
 

ข่าวส าหรบัหนังสอืพมิพ ์
— 

กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) 26 มกราคม 2022 

Symrise Aqua Feed เสรมิก าลงัทมีขายใน APAC 

— การไดส้องผูเ้ช ีย่วชาญเป็นสมาชกิใหม่ภายในทมี APAC ทีป่ระเทศไทยและอนิโดนีเซยี 

Symrise Aqua Feed ขยายทมีขายของบรษิทัในภูมภิาค APAC 

โดยไดส้องผูเ้ชีย่วชาญมารว่มเป็นสมาชกิใหม่ คอื ดร. พุทธธิร แสงรุง่เรอืง ในประเทศไทย และ น.สพ. เดนนี 

ซพัโท ในอนิโดนีเซยี การแต่งต ัง้ใหไ้ดร้บัหน้าทีน้ี่ จะชว่ยพฒันาหน่วยธุรกจิ 

ทีเ่ป็นตลาดยุทธศาสตรส์ าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทุกชนิด 

ระยะเวลาสองปีทีผ่่านมาไดแ้สดงใหเ้ห็นความทา้ทายค่อนขา้งมากในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า ของหน่วยธรุกจิ Aqua 

Feed ภายในภาคธรุกจิรสชาต ิโภชนาการ & สุขภาพ 

แต่เรายงัสามารถบรหิารจดัการและรกัษาระดบัความเตบิโตไดอ้ย่างสม ่าเสมอในภูมภิาค APAC ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัใช ้

กลยุทธแ์ละนวตักรรมใหเ้หมาะสม “เป็นเร ือ่งยากมากทีจ่ะสามารถพยากรณพ์ฒันาการต่าง ๆ 

ภายในอุตสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีเ่ป็นเร ือ่งเจาะจงเป็นพเิศษนีไ้ด ้ในขณะเดยีวกนั มนัเป็นเร ือ่งทีท่า้ทายและน่าตืน่เตน้มากๆ 

เราจะเห็นว่าการท างานรว่มกบัผูจ้ดัการในตลาดยุทธศาตรแ์ต่ละแห่งน้ัน 

เป็นเร ือ่งส าคญัอย่างยิง่ทีเ่ป็นส่วนสนับสนุนใหเ้รารบัมอืกบัความตอ้งการของลูกคา้ของเราไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ประกอบกบัวสิยัทศันท์ีย่ ั่งยนื ท าใหเ้รามุ่งมั่นใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปได”้ คุณพอล เซกงั ผูอ้ านวยการ APAC กล่าว 

ผูเ้ช ีย่วชาญผูม้ปีระสบการณด์า้นการขายและการบรหิารธรุกจิสนับสนุนในแต่ละภูมภิาค: มสิซสิ ท ิมินห ์ทมั 

เหงียนในเวยีดนาม/APAC. มสิเตอร ์จลีุน ซ ูในประเทศจนี และขณะนี ้ดร. พุทธธิร แสงรุง่เรอืง ในประเทศไทย และ เดนนี ซพัโท 

ในอนิโดนีเซยี หน่วยธรุกจิ Aqua Feed นี ้สว่นใหญ่ผลติผลติภณัฑจ์ากหน่วยงานในประเทศไทย เอกวาดอร ์และคอสตารกิา 

เมือ่ปี 2020 Symrise Aqua Feed ไดเ้ปิด “Aqualis” ในประเทศไทย สถานทีท่ดสอบระบบเลีย้งสตัวน์ ้าในน ้าหมุนเวยีน 

(Recirculatory Aquaculture System (RAS)) ทีก่า้วหนา้ล า้นี ้

ชว่ยสนับสนุนการสาธติประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์นกลุ่มกุง้ ปลานิล และปลากระพงขาว 

ซึง่ชว่ยใหท้มีงานเขา้ใจไดล้กึซึง้กว่าและรวดเรว็ขึน้ในเร ือ่งกลไกของปฏกิริยิาของผลติภณัฑใ์นแง่ของสารกระตุน้ความอยากอาห

ารและโภชนาการ 

ดร. พุทธธิร แสงรุง่เรอืง ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก การประมงและการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า สาขา คุณภาพน ้า 

จากมหาวทิยาลยั Auburn ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่การพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม จากมหาวทิยาลยัมหดิล 

และปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาปฐพศีาสตร ์จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ประเทศไทย 

กอ่นหนา้ทีจ่ะมารว่มงานกบั Symrise น้ัน ดร. พุทธธิร มปีระสบการณใ์นดา้นการสอนมาเกอืบ 20 ปี ทีม่หาวทิยาลยัสวนดุสติ 

ในฐานะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

มคึวามช านาญเป็นพเิศษในสาขาการบรหิารจดัการของเสยี การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า คุณภาพน ้า และการควบคุมมลพษิ 

วทิยานิพนธป์รญิญาเอกของ  ดร. พุทธธิร ทีม่หาวทิยาลยั Auburn น้ัน มุ่งเนน้เร ือ่งคุณภาพน ้าในบ่อเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 

โดยท าการวจิยัเร ือ่งเทคนิคการเลีย้งและการควบคุมคุณภาพน ้าในการเลีย้งปลาดุกลูกผสม ขณะนี ้ดร. พุทธธิร 

ยงัก าลงัศกึษาหลกัสูตรปรญิญาโทในสาขาวทิยาศาสตรเ์คร ือ่งส าอางดว้ย 

“ดฉัินสอนหนังสอืมาประมาณ 20 ปี ตอนนีถ้งึเวลาแลว้ทีจ่ะหาสิง่ทา้ทายใหม่ในอาชพีการงานของดฉัิน 

ดฉัินมคีวามรูส้กึทีด่มีากในการรว่มงานกบั Symrise ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่ตบิโตอยู่เสมอและมคีวามห่วงใยสิง่แวดลอ้ม 



 

ดฉัินรบัผดิชอบตลาดในประเทศไทย 

โดยชว่ยเหลอืสนับสนุนลูกคา้ทีม่อียู่ในขณะนีแ้ละในอนาคตดว้ยการใหก้ารบรกิารและการสนับสนุนทีเ่กนิกว่าความคาดหวงัของลู

กคา้ สรา้งความไวว้างใจของลูกคา้ดว้ยการเสนอการทดลองทีม่คีวามเฉพาะกบัผลติภณัฑข์องลูกคา้ ทีม่คีวามเป็นวทิยาศาสตรส์ูง  

รวมทัง้ส่งเสรมิศูนยท์ดสอบ “Aqualis” ของเรา ดฉัินตอ้งการแสดงใหลู้กคา้ของเราเห็นว่า 

เรามจีดุยนืในการอนุรกัษท์รพัยากรอนัมคี่าของเรา เพือ่การส่งเสรมิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าแบบยั่งยนื 

และดว้ยความเชือ่ถอือย่างแรงกลา้ในคุณภาพผลติภณัฑแ์ละเกณฑม์าตรฐานดา้นความปลอดภยัค่ะ” ดร. พุทธธิร 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศไทยแสดงวสิยัทศันใ์หฟั้ง 

น.สพ. เดนนี ซพัโท จบการศกึษาเป็นสตัวแพทยจ์ากคณะสตัวแพทยศาสตร ์แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ณ เมอืง โบกอร ์

(IPB) กอ่นทีจ่ะมารว่มงานกบั Symrise เดนนี ซพัโท ท างานเป็นทีป่รกึษาทีบ่รษิทั PT Bima Palma เป็นเวลาสองปี ตัง้แต่ปี 

2016 จนถงึ 2022 เขาท างานกบั Royal Horse, ADM ในฐานะผูบ้รหิารงานพฒันาธรุกจิ 

ซึง่ประสบผลส าเรจ็ในการพฒันาแบรนดแ์ละการขาย 

“การรว่มงานกบั Symrise Aqua Feed เสนอโอกาสอนักวา้งไกลใหแ้กผ่ม 

ผมเห็นว่าเป็นเร ือ่งน่าสนใจมากและทา้ทายในการกา้วออกจากพืน้ทีป่ลอดภยัของผมและสบัเปลีย่นจากสตัวก์ลุ่มมา้มาเป็นอุตสาห

กรรมสตัวน์ ้า อุตสาหกรรมอาหารสตัวน์ ้าในอนิโดนีเซยีเตบิโตขึน้ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาดปลาน ้าจดืและกุง้ 

ดว้ยความชว่ยเหลอืของทมีงาน APAC และผลลพัธท์ีด่ขีองศูนยท์ดลอง “Aqualis” ของเรา 

เราจะรกัษามาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพและกระตุน้ความอยากอาหารของผลติภณัฑข์องเราใหค้งอยู่ครับ” เดนนี ซพัโท 

ผูจ้ดัการงานพฒันาธรุกจิในอนิโดนีเซยี กล่าวเสรมิ 

 

เกีย่วกบั Symrise: 

Symrise เป็นผูผ้ลติส่งขายไปยงัทัว่โลกของสารปรุงกลิน่ สารปรุงรส อาหาร โภชนาการ และส่วนผสมเคร ือ่งส าอาง 

ลูกคา้ของบรษิทัประกอบดว้ยผูผ้ลติน า้หอม เคร ือ่งส าอาง อาหารและเคร ือ่งดืม่ เภสชัภณ้ฑ ์

และผูผ้ลติสารเสรมิสารอาหารและอาหารสตัว ์ 

มูลค่าการขายของบรษิทัจ านวน 3,800 ลา้นยูโรในปีการเงิน 2021 นัน้ท าให ้Symrise เป็นหนึง่ในผูน้ าการจดัส่งทัว่โลก 

ส านักงานใหญ่ของบรษิทัตัง้อยู่ที ่โฮลซม์นิเดน เยอรมนี กลุ่มบรษิทันีม้ตีวัแทนมากกว่า 100 แห่ง ในทวปียุโรป แอฟรกิา 

ตะวนัออกกลาง เอเซยี สหรฐัอเมรกิา และลาตนิอเมรกิา   

Symrise ท างานรว่มกบัลูกคา้ประจ าเพือ่พฒันาความคดิใหม่ ๆ 

และแนวความคดิแบบพรอ้มขายในการตลาดส าหรบัผลติภณัฑท์ีเ่ป็นส่วนเตมิเต็มใหช้วีติประจ าวนัสมบูรณ ์

ความส าเรจ็เชงิเศรษฐกจิและความรบัผดิชอบของบรษิทัไดร้บัการเชือ่มโยงกนัใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการนีอ้ย่างแยกไม่ออก 

Symrise – สรา้งแรงบนัดาลใจเพิม่ขึน้อยู่เสมอ … 

www.symrise.com 

aquafeed.symrise.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.symrise.com/
https://aquafeed.symrise.com/


 

การตดิต่อทางสือ่: 

ครสิทนีา วทิเทอร ์ ไซมอน เดลสี ์

โทรศพัท:์ +49 55 31 90-21 82 โทรศพัท:์ +33 6 75 54 34 27 

อเีมล: christina.witter@symrise.com อเีมล: simon.delys@symrise.com 

สือ่สงัคม: 

fr.linkedin.com/showcase/symriseaquafeed 
twitter.com/symriseag linkedin.com/company/Symrise 

youtube.com/agsymrise www.xing.com/companies/symrise 

instagram.com/symriseag instagram.com/finefragrancestories_bySymrise 

instagram.com/symrise.ci  บล็อก: https://www.alwaysinspiringmore.com/ 
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