
WEBINAR

INVITATION
You are invited to attend the

Feed grain opportunity – Value of Australian feed 
grains including sprouted wheat (virtual only)
Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

For more information about this webinar please contact:  

Mary Raynes, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

REGISTER NOW

The Australian grains industry values its relationship with Thailand’s Ministry 
of Agriculture and cooperatives, Thailand’s grains industry, feed milling, feed 
nutritionist and animal production sector, and will host a virtual feed grain webinar 
on sprouted wheat feed and other feed grains. 

Sprouted wheat and feed grains can act as an excellent source of energy and nutrients for pigs, 
beef cattle, dairy and poultry, with the current Australian grain harvest providing the opportunity to 
utilise this high-value commodity.

Keynote technical presentations will include insights into the utilisation and value of sprouted 
wheat and feed grains for livestock and outcomes specific to animal growth cycles, 2022 grain 
harvest updates, 2022/23 grain market outlook and a panel Q&A with all speakers. 

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.

THAILAND 2022

DATE  WEDNESDAY 30 NOVEMBER 2022
TIME 10.30AM – 12 NOON (BANGKOK, THAILAND TIME)  

(11.30am – 1.00pm Perth time, 1.30pm – 3pm Sydney time)

VENUE ZOOM WEBINAR
COST   FREE 

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ


คุณได้รบัเชิญให้เข้ารว่ม

โอกาสของธญัพืชอาหารสัตว์ - คุณค่าของธญัพืชอาหาร
สัตว์รวมถึงข้าวสาลีงอกของออสเตรเลีย (เสมือนเท่าน้ัน) 
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมธญัพืชส่งออกของออสเตรเลีย (AEGIC) และสำาานักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade)

สำาาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมกรุณาติดต่อ:  
Mary Raynes, AEGIC   E:  mary.raynes@aegic.org.au

อุตสาหกรรมธัญพืชแห่งออสเตรเลียให้คุณค่าความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมธัญพืช การโม่อาหารสัตว์ นักโภชนาการอาหารสัตว์ และภาค
ธุรกิจการผลิตสินค้าจากสัตว์ของประเทศไทย และจะจัดงานสัมมนาผ่านเว็บแบบเสมือนเก่ียว
กับธัญพืชอาหารสัตว์ ทั้งข้าวสาลีงอกและธัญพืชอาหารสัตว์อ่ืนๆ  

ข้าวสาลีงอกและธัญพืชอาหารสัตว์ทำาหน้าที่ เป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารที่ยอดเยี่ยมสำาหรับสุกร โคเน้ือ 
โคนม และสัตว์ปีก การเก็บเก่ียวธัญพืชของออสเตรเลียในปัจจุบันเป็นโอกาสให้ใช้สินค้าโภคภัณฑ์มูลค่าสูงน้ี

งานนำาเสนอทางเทคนิคที่ตรงประเด็นน้ีประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และมูลค่าของข้าว
สาลีงอกและธัญพืชอาหารสัตว์สำาหรับปศุสัตว์และผลลัพธ์จำาเพาะต่อวงจรการเติบโตของสัตว์ ข่าวสารล่าสุด
เก่ียวกับการเก็บเก่ียวธัญพืชของปี 2022 การคาดการณ์ตลาดธัญพืชของปี 2022/23 และเวทีถามตอบกับ
วิทยากรทุกท่าน 

ใครควรลงทะเบียนเข้าร่วมบ้าง: 

ผู้ จัดการโรงสีอาหารสัตว์ นักโภชนาการเมล็ดพืชอาหารสัตว์ ผู้เช่ียวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์ บริษัท เอนไซม์ คีย์
ผู้นำาาเข้าเมล็ดพืชอาหารสัตว์ ผู้ค้าเมล็ดพืชที่จัดหาโรงงานอาหารสัตว์ การจัดเก็บและจัดการเมล็ดพืช ตัวแทนจากองค์กรทาง
วิทยาศาสตร์และหน่วยงานรัฐบาล

คำาเชิญเข้าร่วม
ประเทศไทย 2022

เว็บบินาร์

วันที่   วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 
เวลา 10:30 น. - 12:00 น. (กรุงเทพฯ ประเทศไทย (UTC+7))  

(11:30 น. ตามเวลาของเมืองเพิรธ์ 13.30 น. ตามเวลาของเมืองซิดนีย์)
สถานที่ การนำาาเสนอข้อมูลในเว็บบินารผ์่านทางโปรแกรม ZOOM และมีบรกิารล่ามพูด

พรอ้มท่แี ปลภาษาไทย/อังกฤษ
ค่าใช้จ่าย  ฟร ี

ลงทะเบียนตอนน้ี

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ


PROGRAM
FEED GRAIN OPPORTUNITY – VALUE OF AUSTRALIAN 
FEED GRAINS INCLUDING SPROUTED WHEAT 

Time Activity Presenter

10.30 – 10.35 am Welcome and introduction
Mary Raynes,  
Markets Manager – Barley, AEGIC
(Australian Export Grains Innovation Centre) 

10.35 – 10.40 am OFFICIAL OPENING — AUSTRALIAN 
GOVERNMENT

Michael Helleman,  
Senior Trade and Investment Commissioner, 
Austrade  (Australian Trade and Investment) 
Thailand, Myanmar and Laos

10.40 – 10.55 am 2022/23 Australian grain harvest update  
– feed wheat and feed grain outlook

Lloyd George, 
Managing Director, Ag Scientia, Australia

10.55 – 11.20 am Pig and poultry uses of Australian feed grains, 
including sprouted wheat

Tony Edwards,  
Pig and Feed Nutrition Specialist 
Technical Consultant – AEGIC

11.20 – 11.45 am Feeding value of sprouted wheat to dairy  
and beef cattle

Dr Steve Little, 
Dairy and Beef Feed Nutrition Specialist 
Technical Consultant – AEGIC

11.45 – 12 noon
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

12 noon THANK YOU AND CLOSE

Amber Parr,  
Counsellor (Agriculture), DAFF
(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry), 
Australian Embassy, Bangkok 

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.

** Please email any pre webinar questions for the panel session to:  

Mary Raynes, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

WEBINAR

THAILAND 2022

Wednesday 30 November 2022
10.30 AM – 12 NOON (Bangkok, Thailand (UTC+7)) (11.30 AM Perth time, 2.30 PM Sydney time)

* NB, the times below are in local Bangkok, Thailand

REGISTER NOW

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ


โอกาสของธัญพืชอาหารสัตว์  - คุณค่าของธัญพืชอาหารสัตว์
รวมถึงข้าวสาลีงอกของออสเตรเลีย
วันที่:   วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022  
10.30 – 12.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย) – (11.30 น. ตามเวลาเมืองเพิรธ์ 14.30 น. ตามเวลาเมืองซิดนีย์)
* หมายเหตุ เวลาด้านล่างเป็นเวลาท่กี รุงเทพฯ ประเทศไทย

AEGICเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำาา.ไรท่ชี ่วยให้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าเมล็ดธญัพืชออสเตรเลียให้มีมูลค่าเหมาะสม ที่สุด
ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคข้อมูล และการสนับสนุนในตลาด
ผู้เช่ยี วชาญของเราท.ำาา งานรว่มกับคุณเพื่อระบุคุณลักษณะด้านคุณภาพของเมล็ดธญัพืชที่คุณต้องการเพื่อสรา้งผลิตภัณฑ์ท่ดี ีที่สุด สำาา.ห
รบัผู้บรโิภคของคุณ ข้อมูลน้ีช่วยให้อุตสาหกรรมเมล็ดธญัพืชของออสเตรเลียเพาะพันธุ ์จำาา.แนก เติบโต และจัดหาเมล็ดธญัพืชได้ตรงตาม
ความต้องการของคุณ

โครงการ
คำ�เชิญเข้�ร่วม

ประเทศไทย 2022

สำาาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการสมัมนาผา่นเว็บน้ี โปรดติดต่อ:  
Mary Raynes, AEGIC   E:  mary.raynes@aegic.org.au

เวลา กิจกรรม ผู้นำาเสนอ

10.30 – 10.35 น การแนะนำาาตัวและการต้อนรบั
Mary Raynes,  
ผู้จัดการตลาด - ข้าวบารเ์ลย์ AEGIC
(ศูนย์นวัตกรรมธญัพืชส่งออกแห่งออสตรเลีย) 

10.35 – 10.40 น พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ -รัฐบาล
ออสเตรเลีย 

Michael Helleman,  
กรรมาธกิารการค้าและการลงทุนระดับอาวุโส 
Austrade  (การค้าและการลงทุนแห่งออสเตรเลีย) 
ประเทศไทย เมียนมา และลาว

10.40 – 10.55 น
ข่าวสารล่าสุดเก่ียวกับการเก็บเก่ียวธญัพืชของปี 
2022 - การคาดการณ์เก่ียวกับข้าวสาลีและธญัพืช
สำาหรบัอาหารสัตว์ 

Lloyd George, 
กรรมการผู้จัดการ Ag Scientia ออสเตรเลีย

10.55 – 11.20 น การใช้ธญัพืชอาหารสัตว์รวมถึงข้าวสาลีงอกจาก
ออสเตรเลียในสุกรและสัตว์ปีก 

Tony Edwards,  
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์และสุกร  
ที่ปรกึษาทางเทคนิค – AEGIC

11.20 – 11.45 น คุณค่าทางอาหารของข้าวสาลีงอกสำาหรบัโคนม
และโคเน้ือ 

ดร. Steve Little, 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารโคนมและโคเน้ือ 
ที่ปรกึษาทางเทคนิค – AEGIC

11.45 – 12 เที่ยง
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

12 เที่ยง THANK YOU AND CLOSE
Amber Parr,  
ที่ปรกึษา (เกษตรกรรม) DAFF
(กระทรวงเกษตรกรรม ประมง และป่าไม้) สถานทูต
ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนตอนน้ี

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ


SPEAKER  
BIOGRAPHIES

WEBINAR

Mary Raynes
BARLEY MARKETS MANAGER, AUSTRALIAN 
EXPORT GRAINS INNOVATION CENTRE (AEGIC)  

Mary Raynes is responsible for AEGIC’s 
barley and feed grain market insights 
program.
The program aims to identify the barley 
quality attributes preferred by customers 

of Australian barley and feed grains.  The information gathered 
from the program assists the Australian grains industry to breed, 
grow and supply grain that meets the quality requirements of 
consumers.
Ms Raynes has extensive whole-of-supply chain experience for 
cereals and pulses crops across the Australian dryland grain 
production industry and their suitability for export markets. 
Her wealth of knowledge and understanding of the Australian 
grains industry from production to customer requirements has 
been built from working for Grain Trade Australia, Pulse Australia, 
Syngenta and the Victorian Government. 
Ms Raynes established the South Eastern Australian Barley 
Advisory Council and is secretary for the 2024 Australian Barley 
Technical Symposium organising committee.
Ms Raynes has, with other barley industry stakeholders, recently 
contributed to improving malting barley access to India.   

E:  mary.raynes@aegic.org.au

Michael Helleman
SENIOR TRADE AND INVESTMENT COMMISSIONER  

Michael leads the Austrade team in 
Bangkok which is focused on growing 
Australia’s trade, investment and education 
relationship with Thailand, a top 10 trading 
partner for Australia, and Laos. 
He has extensive experience working with 

a diverse range of Australian exporters and with investors from 
North Asia, ASEAN, Europe, and North America. His previous 
assignments include leading Austrade’s Infrastructure and Energy 
teams (based in Sydney), and as a Trade Commissioner in 
Jakarta. 
Prior to joining Austrade, Michael worked in the NSW Premier’s 
Office and at the Department of Foreign Affairs and Trade, 
including three years in Kuala Lumpur. Michael started his career 
at law firm Allens Arthur Robinson, after graduating from Sydney 
University with First Class Honours in Arts and Law.

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 
PIG TECHNICAL CONSULTANT, AEGIC

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.

For more information about this webinar please contact:  

Mary Raynes, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

THAILAND 2022

REGISTER NOW

mary.raynes@aegic.org.au
lloyd@agscientia.com.au
mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ


SPEAKER  
BIOGRAPHIES

WEBINAR

Dr Steve Little 
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.

Amber Parr
COUNSELLOR (AGRICULTURE), DAFF 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND 
FORESTRY), AUSTRALIAN EMBASSY, BANGKOK  

Amber Parr is the Agricultural Counsellor 
for the Australian Government looking after 
Thailand, the Philippines, Singapore and 
Myanmar  – based out of the Australian 

Embassy – Bangkok

Amber has had an extensive career with the Australian 
Government as the Director of the Department of Agriculture 
Fisheries and Forestry (DAFF), formerly referred to as the 
Department of Agriculture and Water Resources. Amber has 
significant experience in policy, trade and as an engagement 
specialist, with a proven track record of building and leading 
high performing teams to deliver complex projects.

For more information about this webinar please contact:  

Mary Raynes, AEGIC   E: mary.raynes@aegic.org.au

THAILAND 2022

REGISTER NOW

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ


ประเทศไทย 2022
คำ�เชิญเข้�ร่วม

ประวัติของวิทยากร

สำาาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการสมัมนาผา่นเว็บน้ี โปรดติดต่อ:  
Mary Raynes, AEGIC   E:  mary.raynes@aegic.org.au

ลงทะเบียนตอนน้ี

Mary Raynes
ผูจั้ดการตลาด - ขา้วบารเ์ลย ์AEGIC 
(ศูนย์นวตักรรมธญัพชืส่งออกแหง่
ออสเตรเลีย) 
Mary Raynes รบัผิดชอบโครงการข้อมลู
เชิงลึกเก่ียวกับตลาดข้าวบารเ์ลย์และธญัพืช
อาหารสตัวข์อง AEGIC.
โครงการน้ีมจีดุมุง่หมายเพ่ือระบุคุณลักษณะ

ด้านคณุภาพของข้าวบารเ์ลยท์ีลู่กค้าขา้วบารเ์ลยแ์ละธญัพชือาหาร
สตัว์ออสเตรเลียต้องการ ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมจากโครงการน้ีชว่ย
อุตสาหกรรมธญัพืชออสเตรเลียในเรือ่งของการเพาะพันธุ ์ปลูก และ
จัดหาธญัพืชท่ีตรงตามขอ้กำาหนดด้านคุณภาพของผู้บรโิภค 
คณุ Raynes มีประสบการณ์ด้านห่วงโซอุ่ปทานทัง้ระบบอยา่งกว้าง
ขวางสำาหรบัธญัพืชและพืชประเภทถ่ัวพัลส์ในอุตสาหกรรมการผลิต
เมล็ดธญัพืชในพ้ืนทีแ่ห้งของประเทศออสเตรเลีย และความเหมาะสม
สำาหรบัตลาดส่งออก 
ความรูแ้ละความเข้าใจอันมากมายของเธอเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ธญัพืชของออสเตรเลีย ต้ังแต่การผลิตจนถึงความต้องการของลกูค้า 
เกิดขึน้มาจากการทำางานให้กับ Grain Trade Australia, Pulse 
Australia, Syngenta และ Victorian Government   
คณุ Raynes ได้ก่อต้ัง South Eastern Australia Barley Advisory 
Council และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการจัดงาน Australian 
Barley Technical Symposium ประจำาปี 2024 
คณุ Raynes พรอ้มทัง้ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีในอุตสาหกรรมขา้วบารเ์ลย์
รายอ่ืน ๆ ได้มีสว่นชว่ยในการปรบัปรุงการเขา้ถึงขา้วบารเ์ลย ์  

จัดข้ึน อีเมล:  mary.raynes@aegic.org.au

Michael Helleman 
กรรมาธกิารการค้าและการลงทนุอาวโุส   
Michael เป็นผู้นำาทมี Austrade ในกรุงเทพฯ 
ซึง่มุง่เน้นไปยงัเรือ่งการขยายความสัมพนัธ์
ทางการค้า การลงทนุ และการศกึษาของ
ออสเตรเลียกับประเทศไทย คู่ค้ารายใหญ ่10 
อันดับแรกของออสเตรเลีย และประเทศลาว 
เขามปีระสบการณ์มากมายในการทำางานกับผู้

สง่ออกสนิค้าท่ีหลากหลายของออสเตรเลียและกับนักลงทนุจากเอเชยี
เหนือ อาเซียน ยุโรป และอเมรกิาเหนือ 
งานทีไ่ด้รบัมอบหมายก่อนหน้าน้ีของเขาประกอบด้วยการเป็นผูน้ำา
ทมีโครงสรา้งพ้ืนฐานและพลังงานของ Austrade (ประจำาอยูท่ีซ่ดินีย)์ 
และดำารงตำาแหน่งกรรมาธกิารการค้าในกรุงจาการต์า 
Michael เคยทำางานในสำานักงานนายกรฐัมนตรรีฐันิวเซาท์เวลส ์และ
ทีก่ระทรวงการต่างประเทศและการค้า ตลอดจนการทำางานสามปีใน
กรุงกัวลาลัมเปอร ์ก่อนมารว่มงานกับ Austrade 
Michael เริม่ต้นอาชพีของตนเองทีส่ำานักงานกฎหมาย Allens Arthur 
Robinson หลังจากสำาเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลัยซดินียด้์วย
เกียรตินิยมอันดับหน่ึงด้านศลิปะและกฎหมาย 

Lloyd George 
กรรมการผูจั้ดการของ AG SCIENTIA  
คณุ Lloyd George มีประสบการณ์การ 
ทำาางานในอุตสาหกรรมเมล็ดธ ่ัญพชืของ 
ออสเตรเลียมานานกวา่ 30 ปี ซงึก็รวมถึง
ประสบการณ์การทำาางานในบรษัิทค้าขาย 
เมล็ดธญัพชืระหว่างประเทศ 17 ปี โดยเขา ได้
ดำาารงตำาาแหน่งทัง้ในและต่างประเทศ หลาย

ตำาาแหน่ง จากน้ัน คุณ Lloyd ก็ได้ทุ่มเทไปกับการก่อต้ั ธุรกิจให้
ขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกับเมล็ดธญัพชื โดยเงน้นท ่ประเทศ
ออสเตรเลีย เขายงัคงเขียนบทความเก่ียวกับเมล็ดธญัพชื ีลงใน
หนังสอืพมิพ์ชนบทในประเทศออสเตรเลียทุกสปัดาห์ รวมถึง จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการทำาาการตลาดเมล็ดธญัพชื ด้วย

จัดขึน้ อีเมล:  lloyd@agscientia.com.au

Tony Edwards 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านโภชนาการอาหารสตัว์และ
สกุร ทปี่ รกึษาทางเทคนิค – AEGIC
คณุ Tony Edwards เป็นนักโภชนาการสตัว์
จากออสเตรเลีย ทีท่ำางานเก่ียวกับการผลิต
อาหารสัตวเ์ชงิพาณิชย ์การผลิตสตัว ์การ
วจัิยและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมในชว่ง 
45 ปีทีผ่่านมา เมือ่ปี 1994 คุณ Tony ได้ก่อ
ต้ัง ACE Livestock Consulting Pty Ltd. 

ธุรกิจให้คำาปรกึษาของตนเอง ปัจจุบนั เขาให้บรกิารฐานลกูค้า
ในวงกวา้ง เก่ียวกับปศุสตัว์หลากหลายสายพันธุ ์โดยเฉพาะสกุร 
คณุ Tony ได้ให้คำาปรกึษาทัว่เอเชีย (ญีปุ่่น เกาหลี จีน ฟิลิปปินส ์
เวยีดนาม มาเลเซยี อินโดนีเซยี อินเดียและปากีสถาน) สำาหรบั
บรษัิทต่างๆ เช่น DSM Alltech Biomin Dupont และ Adisseo 
ปัจจุบนั คุณ Tony กำาลังจัดหลักสตูรนานาชาติระยะเวลาห้าวนั 
ด้านโภชนาการและการจัดการสกุรสำาหรบั Progressus Group ที่
ได้รบัการรบัรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประเทศไทย และ
นำาเสนอขอ้มลูในก

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ
lloyd@agscientia.com.au


ประเทศไทย 2022
คำ�เชิญเข้�ร่วม

ประวัติของวิทยากร

สำาาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการสมัมนาผา่นเว็บน้ี โปรดติดต่อ:  
Mary Raynes, AEGIC   E:  mary.raynes@aegic.org.au

ลงทะเบียนตอนน้ี

ดร.Steve Little 
ทีป่รกึษาหลักของ CAPACITY  
AG+ CONSULTING  
นายสัตวแพทย์ Little เป็นทีป่รกึษาด้าน
การเกษตรของออสเตรเลีย โดยให้ความชว่ย
เหลือเก่ียวกับโภชนาการ การสืบพนัธุ ์สุขภาพ
และผลผลิตของฝงูโคนม
 หลังจากทำางานให้กับผู้ผลิตอาหารสตัวผ์สม

ชนิดสำาเรจ็รูปทีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรเลียมานานหลายปี เขาก็เขา้ใจถึง
บทบาท ความท้าทายและโอกาสของผู้ผลิตอาหารสตัว์อยา่งลึกซึง้
นายสตัวแพทย์ Little เป็นสัตวแพทย์ ทีม่คีณุวฒุเิพิม่เติมด้าน
โภชนาการของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง และการจัดการธุรกิจการเกษตร รวม
ถึงให้คำาปรกึษาแก่ธุรกิจการเกษตรเชิงพาณิชยแ์ละองค์กรภาครฐัอีก
ด้วย

Amber Parr
ทีป่รกึษา (เกษตรกรรม) DAFF 
(กระทรวงเกษตรกรรม ประมง และป่าไม)้ 
สถานทตูออสเตรเลีย กรุงเทพฯ 
ทีป่รกึษาด้านการเกษตรของรฐับาล
ออสเตรเลีย ซึง่ดแูลพืน้ทีป่ระเทศไทย 
ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์และเมยีนมาร ์และประจำา
อยูที่ส่ถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย - 

กรุงเทพฯ 
Amber มตีำาแหน่งงานกว้างขวางในรฐับาลออสเตรเลีย ในฐานะผู้
อำานวยการกรมวิชาการเกษตร ประมง และป่าไม ้(Department of 
Agriculture Fisheries and Forestry, DAFF) ซึง่เดิมเรยีกวา่กรม
วชิาการเกษตรและทรพัยากรน้ำา Amber มปีระสบการณ์อย่างมากใน
ด้านนโยบาย การค้า และผูเ้ชีย่วชาญด้านการมีสว่นรว่ม ด้วยผลงานที่
ผา่นการพสิจูน์แล้วในการสรา้งและนำาทมีทีม่ปีระสทิธภิาพสูง เป็นผู้นำา
โครงการทีซ่บัซอ้น และประสบความสำาเรจ็ในการสง่มอบโครงการที่
สำาคัญ  

mary.raynes@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y4YUOpwpSaC20hKxzXeWcQ

