
จัดทำโดย : สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลีย้งไทย ท่ีอยู่ : 163 อาคารรัชตภ์าคย์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

บรรณาธิการ : สุพัตรา  ริว้ไพโรจน์ กองบรรณาธิการ : ศศิธร ผลทาน และทีมงานสมาคมการค้าอาหารสัตวเ์ลี้ยงไทย 
                     

 

26-28 October 2022 

Link คลปิพเิศษ สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 2022 - YouTube 

https://youtu.be/HYV0_Sk7TgA
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วนัที ่26 ตุลาคม 2565 พธิเีปิดงาน Pet Fair SEA 2022 และงานแถลงข่าว

เปิดตวัสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทยอย่างเป็นทางการ เวลา 10.00-11.00 น. ณ 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 103 โดยมีท่านจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ใหเ้กยีรตเิป็นประธาน กล่าวเปิดงานและ

แสดงความยนิดกีบัสมาคมฯ 
 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม 

กลา่ววา่ “สมาคมจัดตัง้ขึน้เมือ่เดอืน

ตุลาคม ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและ

ผลักดันนโยบาย 3 ดา้น ไดแ้ก ่การ

ใชท้รัพยากรอย่างยั่ งยืน ความ

ปลอดภัยอาหาร มาตรฐานทาง

จ ริย ธ ร รมและสิทธิ  ม นุษยชน 

ตลอดจนการเจรจาการคา้และ

วิชาการใหเ้กิดการยอมรับและ

แกไ้ขปัญหา ทั ้งภายในประเทศ

และตา่งประเทศ การ ทํางานรว่มกบั

ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่างๆ เพื่อขับเคลือ่นอุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย ตลอดจน

ห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกันอย่างยั่งยืน ทัง้นี้ สมาคมฯมั่นใจว่าภายในอกี 5 ปี 

สามารถขึน้เป็นอันดับ 1 ของโลกได”้ 

     
     ทา่นจรุนิทร ์รนม.และ รมว. ได ้
ก ล่ า ว แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ
ความสําเร็จในการรวมตัวกันของ
ผูป้ระกอบการอาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 
และขอขอบคุณที่ทํางานร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย ์ดว้ยการทํางาน
ใกลช้ดิระหว่างภาครัฐและเอกชน
ภายใตห้ลัก “รัฐหนุนเอกชนนํา” 
ถอืเป็นกุญแจสําคัญทีช่ว่ยผลักดัน
และส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยกา้วสู่

การเป็นประเทศผูผ้ลติและสง่ออก
อาหารสตัวเ์ลีย้งตามเป้าหมาย มั่นใจวา่ในอนาคตไมน่านประเทศไทยมสีทิธิจ์ะเป็นอันดับ 1 ของ
โลก โดยปีตอ่ไปเราจะพัฒนางานอาหารสตัวเ์ลีย้ง Pet Fair เป็นการจัดงาน Fair ระดับภมูภิาคที่
มศีักยภาพยิง่ขึน้ โดยการร่วมมอืกันระหว่างสภาหอการคา้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมอาหารสัตวเ์ลี้ยงไทยและกระทรวงพาณิชย ์ใหย้ิง่ใหญ่ขึน้และเป็นงานระดับโลก
ตอ่ไป 
ทีม่า: https://www.matichon.co.th/economy/news_3638684 

งานแถลงขา่วเปิดตวัสมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทยอยา่งเป็นทางการ  

ในงาน Pet Fair SEA 2022 ระหวา่งวนัที ่26-28 ตลุาคม 2565  

ณ ศูนยน์ทิรรศการและการประชุมไบเทค 
 

โดยมทีา่นจรุนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์     

ใหเ้กยีรตเิป็นประธาน กลา่วเปิดงานและแสดงความยนิดกีบัสมาคมฯ 
 

TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม, คุณวรวรี ์เลขาธกิาร และคณุอมรพนัธุ ์เหรญัญกิ               

ใหส้มัภาษณ์สือ่มวลชน ตอ้นรบัคณะกรมปศุสตัว ์สมาชกิรว่มออกคหูา 9 บรษิทั 

สมาคมออกคูหาประชาสมัพนัธผ์ลงาน รายชือ่สมาชกิ และ BCG ในอุตฯอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

https://www.matichon.co.th/economy/news_3638684
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     ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ไดเ้ดนิเยี่ยมชมบูธสมาชกิ 

TPFA ไดแ้ก ่Sea Value โดยดร.พจน ์ดร ชนนิทร ์และคณุอมรพันธุ ์ใหก้ารตอ้นรับ, I-Tail  โดย

คณุพลวัต ใหก้ารตอ้นรับ และ AAI โดยคณุเอกราช ใหก้ารตอ้นรับ 
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อนึ่ง ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม, คุณวรวีร์ 

เลขาธกิาร และคุณอมรพันธุเ์หรัญญกิสมาคม ให ้

สมัภาษณ์สือ่มวลชน ณ คหูาสมาคม TPFA 

 

ในการนี้  ทางหอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแชเ่ยอืก

แข็งไทย และสมาคมบรรจภุัณฑโ์ลหะไทย ดอกไม ้

ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับคณะ

ผูบ้รหิารสมาคม  

 

ภายในงานมสีมาชกิเขา้ร่วมออกคูหาไดแ้ก ่

SVG, I-Tail, SEAPAC, TCB, CMC, AAI, SIF และ 

PFG 
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วนัที ่27 ตุลาคม 2565 TPFA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม, คุณวรวรี ์เลขาธกิาร 

และคุณอมรพนัธุ ์เหรญัญกิ ไดต้อ้นรบัคณะกรมปศสุตัว ์นําโดยนายสัตวแพทยส์มชวน รัต

นมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รอโปรดเกลา้เป็นอธบิดีกรมปศุสัตว์)       

ในงาน Pet Fair SEA 2022 ณ ฮอลล ์103-104 ศูนยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทคบางนา 

โดยสมาคมไดจ้ัดโปรแกรมกจิกรรมการสัมภาษณ์และเยี่ยมคูหาประชาสัมพันธส์มาชกิใหก้ับ

คณะกรมฯ  

ในการน้ี อธบิดกีรมปศุสัตวไ์ดเ้ยีย่มชมคูหาของสมาคม และสมาชกิ TPFA ไดแ้ก่ SVG, 

i-Tail, SEAPAC, TCB, CMC และ AAI และไดใ้หส้มัภาษณ์สือ่มวลชน ณ คหูา DLD 
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1. สือ่ประชาสมัพนัธก์ารจดังานเปิดตวัสมาคมฯ เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2565 โดย
ไดร้บัเกยีรตจิากทา่นรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์
กลา่วแสดงความยนิด ี
1.1 สือ่ทวี ีประกอบดว้ย  

1) TNN  https://youtu.be/59a2ovOA_jo 
2) NATION   https://youtu.be/CoSbF9b9DnE  วนิาททีี ่0.44 
3) ชอ่ง 5  https://youtu.be/8Se2EsnNlZ0 
 

1.2 เว็บไซตส์ือ่หลกั และสือ่ออนไลนใ์นเครอืขา่ย ซึง่ประกอบดว้ย 
1.https://thairemark.com/marketing/14993/ 
2.https://www.banmuang.co.th/news/economy/302118 
3.http://www.tourfamuangthai.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-
3.html?m=1 
4.https://www.today-realnews.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-
3.html?m=1 
5.https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000102639 
6.http://www.siamcoverage.com/siamcoverage-th/tpfa-pet-fair-south-east-asia-
2022-202210 
7.https://www.siambusinessnews.com/34791 
8.https://www.balancemag.net/60270/ 
9.https://www.dailynews.co.th/news/1621636/ 
10.https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7335854 
11.http://www.asiamorningnews.net/?p=80539 
12.https://siamrath.co.th/n/394527 
13.https://mlmnewsonline.com/?p=34470 
14.https://www.posttoday.com/business/2110 
15.http://www.krungthepnews.com/lifestyle/pet-fair-south-east-asia-2022/ 
16.https://www.dmpanews.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-
3.html?m=1 
17.https://thebangkoktimes.com/2565102801 
18.https://thairemark.com/marketing/14993/  
19.https://bangkok-today.com/4xZ56aq 
20.https://www.prachachat.net/economy/news-1101119   
21.https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/544999  
22. https://newswaveonline.com/2022/10/27/3960/  
23.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gegBqBRAVeQRLbyDLFept
hojYDkuPsDCHYzsoG3aDYoEdGACFHvMK1Hzw6N1LdPzl&id=100063746903309  
24.https://www.facebook.com/112179600970722/posts/pfbid02XZr5BWaN3E226JsD
F6gLy53vCKLw7ix6vVQzgzrwSAKegrmSV1hqTTpz1LpBbLfsl/  
 

2. สือ่ประชาสมัพนัธก์ารจดังานเปิดตวัสมาคมฯ เมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2565 โดย
ทา่นรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขา้เยีย่มชมงาน  
2.1 สือ่ทวี ี 
 TNN https://youtu.be/o0mNUZAQup4  

สรปุงานประชาสมัพนัธ ์สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย   
วนัพุธที ่26 – วนัพฤหสับดทีี ่27 ตลุาคม 2565 @BITEC 

 
 

https://youtu.be/59a2ovOA_jo
https://youtu.be/CoSbF9b9DnE
https://youtu.be/8Se2EsnNlZ0
https://thairemark.com/marketing/14993/
https://www.banmuang.co.th/news/economy/302118
http://www.tourfamuangthai.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-3.html?m=1
http://www.tourfamuangthai.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-3.html?m=1
https://www.today-realnews.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-3.html?m=1
https://www.today-realnews.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-3.html?m=1
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000102639
http://www.siamcoverage.com/siamcoverage-th/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-202210
http://www.siamcoverage.com/siamcoverage-th/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-202210
https://www.siambusinessnews.com/34791
https://www.balancemag.net/60270/
https://www.dailynews.co.th/news/1621636/
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7335854
http://www.asiamorningnews.net/?p=80539
https://siamrath.co.th/n/394527
https://mlmnewsonline.com/?p=34470
https://www.posttoday.com/business/2110
http://www.krungthepnews.com/lifestyle/pet-fair-south-east-asia-2022/
https://www.dmpanews.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-3.html?m=1
https://www.dmpanews.com/2022/10/tpfa-pet-fair-south-east-asia-2022-3.html?m=1
https://thebangkoktimes.com/2565102801
https://thairemark.com/marketing/14993/
https://bangkok-today.com/4xZ56aq
https://www.prachachat.net/economy/news-1101119
https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/544999
https://newswaveonline.com/2022/10/27/3960/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gegBqBRAVeQRLbyDLFepthojYDkuPsDCHYzsoG3aDYoEdGACFHvMK1Hzw6N1LdPzl&id=100063746903309
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gegBqBRAVeQRLbyDLFepthojYDkuPsDCHYzsoG3aDYoEdGACFHvMK1Hzw6N1LdPzl&id=100063746903309
https://www.facebook.com/112179600970722/posts/pfbid02XZr5BWaN3E226JsDF6gLy53vCKLw7ix6vVQzgzrwSAKegrmSV1hqTTpz1LpBbLfsl/
https://www.facebook.com/112179600970722/posts/pfbid02XZr5BWaN3E226JsDF6gLy53vCKLw7ix6vVQzgzrwSAKegrmSV1hqTTpz1LpBbLfsl/
https://youtu.be/o0mNUZAQup4
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  2.2 เว็บไซตส์ือ่หลกั และสือ่ออนไลนใ์นเครอืขา่ย  

1.https://www.opsmoac.go.th/news-preview-442791792501 
2.http://www.thaimorningpost.com/?p=2969 
3.https://www.yaklongtun.com/2022/10/28/309995/ 
4.https://www.siambusinessnews.com/34795 
5.https://www.dmpanews.com/2022/10/pet-fair-south-east-asia-2022.html?m=1  
6.https://asiapostmedia.com/?p=2119 
7.https://www.thaikufanews.com/ไฟลเ์กา่เก็บ/38685 
8.https://www.nationtv.tv/news/social/378891050 
9.https://www.posttoday.com/business/2138 
10.http://www.krungthepnews.com/society-news-event/pet-fair-south-east-asia-
29oct2022/ 
11.https://www.dmpanews.com/2022/10/pet-fair-south-east-asia-2022.html?m=1 
12.https://thebangkoktimes.com/2565102901 
13.https://thairemark.com/marketing/15020/ 
14.https://www.dmpanews.com/2022/10/blog-post_769.html 
15.http://www.siamcoverage.com/siamcoverage-th/pet-fair-south-east-asia-202210 
16.https://www.facebook.com/112179600970722/posts/pfbid02X2wUQvM3ULJvXK5
7cA4nCzxHyoRXWscW9CAhiyAgHQf1jxY1BeMrj5AyfeRKQRa5l/ 
17.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gegBqBRAVeQRLbyDLFept
hojYDkuPsDCHYzsoG3aDYoEdGACFHvMK1Hzw6N1LdPzl&id=100063746903309 
18.https://vnnthailand.com/7596/ 
19. https://newswaveonline.com/2022/10/28/3988/  
 

 

https://www.opsmoac.go.th/news-preview-442791792501
http://www.thaimorningpost.com/?p=2969
https://www.yaklongtun.com/2022/10/28/309995/
https://www.siambusinessnews.com/34795
https://www.dmpanews.com/2022/10/pet-fair-south-east-asia-2022.html?m=1
https://asiapostmedia.com/?p=2119
https://www.thaikufanews.com/ไฟล์เก่าเก็บ/38685
https://www.nationtv.tv/news/social/378891050
https://www.posttoday.com/business/2138
http://www.krungthepnews.com/society-news-event/pet-fair-south-east-asia-29oct2022/
http://www.krungthepnews.com/society-news-event/pet-fair-south-east-asia-29oct2022/
https://www.dmpanews.com/2022/10/pet-fair-south-east-asia-2022.html?m=1
https://thebangkoktimes.com/2565102901
https://thairemark.com/marketing/15020/
https://www.dmpanews.com/2022/10/blog-post_769.html
http://www.siamcoverage.com/siamcoverage-th/pet-fair-south-east-asia-202210
https://www.facebook.com/112179600970722/posts/pfbid02X2wUQvM3ULJvXK57cA4nCzxHyoRXWscW9CAhiyAgHQf1jxY1BeMrj5AyfeRKQRa5l/
https://www.facebook.com/112179600970722/posts/pfbid02X2wUQvM3ULJvXK57cA4nCzxHyoRXWscW9CAhiyAgHQf1jxY1BeMrj5AyfeRKQRa5l/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gegBqBRAVeQRLbyDLFepthojYDkuPsDCHYzsoG3aDYoEdGACFHvMK1Hzw6N1LdPzl&id=100063746903309
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gegBqBRAVeQRLbyDLFepthojYDkuPsDCHYzsoG3aDYoEdGACFHvMK1Hzw6N1LdPzl&id=100063746903309
https://vnnthailand.com/7596/
https://newswaveonline.com/2022/10/28/3988/
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TPFA สรปุสมัมนา งาน Pet Fair South East Asia 2022  

ระหวา่งวนัที ่26-28 ตลุาคม 2565 ณศนูยน์ทิรรศการและการประชุมไบเทค  
 

สรปุสมัมนาโดย สมาคมการคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย 
 

1. หวัขอ้ ครบเครือ่งควรรูอุ้ตสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลี้ยงไทย กา้วไกลสู่ตลาดโลก 
บรรยายโดยกรมปศสุตัว ์(26 ต.ค. 65, คณุศศธิร) 

อาหารสัตวเ์ลี้ยงมีจํานวนผลติภัณฑส์ุนัขและแมวมากขึน้ เน่ืองจากเขา้สู่สังคมสูงอายุ 
สงัคมคนโสดทีต่อ้งการเพือ่น เชน่ สนัุขและแมวมากขึน้  

กรมปศุสัตวด์ูแลกระบวนการผลติอาหารสัตวเ์ลีย้งตัง้แต่การนําเขา้วัตถุดบิสัตวบ์ก การ
ตรวจสอบการปนเป้ือนสาร การขอใบอนุญาตโรงงานผลติอาหารสัตว์เลี้ยง การขึน้ทะเบียน
อาหารสตัว ์จนถงึการออกใบHealth certificate เพือ่รับรองสนิคา้อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

โรงงานอาหารสตัวเ์ลีย้งมเีพิม่ขึน้ทกุปี ปัจจบุันมทีัง้หมด 172 โรงงาน คดิเป็น 20% จาก
โรงงานอาหารสตัวท์ัง้หมด ซึง่โรงงานทีข่อรับรอง GMP&HACCP จํานวน 97 โรงงาน 

กรมปศุสัตวม์จีุดแข็งคอื ใหห้มอโรงงานตรวจสอบกระบวนการผลติในโรงงาน จงึทําให ้
สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งของไทยมคีุณภาพสงู มกีารส่งออกมูลค่า 80,000 ลา้นบาท โดยอาหาร
สตัว ์(feed) มลูคา่ 20,000 ลา้นบาท รวมมลูคา่อาหารสตัวป์ระมาณ 1 แสนลา้นบาท 

ทั ้งนี้ หมอรักไทย แจง้ว่า สพส.ไดร้ับงบจัดทําระบบการยื่นขอใบอนุญาต Health 
certificate ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสแ์ลว้ กําลังจัดทําใหค้ลา้ยบรกิารของกองควบคมุอาหารและ
ยาสตัว ์(อยส.) ทีย่ืน่ขอ GMP&HACCP ออนไลน ์

 
2. ห ัว ข้ อ  Ingredient Trends in the Post Pandemic World and Value of 
Functional Proteins in Wet and Dry Petfood บรรยายโดย APC Proteins (26 ต.ค. 
65, คณุศศธิร) 

วัตถุดิบโปรตีน
สูงจากไก่ หมู วัว เสี่ยง
ต่อโรคระบาด จงึหาทาง
เลือกโปรตีนอื่นที่ยั่งยืน
ป ล อ ด ภั ย ม าก ขึ้น คื อ 
โปรตีนพลาสมาจากวัว 
เนื่องจากมีโปรตีนสูง 
ไขมันตํ่ า  ช่วยย่อยใน
สัตว์ได ด้ี  เ ป็นการ นํา
เลอืดมาเพิม่มลูคา่ได ้ 
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3. หวัขอ้ Adding Value to Pet Food Using Colors from Nature บรรยายโดย  Oterra 
(26 ต.ค. 65, คณุศศธิร)   

การใชส้ีในอาหารสัตว์เลี้ยง ทําเป็นในรูปแบบสแน็ก อาหารแบบเปียกและแหง้ โดย
มนุษยม์องสัตวเ์ลีย้งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จงึใหส้แน็กเน่ืองในโอกาสฉลองวันเกดิ เป็น
ของขวัญหรือของรางวัล โดยสนัีน้มาจากธรรมชาต ิมกีารตรวจสอบและไดก้ารรับรอง จงึมั่นใจ
ไดว้า่สทีีเ่พิม่ความน่ากนิอาหารของสตัวเ์ลีย้งจะมคีวามปลอดภัยยั่งยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หวัขอ้ Overview of the Indian Pet Market (26 ต.ค. 65, คณุศศธิร) 

ตลาดอาหารสัตวเ์ลีย้งทีอ่นิเดยีหลังช่วงโควดิเตบิโตไดด้ ีเน่ืองจากชาวอนิเดยีรักสัตว์
เลีย้งเหมอืนคนในครอบครัวมากขึน้ โดยในปี 2022-23 มมีูลค่า US$ 533 Million  และประเมนิ
ว่าปี 2026 มมีูลค่า US$ 1000 Million พฤตกิรรมการซือ้อาหารสัตวเ์ลีย้งของชาวอนิเดยีนนยิม
ซือ้ทางหนา้รา้น คดิเป็น 78% และออนไลน ์22% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. หวัขอ้ VPN Venture Takl: How to Start Your Own Animal Hospital”  
บรรยายโดยวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์  (26 ต.ค. 65, คณุอนุสรา) 

1.แนวคดิ / สิง่ทีค่วรรูก้อ่นเปิดโรงพยาบาลสตัว ์
(1.1) ทําเล 

- ทีต่ัง้จรงิ ขนาด รพ. มทีีจ่อดรถเพยีงพอ 
      - การทําการตลาด การประชาสมัพันธ ืออนไลน ์
      - กลุม่ลกูคา้ 
      - แผนการพัฒนาพืน้ที ่เชน่ BTS 
(1.2) การทําสญัญาเชา่ (ตามกฎหมายไมเ่กนิ 3 ปี)  
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      - ดทูนุ ขนาดทีต่อ้งการ คํานวณวา่จะคนืทนุภายในระยะเวลาเทา่ใด  
      - การตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ คา่เชา่เพิม่กี ่%  
      - การเจรจาตอ่รอง การทําสญัญาลว่งหนา้ หากมรีายไดด้ ีอยูน่าน  
      - เปรยีบเทยีบกบัการซือ้ตกึ และด ูBusiness plant  
(1.3) การออกแบบ,เขยีนแบบ/ ระบบไฟฟ้า และผูร้ับเหมา 
(1.4) Stock ยา/ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ (ขอบขา่ยการรักษา) 

2.การออกแบบโรงพยาบาลสตัว ์
(2.1) ขึน้อยูก่บัความตอ้งการ เชน่ ตอ้งการ รพ แบบไหน รักษาอะไร บรรยากาศแบบไหน 
(2.2) ฟังกช์นั และดไีซน ์กลุม่ลกูคา้ 
(2.3) รายรับทีไ่ดม้าจากสว่นใด  
(2.4) การพัฒนา/ การเตบิโตในอนาคต 
(2.5) ทําพืน้ทีท่ีจํ่าเป็นกอ่น เหลอืพืน้ทีเ่พือ่ขยาย 

3.การบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(3.1) การวางแผนการเตบิโต สง่เสรมิการเรยีนรู ้การพัฒนาบคุลากร (ขึน้อยูก่บัความตอ้งการแต่
ละบคุคล) 
(3.2) ความแตกตา่งระหวา่งเด็กรุน่ใหม่ๆ  กบัรุน่เดมิ การรับฟังความคดิเห็น 
(3.3) ความสมดลุ ระหวา่ง เวลา เงนิ การดําเนนิชวีติ และสวัสดกิาร 
(3.4) รปูแบบการทํางานทีต่รงกบัความสามารถของบคุลากร / การบรหิารความคาดหวัง 
(3.5) การทดสอบสภาพจติใจ  

4.ขอ้เตอืนใจ 
(4.1) หุน้ส่วนและทีม การวางเป้าหมาย
รว่มกนั การปันผล ขอบขา่ย การแบง่งาน 
(4.2) ความคดิในการทําธรุกจิ ธรุกจิทีแ่ปลก
ใหม ่สิง่ทีต่ลาดไมม่ ียังไมม่คีูแ่ขง่ทีช่ดัเจน  
(4.3) การบรหิาร และการม ีSoft skill  

 
ทัง้น้ี ธรุกจิสตัวเ์ลีย้งเริม่เตบิโตอยา่ง

รวดเร็วตัง้แตช่ว่ง COVID จนถงึปัจจบุันก็ยัง
เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึสนิคา้อาหาร
สตัวเ์ลีย้งดว้ย จงึเป็นธรุกจิทีม่คีนสนใจและ
รว่มลงทนุกนัมากขึน้ โดนเทรนในอนาคตก็
ยังคงเป็นทีน่ยิมอยา่งตอ่เนื่อง 
 

6 .  ห ั ว ข้ อ  What Our Pet Need is Your Tender Loving Care Veterinary 
Practitioner Association of Thailand (VPAT) บ ร ร ย า ย โ ด ย  Dr.Woraporn 
Sukhumavasi (Parasitology, Chulalongkorn University) 
Endoparasites: lurking bugs inside your pets (27 ต.ค. 65, คณุอนุสรา) 

1.Endoparasites (ปรสติภายใน) คอื ปรสติทีอ่าศัยอยู่ภายในร่างกายของโฮสต ์เชน่ 
ภายในลําไส,้ ตับ ปอด และในเลอืด ไดแ้ก ่พยาธไิสเ้ดอืน, พยาธใิบไมใ้นตับ, พยาธใิบไมป้อด 
และพยาธใิบไมใ้นเลอืด 
(1.2) การวนิจิฉัย  

- แมวควรไดร้ับการตรวจปรสติในทางเดนิอาหารเป็นประจํา (2 ครัง้ต่อปี) / สุนัขควร
ตรวจทกุๆ 3 เดอืนตอ่ครัง้ 

- อาการทางคลนีคิของแมวและสุขนัข ทีต่ดิปรสติอาจเกดิขึน้กอ่นทีจ่ะพบไขพ่ยาธหิรือ
ตัวออ่นระยะตา่งๆ ในอจุจาระ  

- ในบางกรณี ควรทําการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจนับเม็ดเลือด การตรวจ
ปัสสาวะ การเอ็กซเรย ์และการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ 
(1.3) การรักษา  
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- ยาทีใ่ชใ้นการรักษาการตดิปรสติในทางเดนิอาหารของแมวและสนัุขอาจใชแ้ตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศ โดยแนะนําใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการรับรองและมขีอ้มลูดา้นประสทิธภิาพ
ความปลอดภัยและการควบคมุคณุภาพจากผูผ้ลติแลว้เทา่นัน้ 

- แมวและสขุนัขทกุตัวทีอ่าศัยอยู่ในบา้นหลังเดยีวกันควรไดร้ับการรักษาการตดิปรสติใน
ทางเดนิอาหารในเวลาเดยีวกนั 
(1.4) การป้องกนัและควบคมุ 

- แมวควรไดร้ับการถา่ยพยาธอิยา่สมํ่าเสมอ/ ลกูสนัุขและสนัุขโตควรไดร้ับการถา่ยพยาธิ
ดว้ยยาฆา่พยาธติัวเต็มไวทกุๆ 2 สปัดาหห์รอืยาฆา่ตัวออ่นเดอืนละครัง้ 

- อจุจาระแมวและสนัุขควรเก็บและกําจัดเป็นประจําทกุวัน 
- หา้มเลีย้งแมวและสนัุขดว้ยเน้ือดบิหรอืปลอ่ยใหแ้มวลา่สตัว ์
- หากพบวา่แมวมหีมัด ควรไดร้ับการรักษาดว้ยยาถา่ยพยาธติดืหมัด 
2.Ectoparasite control: update in the tropics 
- Ectoparasites หมายถงึปรสติทีอ่าศัยอยู่นอกร่างกายของโฮสต ์ซึง่สว่นใหญ่เป็นสัตว์

ขาขอ้ (Arthropods) ไดแ้ก ่หมัด เรอืด เหา และโลน 
- ปัญหาปรสติภายนอกในสนัุขเป็นเรื่องทีพ่บไดบ้่อยในประเทศไทย สัตวม์ขีาขอ้ปลอ้ง 

(arthropod) ทีพ่บได ้ม ี2 ชนดิหลัก คือ แมลง (ม ี6 ขา) ไดแ้ก ่หมัด เหา และแมลงดูดเลอืด
อืน่ๆ และปรสติทีม่ ี8 ขา ไดแ้ก ่เห็บและไร  arthropod ทีอ่าศัยบนผวิหนังอาจเพยีงเพือ่กนิเศษ
รังแคหรือขุดโพรงแลว้ทําใหม้กีารอักเสบเกดิการระคายเคอืงแลว้กนิน้ําเหลอืง ปรสติบางชนดิ
ดูดเลือดเป็นอาหาร หากลูกสุนัขตดิปรสติจํานวนมาก ก็จะเป็นสาเหตุของภาวะโลหติจางได ้
น้ําลายของปรสติภายนอกที่ดูดเลอืดจะทําใหสุ้นัขมีอาการคันหรือถงึขัน้มีปฏกิริยิาตอบสนอง
ทางภมูคิุม้กนัเน่ืองจากแพน้ํ้าลายของปรสติได ้(แพน้ํ้าลายหมัด) อกีทัง้ปรสติภายนอกเหลา่น้ียัง
สามารถเป็นโฮสตก์ึง่กลางของพยาธแิละพาหะนําโรคตดิเชือ้ไดห้ลายชนดิ  

- แมวสามารถเป็นโฮสตข์องปรสติ
ภายนอกไดห้ลายชนิด โดยปรสติเหล่าน้ี
สามารถเบยีดเบยีน และสรา้งความรําคาญ
ใหก้ับแมวไดห้ลากหลายรูปแบบ เชน่ ทํา
ใหเ้กดิการแพ ้การตดิเชือ้ที่ผวิหนัง และ
การบาดเจ็บจากการทีแ่มวเลยีตัวเองหรอื
ไถตัวหรอืใบหนา้กับพื้นผวิบ่อย เนื่องจาก
ตอ้งการเกาผวิหนัง นอกจากน้ีปรสติบาง
ชนดิ เชน่ หมัด ยังทําใหลู้กแมวเสยีเลอืด
จนมีภาวะโลหิตจาง หากติดปรสิตเป็น
จํานวนมาก และที่สําคัญปรสติภายนอก 
ยังสามารถเป็นพาหะนําโรคติดเชื้อและ
โรคสัตว์สู่คนไดอ้ีกดว้ย ปรสิตที่พบได ้
ทั่วไปในแมวในประเทศไทย ไดแ้ก่ หมัด 
ไร เหา ยุง ส่วนเห็บสุนัขสามารถพบได ้
บา้งในแมวแตไ่มบ่อ่ยนัก  

 
7. ห ัวข้อ  Pet Products Business in Thailand by Thai Pet Product Industries 
Association (TPIA)  
บรรยายโดย Mr. Nitipong Laohavisit Managing Director Pet Protect Thailand (27 ต.ค. 
65, คณุศศธิร) 

1.ตลาดสนิคา้สตัวเ์ลีย้ง ปี 2021 แบ่งเป็น อาหารแหง้สําหรับสนัุข 61% อาหารแหง้
สําหรับแมว 30% อาหารเปียกสําหรับสนัุข 7% อาหารเปียกสําหรับแมว 3% 

2.ตลาดสนิคา้สตัวเ์ลีย้งปี 2018-2020 แบง่ได ้8 ประเภท ดงันี ้ 
(2.1) อาหารแหง้สําหรับสนัุข local brand 39%  
(2.2) อาหารแหง้สําหรับแมว local brand 32%  
(2.3) อาหารเปียกสําหรับแมว local brand 14%  
(2.4) อาหารแหง้สําหรับสนัุข import brand 6%  
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(2.5) อาหารเปียกสําหรับสนัุข local brand 5%  
(2.6) อาหารแหง้สําหรับแมว import brand 3%  
(2.7) อาหารเปียกสําหรับสนัุข import brand 1%  
(2.8) อาหารเปียก import brand 0.2% 

3.การสง่ออกอาหารสุนขัและแมว ปี2021 แบง่เป็น ชนดิเปียก 84% และ ชนดิ
แหง้ 16% 

4.ภาพรวมตลาดสตัวเ์ลีย้งของประเทศไทย 
(4.1) มรีา้นขายอปุกรณ์สตัวเ์ลีย้งกวา่ 4,000 แหง่ทั่วประเทศ 
(4.2) รา้นคา้มขีนาดเล็กและดัง้เดมิ จํานวน 3,200 แหง่ (80%) 
(4.3) สนิคา้พรเีมยีมมจํีาหน่ายในรา้นคา้ปลกีสมัยใหม ่ซึง่มักตัง้อยูใ่นกรงุเทพฯ และเมอืงใหญ ่
(4.4) มโีรงพยาบาลและคลนิกิสตัวม์ากกวา่ 2,200 แหง่  
(4.5) ยอดขายออนไลน์ในปัจจุบันอยู่ทีป่ระมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยคาดการณ์เตบิโต 
5% ในปีนี ้

5.แนวโนม้ตลาดสตัวเ์ลีย้งไทย 
(5.1) เน่ืองจากแนวโนม้สังคมเมืองนิยมเลี้ยงแมวและสุนัขขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็น
ประชากรสว่นใหญ ่
(5.2) การซือ้อาหารสตัวเ์ลีย้งและอปุกรณ์เสรมิออนไลนเ์ป็นเทรนดท์ีก่ําลังเตบิโต 
(5.3) ผลติภัณฑแ์ละบรกิารดา้นสุขภาพและความงามกําลังเตบิโต เช่น บรกิารเสรมิสวยและ
ผลติภัณฑส์ขุอนามัย 

6. ขอ้มลูอตุสาหกรรมสตัวเ์ลีย้งไทย 
- ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติอาหารสนัุขและแมวรายใหญ่ของโลก และมผีูผ้ลติผลติภัณฑ์

ดแูลสตัวเ์ลีย้งในทอ้งถิน่มากมาย เชน่แชมพูสตัวเ์ลีย้งและผลติภัณฑทํ์าความสะอาดสตัวเ์ลีย้ง 
7. ขอ้เท็จจรงิทางอุตสาหกรรม & โอกาสทางธุรกจิส าหรบัการลงทุนในประเทศ

ไทย 
(7.1) เจา้ของสตัวเ์ลีย้งหลายคนดแูลสตัวเ์ลีย้งของพวกเขาดขีึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการสนิคา้ที่
ไม่จําเป็นเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว 
ผลติภัณฑข์องเลน่ และผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์
(7.2) โอกาสทางธุรกจิทีด่ใีนการเป็นพันธมติรกับผูจ้ัดจําหน่ายในพื้นทีท่ีต่อ้งการนําเขา้สนิคา้
เหลา่นี ้

8.ขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคชาวไทย 
- ผูห้ญงิคอืนักชอ้ปสว่นใหญ ่
- ภาพลักษณ์ของแบรนดม์คีวามสําคัญมาก 

 -  ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ของบอ่ย แนะนําใหใ้ชข้นาดบรรจภัุณฑข์นาดเล็ก 
- ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ตามความพรอ้มของผลติภัณฑแ์ละงา่ยทีจ่ะซือ้    
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8. หวัขอ้ "Why pets love yeast?" บรรยายโดย Dr. Francesca Susca (28 ต.ค. 65, คณุ
วชิญา) 

1.ยสีต ์คอื จลุนิทรยีห์รอืรา เป็นสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีวทีส่ามารถเตบิโตได ้มรีปูรา่งกลม แต่
มีความโคง้มนในตัวดว้ย รูปทรงจะคลา้ยกับไข่ มีขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 5 
ไมครอน สามารถมองเห็นไดด้ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เท่านัน้ ซึง่สามารถพบไดใ้นปรมิาณมาก และ
เกือบทุกที่ในสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี ยีสต์บางสกุลทําใหเ้กดิโรค แต่บางสกุลกลับมีประโยชน์ต่อ
สขุภาพ 

2 .  ยีสต์ เ ป็นองค์ประกอบวัสดุ
ธรรมชาติ หรือสารเติมแต่ง ที่ใชใ้นการ
ผลติอาหารสําหรับมนุษยแ์ละสตัว ์

3. ประโยชน์ของยสีต ์คอื การชว่ย
ย่อยอาหาร เนื่องจากมีโปรตีนบางชนิดที่
สัตว์ไม่สามารถย่อยได ้จึงตอ้งมีการเติม
ยีสต์เพื่อช่วยในเรื่องระบบย่อยดังกล่าว 
ทัง้น้ียังช่วยเสริมสรา้งระบบภูมิคุม้กันใน
ลําไสใ้หส้ัตว ์ยิง่ยีสตม์ีการย่อยโปรตนีได ้
สูงมากเท่าไหร่ ระบบทางเดนิอาหารของ
สัตวเ์ลี้ยงจะมีสุขภาพดีและปลอดภัยมาก
ขึน้เทา่นัน้ 

 
 

9 .  ห ัวข้อ  Thailand pet food performance by Petfood Industry Association 
(PIA)  
บรรยายโดย Dr. Mongkol Maenmalai (28 ต.ค. 65, คณุวชิญา) 

1.ประวตั ิPIA  
- กอ่ตัง้เมือ่วันที ่4 ต.ค. 2545 
- มบีรษัิทสมาชกิทีผ่ลติอาหารสัตว์

เลีย้ง 20 บรษัิท (Wet, Dry, Snack) 
- มบีรษัิทผลติสว่นผสมของอาหาร

สตัวเ์ลีย้ง รว่มเป็นสมาชกิ 9 บรษัิท 
- มี Exporter / trading company 

รว่มเป็นสมาชกิ 16 บรีษัิท 
2 .Thailand Top 10  Export 

Countries 2021 
- Wet >> United states, Japan, 

Malaysia, Australia, Indonesia, 
Philippines, Italy, India, Taiwan, 
Germany ตามลําดับ 

- Dry >> United states, Malaysia, Italy, Philippines, Australia, China, Taiwan, 
Indonesia, Germany, South Korea ตามลําดับ 

- Snack >> United states, Malaysia, Philippines, Japan, Australia, United 
Kingdom, Myanmar, Italy, Belgium, Indonesia ตามลําดับ 

3.Top 10 Global Ranking 2021 
- Germany $2.7 billion (12.6%) 
- United States $2.1 billion (9.9%) 
- Thailand $2.05 billion (9.7%) 
- France $1.99 billion (9.5%) 
- Poland $1.6 billion (7.6%) 
- Netherlands $1.5 billion (7%) 
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- China $1.2 billion (5.8%) 
- Canada $839.2 million (4%) 
- Hungary $709.4 million (3.4%) 
- Czech Republic $689 million (3.3%) 
4 . ใน ปี  2022  (ม .ค . -ส .ค . )  ป ร ะ เทศไทยมีมู ลค่ าการส่ งออกอยู่ท ี่  

58,018,912,691 บาท 
5.โอกาสของประเทศไทย 
- ยอดขายอาหารสตัวเ์ลีย้งทั่วโลกมมีลูคา่รวม 21 พันลา้นดอลลารส์หรัฐในปี 2564 
- การสง่ออกอาหารสตัวเ์ลีย้งทั่วโลก คดิเป็น +19.6% (เทยีบกบั 17.6 พันลา้นดอลลาร์

สหรัฐในปี 2563) 
- ประเทศไทย +24.4% 
- ประเทศไทยมีส่วนเกนิสูงสุดในการคา้อาหารสุนัข หรืออาหารแมวระหว่างประเทศ 

ในทางกลับกัน กระแสเงนิสดทีเ่ป็นบวก ไดย้นืยันความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันทีแ่ข็งแกร่งของ
ประเทศไทยสําหรับผลติภัณฑป์ระเภทน้ี 

 
10 .  ห ัวข้อ  Sustainability in Pet Food Market โดย  Ms. Abby Senior Global 
manager at KEMIN (28 ต.ค. 65, คณุปิยราช) 

1.รูปแบบการใชช้วีติของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะการใชเ้วลาทํางานที่
บา้นมากขึน้หรือความใส่ใจเกีย่วกับดา้นสุขภาพ ไดส้่งผลต่อเน่ืองมายังการคดิคน้สนิคา้ต่าง ๆ 
สําหรับสัตวเ์ลี้ยงอย่างเห็นไดช้ัด กล่าวคือ ผูบ้รโิภคหันมาใหค้วามสําคัญกับสุขภาพของสัตว์
เลีย้งมากขึน้ และเมือ่นึกถงึส่วนผสมในผลติภัณฑห์รือบรรจุภัณฑ ์ประเด็นเรื่องความยั่งยนืได ้
กลายมาเป็นตัวแปรในการตัดสนิใจซือ้สนิคา้เชน่กนั 

2.ผลติภัณฑท์ีม่คีวามยั่งยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม คอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสําคัญ
มากขึน้เรือ่ย ๆ เชน่ ผลติภัณฑอ์าหารสัตวท์ีเ่ลอืกใชส้ว่นผสมในทอ้งถิน่ หรอืการขนสง่สนิคา้ใน
ระยะทางใกล ้ๆ  ถอืเป็นการชว่ยสนับสนุนเรือ่งความยั่งยนื นอกจากน้ี ยังมกีารพัฒนาชามอาหาร
สําหรับสนัุขทีทํ่าจากวัสดธุรรมชาต ิ 

น้ํายาขจัดกลิน่และคราบจากสารสกดัจลุนิทรยีเ์ครือ่งนอนจากกระดาษน้ําหนักเบา รวมถงึ
การรไีซเคลิเศษอาหารของมนุษยใ์หก้ลายเป็นอาหารสําหรับสตัวเ์ลีย้ง สิง่เหล่าน้ีเป็นแนวทางที่
จะชว่ยเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มใหด้ขี ึน้ 

3.การพัฒนาสนิคา้สําหรับสัตว์
เลีย้งขณะน้ีกําลังอยูใ่นชว่งเฟ่ืองฟแูละมี
ความสําคัญ โดยการคดิคน้สนิคา้ส่วน
ใหญ่ไดร้ับอิทธิพลมาจากการพัฒนา
ระดับความสัมพันธร์ะหว่างสัตวเ์ลีย้งกับ
เจา้ของ ซึง่มุ่งเนน้ทีค่วามตอ้งการของ
สัตว์เลี้ยงมากขึน้ และมีแนวโนม้ที่จะ
ถ่ายทอดค่านิยมการบรโิภคของมนุษย์
มายังสัตวเ์ลีย้งใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่แีละ
บริโภคอาหารที่คลา้ยคลงึกับมนุษย์ผู ้
เป็นเจา้ของมากขึน้เรือ่ยๆ 

   

11.  ห ัวข้อ  Probiotics Improove Serverl Diseases in Pets บรรยายโดย รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สพ.ญ.ศภุร ฟุ้ งลดัดา (28 ต.ค. 65, คณุปิยะราช) 

1.Probiotics  คอื จลุนิทรยีท์ีม่ชีวีติ เมือ่บรโิภคเขา้ไปในปรมิาณทีเ่หมาะสมจะกอ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อร่างกายของผูบ้รโิภคไดใ้นภาวะตา่ง ๆ โดยตอ้งมคีวามทนตอ่ทัง้ความเป็นกรดและ
ดา่ง สามารถจับกบับรเิวณผวิเยือ่บลํุาไสแ้ลว้ผลติสารตอ่ตา้น หรอืกําจัดเชือ้จลุนิทรยีท์ีก่อ่โรคได ้ 

2. อารหารที่มี Probiotics จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารสําหรับสัตว์ เพิ่ม
ประสทิธภิาพการยอ่ยอาหารจําพวกโปรตนี เสรมิสรา้งสขุภาพทางเดนิอาหารสําหรับสตัว ์กระตุน้
ภมูคิุม้กนัในระบบทางเดนิอาหาร กระตุน้และฟ้ืนฟวูลิไล 
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3. สุนัขและแมวก็ตอ้งการผลติภัณฑเ์สรมิอาหารโปรไบโอตกิ เนื่องจากระบบภูมคิุม้กัน
ของสัตวเ์ลีย้งนั้นมคีวามสัมพันธก์ับระบบทางเดนิอาหารอย่างใกลช้ดิถงึ 80% ทีก่ารเจ็บป่วย
โดยเฉียบพลันของสนัุขและแมวมาจากสาเหตุของปัญหาสขุภาพระบบของทางเดนิอาหาร ถา้
เกดิมแีบคทเีรียทีไ่ม่ดมีากกว่าแบคทเีรียทีด่ใีนลําไส ้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการย่อยและ
การดูดซมึอาหาร ซึง่ง่ายขึน้ต่อการที่จะทําใหร้ะบบภูมคิุม้กันลดลง และยังรวมไปถงึสุขภาพ
ทัง้หมดของสตัวเ์ลีย้งแสนรักอกีดว้ย 

4. ไมว่า่จะเป็นมนุษยห์รอืสตัว ์ในสถานการณ์ทีไ่มรู่ว้่าจะมเีชือ้โรคใดกลายพันธุห์รอือบุัติ
ใหม่ขึน้มาแนวทางที่ดีที่สุดคือการสรา้งภูมคิุม้กันใหร้่างกายแข็งแรง เริม่ตน้ไดด้ว้ยการสรา้ง
สมดลุลําไส ้ซึง่ “โปรไบโอตกิส”์ ตอบโจทยไ์ดด้ ี “กนิอาหารใหเ้ป็นยา (Food as a Medicine)” 

อนี่ง สมาคมฯ แลกนามบัตรจากหน่วยงาน หากทา่นสมาชกิมคีวามสนใจ สามารถตดิตอ่

ไดต้ามนามบัตร ดังน้ี 

1.บรษัิท ingredient ไดแ้ก ่LinQtec และ GreenLeaf  

2. สถาฑตูบราซลิ 

3. สมาคมอาหารและอปุกรณ์สําหรับสตัวเ์ลีย้งจากไตห้วัน 

4. โรงงานทีต่อ้งการเพิม่กําลังการผลติอาหารสตัวเ์ลีย้งจากอนิเดยี Animal feeds 

Pvt.Ltd. 

5. บรษัิท evolve sustainable health 

6. Nwader abu ali bird & veterinary & trading 
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ทัง้นี้ งาน Pet Fair South East Asia ปี 2023 จะถูกจัดขึน้ในวันที่ 25-27 ต.ค. ณ EH 

101-102, Bitec โดยสมาชกิทีส่นใจจองบธูสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่คณุฟ้า โทรศัพท ์081-8550754 

หรอืตามนามบัตรทีส่ง่มาดว้ย 

 

หมายเหตุ: สมาคมฯ ไดต้ดิต่อ VNU ในการขอบูธฟรี ใกลก้ับกรมปศุสัตวใ์นการออกบูธในปี 

2023 ไวแ้ลว้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

ก าหนดการจดังาน Pet Fair SEA 2023 

จดัขึน้ในวนัที ่25-27 ต.ค.2566 ณ EH 101-102, Bitec 

เชญิรับชมคลปิวดีโีอ งานเปิดตัวสมาคม
การคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งไทย และกจิกรรม 

ชว่งวันที ่26-28 ต.ค.2565 ไดท้ี ่ 

คลปิพเิศษ สมาคมการคา้อาหารสตัว์
เลีย้งไทย 2022 - YouTube 

 

https://youtu.be/HYV0_Sk7TgA
https://youtu.be/HYV0_Sk7TgA

