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WEBINAR

INVITATION
You are cordially invited to attend the

Seasonal feed grain opportunity:
Sprouted Wheat

Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).
AEGIC is committed to providing technical support, training and education to all users
of Australian grain.
The webinar will cover:
Sprouted Wheat can act as an excellent source of energy and nutrients for pigs, cattle,
and poultry, with the recent Australian grain harvest providing the opportunity to utilise
this high-value commodity.
Keynote technical presentations will include insights into the utilisation of sprouted wheat,
market updates and outcomes specific to animal growth cycles.

DATE
TIME

WEDNESDAY 19 JANUARY 2022
10.30AM – 12.15PM (BANGKOK, THAILAND TIME)
(11.30am – 1.15pm Perth time, 2.30pm – 4.15pm Sydney time)

VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous
COST

interpretation in Thai/English

FREE

REGISTER NOW
Who should register

Feed milling managers, feed grain nutritionists, animal husbandry specialists, enzymes companies,
key importers of feed grain, grain traders suppling feed mills, grain storage and handlers,
representatives from scientific organisations and governments agencies.
For more information about this webinar please contact:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au
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WEBINAR

PROGRAM
SEASONAL FEED GRAIN OPPORTUNITY:
SPROUTED WHEAT
19 January 2022
10.30AM – 11.45AM (Bangkok, Thailand (UTC+7)) (Wednesday 19 January, 11.30AM Perth time, 2.30pm Sydney time)

* NB, times below in Bangkok, Thailand time
Time

Activity

Presenter

10.30 – 10.35 am

Welcome and introduction

Richard Simonaitis,
Chief Executive Officer, AEGIC

10.35 – 10.50 am

Australian feed wheat supplies in 2022

Lloyd George,
Executive Manager, Ag Scientia

10.50 – 11.10 am

Australian Sprouted Wheat – Feeding value
for pigs and poultry

Tony Edwards,
Pig technical consultant, AEGIC

11.10 – 11.30 am

Feeding sprouted wheat to dairy and beef
cattle

Dr Steve Little,
Principle Consultant
Capacity Ag+ Consulting

11.30 – 11.45 am

Q&A PANEL SESSION**
This session will provide opportunity for the
audience to ask questions of the panel

– Tony Edwards
– Dr Steve Little
– Lloyd George

11.45 am

THANK YOU AND CLOSE

Richard Simonaits

AEGIC is a not-for-profit research and development organisation that can help you optimise the value of Australian grain through
technical training, information and in-market support.
Our experts work with you to identify the grain quality attributes you need to make the best possible products for your consumers.
This information helps the Australian grains industry breed, classify, grow and supply grain that meets your needs.

REGISTER NOW
** Please email any pre webinar questions for the panel session to:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au
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WEBINAR

SPEAKER
BIOGRAPHIES
Richard Simonaitis

Mr Tony Edwards

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, AUSTRALIAN EXPORT
GRAINS INNOVATION CENTRE (AEGIC)

PIG TECHNICAL CONSULTANT, AEGIC

Richard Simonaitis has broad experience
in export-focused commodities industries,
having worked in logistics and product
quality roles in the iron ore industry and
in senior management roles in the grain
industry across logistics, operations and marketing and trading.
With the CBH Group, Richard led the national Accumulations Team
for five years, buying about half the Australian export wheat crop
annually. He has a strong understanding of grain growers, the
grains industry across Australia and of the markets Australian
grain is sold into.
Richard also has international experience developing a number of
grain infrastructure projects in Indonesia.
Richard is a fellow of the Australian Rural Leadership Foundation,
a Member of the Australian Institute of Company Directors and
has a Graduate Certificate in Business with the University of
Western Australia.
He is on the Grain Trade Australia Trade and Market Access
Committee, the Wheat Quality Australia Wheat Classification
Council and is part of the Grains Industry Market Access Forum.
E: richard.simonaitis@aegic.org.au

Mr Lloyd George
MANAGING DIRECTOR, AG SCIENTIA

Lloyd George’s career spans more than
30 years in the Australian grain
industry. This included 17 years with an
international grain trading company in a
range of domestic and international roles.
Lloyd then concentrated his attention
on building a grain informational and analytical business
focused on Australia. He continues to write a weekly grain
article for Australian rural newspapers as well running training
workshops in grain marketing.
E: lloyd@agscientia.com.au

Tony Edwards is an Australian animal
nutritionist who has been involved
in commercial feed milling, livestock
production, research and industry training
for the past 45 years.
In 1994 Tony established his own
consulting business – ACE Livestock Consulting Pty Ltd. He
currently services a wide client base across a broad spectrum of
livestock species, with a particular emphasis on pigs.
Tony has consulted widely throughout Asia (Japan, Korea, China,
Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, India and Pakistan) for
companies such as DSM, Alltech, Biomin, Dupont and Adisseo.
Tony currently delivers a five-day international course in Pig
Nutrition and Management for the Progressus Group out of
Ketasart University, Thailand and regularly contributes to the Pig
Feed Quality Conference run by Asian Agribusiness Media Pty Ltd.
E: acelive@acelive.com.au

Dr Steve Little

BVSC MANZCVS DIP. AGRIBUS.
PRINCIPLE CONSULTANT
CAPACITY AG+ CONSULTING

Dr Little is an Australian farm consultant
providing support on dairy herd nutrition,
reproduction, health and productivity.
Having worked for many years with
Australia’s largest compound feed
manufacturer, he has a very good understanding of the role,
challenges and opportunities faced by feed producers.
Dr Little is a veterinarian with additional qualifications in
ruminant nutrition and agribusiness management and consults
to commercial agribusiness and & public sector organisations.
E: Steve.little@capacityag.com

REGISTER NOW
For more information about this webinar please contact:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au
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การสั ม มนาผ่ านเว็ บ

เว็บบินาร์

คุณได้รบ
ั เชิญให้เข้าร่วม

โอกาสของเมล็ดธัญพืชที่เป็ นอาหารสัตว์ตามฤดูกาล: ข้าวสาลีเพาะงอก
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมธัญพืชส่งออกของออสเตรเลีย (AEGIC) และสำ�นักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade)
หั วข้ อของเว็ บบิ นาร์เกี่ ยวกั บ:
ข้ าวสาลี เพาะงอกเป็ นแหล่ งพลั งงานและสารอาหารที่ สุ ด
ยอดสำ �หรับสุ กร วั วควายและสั ตว์ ปี ก โดยการเก็ บเกี่ ยวเมล็ ด
ธั ญพื ชที่ ออสเตรเลี ยเมื่ อเร็วๆ นี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสในการใช้
สิ นค้ าโภคภั ณฑ์ ท่ี มี คุ ณค่ าสู งนี้
การนำ �เสนองานทางเทคนิ คหลั กมี ข้ อมู ลเชิ งลึ กเกี่ ยวกั บการ
ใช้ ประโยชน์ จากข้ าวสาลี เพาะงอก การอั ปเดตตลาดและ
ผลลั พธ์ เฉพาะวงจรการเติ บโตของสั ตว์

ใครควรลงทะเบี ยนเข้ าร่วมบ้ าง:
ผู้ จั ดการโรงสี อาหารสั ตว์ นั กโภชนาการเมล็ ดพื ชอาหารสั ตว์ ผู้
เชี่ ยวชาญด้ านการเลี้ ยงสั ตว์ บริษั ทเอนไซม์ คี ย์
ผู้ นำ �เข้ าเมล็ ดพื ชอาหารสั ตว์ ผู้ ค้ าเมล็ ดพื ชที่ จั ดหาโรงงาน
อาหารสั ตว์ การจั ดเก็ บและจั ดการเมล็ ดพื ช ตั วแทนจากองค์ กร
ทางวิ ทยาศาสตร์และหน่ วยงานรัฐบาล

ลงทะเบี ยนตอนน้ี

่ มกรุณาติดต่อ:
สำ�หรับข้อมูลเพิมเติ
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au

โครงก�ร

19 มกร�คม 2022
10.30 - 11.45 น. (ต�มเวล�กรุงเทพฯ ประเทศไทย) – (11.30 น. ต�ม
เวล�เมืองเพิรธ
์ 14.30 น. ต�มเวล�เมืองซิดนีย์)
* หมายเหตุ เวลาด้านล่างเป็นเวลาท่กี รุงเทพฯ ประเทศไทย
เวล�

กิจกรรม

10.30 – การแนะนำ �ตั ว และการ
10.35 น. ต้ อ นรั บ
10.35 – อุปทานข้าวสาลีอาหารสัตว์
10.50 น. ของออสเตรเลียในปี 2022
ข้าวสาลีเพาะงอกจาก
10.50 – ออสเตรเลีย – คุณค่าทาง
11.10 น. โภชนาการสำ�หรับสุกรและ
สัตว์ปีก
11.10 –
11.30 น.

ให้อาหารข้าวสาลีงอกแก่
โคนมและโคเนื้อ

11.30 –
11.45 น.

ช่ ว งถามตอบ

11.45 น.

ขอบคุ ณ และปิ ดเว็ บ บิ
นาร์

ผู้นำ�เสนอ
คุณ Richard Simonaitis
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์
นวัตกรรมเมล็ดธัญพืชส่งออกของ
ออสเตรเลีย (AEGIC)
คุณ Lloyd George
กรรมการผู้จัดการของ AG SCIENTIA
Tony Edwards
ที่ปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับสุกร
ศูนย์นวัตกรรมเมล็ดธัญพืชส่งออกของ
ออสเตรเลีย (AEGIC)
นายสัตวแพทย์ Steve Little BVSc
MANZCVS Dip. Agribus.
ที่ปรึกษาด้านหลักการ
Capacity Ag+ Consulting
– Tony Edwards
– นายสัตวแพทย์ Steve Little
– Lloyd George
Richard Simonaits

AEGICเป็ นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำ�.ไรท่ชี ่วยให้คุณสามารถเพิ่ม
มูลค่าเมล็ดธัญพืชออสเตรเลียให้มีมูลค่าเหมาะสมที่สุดผ่านการฝึ กอบรมด้านเทคนิค
ข้อมูล และการสนับสนุนในตลาด
ผู้เช่ยี วชาญของเราท.ำ� งานร่วมกับคุณเพื่อระบุคุณลักษณะด้านคุณภาพของเมล็ด
ธัญพืชที่คุณต้องการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ท่ดี ีท่สุ
ี ดสำ�.หรับผู้บริโภคของคุณ ข้อมูลนี้
ช่วย
ให้อุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืชของออสเตรเลียเพาะพันธุ์ จำ�.แนก เติบโต และจัดหา
เมล็ดธัญพืชได้ตรงตามความต้องการของคุณ

่
่ มเกียวกั
สำ�หรับข้อมูลเพิมเติ
บการสัมมนาผ่านเว็บนี้ โปรดติดต่อ:
AEGIC – Sean McKeown E: sean.mckeown@aegic.org.au

วั นที่
เวลา

19 มกราคม 2022
10.30 – 12.15 น. (ตามเวลากรุ งเทพฯ
ประเทศไทย) (11.00 – 12.45 น. ตาม
เวลาเมื องเพิ ร์ ธ 14.00 - 15.45 น.
ตามเวลาเมื องซิ ดนี ย์์ )
่
สถานที
การนำ �เสนอข้ อมู ลในเว็ บบิ นาร์ ผ่ านทาง
โปรแกรม ZOOM และมี บริ ก ารล่ ามพู ด
พร้ อ มท่ แี ปลภาษาไทย/อั งกฤษ
ค่ าใช้ จ่ าย ฟรี

ประวั ติ ของวิ ทยากร
คุณ Richard Simonaitis

่ หารของศูนย์นวัตกรรมเมล็ดธัญพืชส่งออกของ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ
ออสเตรเลีย (AEGIC)
คุณ Richard Simonaitis มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม
่ นด้านการส่งออก โดยเคยทำ�งานในตำ�แหน่งโลจิสติกส์และ
สินค้าโภคภัณฑ์ ทีเน้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแร่เหล็ก และดำ�รงตำ�แหน่งผูบ
้ ริหารระดับ
อาวุโสด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโลจิสติกส์ การปฏิบต
ั ก
ิ าร การตลาดและการค้าในอุตสาหกรรม
เมล็ดธัญพืชอีกด้วย
้ื าว
คุณ Richard เป็ นหัวหน้าฝ่ ายสะสมประจำ�ประเทศของ CBH Group มานานห้าปี โดยได้ซอข้
่
่ กปี นอกจากนี้ เขายังมีความเข้าใจเกษตรกร
สาลีทส่ี่ งออกจากออสเตรเลียประมาณครึงหนึ
งทุ
้
่
ผูป
้ ลูกธัญพืช อุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืชทัวออสเตรเลี
ย และตลาดทีซื่ อเมล็
ดธัญพืชส่งออกของ
ออสเตรเลียเป็ นอย่างดีดว้ ย คุณ Richard ยังเคยมีประสบการณ์ในต่างประเทศ โดยได้พฒ
ั นา
้
โครงการโครงสร้างพืนฐานด้านเมล็ดธัญพืชหลายโครงการในอินโดนีเซีย
้
่
คุณ Richard เป็ นสมาชิกของมูลนิธค
ิ วามเป็ นผูน
้ �ำ ในพืนทีชนบทของออสเตรเลีย สมาชิกสถาบัน
กรรมการบริษัทแห่งออสเตรเลีย และยังมีประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหา
่
วิทยาลัยเวสเทิรน
์ ออสเตรเลียอีกด้วย เขายังเป็ นหนึงในสมาชิ
กของ Grain Trade Australia และ
คณะกรรมการว่าด้วยการเข้าสูต
่ ลาด Wheat Quality Australia สภาการจำ�แนกประเภทข้าว
สาลี และเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเข้าสูต
่ ลาดของอุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืช
้ อีเมล: richard.simonaitis@aegic.org.au
จัดขึน

คุณ Lloyd George

กรรมการผูจ
้ ด
ั การของ AG SCIENTIA
คุณ Lloyd George มีประสบการณ์การทำ�งานในอุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืชของ
่ รวมถึงประสบการณ์การทำ�งานในบริษัท
ออสเตรเลียมานานกว่า 30 ปี ซึงก็
้
ค้าขายเมล็ดธัญพืชระหว่างประเทศ 17 ปี โดยเขาได้ด�ำ รงตำ�แหน่งทังในและ
้ คุณ Lloyd ก็ได้ทม
้ รกิจ
ต่างประเทศหลายตำ�แหน่ง จากนัน
ุ่ เทไปกับการก่อตังธุ
่
่
ให้ขอ
้ มูลและวิเคราะห์ขอ
้ มูลเกียวกั
บเมล็ดธัญพืช โดยเน้นทีประเทศออสเตรเลี
ย เขายังคงเขียน
่
บทความเกียวกั
บเมล็ดธัญพืชลงในหนังสือพิมพ์ชนบทในประเทศออสเตรเลียทุกสัปดาห์ รวมถึง
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านการทำ�การตลาดเมล็ดธัญพืชด้วย
้ อีเมล: lloyd@agscientia.com.au
จัดขึน

Mr Tony Edwards

่ กษาทางเทคนิคเกียวกั
่
ทีปรึ
บสุกร
ศูนย์นวัตกรรมเมล็ดธัญพืชส่งออกของออสเตรเลีย (AEGIC)
่ �งานเกียว
่
คุณ Tony Edwards เป็ นนักโภชนาการสัตว์จากออสเตรเลีย ทีทำ
กับการผลิตอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ การผลิตสัตว์ การวิจย
ั และการฝึ กอบรม
่ 1994 คุณ Tony ได้กอ
ในอุตสาหกรรมในช่วง 45 ปี ทผ่
ี่ านมา เมือปี
่ ตัง้ ACE
Livestock Consulting Pty Ltd. ธุรกิจให้ค�ำ ปรึกษาของตนเอง ปั จจุบน
ั เขาให้บริการฐานลูกค้า
่
ในวงกว้าง เกียวกั
บปศุสต
ั ว์หลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะสุกร คุณ Tony ได้ให้ค�ำ ปรึกษาทัว่
เอเชีย (ญีปุ่่ น เกาหลี จีน ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดียและปากีสถาน) สำ�หรับ
บริษัทต่างๆ เช่น DSM Alltech Biomin Dupont และ Adisseo ปั จจุบน
ั คุณ Tony กำ�ลังจัด
หลักสูตรนานาชาติระยะเวลาห้าวัน ด้านโภชนาการและการจัดการสุกรสำ�หรับ Progressus
่ รบ
Group ทีได้
ั การรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย และนำ�เสนอข้อมูลในการ
ประชุมว่าด้วยคุณภาพอาหารสุกรอย่างสม่�ำ เสมอ ซึง่ Asian Agribusiness Media Pty Ltd.
้ อีเมล: acelive@acelive.com.au
จัดขึน

นายสัตวแพทย์ Steve Little

BVSC MANZCVS DIP. AGRIBUS.
่ กษาด้านหลักการ CAPACITY AG+ CONSULTING
ทีปรึ
่ กษาด้านการเกษตรของออสเตรเลีย โดยให้ความ
นายสัตวแพทย์ Little เป็ นทีปรึ
่
ช่วยเหลือเกียวกั
บโภชนาการ การสืบพันธุ์ สุขภาพและผลผลิตของฝูงโคนม
่
หลังจากทำ�งานให้กบ
ั ผูผ
้ ลิตอาหารสัตว์ผสมชนิดสำ�เร็จรูปทีใหญ่
ทสุี่ ดใน
ออสเตรเลีย เขาก็เข้าใจถึงบทบาท ความท้าทายและโอกาสของผูผ
้ ลิตอาหารสัตว์อย่างลึกซึง้
่ คณ
้
้ และ
่ มด้านโภชนาการของสัตว์เคียวเอื
นายสัตวแพทย์ Little เป็ นสัตวแพทย์ ทีมี
ุ วุฒเิ พิมเติ
อง
การจัดการธุรกิจการเกษตร รวมถึงให้ค�ำ ปรึกษาแก่ธรุ กิจการเกษตรเชิงพาณิชย์และองค์กรภาค
รัฐอีกด้วย
้ อีเมล: Steve.little@capacityag.com
จัดขึน

