืองเติมถุงแบบปากเปิด

และสายผลิตภัณฑ์ถุงที่สมบูรณ์ 

Changzhou Honghuan Machinery Co., Ltd.

Honghuan มีทีมที่มีประสบการณ์ในการผลิตเคร่ืองจักร

อาหารสัตว์ การออกแบบวิศวกรรม และการติดต้ังที่

พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกประเทศในไม่กี่ปีที่

ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน ก็ได้จำหน่ายเคร่ืองจักรกว่า 5,000

เคร่ืองแก่ลูกค้ากว่า 3,000 ราย และสร้างโครงการ

แบบเสร็จพร้อมสรรพกว่า 500 โครงการ

ซ่ึงรวมถึงอาหารสัตว์ปีก อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์

อาหารสัตว์ก่อนผสม ชีวมวลอัดเม็ด และวิศวกรรมไซโล 

เพ่ือให้ลูกค้าต่างประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลาง 

เอเซียใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาเหนือ

และอเมริกาใต้ของเราพึงพอใจ Honghuan จึงได้ต้ังทีม

บริการหลังการขายพิเศษขึ้น วิศวกรทั้งหมดในทีมน้ี

สาม ารถพูดภาษาอังกฤษได้ ดังน้ันเราจึงสามารถให้

บริการหลังการขายที่ดีที่สุดได้้ 

Changzhou Honghuan Machinery Co., Ltd.

Changzhou WuGong Transmission Machinery Co., Ltd.

เป็นบริษัทมืออาชีพที่มีส่วนในการผลิตและการวิจัยเคร่ือง

-จักรส่งกำลังหลายประเภท เราคือ Changzhou City 

High-tech Enterprise เป็นบริษัทที่ได้รับการรับ

-รองคุณภาพระบบ ISO90012000 เราเป็นบริษัทการ

ตรวจวัดคุณภาพที่เป็นที่เช่ือถือในมณฑลเจียงซู และ

เป็นบริษัทส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมในมณฑลเจียงซูด้วย

เราได้รับรางวัลที่สองในด้านความก้าวหน้าวิทยา

-ศาสตร์และเทคโนโลยีจากนครฉางโจวในปี 1998

เราได้รับรางวัล Changzhou City Enterprise Of Abiding

โดยการปฏิบัติตามข้อตกลงและมีความเช่ือมั่นที่ดี

และเรายังได้รับความเช่ือถือองค์กรระดับ AAA อีกด้วย

หลังจากการร่วมมือและพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับวิทยา

-ลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งมานานกว่า 20 ปี ซ่ึง-

ประสานเข้ากับความพยายามและนวัตกรรมของบริษัท

เอง เราได้พัฒนาและสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนประเภท

ซีรีส์ BL มากมาย เหล็กกล้าไร้สนิมที่แข็งแรงที่ผสม

กับแอร์ล็อกป้องกันการอุดตัน แอร์ล็อกประเภทซีรีส์

BL-W, TGFY-W แอร์ล็อกประเภทซีรีส์ GFW ตัว

เก็บฝุ่นแบบถุงกรองแรงดันพัลส์สูงหรือแรงดัลพัลส์ต่ำ

กว้าน แรงดึงดูดความเร็วต่ำพิเศษซีรีส์ SEC ซีรีส์ตัว

-ลดความเร็วประเภทวงล้อเข็มวงแหวน เคร่ืองสีละเอียด

ประเภทหยอดซีรีส์ SFSP และผลิตภัณฑ์ซีรีส์อ่ืน ๆ

เรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเจ็ดซีรีส์ ซ่ึงมีมากกว่า 200 รุ่น

(แอร์ล็อกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร สิทธิบัตร

หมายเลข: ZL99227092.8) ผลิตภัณฑ์ของเราเป็น

ตัวอย่างผู้แสดง
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ที่นิยมในหมู่ลูกค้าทั่วโลก และเราส่งออกทั่วโลก

เราจะยึดหลักการคุณภาพมาก่อน ลูกค้าอยู่สูงสุด เรา

ยินดีต้อนรับเพ่ือน ๆ จากทั่วโลกทีจ่ะมาร่วมงานกับเรา

Consergra, S.L.

Consergra เป็นผูเ้ช่ียวชาญในด้านการเกบ็ถนอมธญัพืชด้วยเทคนิค

ความเย็น ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นธรรมชาติที่

-สุดและคุ้มทุนที่สุด 

ในโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO ของเราในบาร์เซโล

-นา เราออกแบบและผลิตเคร่ืองเย็น Conserfrio®
สำหรับการเก็บถนอมธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน เมล็ดพืช

และเมล็ดอ่ืน ๆ ที่เน่าเสียได้ที่เก็บในไซโลหรือโกดัง

และยังผลิตเคร่ืองเย็นอ่ืน ๆ ตามความต้องการของลูก

-ค้าเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอาหารอีกด้วย 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้รับประสบการณ์อันยาว

-นานในการเก็บถนอมธัญพืช แม้แต่ภายใต้สภาพที่รุน

-แรงที่สุดในทะเลทรายหรือเขตศูนย์สูตร โนว์ฮาวที่

กว้างของเรา ร่วมกับความรว่มมืออย่างต่อเน่ืองกับลูก

-ค้าของเรา ทำให้เราพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ได้อย่าง

ต่อเน่ือง

เราพร้อมบริการคุณด้วยประสบการณ์ของเรา 

CPM Pacific Ltd.

CPM (ต้ังแต่ปี 1883)

คือผู้เช่ียวชาญด้านการอัดเม็ดที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ซ่ึงมีเคร่ืองจักรหลากหลายเพ่ือการกะเทาะ การป่น

การทำความเย็น การอบแห้ง การร่อน การควบคุม

ขั้นตอนด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบช่ังตวงส่วนผสม 

และการขึ้นรูป CPM เป็นส่วนผสมของเทคโนโลยีแ

ละความรู้ที่เพ่ิมเติมประสบการณ์ของลูกค้าและทำให้เรา

แตกต่างจากคู่แข่ง

เคร่ืองบดอัดเม็ดของ CPM ได้รับการออกแบบมา

อย่างพิถีพิถันและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงเป็นเคร่ืองจักร

บดอัดเม็ดที่ดีที่สุดในตลาดในปัจจุบัน และเหมาะสมที่ สุด

ในการอัดเม็ดสำหรับอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ปีก

อาหารสุกร อาหารโคกระบือ และอาหารสัตว์น้ำแบบ

เต็มสายการผลิต

Daniit A/S

Daniit A/S จำหน่าย:

ตัวควบคุมโรงงาน Agro3000Flex

• การออกแบบเฉพาะสำหรับ:

• โรงงานอาหารสัตว์

• โรงงานอาหารสัตว์เล้ียง

• โรงงานอาหารปลา

• การออกแบบส่วนจำเพาะ

• สนับสนุนการสังเกตหลายจุด

• ความสามารถในการสืบค้นเต็ม

• สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลกับ SAP, MS 

Dynamics และอ่ืน ๆ

• การประหยัดพลังงาน

• การควบคุมจากระยะไกลจาก iPad

• ข้อมูลธุรกิจแบบสด ๆ และ KPI บน iPad 

และ iPhone ทุกที่ ทุกเวลา

• บริการทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุด และการสนับ

-สนุนทั่วโลก

• ประวัติยาวนานกว่า 45 ปีในธุรกิจ

พบเราได้ที่ VICTAM Asia 2014 ช้ันสินค้า A001

ดูเพ่ิมเติมที่: www.daniit.com

DAR PRO Solutions

DAR PRO Solutions® หน่ึงในแบรนด์ Darling/Griffin

เสนอไขมันสัตว์และโปรตีนหลากหลายชนิดที่ทำให้ผู้ผลิต

สามารถมอบสารอาหารที่จำเป็น ปรับปรุงประสิทธิ ภาพ

อาหารสัตว์ และผลิตสินค้าที่สามารถอัดเม็ดได้มาก

ยิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยโรงงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

และความสามารถในการส่งออกไปยังต่างประเทศ เรา

จึงเสนอสายผลิตภัณฑ์เต็มเพ่ือให้ตรงกับความต้องกา ร

ของลูกค้าและความท้าทายด้านสารอาหารที่มีอย่าง

กว้างขวาง

โรงงานผลิตของเราอุทิศเพ่ือการเลือกกระแสวัตถุดิบ

เพ่ือมอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองที่สมดุล

ด้านการเติบโต ความ

-สามารถในการย่อย และความสามารถในการอัดเม็ด

ที่ประหยัด ไขมันสัตว์และโปรตีนของ Dar Pro เป็น

โซลูชันทีส่ามารถคาดหวังได้เพ่ือการใหพ้ลังงานในรูปแบบเขม้ขน้

Dinnissen BV

โซลูชันรอบด้าน นวัตกรรม การผลิตในโรงงานของตน

และบริการที่เป็นเลิศ ส่วนผสมของ Dinnissen จึง

สร้างโซลูชันเฉพาะตัวให้แก่ปัญหาการผลิตอาหารสัตว์

แต่ละอย่างได้ ระบบ Lean Mixing ของ Dinnissen

ด้วยเคร่ืองผสม Pegasus® หรือ Vacuum Coater

มอบโซลูชันรวมและผสานสำหรับการผสมแป้ง

ละเอียด และเม็ด รวมระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและมี

ประสิทธิผลสำหรับการลำเลียงวัตถุดิบ หรือแม้แต่

สินค้าสำเร็จรูป ขั้นตอนที่รวมการผสมและการลำเลียง

เข้าไว้ด้วยกัน Dinnissen ยังพัฒนาระบบเปล่ียนตะข่าย

อัตโนมัติสำหรับเคร่ืองบดละเอียด Hamex® อีกด้วย

ซ่ึงมอบความเร็ว ความสะดวก และความแน่นอนใน

สถานการณ์ที่ต้องการการสลับจากผลิตภัณฑ์ตัวหน่ึง

ไปยังอีกดัวหน่ึงตามปกติ ตัวเปล่ียนตะข่ายอัตโนมัติมี

ช่องว่างที่เพียงพอกับตัวยึดตะข่าย 3 ถึง 5 อัน เพ่ือ

ลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุดและป้องกันการ

สูญเสียการผลิต

dol-sensors/SKOV

Dol-sensors พัฒนา ผลิต และวางตลาดเซ็นเซอร์คา

-ปาซิทีฟและอุณหภูมิภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Dol

-sensors สำหรับภารกิจอัตโนมัติในทุก ๆ อุตสาหกรรม

SKOV A/S คือบริษัทที่อยู่เบ้ืองหลัง

Dol-sensors และเป็นผู้จำหน่ายช้ันนำสำหรับการระบาย

อากาศและโซลูชันอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการ

เกษตร ภาคส่วนเกษตรกรรมและอาหารสัตว์น้ันเป็นวงการ

ธุรกิจหลักสำหรับเซ็นเซอร์ของเรา แต่อุตสาหกรรม

การแปรรูปก็กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ขณะน้ีเราได้เปิดตัวเซ็นเซอร์ตัวใหม่ – เซ็นเซอร์คา

-ปาซิทีฟแบบสาย DOL 20SCR 2 สำหรับการตรวจ 

-จับวัตถุร่วนและแข็ง ซึ่งทนทานต่อความผิดพลาด

อย่างยิ่ง ทั้งการลัดวงจรและโอเวอร์โหลด การออกแบบ

ทางวิศวกรรมทำให้ DOL 20SCR เหมาะสมที่สุด

สำหรับการบูรณาการเข้ากับการใช้งานในพ้ืนที่จำกัด

มีวางจำหน่ายในแบบ 20-280 VAC/VDC

และกระแสไฟฟ้าสูงสุด 500 mA 

Dr. Eckel GmbH

Dr. Eckel GmbH คือบริษัทเยอรมนีช้ันนำในด้านสารเติม

-แต่งอาหารสัตว์ที่เป็นนวัตกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์เพ่ือสาร

-อาหารสำหรับสัตว์และสัตว์น้ำที่ได้รับการเสริมและยั่ง ยืน

Dr. Eckel เสนอโซลูชันที่สร้างสรรค์เพ่ือให้ตรงกับความ

ท้าทายทั่วโลกในด้านสุขภาพและการผลิตสัตว์ที่มี

ประสิทธิภาพ

ในปี 2012 Dr. Eckel GmbH ชนะรางวัลนวัตกรรม

หลักสามรางวัลจากสายผลิตภัณฑ์จากพืช AntaPhyt®
สำหรับทั้งปศุสัตว์และสัตว์น้ำ สำหรับ Victam 2014 Dr.

Eckel ได้เปิดตัว AntaOx® FlavoSyn ซ่ึงเป็นตัวต้านการ

อักเสบเอนกประสงค์ เพ่ือปรับปรุงสุขภาพของสัตว์และ

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น AntaOx® FlavoSyn ประกอบ

ด้วยส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของสารต้านอนุมูลอิสระ

จากธรรมชาติที่สร้างปัจจัยเสริมผลกระทบที่เป็นบวก

และอีกคร้ังที่สิ่งน้ีแสดงถึงแรงขับเคล่ือนที่เป็นนวัต

-กรรมของ Dr. Eckel GmbH

DSL Systems Ltd.

DSL Systems จะแสดงเวอร์ชันล่าสุดของระบบควบคุม

AutoPilot4Feed ระบบควบคุมที่ออกแบบมาเฉพาะเพ่ือ

โรงงานอาหารสัตว์และโรงสีธัญพืชทุก ๆ ขนาด ระบบ

น้ีจะให้การควบคุมโรงงานอย่างเต็มที่ ซ่ึงรวมถึงการนำเข้า

การผสม การบด การควบคุมการอัดเม็ด การควบคุม

การขึ้นรูป การควบคุมการผลิตแป้ง และการโหลดออก

ซอฟต์แวร์น้ีประกอบด้วยการควบคุมสต๊อกที่สมบูรณ์

การรายงานการผลิต การรายงาน OEE ความสามารถ

ในการสืบค้นเต็ม การวางแผนการผลิต การวางแผน

ความต้องการวัตถุดิบ และโมดูลการบำรุงรักษา

อุปกรณ์์

ระบบน้ีอยู่บนพีซี Windows มาตรฐานและฐานข้อมูล

SQL Server เปิด สามารถเช่ือมโยงเข้ากับ PLC และ

อินพุต/เอาท์พุตได้หลากหลาย ซอฟต์แวร์น้ีเป็นระบบเด่ียว

และสามารถกำหนดค่าได้อย่างเต็มที่ี่ 

ระบบ DSL มีคู่ค้าในภูมิภาคเอเซีย PT Kaliber

ในอินโดนีเซียและ Hennessy Electrical ในนิวซีแลนด์ 

DSM

ผู้บุกเบิกต้ังแต่ยุคแรก ๆ ของสารเติมแต่งในอาหารสัตว์ 

DSM คือหน่ึงในผู้จำหน่ายช้ันนำของโลกในด้านวิตามิน

แคโรทีนอยด์ ยูไบโอติก และเอนไซม์สำหรับอาหารสัตว์

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั่วโลก เราประสบความ

สำเร็จในภาคส่วนน้ีเน่ืองจากเราเราได้มอบผลิตภัณฑ์ และ

โซลูชันที่ช่วยเหลือลูกค้าของเรา เช่น โรงงานอาหาร

-สัตว์ ผู้ผสม และเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จใน 

ตลาดโลกที่ไม่อยู่น่ิงและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ช่วยเพ่ิมทั้งกำไรและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าของเราทำให้เรา

สร้างนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และมอบโอกาสใหม่ ๆ 

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของ

ตัวอย่างผู้แสดง
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-เราปรับปรุงสุขภาพ สวัสดิภาพและประสิทธิภาพของ

สัตว์ และยังป้องกันสภาพแวดล้อมอีกด้วย

เรายึดมั่นเพ่ือมอบโซลูชันด้านสารอาหารสำหรับการ

ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และยังแน่ใจใจด้านสุขภาพและ

สวัสดิภาพของสัตว์ที่จะนำมาผลิตอีกด้วย

ด้วยเครือข่ายอาหารสัตว์ก่อนผสมที่กว้างไกลทั่วโลกใน

ด้านสารอาหารและสุขภาพสัตว์ เราจึงอยู่ใกล้ชิดกับคุณ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก ทีมผู้เช่ียวชาญของเราสามารถ

ส่งมอบโซลูชันเฉพาะเพ่ือให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ

ของคุณได้ 

eFeedlink

eFeedLink คือผู้ให้ข้อมูลและเน้ือหาการตลาดช้ันนำ

แก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ทั่วโลก และ

จัดการวิจัยการตลาดในภาคส่วนเกษตรกรรมใน

เอเซีย

เราเสนอ:

• ข่าวและข้อมูลตลาด

• บริการบริษัท (อุตสาหกรรมสื่อ 

โฆษณาและการสร้างแบรนด์)

• การวิจัยตลาดและการให้คำปรึกษา

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา:

• FEED Business Worldwide: ซ่ึง 

เป็นสิ่งพิมพ์เกณฑ์มาตรฐานสำหรับวงการอาหารสัตว์ 

แก่อุตสาหกรรมเน้ือ

• eFeedLink.com & eFeedLink.com.cn: 

ข่าวและข้อมูลธุรกิจการเกษตรที่ ปลายน้ิวของคุณ

• บริการวิจัย eFL: การตรวจสอบที่เหนือกว่า 

ข้อมูลทั่วไปที่มีให้

• ไดเรกทอรีอุตสาหกรรม eFeedBiz: ไดเรกทอรีที่

ต้องมี สำหรับธุรกิจ อาหารสัตว์ถึงเน้ือสัตว์ 

Extru-Tech

อีกคร้ังที่ Extru-Tech ขยายขอบเขตออกไปที่เทคโนโลยี

การขึ้นรูปแบบ Single Screw Cooking เทคโนโลยี

ใหม่ล่าสุดของเราให้คุณลดความสิ้นเปลืองพลังงานลง

อย่างมาก เพ่ิมปริมาณการผลิต และปรับปรุงความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป น่ันคือเหตุผลว่า

ทำไมผู้ผลิตทั่วโลกที่ปรึกษา Extru-Tech เพ่ือรับสิ่งที่

ดีที่สุดของโซลูชันในตลาด เราตัดสินใจที่จะยกระดับ

การผลิตและคุณภาพของอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานที่

สูงขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรรวมของเรา ที่ได้รับการ

ออกแบบเพื่อการแปรรูปอาหารสัตว์เล้ียงรุ่นใหม่วันน้ี

น่ีคือนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดย Extru-Tech

Feed Industry Magazine

เราคือ Feed Industry Magazine ผู้ให้ข้อมูลช้ันนำ

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศจีน ด้วย

ประวัติกว่าสามสิบปี เราได้ตีพมิพ์นิตยสารกว่า 34 หัว

ซึ่งรวมมากกว่า 340 ฉบับ การไหลเวียนมีมากกว่า

20,000 เล่มต่อฉบับ ขณะน้ี เราได้สร้างความสัม พันธ์

ระยะยาวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับองค์กรในทุกระดับ

ซึ่งรวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ

เล้ียงสัตว์ บริษัทนิทรรศการที่เช่ียวชาญ และ

สำนักพิมพ์ช่ือดังทั่วโลก

เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้ลึกยิ่งขึ้น ส่งเสริม

การแลกเปล่ียนและความร่วมมือระหว่างบริษัทจีนและบริษัท

ต่างชาติทั่วโลก เราจึงได้ออก China Feed Industry

ฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงได้รับความนิยมมากจากผู้นำจีน

ซ่ึงเป็นการสิ้นสุดยุคที่ไม่มีนิตยสารภาษาอังกฤษ

สำหรับอุตสาหกรรมน้ีในจีนแผ่นดินใหญ่ 

เป้าหมายของเราคือ เพ่ือให้แพลตฟอร์มสำหรับความ

ร่วมมือนานาชาติ เพ่ือผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาห รสัตว์ในประเทศจีน รวมถึงทั่วโลกด้วย 

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่: 

www.feedindustry.com.cn หรือ www.3dfeed.cn

Feed Review

วารสารความเป็นเลิศแห่งชาตด้ิานวิทยาศาสตร์และเทค

โนโลยี วารสารที่มีประโยชน์สองเท่าของเมทริกซ์จัตุรัส

ของนิตยสารจีน

Feed Review คือสำนักพิมพ์ด้านเทคนิคซ่ึงได้รับการ

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย Northeast Agricultural

และสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ Heilongjiang

เร่ิมตีพิมพ์ฉบับแรกในปี 1988 จนถึงปัจจุบัน Feed 

Review ได้รับรางวัลวารสารความเป็นเลิศแห่งชาติด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารความเป็นเลิศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Heilongjiang นอก

จากน้ี ก็ยังได้รับเกียรติให้เป็นวารสารที่มีประโยชน์

สองเท่าของเมทริกซ์จัตุรัสของนิตยสารจีน Feed

Review ได้รับการเสนอช่ือเป็นโครงการคุณภาพของ

Heilongjiang ยิ่งไปกว่าน้ัน ก็ยังได้รับเลือกให้เป็น

กลุ่มการเรียนรู้ขั้นสูงและการบูรณะการสงวนวัฒน

-ธรรมของหมู่บ้านยุคใหม่

Feed Review มีด้วยกันสอบฉบับ:

ฉบับด้านเทคนิคและฉบับด้านการจัดการ คอลัมน์หลัก

ของฉบับด้านเทคนิคประกอบด้วยการวิจัยการทดลอง 

รีวิว นโยบายและข้อกำหนด สารอาหารสำหรับสัตว์

สารอาหารและโรค อาหารสัตว์และการให้อาหารสัตว์

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพ โลกของ

สารเติมแต่ง สัตว์น้ำ การพัฒนาทรัพยากร สรุปขอบ

-เขตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฉบับด้านการจัดการจะแสดงรูปแบบใหม่สำหรับผู้อ่าน

ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ดี ๆ มากมาย ที่รวมถึงคำแนะนำ

สู่อุตสาหกรรม ความคิดของนักลงทนุ นักลงทุนและ

เซเลบริตีที่เป็นที่รู้จัก การสังเกตการณ์และความคิด

การอภิปรายคำถาม การให้ข้อคิดเห็นต่อคำถาม คอล

-เลคชันของบริษัท กลยุทธ์การจัดการ การจัดการ

และวิธีปฏิบัติ โลกของการตลาด วัฒนธรรมการลงทุน

โพเดียมทรัพยากรบุคคล เค้าโครงอิสระ การวิเคราะห์ตลาด

และเทรนด์อุตสาหกรรม 

Feed Review, CN 23-1298/S ออกรายปักษ์และ

เน้ือหาตีพิมพ์เป็นขาวดำ ฉบับด้านเทคนิคจะมีรหัส

การเผยแพร่ 14-184 ซึ่งออกปักษ์แรก ราคาเล่มละ 

10.00 หยวน และ 120.00 หยวนสำหรับหน่ึงปี

ฉบับด้านการจัดการจะมีรหัสการเผยแพร่ 14-196

ซึ่งออกในปักษ์หลัง ราคาเล่มละ 10.00 หยวน และ 

120.00 หยวนสำหรับหน่ึงปี

เว็บไซต์: www.feedworld.com.cn

Fenchem China

จากสัตว์ปีก สัตว์เค้ียวเอ้ือง สุกรและสัตว์น้ำ ไปจนถึง

สัตว์เล้ียง Fenchem เสนอส่วนผสมที่สม่ำเสมอและ

มีคุณภาพที่ไว้ใจได้เพ่ือการรักษาสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ดี

ปรับปรุงประสิทธิภาพของสัตว์และการผลิต 

ธุรกิจที่ยืดหยุ่นของเรายังทำให้เราให้บริการลูกค้า

ของเราด้วยโซลูชันผสมผสานและบริการก่อนผสม เพ่ือ

ช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ผลกำไร และประสิทธิภาพ

ให้สูงสุด

FineTek Pte. Ltd.

สำนักงานใหญ่ของ FineTek อยู่ในไต้หวันซ่ึงเป็นศูนย์

-กลางของเราในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เรามีโรงงานผลิตและประกอบในไต้หวันและเซ่ียงไฮ้

ประเทศจีน FineTek ยังต้ังสาขาอีกหกแห่งในประเทศ

จีนอีกด้วย FineTek มีสำนักงานสาขาและศูนย์สนับ

-สนุนทางเทคนิคในสิงคโปร์ แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)

และลอสแอนเจลิส (สหรัฐฯ) สำนักงานสาขาเหล่าน้ีให้

บริการลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยการขายและการสนับ

สนุนทางเทคนิคที่รวดเร็วขึ้น 

FineTek Group รักษาความเติบโตของรายรับต่อปีไว้ที่ 

20-30% กลยุทธ์การเติบโตทั่วโลกของเราคือการขยาย

การขายไปต่างประเทศอย่างรวดเรว็และตรงกับความ

ต้องการของตลาดทั่วโลก โดยการบรรลุสเกลด้านเศ รษฐ

-กิจ เพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจทั่วโลกของเรา

เราจะเดินหน้าสร้างสำนักงานสาขา ศูนย์บริการทาง

เทคนิคและโรงงานประกอบเพ่ิมเติมในต่างประเทศ

สิ่งน้ีจะยังช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับการสนับสนุนทาง

เทคนิคที่รวดเร็วขึ้น ในราคาที่ดีขึ้น 

Forberg International AS

Forberg® International คือผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่จำหน่ายมากว่า 40 ปี 

เราเสนอเคร่ืองผสมแบบพาย Forberg® Horizontal 

Twin-Shaft ที่มีผลการผสมที่ดีเยี่ยมสำหรับส่วนผสม

ที่เป็นแป้ง ผง และของเหลว (CV ของ 5 หรือต่ำกว่า) 

เคร่ืองผสมของเรามีผลิตภาพสูง ด้วยระดับการเติม

ที่ยืดหยุ่น ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำสุด และสิ้นเปลือง

พลังงานต่ำ 

การตามเทรนด์การผลิตอาหารสัตว์ยุคใหม่ เราก็ยัง

พัฒนาระบบ เช่น: 

• Rotating Vacuum Coaters สำหรับอาหารปลา 

และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เล้ียง

• ระบบบำบัดด้วยไอน้ำร้อนสำหรับ การผลิตอาหาร

สัตว์แบบเป็นช้ัน 

นอกจากเคร่ืองจักรเด่ียว เรายังเสนอโซลูชันเฉพาะ

สำหรับสายการผลิตที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผลิต

อาหารสัตว์และอาหารสัตว์เล้ียง รวมถึงการผลิต

อาหารสัตว์ก่อนผสมและอาหารสัตว์เข้มข้น

ประสบการณ์อันยาวนานของเรารับประกันการเป็น

คู่ค้าโซลูชันที่น่าไว้วางใจและมีคุณภาพสูง 

Format International Ltd.

Format International Ltd. คือบริษัทอิสระที่เช่ียวชาญใน

การออกแบบ การเขียน และการตลาดการยกระดับ

ตัวอย่างผู้แสดง
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สูตรอาหารและโซลูชันซอฟต์แวร์การคิดค้นสูตรอาหาร

-สัตว์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาหารปลา

อาหารสัตว์เล้ียง อาหารมนุษย์ และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

โซลูชันน้ีอิงจากการใช้โปรแกรมเส้นตรงและเทคนิค

อ่ืน ๆ เพ่ือรับการคิดค้นสูตรที่มีต้นทุนต่ำสุด (Least

Cost Formulations - LCF) สูตรอาหาร หรือส่วนผสม 

ก่อต้ังในปี 1980 ขณะน้ี Format International

ได้ส่งมอบซอฟต์แวร์ให้แกลู่กค้าในกว่า 93 ประเทศ

ทั่วโลก ซ่ึงมีต้ังแต่บริษัทขนาดเล็กในประเทศและ

ที่ปรึกษา ไปจนถึงองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่

เราทุ่มเทให้กับการส่งมอบการเพ่ิมมูลค่าแก่ลูกค้าของเรา

โดยการมอบซอฟต์แวร์นวัตกรรมและมอบผลกำไรและ

การสนับสนุนทางเทคนิคและความเช่ียวชาญ

เพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตน

ความสำเร็จของ Format จะมาจากการเป็นผู้นำนวัต

-กรรมและความก้าวหน้าทางเทคนิคการคิดค้นสูตร

อย่างสม่ำเสมอ บันทึกเส้นทางและช่ือเสียงที่น่าอิจฉา

ของ ราหมายความว่าซอฟต์แวร์ของ Format ในโลก

ที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอได้ทำให้ลูกค้าของเรามีข้อดี

เหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน

FOSS

พบกับ FOSS ที่ช้ันสินค้า D039 สำหรับข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับ Near Infrared (NIR) แบบอินไลน์และเบนช์ท็อป

และโซลูชันการวิเคราะห์ทางเคมีที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้

แก่อาหารสัตว์และการแปรรูปธัญพืชของคุณ เราจะแสดง

เคร่ืองวิเคราะห์อาหารสัตว์และธัญพืช ProFoss™ และ

อธิบายเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงผลกำไรโดยการวัด

การผลิตอาหารสัตว์ หรือขั้นตอนการผลิตแป้งโดยตรง

สำหรับการวิเคราะห์แบบเบนช์ท็อปในห้องทดลองหรือ

ในการผลิต เราจะติดต้ัง NIRS™ DS2500 เพ่ือความ

แม่นยำของ NIR ที่ไม่มีคู่แข่งสำหรับการใช้งานที่

กว้างขวาง ต้ังแต่การตรวจสอบปริมาณโปรตีนไปจน ถึง

การกำหนดปริมาณกรดอะมิโนที่ย่อยได้สำหรับอัตรา

การแปลงอาหารสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุง และ

Infratec™ 1241 ที่เป็นที่รู้จักดีก็จะถูกจัดแสดงเช่นกัน

เพ่ือเสนอโซลูชันที่เป็นที่สุดสำหรับความต่องการ

วิเคราะห์ธัญพืชที่เปล่ียนแปลงของคุณ พร้อมด้วย

เคร่ืองวิเคราะห์ NIRS™ DA1650 ที่ทนทานสูง สำหรับ

การใช้งานในห้องทดลอง หรือในสภาพแวดล้อมการผลิต

FrigorTec GmbH

FrigorTec GmbH ผลิตและจำหน่ายตัวทำความเย็นและ

ป๊ัมความร้อนสำหรับการใช้ในอาหารและอุตสาหกรรม 

ส่วนที่สะดุดตาของผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็คือชุดผลิต

ภัณฑ์ตัวทำความเย็น GRANIFRIGOR ซึ่งถูกออกแบบ

มาเป็นพิเศษสำหรับการเก็บถนอมธัญพืช สำหรับ

ประเทศในเขตศูนย์สูตร FrigorTec เสนอซีรีส์ GRANIFRIGOR

Tropic และสำหรับภูมิภาคที่แห้งและ

ร้อนที่สุดของโลก เราก็ได้พัฒนาซีรีส์ GRANIFRIGOR 

Desert ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์ของ GRANIFRIGOR หลายพัน

เคร่ืองทั่วโลกประสบความสำเร็จในการดำเนินการถูกใช้

เพื่อการทำความเย็นข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด

เมล็ดเรป ถั่วเหลือง ข้าวเปลือก เมล็ดพืช ข้าวฟ่าง 

เมล็ดโกโก้ เมล็ดกาแฟ และอ่ืน ๆ 

เคร่ืองทำความเย็นธัญพืช GRANIFRIGOR ดีต่อสิ่ง

แวดล้อม ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติที่สุด 

Gaudenzi srl

Gaudenzi – คุณภาพและประสบการณ์ในการออกแบบ

เฉพาะ ต้ังแต่ปี 1891

เราผลิตแผ่นเจาะรู ตะข่ายลวดและตะข่ายที่มีมา ร

-ฐานสูงและกำหนดเองได้ด้วยโลหะทุกประเภท 

ทุกความหนา ทุกขนาด และทุกรูปร่าง 

ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ: ใน

อุตสาหกรรมโรงสี อุตสาหกรรมอาหารและอาหาร

สัตว์ อุตสาหกรรมเคมีและยา และอ่ืน ๆ 

โดยใช้เพ่ือการบด ทำความสะอาดอย่างหยาบ ๆ

การคัดขนาด การขัดสี การกรอง การร่อนธัญพืชใด ๆ

(ข้าวสาลี ข้าวโพด เมล็ดพืช ข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าว 

และอ่ืน ๆ) แป้ง ผัก ผลไม้ อาหารสัตว์และเมล็ดพืช 

ความแปลกใหม่ของปีน้ีได้รับการนำเสนอโดยเคร่ืองทำ

ความสะอาดและคัดขนาดแบบแอโรไดนามิกตามความ

หนาแน่นของซีเรียลแห้ง ซ่ึงจะคัดเลือกเมล็ดที่มี

คุณภาพสูงได้ในขั้นตอนเดียว!

Geelen Counterflow

ใช้กระแสแรงโน้มถ่วงสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ในเคร่ือง

อบแห้งและเคร่ืองเย็นเป็นสิ่งที่ดีด้วยหลายเหตุผล:

• ออกแบบเคร่ืองจักรได้ง่ายกว่า ด้วยช้ินส่วนเคล่ือนที่

ที่น้อยกว่า

• ออกแบบเคร่ืองจักรได้ง่ายกว่า โดยไม่ต้องมีพ้ืนผิว

แนวนอนและส่วนที่ยื่นออกมา 

• การแลกเปล่ียนพลังงานที่มีประสิทธิภาพกว่าใน 

การไหลสวนทาง

เมื่อมาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานและอนามัยเป็น

สิ่งสำคัญ เคร่ืองอบแห้งและเคร่ืองเย็นแบบไหลสวนทาง

จะมีต้นทุนการครอบครองรวมต่ำที่สุดอย่างเห็นได้ชัด

GePro Geflugel-Protein Vertriebs GmbH & Co. KG

GePro Gefluegel-Protein Vertriebs-gesellschaft mbH & Co. KG

คือบริษัทในกลุ่ม PHW หน่ึงในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

สัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ในฐานะสมาชิกของ PHW

ทำให้ GePro เป็นส่วนหน่ึงที่ผสานอยู่ในการผลิต สัตว์ปีก

อย่างสมบูรณ์์ 

GePro แปลงสิ่งพลอยได้จากสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ให้

เป็นส่วนผสมที่มีค่าสำหรับสารอาหารสำหรับสัตว์และเช้ือ

-เพลิงชีวภาพ (SP-Power) ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย

ที่สุด ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณภาพสูงอย่างยิ่งและ ได้รับ

การตระหนักว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม

ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์

อย่างเคร่งครัด ซึ่งนำไปสู่คุณภาพที่ยอดเยี่ยมอย่าง

สม่ำเสมอและการเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับ

ลูกค้าของเรา

Graf Pressformen

คุณภาพการอัดเม็ดและความสิ้นเปลืองพลังงานเป็นสิ่ง

สำคัญ

คุณภาพของการอัดเม็ดที่สูงสุดด้วยการสิ้นเปลือง

พลังงานที่ต่ำคือกุญแจที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมีราคา

ที่สามารถแข่งขันได้ ที่ Graf Pressformen เรามี

ความรู้ในทั้งอุตสาหกรรมการอัดเม็ดอาหารสัตว์และ

การอัดเม็ดไม้ โดยเฉพาะภายใต้โหลดที่สูง แม่แบบ

ของเราจะแสดงคุณภาพตามที่คุณคาดหวัง น่ีคือ

ผลลัพธ์ของทีมที่มีประสบการณ์และก่อต้ังอย่างดี วิธี

การผลิตสมัยใหม่ และห่วงโซ่มูลค่าภายในทั้งบริษัท

แม่แบบของเราจะถูกเจาะรูยาวและทดสอบในโรงงาน

สิ่งน้ีส่งผลให้ได้รูทะลุเป็นเงามันอย่างมาก ซ่ึงหมายความ

ว่า สามารถใช้แม่แบบในการผลิตได้ทันที โดยไม่ต้องมี

ช่วงเวลาทดลองงาน 

GSI Group (Shanghai) Co., Ltd.

GSI Group เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพมากว่า 40 ปีแห่งประสบการณ์

และนวัตกรรม ซ่ึงยังเป็นผู้ผลิตช้ันนำของโลกในด้าน

ที่เก็บธัญพืชและระบบการผลิตโปรตีนที่มีผู้จำหน่าย

ทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย

GSI เสนออุปกรณ์อบแห้งธัญพืชและอุปกรณ์ปรับ

-สภาพธัญพืชที่มีให้เลือกมากที่สุดในอุตสาหกรรม

GSI เคร่ือ งอบแห้งธัญพืช พัดลม และตัวทำความ

-ร้อนเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงในหมู่เกษตรกร

และผู้ผลิตทั่วโลก กะพ้อลำเลียงและสายพานลำเลียง

ของ GSI ถูกออก

แบบเพ่ือทำงานและสร้างมาอย่างทนทานเพ่ือการใช้งาน

ที่วางใจได้ไปหลาย ๆ ปี 

คุณสามารถเช่ือถือ GSI สำหรับความต้องการด้านการ

จัดการวัตถุดิบของคุณได้้ 

Changzhou Honghuan Machinery Co., Ltd.

เราคือ HBA (Hebei Africa Machinery Group) บริษัท

อุตสาหกรรมที่บูรณาการการออกแบบอย่างมืออาชีพ

การผลิต การติดต้ัง และการขายอุปกรณ์การผลิต

แป้งสาลี/ข้าวโพด

ต้ังแต่ก่อต้ัง เราได้ออกแบบและติดต้ังอุปกรณ์ผลิต

แป้งมามากกว่า 17,000 ชุด ซ่ึงก็มีขนาดต้ังแต่ 40 ตันถึง

2,400 ตัน ผลิตภัณฑ์ของเราครอบครองตลาด

ในประเทศประมาณ 75% และเป็นอันดับสูงสุดของบริษัท

ในประเทศ ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของเราก็

วางจำหน่ายในกว่า 70 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี อียิปต์ รัสเซีย เวียดนาม 

และอ่ืน ๆ และเป็นที่นิยมทั้งในหมู่ลูกค้าใน

ประเทศและต่างประเทศ! 

Honghuan Machinery Co,.Ltd. 

Honghuan Machinery Co,.Ltd. มีทีมที่มีประสบ การณ์

ในการผลิต ออกแบบ และติดต้ังเคร่ืองจักรอาหาร

-สัตว์ต้ังแต่ปี 2006 ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี

และคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และโครงการของ Honghuan

ที่ครอบคลุมทั่วประเทศจีนและอีกหลายประเทศและ

อาณาเขตทั้งหมดทั่วโลก

ในปัจจุบัน เคร่ืองอัดเม็ดพิเศษกว่า 3,000 เคร่ืองได้

ถูกจำหน่ายให้แก่ลูกค้ากว่า 1900 รายและโครงการ

กว่า 500 โครงการก็ได้ถูกก่อสร้างในตะวันออก

-กลาง เอเซียใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกาใต้้

ซ่ึงรวมถึงโรงงานอาหารสัตว์ปีก อาหารสัตว์น้ำ
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Feedmills Plants and MachinesFeedmills Plants and Machines

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 5-9, D-21465 Reinbek / Hamburg, Phone: +49 40 727 71 0, Fax: +49 40 727 71 100

info@amandus-kahl-group.de, www.akahl.de

KAHL Plants
Turn-key feed mills and plants for compound feed, shrimp and
fish feed, pet food, premix / concentrate, roughage, straw,
green forage, dried beet pulp, wood and biomass, recycling
plants for waste tyres, household and industrial waste and
composting plants.

KAHL Machines
Proportioning and weighing equipment, mixers, hammer mills, 
liquid proportioning units, continuous mixers, conditioners, 
hydrothermal reactors, sterilizers, annular gap expanders, 
extruders, pelleting presses, driers/coolers, crumblers, 
Rotospray®, control and process visualisation systems.

Please visit us at:

Victam Asia 

Stand D 101
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อาหารสัตว์ก่อนผสม วิศวกรรมอาหารสัตว์ชีวภาพ

และวิศวกรรมไซโล หากต้องการบริการหลังการขาย

Honghuan ก็ยังมีทีมติดต้ังและบริการพิเศษสำหรับ

ลูกค้าต่างประเทศอีกด้วย 

อีเมล feedmachinery@hong-huan.com

HuBei YongXiang Food Processing Machine Co., Ltd.

HuBei YongXiang Food Processing Machine Co., Ltd.

ก่อต้ังเมื่อปี 1998 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ มีสินทรัพย์ประมาณ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ 180,000 ตร.ม. และมีโรงงาน

ผลิตที่พิถีพิถันในมาตรฐานขัน้สูงของโลกและศูนย์

วิจัยและพัฒนา YongXiang ได้กลายเป็นบริษัทที่

ใหญ่ที่สุดและมีเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงเช่ียวชาญในการออกแบบ

และการผลิตเคร่ืองจักรแปรรูปธัญพืชในประเทศจีน

และยังเป็นสมาชิกภาพแต่เพียงผู้เดียวของคณะบริหาร

มาตรฐานอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรสีข้าวในประเทศจีน

และมีส่วนในการกอ่สร้างโครงการระดับชาติขนาดใหญ่

อีกหลายโครงการ 

โดยทั่วไป YongXiang ผลิตเคร่ืองจักรสีข้าว (อุป

-กรณ์สีข้าวครบชุดและเคร่ืองจักรเด่ียวทุกชนิด) และ

รับผิดชอบโครงการชุดที่สมบูรณ์แบบขนาดใหญ่

โครงการที่รวมถึงการทำความสะอาดข้าวเปลือก คัด

กรวดออก แยกแกลบ แยกข้าวเปลือก ขัดข้าว และสี

-ข้าว น่ีคือโรงงานที่มีเคร่ืองจักรสีข้าวที่ค่อนข้างครบชุด

สมบูรณ์แบบเลยทีเดยีว

Hunan Xiangliang Machinery Manufacture Co., Ltd.

บริษัทของเราเช่ียวชาญในการผลิตเคร่ืองสีข้าว 

และก่อต้ังในปี 1956 ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การดำเนินการและการผลิต การออกแบบโครงการ 

การติดต้ัง และก่อสร้างเคร่ืองสีธัญพืชและพืชน้ำมัน 

IMAS Integrated Machinery Systems

IMAS Integrated Machinery Systems จะแสดง MSP

SUPERSENSE PURIFIER ที่ VICTAM 

โดยมีการทำงานต่อไปน้ี เคร่ืองจักรน้ีมีสิทธิบัตรถึง 5

ใบอยู่ในเคร่ืองเดียว:

• ตัวเคร่ืองอะลูมิเนียมบนเหล็กกล้าที่ทนทาน 

ฐานการก่อสร้างมีน้ำหนักเบากว่า

• การเคล่ือนที่เป็นมุมเดียวกันในทุก ๆ ช้ินส่วน 

ของเคร่ืองจักร และการเคล่ือนไหวที่สมดุล 

ระหว่างการสตาร์ทและหยุดเคร่ือง ต้องขอบคุณ

ระบบมอเตอร์เดียว

• วาล์วป้อนที่ปรับน้ำหนักได้เพื่อ 

การกระจายสต๊อกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม 

สมรรถภาพ

• โปร่งใส ช่องระบายอาหารทำความสะอาด 

ได้ง่าย

• วาล์วจำกัดอากาศพร้อมระบบเกียร์ 

เพื่อทำการระบายอากาศในบริเวณที่ 

อ่อนไหว

• ระบบล็อกโครงที่เป็นนวัตกรรม เพื่อ 

ป้องกันผลิตภัณฑ์ร่ัวซึม

• ถาดสแตนเลสขาออกที่ออกแบบเพื่อ 

หลีกเล่ียงสิ่งปนเป้ือน

• โครงสร้างที่ไม่ต้องบำรุงรักษามาก มีอนามัย และ 

เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน 

IMECO

ชุดผลิตภัณฑ์: เคร่ืองวัดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ

เข้าและการโหลดจำนวนมากหรือการสังเกตขั้นตอน

เคร่ืองป้อนแบบลดน้ำหนักสำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผง

และแป้ง เคร่ืองวางถุงแบบวางด้วยตนเองและอัตโนมัติ

สำหรับสายบรรจุถุงแบบเปิดปากถุงแล้ว สายบรรจุถุง 

FFS เคร่ืองอัดถุงอัตโนมัติ ทั้งแบบปกติและแบบแขน

หุ่นยนต์ เคร่ืองพันยืดและครอบยืด

ระบบของเราได้รับการติดต้ังเสร็จสมบูรณ์ในหลายอุต

-สาหกรรมทั่วโลก เป็นการพิสูจน์ว่าไว้วางใจได้แม่นยำ

รวดเร็ว และใช้งานง่าย เคร่ืองวางถุงล่าสุดของเรา 

ABP120 จัดการกระสอบถัก PP ที่เตรียมมาพร้อมแล้ว

ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ หรือจะเป็นแบบ

สามเหล่ียม ทั้งที่มีและไม่มีตะเข็บใน

Jiangsu Conco Food Co.,Ltd.

Jiangsu Conco Food Co.,Ltd. เสนอวัตถุดิบเอนไซม์พืช

ชนิดน้ำจนถึงเปปไทด์ที่เป็นสารเติมแต่งเพ่ิมเติมเพ่ือใช้้

แทนอาหารเลือดและปลาป่นในราคาที่ต่ำกว่า

ผู้เช่ียวชาญด้านเปปไทด์–เสนออาหารเสริมที่มีคุณค่าแก่

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

• ปรับปรุงสุขภาพเคร่ืองใน (เน่ืองจาก 

การแก้ไขสารอาหารที่ไม่สมดุลใน 

เคร่ืองใน)

• เพ่ิมอัตราการเติบโต

• มอบกำไรที่สูงกว่าแก่ลูกค้า

อุทิศเพ่ือการจำหน่ายแหล่งโปรตีนดิบที่มีอนามัยและ

ปลอดภัยแก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ์ 

Changzhou Honghuan Machinery Co., Ltd.

FCM คือหน่ึงในผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่มีช่ือเสียงในด้าน

เคร่ืองจักรอาหารสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใน

ประเทศจีน มีประสบการณ์เกือบ 18 ปีในด้านการตลาด

นานาชาติในด้านโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์สมบูรณ์แบบ

และผ่านมาตรฐานคุณภาพนานาชาติ ISO 9001:2000

FCM ผสานช้ินส่วนของอุปกรณ์แยก โนว์ฮาวทางเทคนิค

ทักษะที่เช่ียวชาญ การออกแบบที่ยืดหยุ่น และ

คุณภาพสูง ประสบการณ์ที่เช่ียวชาญในการติดต้ัง

โครงการและการทดลองเดินเคร่ือง สภาพเฉพาะ

ของภูมิภาค และส่งมอบโครงการที่เสร็จสมบูรณ์อย่าง

ยอดเยี่ยมโดยรวมสำหรับลูกค้า ดังน้ัน ลูกค้าจึง

ได้รับผลดีมากที่สุด

โรงงานอาหารสัตว์ FCM ถูกส่งออกไปยังห้าทวีป: แอฟริกา

โอเชียเนีย อเมริกา และยุโรป 

Jiangsu Jingwei Conveying Equipment Co., Ltd.

Jiangsu Jingwei Conveying Equipment Co., Ltd. เช่ียว

-ชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาช้ินส่วนกะพ้อลำเลียง

และสายพานลำเลียง การผลิต การตลาด และบริการ

โรงงานของเรามีพื้นที่ 28,000 ตร.ม. ต้ังอยู่ในสวน

อุตสาหกรรม Danyang Daoshu Industrial Park

ชุดผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงกะพ้อลำเลียงพลาสติก

สายพาน ลำเลียงติดตัวขนถ่าย การผลิตแผ่น

UHMW-PE สายพานยก PVC สลักตัวยก

โซ่ลำเลียงและตัวขนถ่าย และอ่ืน ๆ 

อีกประมาณสี่ร้อยประเภท ซ่ึงมีการใช้งาน

อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการจัดการวัตถุดิบ

จำนวนมากและการวิศวกรรมพลาสติก 

Jingwei เช่ือมั่นในจิตวิญญาณขององค์กรที่ว่า “ซ่ือสัตย์

ลงมือทำ และนวัตกรรม” เราจะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณ

-ภาพสูงและบริการที่น่าพึงพอใจแก่ลูกค้า

Jiangsu Liangyou Agro Machinery Co., Ltd.

Jiangsu Liangyou Agro Machinery Co., Ltd. (FDSP)

เช่ียวชาญในการผลิตเคร่ืองจักรผลิตอาหารสัตว์ 

เคร่ืองผสมปุ๋ย อุปกรณ์พลังงานชีวภาพ วิศวกรรมไซโล

และการติดต้ังด้านวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบมากว่าสิบปี

ซ่ึงบริษัทก็ได้ผ่าน ISO9001:2008 และ CE แล้ว 

เราถือ “ความจริงใจสร้างความเช่ือถือ คุณภาพนำเรา

ครองตลาด” เป็นปรัชญาของธุรกิจของเรา เราได้รับ

ความเช่ือถือจากลูกค้าของเราทั้งจากเอเซีย เอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาใต้

โอเชียเนีย และอ่ืน ๆ 

ยินดีต้อนรับสู่บู้ทของเรา! B019 – ฮอลล์ EH104 

และ EH103 

Jiangsu Zhongdan Group Co., Ltd.

Jiangsu Zhongdan Group Co., Ltd. คือผู้ผลิต 

Ethoxyquin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออก

ไปยังอเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เอเซีย และอ่ืน ๆ 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของเราอยู่ที่ประมาณ 70%

เรามีทั้งรูปแบบของเหลวและแป้ง คุณภาพของผลิตภั ณฑ์

ของเราได้รับการยอมรับโดยลูกค้าทุกรายเป็นอย่างดี

Jinneng Science and Technology Co., Ltd.

Jinneng Science and Technology Co., Ltd. ก่อต้ังในปี

1998 ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านหยวน บริษัท

ของเราต้ังอยู่ที่เมือง Qihe ในมณฑลชานตง โรงงาน

ของเรามีพ้ืนที่ 200 เฮกตาร์ ปัจจุบัน เรามีพนักงาน

3,500 คน ซ่ึงรวมเจ้าหน้าที่เทคนิคอาวุโส 305 คน 

เราคือผู้ผลิตช้ันนำในด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จากถ่าน

-หิน (Coal Chemical) และเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 

(Fine Chemical) ขอบเขตธุรกิจครอบคลุมถ่านโค้ก

(3,000,000 ตัน/ปี) น้ำมันดิน (300,000 ตัน/ปี)

คาร์บอนดำ (240,000 ตัน/ปี) และซิลิกา

(80,000 ตัน)

ภายใน 15 ปี เรายังสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริ

-การที่ดีที่สุดของเรนาเพ่ือลูกค้า และสร้างแบรนด์ที่ดี

ในตลาด ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้จำหน่ายเพียงในประเทศ

แต่ยังจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย

อินเดีย และประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย มูลค่าการส่งออก

ของเราคือประมาณ 40% ของมูลค่าทั้งหมด ในปี

2012 รายรับจากการขายทั้งหมดของ Jinneng

คือ 758 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ใน 3 – 5 ปีข้างหน้า Jinneng วางแผนการลงทุน

มูลค่า1 ร้อยล้านหยวนในโครงการน้ำมันดินที่มีปริมาณ

800,000 ตัน และคาร์บอนดำและขาว 200,000 ตัน

ตัวอย่างผู้แสดง
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ภายใน 3 – 5 ปี Jinneng มุ่งหน้าที่จะเป็นผู้ผลิตช้ันนำ

ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก 

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) เป็น

บริษัทในเครือของกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ ก่อต้ังมาด้วย

ประสบการณก์ว่า 40 ในธุรกิจอุปกรณ์ในฟาร์ม

เคร่ืองจักรผลิตอาหารสัตว์ และอุปกรณ์แปรรูปอาหาร

เรายินดีที่ได้เป็นส่วน หน่ึงของความสำเร็จทาง

ธุรกิจของลูกค้าในปีแล้วปีเล่า

วิสัยทัศน์: เป็นแหล่งเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ที่

เป่ียมนวัตกรรม รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้

บริการที่เป็นเลิศ 

เว็บไซต์: www.kasetphand.co.th 

Kay Jay Chill Rolls Pvt Ltd

Kay Jay Chill Rolls ผลิตลูกกล้ิงและลูกกล้ิงบดและ

เคร่ืองรีด โดยร่วมทุนกับ Walzen Irle GmbH ประเทศ

เยอรมนี

ด้วยคู่ค้าสัญชาติเยอรมันของเรา เราได้สร้างโรงงาน

ใหม่เพ่ือผลิตลูกกล้ิงและเคร่ืองจักรในช่ือ Irle Kay Jay

Rolls Pvt Ltd. ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของการผลิตลูก

กล้ิงหรือเคร่ืองจักรจะทำในโรงงานใหม่เท่าน้ัน ซ่ึงใช้

โนว์ฮาวทางเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีทั้งหมด 

เราผลิตลูกกล้ิงเหล็กหล่อเย็นสำหรับเคร่ืองบดเม็ด

ลูกกล้ิงบดอาหารสัตว์ ที่ขุนสัตว์ ลูกกล้ิงโม่แป้ง 

ลูกกล้ิงกะเทาะ ลูกกล้ิงกระแทก ลูกกล้ิงเหล็ก และอ่ืน ๆ 

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd. 

เราอยู่บนจุดสูงสุดของเทคโนโลยีโมเลกุลด้วยสิทธิบัตร

เกือบ 200 ฉบับ Kemin ผลิตและจำหน่ายส่วนผสม

พิเศษเกือบ 500 ตวั ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

และอาหาร และตลาดสุขภาพ สารอาหาร และความงาม

ด้วยโปรแกรม TOTAL NUTRITION™ ของเรา

เรานำเสนอโซลูชันด้านสารอาหารมากมายเพ่ือยกระดับ

สุขภาพของสัตว์ เราเข้าใจความต้องการที่จะเล้ียง

ปศุสัตว์อย่างเป็นธรรมชาติและแข็งแรงที่ให้ผู้บริโภค

ได้รับข้อดีด้านสารอาหารและสุขภาพตามที่พวกเขา

ต้องการ และคุณก็ได้ผลกำไรดว้ย

เรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพ่ือช่วยให้คุณ: 

• ปลอดภัย 

• มีประสิทธิภาพ 

• แข็งแรง 

ผลิตภัณฑ์ของ Kemin ประกอบด้วย LYSOFORTE, CLOSTAT,

KEMZYME, KemTRACE, TOXfIN และ MillSMART 

KSE Process Technology B.V.

สำหรับผู้ผลิตแป้ง ผง และของเหลว เราผลิตเคร่ืองจักร

ที่รวดเร็วและแม่นยำมากมายในบริษัทของเราเอง

และพัฒนาโซลูชันอัตโนมัติที่ชาญฉลาดพร้อมทั้งบริการ

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกสร้างเพื่อลูกค้าในอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์เป็นหลัก และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ทั่วโลก

เรามีสองสายผลิตภัณฑ์ – เคร่ืองกำหนดขนาดยาและ

ช่ังน้ำหนัก ALFRA และซอฟต์แวร์อัตโนมัติ PROMAS ST

– ที่ทำให้คุณผลิตได้มากกว่าเดิมหลายตันต่อช่ัวโมง

ในวิธีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สุดเท่าที่

เป็นไปได้

Laidig Systems Inc

Laidig ได้แผ้วถางเส้นทางด้านที่เก็บขนาดใหญ่และครอบ

-ครองอุตสาหกรรมมากว่า 50 ปี และเป็นที่รู้จักดีว่าเป็น

ผู้นำของอุตสาหกรรมในด้านการเรียกคืนจากด้านล่าง

Laidig ออกแบบ ทำตลาด และบริการที่เก็บขนาด ใหญ่

และระบบเรียกคืนสำหรับโดม รวมถึงไซโล

หลายทศวรรษของประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม

และการออกแบบที่มีประสิทธิภาพได้ทำให้ Laidig

รุกคืบด้วยความมั่นใจเข้าในตลาดการใช้งานเพ่ือการจัด

-การวัสดุซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของศตวรรษที่ 21

ทีมที่มีคุณสมบัติสูงของ Laidig มีความเช่ียวชาญที่จำ

-เป็นเพ่ือการมอบโซลูชันสำหรับความท้าทายในการจัดการ

วัสดุที่จัดการได้ยากที่สุดบางประเภท Laidig มอบระบบ

เรียกคืนในที่เก็บขนาดใหญ่ทั่วโลกสำหรับการจัดการวัสดุ

เช่น ถั่วเหลืองป่น จมูกข้าวโพด รำข้าว DDGS และธัญพืช

เต็มเม็ด

Lambton

Lambton คือผูผ้ลิตวัสดุเคลือบสงักะสเีพ่ือการจัดการและอุปกรณท่ี์

เก็บธัญพืชต้ังแต่ปี 1965 อุปกรณ์บางอย่างของเรา

ประกอบด้วยไซโลเก็บธัญพืช ถังกรวย ถังเก็บอาหารสัตว์

ขนาดใหญ่ ที่เก็บแบบล่างเรียบ แบบตัวแอล และแบบ

ตัวยูโล่งที่ทำความสะอาดเองได้ โซ่ลำเลียง สกรูลำเลียง

สายพานลำเลียง และกะพ้อลำเลียงที่มีความจุสูงสุด 

1,500 ตัน/ชม. และรวมถึงอุปกรณ์เสริมมากมาย

(ตัวกระจาย วาล์ว ระบบลูปการลำเลียง Grain Cannon, 

Pre-cleaner แบบแรงโน้มถ่วงและดรัม แคตวอล์ก

สว่านปล่อยโหลด และอ่ืน ๆ) เรายังผลิตอุปกรณ์

ผลิตอาหารสัตว์อีกมากมาย เช่น ลูกกล้ิงอัดเม็ด 

เคร่ืองผสม ตะข่าย เคร่ืองป่น เคร่ืองเย็นแบบสวนทาง

เคร่ืองบดละเอียด และอ่ืน ๆ 

ไปที่เว็บไซต์ของเราเพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติมและข้อมูล

จำเพาะที่ www.lambtonconveyor.com

Macsumsuk GM Co., Ltd.

เราคือผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ในเกาหลี

ซึ่งผลิตสารเติมแต่งสำหรับอาหารสัตว์ ประกอบด้วย

Growfeed E-Tox (สารยึดเกาะพิษ) Growfeed Well Farm

(สารเติมแต่งอาหารสัตว์) Grow Feed Clean

(สเปรย์ต้านแอมโมเนีย) และ Growfeed Aqua

(สารเติมแต่งอาหารสำหรับปลา) 

เรายินดีกับช่ือเสียงที่เป็นเลิศผ่านประสบการณ์ทางธุร

-กิจ และผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้รับการยอมรับอย่างดีจาก

ลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เช่น อิตาลี

ไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ และอ่ืน ๆ 

MasterChem Ltd.

MasterChem ต้ังอยู่ที่ต้าเหลียน ประเทศจีน เช่ียวชาญ

ในการส่งออกกรดอะมิโนสำคัญเกรดอาหารสัตว์จากโรง

-งานของเราในประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีดังน้ี:

L-Lysine 98.5%

L-Lysine Sulphate 70%

L-Threonine

L-Tryptophan

L-Valine

L-Isoleucine

เรายังจำหน่ายสารเติมแต่งอาหารสัตว์อ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น:

L-ascorbate-2-Phosphate (VC 35%)

Ferrous Sulphate

Manganese Sulphate

Ethoxyquin

Inositol

Choline Chloride

DCP

MDCP

Roxarsone (3-Nitro)

Chlortetracycline (CTC)

ความเช่ือมั่นในกันและกันและการร่วมมือกันแบบวิน- 

วินคือนโยบายบริษัทของเรา เราหวังอย่างจริงใจว่า คู่ค้า

ในต่างประเทศของเราจะติดต่อเราเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ

เว็บไซต์: www.lysine.cc

Mechanika Nawrocki Sp. z o.o

Nawrocki Pelleting Technology ส่งมอบสายการผลิต

อาหารสัตว์อัดเม็ดแบบเสร็จพร้อมสรรพ 

เราเช่ียวชาญในการผลิตลูกกล้ิงอัดเม็ด เคร่ืองเย็น 

เคร่ืองป่น เคร่ืองร่อน และเคร่ืองฆ่าเช้ือ (0,4 - 30 t/h)

พร้อมการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ 

Micronizing Company UK Ltd.

Micronizing Company UK Ltd. คือผู้ก่อต้ังและผู้ผลิต

ระบบแปรรูปอาหารด้วยอินฟราเรดเพ่ือขั้นก่อนบำบัดซี

-เรียล ถั่ว เมล็ดพืชน้ำมัน และเมล็ดอ่ืน ๆ เพียงรายเดียว

ด้วยโรงงาน 500 แห่งใน 48 ประเทศ ขั้นตอนของ

Micronizing จึงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนานว่าเป็นวิธีที่ยืด

-หยุ่นที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการทำให้สุก

ตัวอย่างเช่น ธัญพืชที่มีรูปร่างหลากหลาย ต้ังแต่มี

เปลือก ไปจนถึงธัญพืชนุ่ม และจากแป้งจนถึงเป็นก้อน 

เคร่ือง Micronizer ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางใน

การผลิตอาหารบริโภค (อาหารเช้า ซีเรียล

ผลิตภัณฑ์ธัญพืชพิเศษ โกโก้) และอาหารสัตว์

(ผสมวัตถุหยาบ อาหารลูกหมู อาหารสัตว์เล้ียงและม้า)

ช่วงความจุของ Micronizer มีต้ังแต่ 1 ถึง 8 ตัน/ช่ัวโมง 

Mill Extrusion Corp.

Mill Extrusion Corp. เช่ียวชาญในด้านอุปกรณ์การ

-อัดขึ้นรูป เคร่ืองอัดขึ้นรูปรุ่น ME12800-SP และ

ME 2800-SP ที่มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน

สามารถทำการอัดขึ้นรูปวัตถุดิบหลายแบบต่าง ๆ

กันได้ เช่น ถั่วเหลืองน้ำมัน ข้าวโพด รำข้าว ลูพิน

เน้ือมะพร้าวแห้ง มันสำปะหลัง และอ่ืน ๆ

เรามีโกดังอะไหล่เพ่ือจำหน่ายช้ินส่วนที่สึกหรอสู่ลูกค้า

ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างผู้แสดง
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ด้วยรุ่น ME16800-SP ที่จะติดต้ังบนลูกกล้ิงอัดเม็ด

ที่มีอยู่ เป็นการลงทุนที่ประหยัดสำหรับโซลูชันทั้ง หมด

เกี่ยวกับการผลิตการอัดเม็ดที่ดีที่สุด! 

ชิ้นส่วนการทำงานพิเศษและข้อดี:

• “อุปกรณ์ผสมของเหลวสองประเภท” ที่ได้รับสิท

-ธิบัตรสำหรับการผสมน้ำกับกระแสให้เป็น

หน่ึงเดียวกัน น้ำคือเงิน! ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

จะสูญเสียความช้ืนน้อยที่สุด!

• ระบบทำความเย็นน้ำมันสำหรับตัวเรือนตลับลูกปืน

เพ่ิมอายุของตลับลูกปืน เพลาหลัก และส่วนประ

-กอบที่เกี่ยวข้อง! 

• ตัวลากไฮดรอลิกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษปรับปรุง

ให้การดึงสกรูออกง่ายกว่า ตัวลากแบบเดิม ๆ!

Mintai Perfume Chemicals Company Ltd., Chongqing

ก่อต้ังในปี 1996 Mintai Perfume Chemical Co., Ltd.

ต้ังอยู่ที่ฉงช่ิง เมืองที่อยู่ในหุบเขาที่สวยงามทางตะวันตก

เฉียงใต้ของจีน บรษิัทของเราผูกพันกับการวิจัยและ

พัฒนา และการผลิตสารเติมแต่งอาหารสัตว์ และได้รับ

การพิสูจน์ว่าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมไฮเทคที่เป็นมืออาชีพ

และประสบความสำเร็จ

ทุ่มเทเพ่ือส่งเสริมขั้นตอนในประเทศในพรมแดนเทค

-โนโลยีชีวภาพทั่วโลก และสร้าง “แบรนด์แรกในด้าน

สารเติมแต่งอาหารสัตว์” ในประเทศจีน โรงงาน

ของเรา หลังจาการทำงานอย่างพิถีพิถันในช่วงสิบสอง

ปีหลัง ก็ได้ออกไปสู่ตลาดโลกอย่างประสบความสำเร็จ

Mitchells 

Mitchells ออกแบบ ผลิต และติดต้ังโซลูชันการจัดการ

วัสดุที่หลากหลายทั่วท้ังอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง

ด้วยสำนักงานในสิงคโปร์และลักเซมเบิร์ก และโรงงาน

ผลิตในปักกิ่ง Mitchells จงึมีโซลูชันที่ติดต้ังให้ลูกค้า

อยู่ใน 30 ประเทศใน 6 ทวีป 

มาชมงาน VICTAM 2014 ท่ีบู้ท D051 และคุยกับเรา

เกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ของเรา และบริการและโซลูชัน

ใดบ้างที่เราสามารถนำเสนอให้แก่คุณได้้

Muller Beltex b.v.

Muller Beltex จำหน่ายส่วนประกอบและอะไหล่สำหรับ

กะพ้อลำเลียงอย่างครบถ้วนทั่วโลก เช่นสายพานลำ

เลียงผ้า POLYSUR® กะพ้อลำเลียงพลาสติก เหล็ก

และแสตนเลสสตีล สลักกะพอ้ลำเลียง รอกขับเคล่ือน

และรอกหย่อน และระบบสังเกตความปลอดภัยอิเล็ก

-ทรอนิกส์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ATEX 

เรานำเสนอบริการสมบูรณ์แบบในการคำนวณควา

มจุและคำแนะนำการออกแบบ “ท ี่ประหยัดที่สุด”

ทางวิศวกรรมเพื่อการอัพเกรดกะพ้อลำเลียงที่มีอยู่

หรือการสร้างตัวยกใหม่

นอกจากชุดส่วนประกอบสำหรับกะพ้อลำเลียงของเรา

แล้ว เรายังจำหน่ายไลเนอร์โพลียูเรเทนป้องกันการ

เสียดสี KRYPTANE® สายพานลำเลียงและตัวลำเลียง

และส่วนประกอบและอะไหล่เคร่ืองร่อนและตะข่าย

อีกด้วย

Münch-Edelstahl GmbH

Münch-Edelstahl GmbH in Hilden (เยอรมนี) คือ

หน่ึงในผู้ผลิตและส่งออกช้ันนำระดับโลกในด้านเคร่ือง

อัดเม็ด ลูกกล้ิงอัดเม็ด และสายผลิตภัณฑ์เคร่ืองบด

รวมถึงอะไหล่ลูกกล้ิงอัดเม็ดคุณภาพสูง Münch วางแผน พัฒนา

และสร้างด้วยประสบการณ์ด้านเคร่ืองจักรและ

การติดต้ังในภาคส่วนการอัดเม็ดกว่า 40 ปี โดยมีตัว

อย่างคืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมไม้

Münch ยังจำหน่ายสารปรับสภาพ สารสเตอริไลซ์

และระบบควบคุมอัตโนมัติ เคร่ืองป่น เคร่ืองเย็น

ใบมีดสับและเคร่ืองบดละเอียด รวมถึงอะไหล่ลูกกล้ิงบด

สำหรับเคร่ืองกดทุกชนิดอีกด้วย Münch ผลิตเพ่ือความ

ต้องการของตน รวมถีงเพ่ือความต้องการตัวควบคุม 

CNC และตัวเจาะของคู่แข่งอีกด้วย 

Muyang

Muyang คือหน่ึงในผู้มอบโซลูชันบูรณาการด้านโรงงาน

อุปกรณ์ และบริการในส่วนการผลิตอาหารสัตว์ การ

บดธัญพืช การจัดการและเก็บรักษาธัญพืช การป้องกัน

สิ่งแวดล้อม การแปรรูปอาหาร อาคารโครงสร้างเหล็ก 

รวมถึงอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

กลุ่มเทคโนโลยีนานาชาติมีพนักงานกว่า 4,000 คนทั่วโลก

และวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 85 ประเทศ 

โปรดเยี่ยมชมบู้ทของเราที่บู้ท B131 

Mysilo

วางจำหน่ายเหล็กบดที่ดีที่สุดในโลก เหล็กชุบสังกะสี

“ความแข็งแกร่งสูง” ที่ทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ

โดยเคร่ืองจักรที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเหลืออย่างสมบูรณ์

-แบบของ Mysilo 

Mysilo ภูมิใจในการผลิตไซโลจากแผ่นข้างลูกฟูกที่บาง

ที่สุดในโลกโดยการลดขนาดของแผ่นข้างลูกฟูก ซ่ึงลูกค้า

ทั่วโลกก็พึงพอใจ 

Nanchang Lifeng Industry and Trading Co., Ltd.

Nanchang Lifeng Industry and Trading Co., Ltd.

คือหน่ึงในผู้จำหน่าย Betaine เอนไซม์ต่าง ๆ Lysozyme,

Sodium butyrate สารยึดเพ่ือการอัดเม็ด ในประเทศจีน 

บริษัทของเราได้รับการรับรอง ISO9001, ISO14001 และ

FAMI QS เราส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราออกไปกว่า 40

ประเทศในทวีปเอเซีย ยุโรป อเมริกาเหนือและใต้

และแอฟริกา 

NIR-Online GmbH

NIR-Online GmbH ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองวัด

สเปกตรัมและการวิเคราะห์ภาพ NIR– เรามอบ

โซลูชันเสร็จพร้อมสรรพสำหรับอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์ เอกสารและภาพที่สมบูรณ์จะได้รับ

การวิเคราะห์ทางออนไลน์ด้วยการเทียบมาตรฐาน

อัตโนมัติ การวัดแบบเรียลไทม์ให้พื้นฐานสำหรับการ

สร้างมาตรฐาน ลดความแตกต่างให้น้อยที่สุด และ

เพิ่มการควบคุมคุณภาพให้สูงสุด 

NIR-Online GmbH มาจาก:

• การวิเคราะห์ในขั้นตอนและห้องทดลอง

• ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ อาหารสัตว์ 

ที่ผสมแล้ว และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

• การควบคุมที่สมบูรณ์แบบและเอกสารเกี่ยวกับ 

การผลิต

• ยกระดับสูตรอาหารสัตว์ให้สูงสุด 

• การทำให้เป็นอัตโนมัติและการสร้างภาพ

• การสืบค้นที่ได้รับการรับรอง 

• การศึกษาเกี่ยวกับการหยุดการผลิต

NIR-Online – การควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด เรารับรอ

งอนาคตของคุณ 

Nukamel NV

Nukamel คือบริษัทที่ผลิตสารแทนที่นมสัญชาติเบลเยียม

ซ่ึงผลิตส่วนผสมนมสำหรับใช้กับสัตว์ นำเสนอ: 

• สารแทนที่นมละลายน้ำได้สำหรับลูกสัตว์ 

ทุกประเภท โดยเฉพาะลูกวัวและลูกหมู

• ส่วนผสมนมสำหรับอาหารสัตว์ เช่น นมผง (ไม่มี

แลกโตส) เวย์ผง และ ผลิตภัณฑ์เติมไขมันที่ใช้ใน

การขุนลูกหมู และอาหารสัตว์ทารก 

• อาหารสัตว์ที่มีการทำงานต่าง ๆ ส่วนผสมนมหมัก 

ที่มีคุณลักษณะด้านแบคทีเรีย ที่พัฒนาเฉพาะการ

เล้ียงสัตว์ทารกในช่วงต้น 

• อิมัลซิไฟเออร์สารอาหาร (ละลายน้ำได้) 

เพ่ิมความสามารถในการย่อยไขมันในไก่

-กระทงและลูกหมูู

• สารแทนที่นมวัวสำหรับการผลิต เน้ือลูกวัวเน้ือ

-ขาวและชมพูู 

ในปี 2014 Nukamel ได้ฉลองครบรอบ 60 ปีแล้ว!

ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองน้ี Nukamel ขอเชิญคุณ

เข้าร่วมเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์น้ี 

Nuscience

Nuscience ต้องการเน้นย้ำผลในเอเซียเร็ว ๆ น้ีในงาน

VICTAM ในกรุงเทพฯ ปีน้ีด้วย WEANIPOPS ซ่ึงเป็นอา

-หารเสริมที่ยืดหยุ่นและอร่อยสำหรับลูกหมูที่อ่อนแอ และ

AROMABIOTIC ที่ได้รับในออสเตรเลีย ซ่ึงลูกหมูในขั้น

ทารกและขั้นย่อยได้รับการเปรียบเทียบเมื่อใช้ยาปฏิชีวนะ

และสารทดแทนยาปฏิชีวนะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ

Nuscience: AROMABIOTIC

Ottevanger Milling Engineers b.v.

Ottevanger คือหน่ึงในบริษัทช้ันนำสัญชาติยุโรปที่เช่ียว

-ชาญในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์เคร่ืองบด และ

โรงงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูป

ธัญพืชและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ผสม สายผลิตภัณฑ์

ที่หลากหลายของเรา มีต้ังแต่ความจุขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดใหญ่ ยังรวมถึงการเก็บอาหารสัตว์ 

โรงงานไซโล และขั้นตอนอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ

ความเช่ียวชาญของเราจากประสบการณ์กว่า 100 ปี

และโนว์ฮาวของเรา ทำให้ Ottevanger เป็นคู่ค้าที่

เหมาะสมที่สุดที่เข้าใจโครงการของคุณ (ต้ังแต่การออก

-แบบพ้ืนฐานไปจนถึงการส่งมอบแบบเสร็จพร้อมสรรพ)

วิศวกรเคร่ืองบดของ Ottevanger เช่ียวชาญใน:

• เคร่ืองบดอาหารสัตว์

• โรงงานอาหารปลา

• โรงงานอาหารสัตว์เล้ียง

• โรงงานอาหารก่อนผสม

• โรงงานโม่แป้ง 

ตัวอย่างผู้แสดง
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Paglierani s.r.l.

Ocrim ก่อต้ังขึ้นในปี 1945 และปัจจุบันบริษัทได้ก้าว

-หน้าไปในอนาคต โดยการปรับปรุงกิจกรรมของตน

ในการวิจัย วิศวกรรม การผลิต และการตระหนัก

ด้านโรงงานบดข้าวสาลีและข้าวโพด โรงงานอาหาร

-สัตว์ ระบบจัดการซีเรียล 

Paglierani เป้นผู้นำระดับโลกในด้านการออกแบบ

การก่อสร้าง และการติดตั้งเคร่ืองจักรและสายผลิต

-ภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบของการช่ังน้ำหนัก บรรจุภัณฑ์

ถุง การใส่พาเลต การห่อ และการโหลดในรถเข็น

ต้ังแต่ปี 1926 ทั้งหมดน้ีประกอบกับการดูแลลูกค้า

ที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ

ขอบเขตของกิจกรรมของ Ocrim และ Paglierani เน้น

ที่การจำหน่ายโรงงานที่ออกแบบแล้วเพ่ือมอบสมรรถ

-ภาพที่สูง ซ่ึงแปลเป็นต้นทุนดำเนินการที่ต่ำ รวมถึง

ความไว้วางใจที่สูงสุด 

Perendale Publishers Ltd.

เราตีพิมพ์นิตยสารด้านอาหารและอาหารสัตว์ ต้ังแต่ปี 1891

Perendale Publishers Limited สร้างสรรค์ ยึดข้อเท็จจริง

มีนวัตกรรม และอุทิศให้กับทั้งภาค

ส่วนเกษตรกรรม (การผลิต) และการเล้ียงสัตว์น้ำ

(อาหารสัตว์) และเข้าถึงผู้อ่านในอุตสาหกรรมหลัก

และผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ

เรากำลังเติบโต เราใช้การเผยแพร่แบบดิจิทัลที่รวดเร็ว

และดีต่อวงจรการพิมพ์ของเรา 

นิตยสารของเราคืออะไร? International Aquafeed และ

Grain & Feed Milling Technology เรายังตีพิมพ์ International

Milling Directory & BioMarine Resources Directory อีกด้วย 

Poittemill

ต้ังอยู่ในประเทศฝร่ังเศส Poittemill และ Forplex ได้

ออกแบบและทำการตลาดอปุกรณ์การบดแบบตามขนาด

มานานกว่าศตวรรษ 

ลูกกล้ิงกระแทก Forplex Universal, Poittemill PAS 

(การป่น การลดขนาด และการเลือก) และ Attrimill 

(การลดขนาด) มอบขั้นตอนมากมายสำหรับผงขนาด

-กลางเพ่ือการบดที่ละเอียดเป็นพิเศษ ซ่ึงเหมาะ 

สมที่สุดกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

ช้ินส่วนทั้งหมดที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ถูกผลิตด้วยสแตน

-เลสสตีลขัดเงา และจาระบีและซีลทั้งหมดเป็นไปตาม

มาตรฐาน GMP/ FDA เคร่ืองมือบดถูกสร้างรูปร่างและ

ออกแบบเป็นพิเศษตามข้อกำหนดของลูกค้า 

Positive Action Publications

เราคือผู้ตีพิมพ์นิตยสารด้านเทคนิคช้ันนำระดับโลก

สำหรับภาคส่วนสัตว์ปีก สุกร นม เน้ือ และความปลอดภัย

ของอาหาร เราได้รับช่ือเสียงในระดับโลกโดยผู้ผลิต

ปศุสัตว์หลัก สัตวแพทย์ นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่

QA/QC ผู้เช่ียวชาญความปลอดภัยของอาหาร และ

ผู้เช่ียวชาญการค้า

ช่ือนิตยสารของเรา: International Hatchery Practice,

International Poultry Production, International Pig Topics,

International Dairy Topics, International Meat Topics และ

International Food Hygiene

เรายังจัดการสัมมนาทางวิชาการและการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการที่สถานที่หลักต่าง ๆ ทั่วโลก การสัมมนา

รวมถึง: Pig, Poultry, & Dairy Focus Asia, and

Incubation 2014

Precia-Molen

Precia-Molen ออกแบบ ผลิต จำหน่าย และบำรุงรักษา

อุปกรณ์ช่ังน้ำหนักและโซลูชันสำหรับทุกภาคส่วน

อุตสาหกรรม 

สายผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ครอบคลุมเพ่ือให้ตรงกับ

ความเฉพาะทางของธุรกิจของคุณ: 

• เคร่ืองช่ังสำหรับห้องทดลอง 

• เคร่ืองช่ังอุตสาหกรรม 

• ตัวบอกสถานะและเคร่ืองถ่ายทอด 

• แท่นช่ัง 

• เซลล์โหลด 

• เคร่ืองช่ังไดนามิก (การตรวจสอบน้ำหนัก) 

• เคร่ืองช่ังน้ำหนักแบบ On-board 

• เคร่ืองช่ังต่อเน่ือง 

• เคร่ืองกำหนดขนาดยาแบบต่อเน่ือง 

• เคร่ืองช่ังปริมาณมากอัตโนมัติ 

• ระบบและแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์

บริษัทในเครือ 12 แห่งและเครือข่ายตัวแทนทั่วโลก–

เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์

โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก โมรอกโก อินเดีย นอร์เวย์ บราซิล

โรมาเนีย และออสเตรเลีย

ทีมบริการทั่วโลกเพ่ือการติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ บริการ

หลังการขาย การบำรุงรักษา และการเทียบมาตรฐาน

Probatch

Probatch คือชุดซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมและระบบอัตโนมติัเพ่ือควบ

-คุมและจัดการทุกด้านของการผลิตในโรงงานขนาดจำกัด

ซ่ึงดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบในโรงงานอาหารสัตว์

และอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ก่อนผสมและชีวมวล

ทั่วภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกต้ังแต่ปี 1989 

Probatch มอบการทำงานที่จำเป็นทั้งหมด เช่น การควบ

-คุมสินค้าคงคลัง การจัดการสูตรอาหาร การคิดค้นสูตร

ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด การจัดตารางเวลา การสืบค้นการผลิต

และการแลกเปล่ียนข้อมูลกับระบบ ERP อินเทอร์เฟซ

แบบกราฟิกหรือ GUI ให้ผู้ทำงานมีปฏิสัมพันธ์และ

ควบคุมโรงงานได้อย่างแท้จริง ในวิธีที่ใช้ง่าย

อีเมล: sales@bitwise.com.au

P.T.M. Technology

P.T.M. Technology เป็นผู้ผลิตจากอิตาลีในด้านโซ่ลำ

-เลียง สายพานลำเลียง กะพ้อลำเลียง ตัวกรองและส่วน

-ประกอบสำหรับการระบายอากาศ ที่ส่งมอบแก่ลูกค้า 

ทั่วโลก หลายปีที่ผ่านมา P.T.M. ได้พัฒนาโซลูชันแบบ

กำหนดเองใหม่ล่าสุดสำหรับการจัดการด้านเคร่ืองจักร

สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อให้ตรงกับความ

ต้องการที่ยากที่สุด

ความสามารถ ความไว้วางใจ ความยืดหยุ่น มาตร

-ฐานคุณภาพสูง การรับรองการดำเนินการและการใช้

งานที่กว้างขวางคือการทำงานที่ทำให้ P.T.M. โดดเด่น

ในตลาดโลก

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2013 P.T.M. Technology

ได้ร่วมกับ Vicwest Inc. Group โทรอนโต ประเทศ

แคนาดา และ P.T.M. ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแม่

Westeel วินนิเปก ประเทศแคนาดา

PTW Technologies GmbH 

MULTICRACKER – นวัตกรรมการกะเทาะ ระบบที่

ได้รับสิทธิบัตรเพ่ือการบดธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมัน

ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

PTW Technologies GmbH สร้างเทคโนโลยี 

MULTICRACKER ต้ังแต่ปี 2001

เคร่ืองจักรน้ีถูกใช้ในการใช้หลายรูปแบบ มีเคร่ืองจักรสี่

รุ่นสำหรับการใช้งานพิเศษ เราผลิตเคร่ืองจักรปริมาณ

งาน 3.5 ตัน/ชม. จนถึงปริมาณงาน 80 ตัน/ชม. 

ความต้องการของ MULTICRACKER จากเทคโนโลยี

ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการลดพลังงานและการเตรียม

การใช้เพียงประมาณ 1 kW/ตันเท่าน้ัน ซ่ึงตอบสนองต่อ

การประหยัดพลังงานสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับ

เคร่ืองบดละเอียด! ความสิ้นเปลืองพลังงานขึ้นอยู่กับ

ขนาดของอณูและวัตถุดิบ! 

ใช้เทคโนโลยีของเราให้เป็นประโยชน์ต่อคุณ เราจัด

แสดงที่ VICTAM 2014 ในกรุงเทพฯ อย่าลืมเยี่ยมเรา

ที่บู้ท คุณจะพบข้อมูลเพ่ิมเติมที่เว็บไซต์ของเรา ที่

www.multicracker.com

Qidong 

สายการผลิตอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เล้ียงที่ออก

-แบบเป็นพิเศษเพ่ือผลิตอาหารประจำวันและอาหารเพ่ือ

สุขภาพสำหรับปลา สุนัข แมว นก เต่า และอ่ืน ๆ 

ด้วยการจัดสรรที่สมเหตุสมผล เทคโนโลยีที่เหนือกว่า

และคุณภาพที่แน่นอน เราจึงส่งออกไปยังเอเซียตะวัน

-ออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาและอเมริกาใต้ 

Qidong ขอมอบความน่าเช่ือถืออย่างจริงใจ คุณภาพ

ที่ดีที่สุด และบริการที่สมบูรณืแบบ เพ่ือประสานกับ

ลูกค้าทุกราย เพ่ืออนาคตอันสดใสร่วมกัน

Qingfeng Refrigeration Equipment Co., Ltd.

สวัสดี เราคือ Qingfeng Refrigeration Equipment Co., Ltd.

จากประเทศจีน เราคือผู้เช่ียวชาญการผลิต

อุปกรณ์แช่เย็น ทั้งสำหรับอุตสาหกรรมและการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก:

1. เคร่ืองแช่เย็นธัญพืช 

ใช้เพ่ือการเก็บรักษาคุณภาพของธัญพืช ชะลอการเอจ

-จ้ิงของอาหารด้วยที่เก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ 

2. เคร่ืองเป่าลมธัญพืช

เพ่ือทำให้ผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษ เยื่อไม้ หนัง 

และธัญพืชแห้ง

3. อุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศสำหรับเห็ด

ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และ C02 โดยอัตโนมัติ

4. เคร่ืองทำน้ำแข็ง

ทำน้ำแข็งมือ น้ำแข็งก้อน เกล็ดน้ำแข็ง และอ่ืน ๆ

5. ห้องเย็น

เก็บรักษาเน้ือสัตว์ อาหารทะเล เคร่ืองด่ืม ผลไม้ ผัก 

และอ่ืน ๆ ในอุณหภูมิต่ำ

ตัวอย่างผู้แสดง
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ยินดีต้อนรับสู่บู้ท B037 ของเรา

เว็บไซต์: www.qfzl.com

RK Feeds

กว่า 10 ปีที่ RK Bio Feed Machine มีช่ือเสียงในการส่ง

มอบโซลูชันเสร็จพร้อมสรรพสำหรับอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์และเช้ือเพลิงชีวภาพ และได้สร้างโรงงาน

ไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวภาพแห่งแรกในอินเดีย 

โซลูชันอุตสาหกรรมของ RKBFM รวมถึงอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีก ปลา โค กระบือ

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น การอัดเม็ดไม้ ชีวมวล

ขี้เล่ือย ชานอ้อย เคมีภัณฑ์ และอ่ืน ๆ บริการของเรารวม

ถึงการวางแนวคิดโครงการ การออกแบบ การพัฒนา

และการดำเนินการโรงงานอัตโนมัติที่มีพ้ืนฐานจาก PLC 

และ SCADA 

RKBFM เช่ียวชาญในการเสนอโซลูชันจากเทคโนโลยี

ช้ันสูงที่ส่งผลให้: 

• ลดความต้องการแรงงานมนุษย์

• ลดเวลาหยุดทำงาน

• มีผลกำไรดีขึ้น

การสนับสนุนจากระยะไกลทุกวัน ทุกเวลาและการสนับ

-สนุนด้านอะไหล่ผ่านแผนกอะไหล่ภายในบริษัททำให้

RKBFM กลายเป็นผู้ส่งมอบโซลูชันอาหารสัตว์และเช้ือ

-เพลิงชีวภาพที่เป็นที่ต้องการจากหลายแห่งทั่วโลก

Rapat Industries Philippines, Inc.

Rapat Corporation มีโรงงานต้ังอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์

ซ่ึงต้ังอยู่ใน Clark Freeport Zone ซ่ึงแต่เดิมคือ Clark 

Airforce Base ทางเหนือของมะนิลา โซนปลอดภาษีนัี

ทำให้เราสามารถส่งออกและนำเข้าได้โดยปลอดภาษี

ซ่ึงทำให้กระบวนการชิปป้ิงต่างประเทศง่ายดายขึ้น 

เราเปิดโรงงานเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้น

ในผลิตภัณฑ์ของเราจากทั่วภมูิภาคเอเซียและขอบแปซิ

-ฟิก เรามีพ้ืนที่ขนาด 29,000 ตร.ฟุตเพ่ือการออกแบบ

วิศวกรรม การผลิตและการประกอบผลิตภัณฑ์ของเรา 

โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่เป็นแบบเสร็จ

พร้อมสรรพของเราอยู่ในประเทศเวียดนาม มีช่ือว่า 

Interflour และขณะน้ีเราได้สร้างและเปิด Golden Bay 

Grain Terminal อย่างไม่เป็นทางการสำหรับ San 

Miguel Corporation ในประเทศฟิลิปปินส์แล้วเช่นกัน 

Ritan Biotech Company Ltd.

Ritan Biotech Company Limited จำหน่าย Inositol, 

TCP (จากข้าวโพด) มาริโกลด์ป่น และ Lutein จากประเทศจีน

Rüter Maschinenbau

Crossyoke-Plansifter แบบปรับสมดุลด้วยตนเองของ Rüter

Maschinenbau ถูกออกแบบเพื่อลดความเครียด

ของโครงสร้างให้น้อยที่สุด การออกแบบที่เป็นส่วนทำให้

สามารถใช้ได้แมใ้นพื้นที่ที่จำกัดมาก นวัตกรรมล่าสุด

รวมถึงตวัเรือนตะแกรงอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่ซ้อนกัน

กองตะแกรงที่กำหนดเองได้และเคร่ืองทำความสะอาด

ตะแกรงที่ได้รับสิทธิบัตร ยิ่งไปกว่าน้ัน Plansifter ก็ยัง

ติดต้ังได้อย่างประหยัดอีกด้วย ความจุของเบรกแรกสูงสุด

ที่ 5tph ต่อหน่ึงกองตะแกรง ควบคุมการร่อนด้วย

ความจุสูงสุด 100tph

Rueter Maschinenbau คือบริษัทวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ต้ังอยู่ที่ N.W. ประเทศเยอรมนี สายผลิตภัณฑ์หลักของ 

Rueter ประกอบด้วยชุดผลิตภัณฑ์ Plansifter ประสิท

-ธิภาพสูงและ Plansifter ขนาดกะทัดรัดทั้งประเภท 

Single-box และ Crossyoke

Sanwei 

Sanwei คือผูผ้ลิตช้ันนำจากประเทศจีนในด้านสว่นประกอบการ

จัดการวัตถุดิบปริมาณมาก ส่วนประกอบกะพ้อลำเลียง

และสายพานลำเลียง และพลาสติกวิศวกรรม

สายผลิตภัณฑ์เต็มของกะพ้อประเภท D ที่ได้รับการ

ปรับปรุงของเรามีข้อดีของขอบนำและมุมข้างที่หนา

พร้อมโครงที่แข็งแรงเพ่ือโครงสร้างที่เป็นหน่ึงเดียว 

กะพ้อ “อัพเกรด” น้ีทนทานต่อการสึกหรอได้ดีกว่า

และมีอายุงานนานกว่า ปัจจุบัน ขนาดใหญ่ที่สุดคือ 

D24x10 กำลังจะกลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับที่เก็บ

ธัญพืชที่ท่าเรือ ยิ่งไปกว่าน้ัน เรายังมีสายพานลำเลียง

ประเภทต่าง ๆ มากมายตามความต้องการของคุณอีกด้วย 

จากแหล่งเดียว คุณก็จะได้อะไหล่แทบทุกอย่างสำหรับ

โครงการจัดการวัตถุดิบปริมาณมากของคุณ

SCE – Silo Construction & Engineering

ถังจัตุรัสแยกส่วน SCE, Silo Construction and

Engineering จากเบลเยียมคือคู่ค้านานาชาติและ

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ การผลิต และการ

ประกอบไซโลขั้นตอนทรงสี่เหล่ียมผืนผ้าแบบแยกส่วน

ความต้องการอาหารเพ่ือหล่อเล้ียงประชากรที่เพ่ิมขึ้น

ของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น บริษัทต่าง ๆ จึงต้อง

ทำให้ขั้นตอนการผลิตของตนมีประสิทธิผลและประ

-สิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะคู่ค้าด้านโซลูชันที่เก็บขั้นตอน

แยกส่วน SCE ต้องการช่วยบริษัทของคุณให้ไปถึงเป้าหมาย

มาพบเรา ปรึกษาโครงการของคุณกับเราสิ ทำไม

คุณจึงไม่ใช้ประโยชน์จากระบบการเก็บที่เป็นนวัต

-กรรมล่ะ?

Schenck Process Group

The Schenck Process Group คือผู้นำระดับโลกในการ

มอบโซลูชันการวัดประยุกต์และเทคโนโลยีขั้นตอนสำ

-หรับการลำเลียงนิวเมติก การช่ังน้ำหนัก การป้อน 

การกรอง การคัด และแอพพลิเคชันระบบอัตโนมัติ 

ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ Schenck Process เช่ียว

-ชาญในด้านการลำเลียงเม็ดหยาบที่ร้อนและช้ืนจาก ชุด

ใบมีดของเคร่ืองอัดขึ้นรูปไปที่เคร่ืองเป่าที่อยู่ด้านปลาย

ของขั้นตอน เคร่ืองป้อนอนามัยของเรามอบการป้อน ที่

แม่นยำสำหรับสิ่งที่ต้องการอัดขึ้นรูปทั้งส่วนใหญ่ ส่วนน้อย

และของแห้งทั้งสำหรับการใช้ในขั้นตอนเปียกและแห้ง และ

ระบบกรองอากาศของเราก็ทำให้ขั้นตอนของคุณปลอด

-ภัยเสมอ โดยกำจัดฝุ่นและอนุภาคที่เป็นอันตรายอ่ืน ๆ

คุณสามารถวางใจ Schenck Process สำหรับทุกความ

ต้องการขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบขนาดใหญ่ของคุณ

Schmiedewerke Gröditz GmbH

Schmiedewerke Gröditz GmbH – ก่อต้ังในปี 1779

–จำหน่ายสแตนเลสและเคร่ืองมือเหล็ก / เพลาและ

บล็อก / แม่แบบหล่อแบบเปิดและแหวนลูกกล้ิงไร้ตะเข็บ 

เราคือผู้จำหน่ายช้ันนำสำหรับแหวนลูกกล้ิงไร้ตะเข็บ

ที่ใช้ในแม่แบบอัดเม็ด และจำหน่ายให้แก่บริษัทช่ือดัง

มากมายทั่วโลก เราผลิตแหวนลูกกล้ิงไร้ตะเข็บที่ใช้ใน

แม่แบบอัดเม็ดภายในบริษัทของเราเอง โดยใช้พ้ืนฐาน

ด้านเหล็กและขั้นตอนการบำบัดด้วยความร้อนเฉพาะ

-ตัวของเรา เพ่ือให้แน่ใจถึงคุณภาพที่สูงที่สุด การใช้งาน

ในเคร่ืองจักรอย่างยอดเยี่ยม และอายุงานที่เหมาะสม

เราครอบคลุมทุกช่วงขนาดสำหรับแหวนลูกกล้ิงไร้ตะเข็บ

ที่ใช้เพ่ือการอัดเม็ดทุกขนาด

พบเราในงาน Victam Asia 2014 ที่บู้ท B127

หวังว่าจะได้พบกันที่น่ัน! 

Shandong Yingchun Steel Silo Manufacturing Co., Ltd.

Yingchun Group คือผู้ประกอบการไฮเทคที่เช่ียวชาญ

ในด้านไซโลสลักเหล็ก (10T-15000T) ไซโลเกลียว

และอุปกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง เรามทีมีทีแ่ขง็แรงและสนใจ ทีจ่ะมอบ

ผลิตภัณฑ์และแผนสำหรับอุตสาหกรรมธัญพืชและ

อุตสาหกรรมที่เก็บ

เรามีประสบการณ์ 30 ปี และหวังว่าจะได้ร่วมมือกับ

ลูกค้าอย่างเป็นมิตร และสร้างอนาคตที่พิเศษด้วยกัน! 

Silos Cordoba

Silos Cordoba คือผู้ผลิตช้ันนำในด้านไซโลโลหะสำหรับ

เก็บรักษาธัญพืช (ถังเก็บธัญพืช) นอกเหนือจากโซลูชัน

ที่เก็บธัญพืชที่มีมากมาย ซ่ึงรวมถึงไซโลแบน 

ไซโลกรวย ไซโลบรรจุรถบรรทุก และไซโลฟาร์มแล้ว

เรายังผลิตอุปกรณ์จัดการเต็มสายผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ครอบ

-คลุมโครงการแบบเสร็จพร้อมสรรพแก่ลูกค้าของเราอีก

-ด้วย เรายังผลิตอุปกรณ์ปศุสัตว์ ซ่ึงรวมถึงระบบระบาย

อากาศ ระบบให้อาหารและให้น้ำ โครงสร้างโลหะและส่วน

ปกคลุม

โรงงานที่ทันสมัยของเราติดต้ังด้วยเคร่ืองจักรและอุป

-กรณ์ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้เราตรงกับความต้องการ 

ที่เข้มงวดที่สุดของลูกค้าทั่วโลก

Singao Agribusiness Development Co., Ltd.

ในฐานะผู้จำหน่ายโซลูชันกรดไขมันช้ันนำ Singao ได้

เปิดตัวซีรีส์ผลิตภัณฑ์กรดไขมันที่ครอบคลุมทั้งกรดไขมัน

ห่วงโซ่สั้น ปานกลาง และยาว 

ก่อต้ังในปี 1998 Singao คือผู้ผลิตเกลือบิวทิเลตราย

-แรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซ่ึงประกอบด้วยแคล

-เซียม โซเดียม โปแตสเซียม และเอสเทอริฟายด์บิวทิเรต

ทั้งเคลือบและไม่เคลือย ซ่ึงทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นทาง

ชีวภาพเสริมในสุขภาพของสัตว์์

Singao ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Ω 3 ในแคป

-ซูลขนาดไมโครและ MCT ต้ังแต่ปี 2005 ซ่ึงเป็นเคร่ือง

-มือที่ทรงพลังในการเพ่ิม Ω 3 (DHA หรือ EPA) ในไข่

เน้ือ และนม หรือเป็นวิธีที่ง่ายในการให้พลังงานทันที

แก่สัตว์แรกเกิดที่อ่อนแอ

เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า คือภารกิจหลักของ

Singao! 

ตัวอย่างผู้แสดง

46 Showtime
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Bentall Rowlands Storage Systems Limited
Dragonby Vale Enterprise Park, Mannaberg Way, Scunthorpe, North Lincolnshire, DN15 8XF, UK
T: +44 (0)1724 282 828  E: victam@bentallrowlands.co.uk  W: www.bentallrowlands.com 

SITE 1

SITE 3

SITE 4

SITE 5

SITE 6

SITE 2

S T O R A G E  S Y S T E M S  W O R L D W I D E

We take looking after
grain very seriously

Bentall Rowlands is looking
for Regional Distributors.

If you are interested in working
with us, please contact us on 

victam@bentallrowlands.co.uk
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Instant Results with FT-NIR Spectroscopy
Faster, simpler, more secure - with TANGO your 
NIR analysis speeds up. TANGO has exactly what 
users require of an FT-NIR spectrometer suitable 
for a feed analysis lab: robustness, high precision 
and straightforward operator guidance.

An intuitive user interface with touch screen opera-
tion makes the analysis of feed ingredients and 
finished feed available to everybody.

WAITING IS OVER.
TANGO. ANALYSIS TO GO.

F T-NIR
Innovation with Integrity

Contact us for more details:  
www.bruker.com/optics
www.tango-nir.com

Cologne Exhibition Halls เยอรมนี9 – 11 มิถุนายน 2015

ข้อมูลเก่ียวกับการขายชั้นแสดงสินค้า/

บู้ทจัดแสดงสำหรับงานปี 2015 มีให้บริการ 

แล้วในขณะน้ี

โปรดติดต่อ Patricia Heimgartner 

โทร: ++31 33 246 4404 

อีเมล: expo@victam.com

หรือไปท่ีเว็บไซต์การจัดแสดงท่ี:

www.fiaap.com, www.victam.com 

หรือ www.grapas.eu
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SKIOLD

SKIOLD คือหน่ึงในผู้ผลิตช้ันนำของยุโรปในด้านอุปกรณ์

ที่ทันสมัยสำหรบัการผลิตอาหารสัตว์ ระบบการ

ให้อาหารสัตว์ และการระบายอากาศ 

SKIOLD มีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอุปกรณ์มากมาย

เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์

สมบูรณ์แบบ โรงไซโล และอ่ืน ๆ การออกแบบอุต

-สาหกรรมสำหรับตัวยกและตัวลำเลียงพร้อมการ

ทำความสะอาดในตัว เพ่ือความแน่ใจในการทำงาน

ที่วางใจได้เป็นหลาย ๆ ช่ัวโมงต่อวัน

ตัวยกถูกออกแบบให้ลำเลียงธัญพืช ผลิตภัณฑ์ผงและ

ป่นในแนวต้ัง มีความจำสูงสุด 247 ลบ.ม./ชม. ที่ความ

สูงสูงสุด 40 ม. ตวักรองเจ็ตในตัวที่ส่วนล่างสุดของตัวยก

ทำให้แน่ใจว่าการทำความสะอาดฝุ่นเป็นไปอย่างง่ายดาย

ด้วยการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างง่าย ๆ 

Special Nutrients, Inc.

Special Nutrients, Inc. คือผู้จำหน่ายช้ันนำทั่วโลกใน

ด้านสารเติมแต่งอาหารสัตว์ที่รับรองแล้วว่าต่อต้านพิษ

จากเช้ือรา ซ่ึงผลิตในเทกซัส สหรัฐฯ 

Mycoad และ Mycoad AZ ดูดซึมและยับยั้งพิษจากเช้ือ

-ราในทางเดนิอาหาร กำจัดหรือลดผลกระทบที่เป็น

อันตรายที่อวัยวะเป้าหมายเฉพาะสำหรับพิษจากเช้ือรา

แต่ละตัว ด้วยการปรับปรงุที่เห็นได้ชัดทางด้านสถิติใน

ประสิทธิภาพต่อสัตว์ปีก สุกร และโค กระบือ นอกจาก

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัการรับรองและมีส่วนในการ

ประชุมทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก บริษัทของเรายังเสนอ

การสนับสนุนทางเทคนิคที่มากมายแก่ลูกค้าอีกด้วย

เว็บไซต์: www.specialnutrients.com 

STIF

STIF (ช้ันสินค้า C131) คือผู้ผลิตส่วนประกอบสำหรับ

อุตสาหกรรมการจดัการวัตถุดิบปริมาณมาก บริษัทสัญชาติ

ฝร่ังเศสครบ 30 ปีในปี 2014 มีช่ือทั่วโลกและมี สำนัก

-งานแล้วในประเทศสิงคโปร์ ปานามา และอินโดนีเซีย

บริษัท STIF ได้ต้ังโรงงานในประเทศจีน (STIF Suzhou

Components)

ผลิตภัณฑ์หลักคือส่วนประกอบกะพ้อลำเลียง เช่น:

กะพ้อลำเลียงแบบเหล็กกดและพลาสติกฉีด สายพาน

ตัวยก ตัวแยกและสลัก และอปกุรณ์ความปลอดภัย เช่น ระบบ

เรียงสายพาน และตัวสังเกตความเร็ว สายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ

ได้แก่: คัปปล้ิงบีบอัด EURAC (สำหรับการจัดการนิวเมติก)

และแผงช่องระเบิด VIGILEX (เว็บเพจเฉพาะ: www.vigilex.eu)

STIF จำหน่ายส่วนประกอบคุณภาพสูงและบริการทั่วโลก 

เว็บไซต์: www.stifnet.com 

Stolz Asia Pte., Ltd.

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในยุโรปจากฝร่ังเศสในด้านอาหาร

สัตว์ Stolz ได้พัฒนาโซลูชันทางเทคนิคที่มีประสิท

-ธิภาพสูง ข้อกำหนดมากมายที่จำกัดได้ช่วยให้เรา

ทำให้โนว์ฮาวและความรู้ของเราสมบูรณ์์ 

ด้วยอุปกรณ์มากมาย เช่น ที่เก็บแบนแบบอัตโนมัติ

การบำบัดด้วยความร้อน ลูกกล้ิงอัดเม็ด เคร่ืองผสม

เคร่ืองเคลือบไขมัน เคร่ืองเคลือบสูญญากาศ เคร่ืองป่น

เคร่ืองร่อน และเคร่ืองบดละเอียดที่เป็นที่นิยม เป้าหมาย

ของ Stolz คือส่งมอบความสามารถของเคร่ืองจักรเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับคุณภาพที่ดีที่สุดเท่า

ที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มี

ผลิตภาพสูงสุดโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและงบประมาณ

งานของเราในฐานะผู้แนะนำคือเพ่ือให้แน่ใจว่าการ

จัดการโครงการใด ๆ เป็นไปด้วยดี ไม่ว่าจะใหญ่หรือ

เล็ก ต้ังแต่ขั้นเร่ิมต้นไปจนถึงการทดลองเดินเคร่ือง

พบเราที่บู้ท A041

Sukup Manufacturing Co.

Sukup Manufacturing Co. ได้มอบโซลูชันที่เก็บธัญพืช

การจัดการและการอบแห้ง® แก่อุตสาหกรรมเกษตร

-กรรมมากว่า 50 ปีี 

ถังสำหรับฟาร์มของ Sukup มีความจุต้ังแต่ 47 ตัน – 

สูงสุด 1,872 ตัน ถังเพ่ือการค้นของ Sukup มีเส้นผ่าน

-ศูนย์กลางสูงสุด 47.5 เมตร ความจุสูงสุด 38,100 ตัน

และมีอัตราการโหลดจากด้านบน 15,000, 30,000

หรือ 50,000 ปอนด์ Sukup ยังผลิตโฟลว์ต่อเน่ือง

และหอตากแห้งที่ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งาน

ได้ง่าย อุปกรณ์จัดการวัสดุของ Sukup ทนทานและ

วางใจได้

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ Sukup

Manufacturing Co., www.sukup.com; 

info@sukup.com; 641.892.4222

Suncue Company Ltd.

Suncue ก่อต้ังในปี 1966 เป็นผู้ผลิตเคร่ืองอบแห้ง

และเตาเผาธัญพืชที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เกือบ 50

ปีที่เราประสบความสำเร็จใจการส่งออกไปยังกว่า 30

ประเทศทั่วโลก ซ่ึงรวมถึงประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย

และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเซีย ยุโรป และละตินอเมริกา 

ด้วยโครงการศูนย์อบแห้งที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในทุก

ทวีป Suncue มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความ

ต้องการใด ๆ จากลูกค้าทุกรายทั่วโลก สายผลิตภัณฑ์

ของเรารวมถึงเคร่ืองอบธัญพืช เคร่ืองอบเมล็ดพืช

เตาเผาชีวมวล กะพ้อลำเลียง โซ่ลำเลียง เคร่ืองทำ

ความสะอาดก่อนหน้า และมิเตอร์วัดความช้ืน

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดพบเราที่ขั้นสินค้าหมายเลข

C103 หรือ www.suncue.com 

Tapco Inc.

Tapco Inc. เซนต์หลุย มิสซูรี สหรัฐฯ ผลิตสายผลิตภัณฑ์

กะพ้อลำเลียงชนิดอโลหะที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

เรามีกะพ้อโพลีเอทิลีน ไนลอน โพลียูเรเทน เหล็กดัด

อะลูมิเนียม และเหล็กกล้าทอ รูปแบบที่เป็นที่นิยมคือ 

CC-HD (HEAVY DUTY), CC-XD (XTREME DUTY), 

Super EuroBucket™, AA, AC และ Continuous

เรามีกะพ้อลำเลียงกว่า 900,000 ตัวใน 93 ขนาด

พร้อมจัดส่งทันที 

เรซินที่เป็นไปตามข้อกำหนด FDA (เกรดอาหาร)

คือมาตรฐานสำหรับกะพ้อโพลีเอทิลีนและยูเรเทน มี

กะพ้อไนลอนที่เป็นไปตามข้อกำหนด FDA ตามสั่ง

Tapco มีสินค้าคงคลังสลักตัวยก 15 ล้านตัวในหก

รูปแบบ ทั้งเหล็กคาร์บอน ชุบสังกะสี สแตนเลส–พร้อม

ทั้งสายพานต่อ แผ่นป้องกันการเสียดสี สายพานลำ

-เลียงติดตัวขนถ่าย และตลับลูกปืนห้อย 

โปรดเยี่ยมชมบู้ท: C003

เว็บไซต์: www.tapcoinc.com

Thiele Technologies

Thiele Technologies ผสานความเป็นเลิศและนวัตกรรม

ในการออกแบบและการใช้งานเทคโนโลยีอุปกรณ์หีบห่อ

เราภูมิในเสนออุปกรณ์บรรจุถุงและบรรทุกพาเลตล่าสุด

ที่บูรณาการเพ่ือสร้างระบบหีบห่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ด้วยรากฐานที่ยาวนานกว่า 100 ปี เรามีรายการผลิต

-ภัณฑ์มากมายต้ังแต่ถุง Hudson-Sharp แบบ Premade

และถุงอุปกรณ์สำหรับเคร่ืองปิดปากถุงแบบง่าย ๆ และ

แม้แต่ระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่มีอินเทอร์เฟซ

สัมผัส การควบคุมสเกลภายในและความสามารถในการ

ปิดปากถุง การเปล่ียนสูตรอาหารอย่างง่าย ๆ การ

วินิจฉัยภายใน และอ่ืน ๆ

Tornum AB

Tornum AB ต้ังอยู่ที่ประเทศสวีเดน เป็นผู้นำตลาดยุโรป

ในด้านการผลิต/การจำหน่ายอุปกรณ์จัดการธัญพืชที่มี

ให้เลือกมากมา

ในการจัดแสดง Victam ในกรุงเทพฯ Tornum จะมุ่ง

เน้นที่การอบแห้งธัญพืช การทำความเย็นธัญพืช และ

KANALSYSTEM™ การทำงานสองประการที่เป็นเอก

-ลักษณ์ของเราเพ่ือการเป่า/ทำความเย็น และปลด โหลด

สุดท้ายโดยใช้เพียงอากาศเท่าน้ัน โปรแกรมการผลิต

สำหรับเคร่ืองเป่าโฟลว์ผสมแบบเป็นส่วนและแบบต่อเน่ือง

ของเราครอบคลุมเคร่ืองเป่าที่มีความจุสูงสุด 310 ตัน/ชม.

และถูกออกแบบมาเพ่ือจัดการกับพืชมากมายหลายแบบ

ซ่ึงรวมถึงข้าวเปลือกและข้าวโพด

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา ที่

www.tornum.com 

Ugur Makina

Ugur Makina เป็นบริษัทที่พิสูจน์ตนเองด้วยประสบ

การณ์การทำงานถึง 46 ปี และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ในการผลิตแป้ง เซโมลินา อาหารสัตว์ ข้าว เกลือ

ผลิตภัณฑ์พาสตา (ทั้งตัดสั้นและสปาเกตตี)

และก่อสร้างโครงการกล่ันน้ำตาล โครงสร้างเหล็ก 

ไซโลเหล็ก และโรงงานแบบเสร็จพร้อมสรรพ

Ugur Makina ทำให้ช่ือของตนกลายเป็นสัญลักษณ์

แห่งคุณภาพด้วยปริมาณการขาย ปริมาณการผลิต และ

การบริการลูกค้าทั่วโลก

Unipoint AG

Klinofeed® สารเติมแต่งอาหารสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ซ่ึงมี

ผลสูงในฐานะสารยึดเกาะพิษจากเช้ือราและสารยึดเกาะ

แอมโมเนีย และ Klinofeed ยังเป็นสารยึดเกาะเม็ดที่มี

ประสิทธิภาพสูงอีกด้วย Klinofeed เป็นสารเติมแต่ง

อาหารสัตว์ด้ังเดิมที่จดทะเบียน 

ในยุโรป: 1g568 และ E 568. โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับ

Klinofeed: info@unipoint.ch

ตัวอย่างผู้แสดง
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Klinosan® สารเติมแต่งอาหารสัตว์ในฐานะส่วนผสม

ของ Klinofeed และยีสต์สกัดซ่ึงมี PSB เป็นส่วนประ

-กอบในปริมาณมาก เพ่ือผลที่สูงสุด โปรดติดต่อเรา

เกี่ยวกับ Klinosan: 

info@unipoint.ch

เว็บไซต์: www.unipoint.ch

Uniqair Technologies Ltd.

การควบคุมกล่ินด้วย Cold Plasma เราคือผู้ริเร่ิมการ

ควบคุมกล่ินด้วย Cold Plasma: เคร่ืองอัดขึ้นรูป/

เคร่ืองอบแห้ง/เคร่ืองทำความเย็นกองวัสดุ ต่างจาก

เตาเผา สารขัดเคมี/น้ำ หรือระบบชีวภาพ

PLASMA-INJECTOR ไม่ต้องการน้ำหรือสารเคมี

ใด ๆ และไม่สร้างของเสียใด ๆ

ประสบการณ์ของเรามีกว่า 100 ระบบสำหรับอุตสาห

กรรมอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เล้ียง 

PLASMA-INJECTOR: ออกซิไดเซอร์ฉีด Cold Plasma

ที่พิสูจน์แล้วน้ีได้รับการอนุมัติข้อกำหนดแล้ว การวิจัย

การผลิต การขาย การบริการ และการทดสอบ ซ่ึงรวมถึง

Uniqair Partnership Program สำหรับ Plasma Reactor

ของเราสามารถต่ออายุและการรับประกันได้ตลอดชีพ

Uniqair ทำงานร่วมกับตู้ CamfilFarr และส่วนประกอบ

และกับผู้จำหน่าย CamfilFarr ในภูมิภาคของคุณสำ

-หรับบริการที่เป็นเยี่ยมและการบำรุงรักษาที่ประหยัด

UWT GmbH

ต้ังแต่ปี 1977 UWT GmbH ได้ส่งมอบเทคโนโลยีการวัด

ระดับสำหรับกองของแข็งสู่ตลาดโลก ลูกค้าเป้าหมาย

ของเราคือผู้ผลิตไซโล ผู้ดำเนินการโรงงาน และผู้ใช้

ปลายทาง เป็นเวลาหลายปี ความเช่ียวชาญหลัก

ของเราก็ยังคงเป็นเช่นเดิม– คือ การพัฒนาทาง

เทคนิค การผลิตและการจำหน่ายเซ็นเซอร์ที่เรียบ

-ง่าย วางใจได้ และทนทานสำหรับการวัดระดับ

สายผลิตภัณฑ์ของเรา:

• Rotonivo – สวิตช์หมุน

• Vibranivo – สวิตช์สั่นสะเทือน

• Capanivo – เซ็นเซอร์ระดับแบบคาปาซิทีฟ 

• Nivobob – ระบบล็อตไฟฟ้าเคร่ืองกล

• Nivotec – ระบบการมองเห็น

ผลิตภัณฑ์ของ UWT กระจายไปมากกว่า 50 ประเทศ

ทั่วโลก ผ่านทางคู่ค้าพิเศษของเรา บริษัทในเครือของ

-เราต้ังอยู่ในประเทศจีน สหรัฐฯ อังกฤษ และอินเดีย

ซึ่งเป็นตัวแทนในระดับโลกของเราอย่างสมบูรณ์ 

Van Aarsen International

โซลูชันสำหรับเทคโนโลยีอาหารสัตว์–จากแนวคิดจน

เสร็จสมบูรณ์์

Van Aarsen ก่อต้ังในปี 1949 ด้วยประสบการณ์เกือบ 

65 ปีและมีส่วนอย่างเป็นพิเศษในการผลิตอาหารสัตว์ 

Van Aarsen ได้สร้างความรู้ที่กว้างขวางในทุกขอบเขต

ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ผสม และจากน้ันก็เป็นผู้นำ

ในการออกแบบและการก่อสร้างเคร่ืองผลิตอาหารสัตว์ 

ด้วยวิศวกรรมที่มากมายและทักษะในการจัดการโครง

-การ Van Aarsen จึงอยู่ในตำแหน่งที่ทำการศึกษา

ความเป็นไปได้ และเพื่อออกแบบและก่อสร้างโครงการ

โรงงานอาหารสัตว์ทั่วโลก ด้วยความหลากหลายในด้าน

คุณภาพ นวัตกรรม และเคร่ืองจักรใหม่ล่าสุด 

VAV

VAV ใช้ความพยายามมากมายในการยกระดับโปรแกรม

โซ่ลำเลียงของตน ด้วยประเภทของโซ่ที่มากขึ้น ทั้ง

โซ่หล่อและโซ่เหล็กแผ่นตามมาตรฐาน DIN และ

เฟืองโซ่ที่มีอยู่ในสต็อกในโกดังของตนในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ์

พวกเขายังต้ังเป้าหมายใหม่ต่าง ๆ เพ่ือการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ืองสำหรับอายุงานของโซ่ลำเลียงอีกด้วย

วัสดุฐานที่ต่างกันของโซ่และขั้นตอนการบำบัดด้วยความ

ร้อนที่แม่นยำ ทำให้โซ่ลำเลียงของ VAV แข็งแรง ดังน้ัน

จึงเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับอนาคตด้วย 

ตัวลำเลียงพลาสติกหรือที่ขูดเช่ือมจะถูกติดต้ังบน

โซ่ตามความต้องการ เพ่ือให้แน่ใจถึงการจัดส่งที่เร็ว

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

VibraFloor

VibraFloor มีเอกลักษณ์ในการมอบพ้ืนผิวตายตัวที่

มีสิทธิบัตร ระบบดูดซับแรงสะเทือนแบบแยกส่วน

ที่ออกแบบมาเพ่ือรับแรงสะเทอืนได้ถงึ 100% จาก

ไซโลขนาดใหญ่

ภูมิหลังกว่า 20 ปีในการวิจัย การพัฒนาและประสบ

การณ์โครงการที่สำเร็จของเรา ทำให้เรามุ่งเน้นที่ระบบ

VibraFloor เท่าน้ัน ซ่ึงหมายความว่าเรามีความรู้ที่ลึก

ซ้ึงและรอบตัวทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทค

โนโลยีน้ีสำหรับที่เก็บวัตถุดิบจำนวนมากขนาดใหญ่หลาก

หลายประเภท ต้ังแต่ไซโลโดมขนาดใหญ่ ไปจนถึง รถไฟ

รถยนต์ และเรือ การจัดการวัตถุดิบหลากประเภท ทั้ง

แบบติดและแบบที่ปลิวได้อย่างอิสระ 

VibraFloor มีข้อดีเหนือระบบดูดซับจำนวนมากอ่ืน ๆ

ในด้านการทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

เป็นกิจวัตร แต่ยังมีอัตราการดูดซับที่สูงโดยไม่ถ่าย

-ทอดความสั่นสะเทือนหรือความเครียดไปที่โครงสร้าง

อย่างเห็นได้ชัด ระบบน้ีไม่มีช้ินส่วนสึกหรอหลักๆ ใช้

พลังงานในการดำเนินการน้อยมาก และไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์

เสื่อมสภาพหรือสร้างฝุ่น

VibraFloor ได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกการดูดซับปริมาณ

มากโดยลูกค้า ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาจำนวนมากที่เกี่ยว

-ข้องกับการพัฒนาโรงงานพลังงานชีวภาพในปัจจุบัน

และโครงการริมท่าเรือก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ในสหราชอาณาจักร ยุโรป และสหรัฐฯ

VYNCKE N.V.

VYNCKE N.V.

คือธุรกิจรุ่นที่สี่ของตระกูลที่มีรกรากในฟลานเดอร์

และมีพนักงานที่กระตือรือร้นกว่า 300 คนในประ

เทศบราซิล สหรัฐฯ แคนาดา เบลเยียม เยอรมนี

สาธารณรัฐเช็ก อินเดีย มาเลเซีย ไทย และจีน

และด้วยผู้อ้างอิงและคู่ค้ากว่า 4,000 รายทั่วโลก

เราจึงใกล้ชิดคุณเสมอ

โรงงานพลังงานชีวมวลเผา VYNCKE ออกแบบและสร้าง

โรงงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและสะอาดโดยเผาชีวมวล

หรือน้ำมันเช้ือเพลิงแข็งที่พบ เพื่อผลิตพลังงานความร้อน

ต้ังแต่ 1 – 100MWth และพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่ 0.5 – 15

MWe พลังงานมาอย่างเป็นเอกเทศหรือในรูปแบบร่วม

ของน้ำร้อน ไอน้ำ น้ำมันร้อนและก๊าซร้อน ทั้งมีและไม่มี

การผลิตพลังงานไฟฟ้า

World’s Poultry Science Association 

The World’s Poultry Science Association (WPSA)

ก่อต้ังในปี 1912 เป็นหน่ึงในสมาคมวิทยาศาสตร์

ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 80 สาขาทั่วโลก และมีสมาชิกกว่า 

7,600 ราย คำขวัญของสมาคมคือ ‘ทำงานร่วมกัน

เพ่ือเล้ียงโลก’ และการมุ่งเน้นหลักก็คือการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์สัตว์ปีกและอุตสาหกรรมสัตว์ปีกผ่าน

การกระจายข้อมูลภายใต้เสาหลักของการวิจัย การ

ศึกษา และองค์กร

กิจกรรมหลักคือการตีพิมพ์ World’s Poultry Science

Journal ซ่ึงตีพิมพ์บทความรีวิว (จากเพ่ือนร่วมวงการ)

การประชุมสหวิชา World’s Poultry Congresses (WPC)

ที่จัดขึ้นทุก ๆ สี่ปี การประชุม WPC คร้ังหน้าซ่ึงเป็นคร้ัง

-ที่ 25 จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในเดือน

กันยายน 2016

Yingchun Group

Yingchun Group คือผู้ลงทุนไฮเทคที่เช่ียวชาญในด้านไซโล

สลักเหล็ก (30-15000T) ไซโลเกลียว

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เรามีทีมที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

และแผนสำหรับอุตสาหกรรมธัญพืชและอุตสาหกรรมที่เก็บ

เราสามารถให้บริการออกแบบ การผลิต การจัดซ้ือ

การติดต้ัง และการอนุมัติแผนทั้งหมดสำหรับการรับ

การอบแห้ง การคำนวณ การทำความสะอาด การกำจัด

ฝุ่น การลำเลียงและการเก็บ (การสังเกตอุณหภูมิ การ

ระบายอากาศ การตรวจวัดระดับ) ไปจนถึงการ

ปล่อยผลิตภัณฑ์ 

Zhanjiang Hengrun Machinery Co., Ltd.

Zhanjiang Hengrun Machinery Co., Ltd. คือผู้เช่ียวชาญ

ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักรแปรรูปอาหารสัตว์และโครงการ

อาหารสัตว์แบบเสร็จพร้อมสรรพ 

ผลิตภัณฑ์หลัก: เคร่ืองบดละเอียดแบบน้ำหยด

เคร่ืองบดละเอียดไมโครแนวต้ัง เคร่ืองผสมหัวใบไม้

สองแกน ลูกกล้ิงอัดเม็ด HRZL550 เคร่ืองอัดขึ้นรูป 

HR165 เคร่ืองอัดขึ้นรูปสกรูคู่ HR145X2 & HR168X2

เคร่ืองอบแบบกล่อง และอ่ืน ๆ 

ZhengChang

สายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุด (160T/h)

ลูกกล้ิงอัดเม็ดที่มีความจุสูงสุดของจีน SZLH1068

ลูกกล้ิงอัดเม็ด SZLH1068 เป็นหน่ึงในวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีหลักของชาติที่สนับสนุนโครงการของแผน

ห้าปีที่สิบเอ็ด และยังเป็นโปรแกรมส่งเสริมหลักของ

กระทรวงเกษตรแห่งชาติสำหรับแผนห้าปีที่สิบสอง

ได้รับการพัฒนาและผลิตโดย ZhengChang, SZLH1068

จึงได้ช่ือว่ามีความจุสูงสุดในประเทศที่ 45-55 ตันต่อ

ช่ัวโมง ได้ถูกนำไปใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ขนาด 160

ตัน/ชม.สำหรับบริษัทใน Hewei ความสำเร็จในการผลิต

SZLH1068 ได้ออกผลเป็นรากฐานเทคโนโลยีที่แน่น

หนาสำหรับการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็วของอุตสาห

-กรรมอาหารสัตว์ในประเทศจีน การปรับใช้ลูกกล้ิงอัด

-เม็ด SZLh1068 จะประหยัดการลงทุนและต้นทุนดำเนิน

-การสำหรับโรงงานอาหารสัตว์เป็นอย่างยิ่ง และสร้าง

คุณค่าเพ่ิมสำหรับผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ตัวอย่างผู้แสดง

50 Showtime
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สหราชอาณาจักร

P.O. Box 411,
Redhill RH1 6WE,
อังกฤษ
โทร: +44 1737 763501      
อีเมล: andrew.west733

@ntlworld.com

www.fiaap.com

www.victam.com

www.grapas.eu

และ ติดตามเราใน Twitter, 
Facebook และ Linkedin

สำนักงานใหญ่
Victam International BV
P.O. Box 197, 
3860 AD Nijkerk, 
เนเธอร์แลนด์
โทร: +31 33 246 4404
แฟกซ์: +31 33 246 4706
อีเมล: expo@victam.com

ท่ีปรึกษา
โปรดเยีย่มชมเว็บไซตขอ์งเรา
สำหรับรายละเอียดเกีย่วกบั
ทีป่รึกษาอุตสาหกรรมใน
ภมูภิาคของคุณข้อ

มู
ล

ผ
ู้ติ

ด
ต่

อ

£ ลิขสิทธิ์ 2014, Victam International BV. สงวนลิขสิทธิ์

ZhengChang Group คือผู้ผลิตเคร่ืองจักรอาหารสัตว์

และผู้ออกแบบโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนต้ังแต่่

ปี 1918 ปัจจุบัน ZhengChang มีพนักงานกว่า 1,300 คน 

มี 20 สาขาในประเทศจีน และสำนักงานกว่า 30 แห่งทั่วโลก 

เราก่อสร้างโครงการอาหารสัตว์มากกว่า 3,000 โครง

-การทั่วโลกในหน่ึงศตวรรษ ซ่ึงครอบคลุมภาคอาหาร

ปศุสัตว์และสัตว์ปีก อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เล้ียง อาหาร

-สัตว์ก่อนผสม อาหารสัตว์เข้มข้น ปุ๋ย ไซโล ที่เก็บ ขี้เล่ือย

-อัดเม็ด และการจัดการขยะ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์ในประเทศจีน เป้าหมายของบริษัทของเรา

คือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณภาพสูง ซ่ึงการมอบสินค้าและบริการที่วางใจได้

และยั่งยืนจากในประเทศซ่ึงมีโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม

แก่ลูกค้ากำลังมีความสำคัญเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เราทำให้

ลูกค้าในแทบทุกอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของเราพบกับ

ความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของสังคม

Zhenjiang New Hengtong Conveying Equipment 

Co., Ltd.

Zhenjiang New Hengtong Conveying Equipment Co.,

Ltd. เช่ียวชาญในการวิจัย การแสวงหาประโยชน์ และ

การผลิตส่วนประกอบการจัดการวัสดุผง ส่วนประกอบ

เคร่ืองจักรแปรรูปธัญพืช และพลาสติกวิศวกรรม

เราผ่านการรับรองคุณภาพระบบนานาชาติ

ISO9001:2000 

บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า 20 ประเภท เช่น

กะพ้อลำเลียงพลาสติก กะพ้อเหล็ก สายพานยก สาย

-พานลำเลียง โซ่ลากสายพาน สายพานลำเลียงติด

ตัวขนถ่ายพลาสติก ล้อเฟือง แผ่น UHMWPE

และเฟือง UHMWPE

ในเวลาหลายปี ด้วยความสามัคคี จริงใจ และนวัต

-กรรมเป็นจิตวิญญาณ Hengtong จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ตามความต้องการได้อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน  ผลิต

-ภัณฑ์ของเราถูกใช้ในการผลิตเคร่ืองจักรผลิต

ธัญพืช น้ำมันสำหรับรับประทาน อาหารสัตว์ แป้ง

การหมัก เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือ

การแปรรูปและเก็บรักษา

ตัวอย่างผู้แสดง

การจัดแสดงน้ีได้รับการสนับสนุนโดยผู้จัดดังต่อไปน้ี:
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• กรมปศุสัตว์

• กรมประมง

• สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

• สมาคมโรงสีข้าวไทย

• สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

• สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

• สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เล้ียงไทย

• หอการค้าไทย

• สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
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Innovations for a better world.

Built by feed millers for feed millers. Equipped with the industry‘s most efficient 

drive system, the new Bühler pellet mill Kubex™ T saves up to 30% of energy – 

while boosting line capacity to up to 80 tons per hour. With the Kubex™ T 

you save costs, reduce the release of CO2 and make your operation even more 

productive. Gaining competitive advantages has never been easier. For more in-

formation please visit www.buhlergroup.com/kubex-t 

Bühler AG, Feed & Biomass, CH-9240 Uzwil, Switzerland, T +41 71 955 11 11, F +41 71 955 28 96

fu.buz@buhlergroup.com, www.buhlergroup.com

Visit us at Victam 2014 in Bangkok

8 - 10 April 2014, booth A071

VICTAM
Asia2014
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