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BISBIS

ORIORI
เปิิดสตอร่ี่�ปีิ 65-68เปิิดสตอร่ี่�ปีิ 65-68

ส่ง 3 บ.ลููก เข้้าตลูาดหุ้้้นส่ง 3 บ.ลููก เข้้าตลูาดหุ้้้น

บริษัิัท ไบโอซายน์์ แอนิ์มัลั เฮลธ์์ จำำากััด (มัหาชน์) หริอื BIS ผู้้�น์ำายา วััคซนี์ 

และเวัชภััณฑ์์สัตัว์ั เตริยีมัเปิิดไลน์์กัาริผู้ลิตอาหาริเสัริมิัสัาริทดแทน์น์ำามันั์

สัำาหริบัสัตัว์ัเจำ�าแริกัใน์ปิริะเทศไทย 3
อ่่านต่่อ่หน้า 4

BE8BE8
ซ่ีอ่โอซ่ีอ่โอ

ผงาดเวท่ีผงาดเวท่ี
เทีคโนโลูย่ีโลูกเทีคโนโลูย่ีโลูก

“อภิัเษักั “ซอีโีอ เบริลิ 8 พลัสั  ผู้งาด

เวัทโีลกั เป็ิน์พาริท์เน์อริ ์Salesforce 

คน์เดยีวัใน์ปิริะเทศไทย ที�ได�ริบัเชิญ

ขึ้้�น์เวัทเีสัวัน์าด�าน์เทคโน์โลยใีหญส่ัดุ

ใน์โลกั งาน์ Dreamforce ที�สัหริฐัฯ 

มัผีู้้�ริว่ัมังาน์กัว่ัาแสัน์คน์

อ่่านต่่อ่หน้า 2

ORI กัางแผู้น์ปีิ 65-68 น์ำา พริ ีโมั เซอริ ์วิัสั โซลชั้�น์ 
- วััน์ ออริจิิำ�น์ - แอลฟา อิน์ดัสัเทริยีล โซลชั้�น์ 

เขึ้�าจำดทะเบยีน์ใน์ตลาดหลักัทริพัยฯ์
3

อ่่านต่่อ่หน้า 3

 เตร่ี่ยีมเปิิดไลูน์ผลิูตใหุ้ม่อาหุ้ารี่เสริี่ม เตร่ี่ยีมเปิิดไลูน์ผลิูตใหุ้ม่อาหุ้ารี่เสริี่ม
สารี่ทีดแทีนนำ�ามันสำาหุ้รัี่บสัตว์สารี่ทีดแทีนนำ�ามันสำาหุ้รัี่บสัตว์
ดันรี่ายีได้รี่ายีได้ปิีน่�ดันรี่ายีได้รี่ายีได้ปิีน่�โต 20%โต 20%

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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“อภิิเษก “ซีอีโีอ เบริลิ 8 พลัส  ผงาดเวทีโีลก เป็น็พาริท์ีเนอริ ์Salesforce 
คนเดยีวในป็ริะเทีศไทีย ทีี�ได้ริบัเชิญิขึ้้�นเวทีเีสวนาด้านเทีคโนโลยใีหญส่ดุใน
โลก งาน Dreamforce ทีี�สหริฐัฯ มีผี้ร้ิว่มีงานกว่าแสนคน พริอ้มีโชิว์ศกัยภิาพ
แกริง่เป็น็บริษัิทีดิจิิทัีล ทีริานสฟ์อริเ์มีชิั�น กลุม่ีพนัธมีติริ Salesforce ทีี�เติบโต
เริว็สุดในเอเชิยีแป็ซิีฟิก  โดยในชิ่วง 18 เดือนทีี�ผ่านมีา กำาไริสุทีธิเติบโต
กว่า 280%

 น์ายอภิัเษักั เทวิัน์ทริภัักัติ ปิริะธ์าน์เจำ�าหน์�าที�บริิหาริ 
บริิษััทเบริิล 8 พลัสั  จำำากััด (มัหาชน์) หริือ BE8 ผ้้นำาด้าน 
Digital Transformation แบบคริบวงจิริ กล่าวว่า บริษัิทีได้ริบัเชิิญจิาก
บริิษัที เซีลส์ฟอริ์ซี (Salesforce) ซี้�งเป็็นบริิษัทีเทีคโนโลยียักษ์ใหญ่ใน
สหริฐัอเมีริกิา ผ้น้ำาริะดับโลกในด้านการิจัิดการิลก้ค้าสมัีพันธ์ (CRM) ใหเ้ข้ึ้า
ริว่มีงาน Dreamforce งานป็ริะชุิมีด้านเทีคโนโลยทีีี�ใหญ่ทีี�สุดในโลก เป็็น
งานใหญข่ึ้อง Salesforce ทีี�มีผี้ร้ิว่มีงานกว่าแสนคนจิากทัี�วโลก จัิดทีี�เมีือง
ซีานฟริานซีสิโก  ป็ริะเทีศสหริฐัอเมีริกิา โดยป็นีี�จัิดในชิว่ง

วันทีี� 20-22 กันยายน 2565  

 “ภิายในงานนี� จิะมีกีาริป็ริะชุิมีและเวิริก์ชิอป็กว่า 2,700 ริายการิ พริอ้มี
วิทียากริชัิ�นนำาจิากบริษัิทีทีี�มีชีิื�อเสยีงเข้ึ้าริว่มีงานด้วย  ซ้ี�งผมีเป็น็พาริท์ีเนอริ ์
Salesforce คนเดยีวในป็ริะเทีศไทีย ทีี�ได้ริบัเชิญิใหข้ึ้้�นพด้บนเวทีรีิะดับโลก 
เพื�อแชิริก์ลยุทีธ์แหง่ความีสำาเริจ็ิทีี�ทีำาให ้BE8 เป็น็พนัธมีติริขึ้อง Salesforce 
ทีี�เติบโตเริว็ทีี�สดุในเอเชิยีแป็ซีฟิกิ โดยในชิว่ง 18 เดือนทีี�ผา่นมีา (ไตริมีาส 
2 ป็2ี565 เทียีบกับไตริมีาส 4 ป็ ี2563) ยอดขึ้ายเติบโต 97.27% กำาไริขึ้ั�น
ต้นเติบโต 84.78% กำาไริสทุีธิเติบโต 280%   และ BE8 ยงัเป็น็บริษัิทีเดยีว
ใน ASEAN ทีี�ทีาง Salesforce มีาริว่มีลงทุีนด้วย” นายอภิิเษกกล่าว

นายอภิิเษกกล่าวว่า ทีาง BE8 ยังคงมีุ่งมีั�นตั�งใจิพัฒนา เติมีเต็มีศกัยภิาพ
ความีเชิี�ยวชิาญด้านเทีคโนโลยี เพื�อให้บริิษัทียังคงเป็็นผ้้นำาในภิ้มีิภิาค
เอเชิยีแป็ซิีฟกินี�ในป็ต่ีอๆ ไป็อกี และพริอ้มีทีี�จิะทีำางานเป็น็ทีมีีเวิริก์ริว่มีกับ 
Salesforce ซี้�งเป็น็ทัี�งพนัธมีติริทีางธุริกิจิและเป็น็หน้�งในผ้ถื้ือหุ้นขึ้อง BE8 
เพื�อให้บริษัิทีเติบโตอยา่งแขึ้ง็แกริง่และอยา่งยนื

นอกจิากนี� BE8 ยังเสริมิีความีแข็ึ้งแกริง่ เพื�อให้บริริลุส้่เป็้าหมีายการิเป็็น 
Digital Transformation คริบวงจิริอยา่งแท้ีจิริงิ โดยการิควบริวมีกิจิการิ
ทัี�งในส่วนขึ้องบริษัิที เอคซีเทีนด์ ไอทีี ริซีีอริส์ จิำากัด (X10)  และบริษัิที
เบย ์คอมีพวิติ�ง จิำากัด (เบยค์อมี)  ซี้�งการิควบริวมีกิจิการิดังกล่าว สามีาริถื
ตอบโจิทีย์ความีต้องการิขึ้องล้กค้าได้ เนื�องจิากเบย์คอมี  เป็็นบริษัิทีทีี�มีี
ป็ริะสบการิณ์์และเป็็นผ้้นำาเชิี�ยวชิาญด้าน Cyber Security ขึ้ณ์ะทีี� X10 
เป็็นบริิษัทียักษ์ใหญ่ด้านโคริงสริ้างการิเชิื�อมีต่อริะบบ Technology 
Integration ทีี�สามีาริถืนำามีาต่อยอดและสริ้างมี้ลค่าเพิ�มีให้กับธุริกิจิ
หลักขึ้อง BE8 ซี้�งเป็น็ผ้ใ้หบ้ริกิาริทีี�ป็ริก้ษาด้าน Digital Transformation 
ด้านการิบริิหาริจัิดการิความีสัมีพันธ์กับล้กค้า การิวิเคริาะห์ขึ้้อมี้ลและ
เทีคโนโลยดิีจิิทัีล 

ทัี�งนี�บริษัิทีป็ริะเมิีนว่าในป็หีน้าริายได้ขึ้อง BE8 จิะเติบโตก้าวกริะโดดทีะลุ 
2 พนัล้านบาที หลังจิากทีี�ริบัร้ิร้ิายได้เต็มีจิากการิควบริวมีกิจิการิทัี�งในสว่น
ขึ้อง X10 และเบยค์อมี นอกจิากนี�ฐานลก้ค้าก็จิะเพิ�มีขึ้้�นจิาก 150 ริาย เป็น็ 
475 ริาย มีบุีคลากริผ้้เชิี�ยวชิาญและมีปี็ริะสบการิณ์์พริอ้มีให้บริกิาริลก้ค้า
เกือบ 1,000 คน จิากเดิมีทีี� BE8 มีบุีคลากริเพยีง 200 คน ซี้�งเป็น็การิตอกยำา
การิเติบโตขึ้อง BE8 ในชิว่งทีี�ผา่นมีาได้เป็น็อยา่งดี
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BE8BE8ซ่ีอ่โอซ่ีอ่โอ
ผงาดเวท่ีเทีคโนโลูย่ีโลูกผงาดเวท่ีเทีคโนโลูย่ีโลูก
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ORI กางแผนป็ี 65-68 นำา พริ ี โมี เซีอริ ์ วิส 
โซีล้ชัิ�น - วัน ออริจิิิ�น - แอลฟา อินดัสเทีริยีล 
โซีล้ชัิ�น เขึ้า้จิดทีะเบยีนในตลาดหลักทีริพัยฯ์

  

 น์ายพีริะพงศ์ จำร้ิญเอกั กัริริมักัาริ 
และปิริะธ์าน์เจำ�าหน์�าที�บริิหาริ บริิษััท 
ออริิจิำ�น์ พริ็อพเพอริ์ตี� จำำากััด (มัหาชน์) 
( “บริิษััทฯ” หริือ “ORI”) เป็ิดเผยว่าทีี�
ป็ริะชุิมีคณ์ะกริริมีการิบริษัิที ออริจิิิ�น พริอ็พเพ
อริต์ี� จิำากัด (มีหาชิน) ( “บริษัิทีฯ” หริอื “ORI”) 
คริั�งทีี� 7/2565เมีื�อวันทีี� 22 กันยายน 2565 ได้มีี
มีติอนุมีติันโยบายการิบริหิาริจัิดการิโคริงสริา้ง
ธุริกิจิและการิแบ่งป็ริะเภิทีธุริกิจิ เพื�อให้การิ
บริิหาริจัิดการิ การิพัฒนาและการิลงทีุนใน
อนาคตมีีความีชิัดเจินและคล่อตัวมีากยิ�งขึ้้�น 
ริวมีถ้ืงเพื�อให้ง่ายต่อการินำาบริิษัทีย่อยตามี
กลุ่มีธุริกิจิเขึ้้าจิดทีะเบยีนในตลาดหลักทีริพัย์
แห่งป็ริะเทีศไทีย (“ตลาดหลักทีริัพย์ฯ”) 
โดยบริิษัทีฯ มีีแผนในการินำาบริิษัทีย่อยขึ้อง
แต่ละกลุ่มีธุริกิจิเขึ้้าจิดทีะเบยีนในตลาดหลัก

ทีริพัยฯ์ เพื�อขึ้ยายการิลงทุีนในอนาคต โดยมีี
วัตถุืป็ริะสงค์เพื�อให้บริษัิทีในแต่ละกลุ่มีธุริกิจิ
สามีาริถืริะดมีทีนุได้เองผา่นการิเสนอขึ้ายหุน้
สามีัญเพิ�มีทีุนทีี�ออกใหมี่ต่อป็ริะชิาชินทัี�วไป็
เป็็นคริั�งแริก (“IPO”)และสามีาริถืริะดมีทุีน
ด้วยเคริื�องมีอืทีางการิเงินอื�น ๆ  ริวมีถ้ืงเป็น็การิ
สง่เสริมิีชิื�อเสยีงและภิาพลักษณ์์ขึ้องกลุ่มีธุริกิจิ
นั�น ๆ ให้เป็็นทีี�ร้ิจั้ิกมีากยิ�งขึ้้�น นอกจิากนี� ยัง
เป็น็การิเพิ�มีโอกาสทีางธุริกิจิ ไมีว่่าจิะเป็น็การิ
เพิ�มีฐานล้กค้า เพิ�มีความีสามีาริถืในการิ
แขึ้่งขัึ้น เพิ�มีโอกาสในการิแสวงหาบุคลากริ
และพันธมีิตริทีางธุริกิจิทีี�มีีความีร้ิ้ความี
สามีาริถืและป็ริะสบการิณ์์ในธุริกิจินั�นๆ ภิาย
หลังการิเขึ้้าจิดทีะเบยีนในตลาดหลักทีริพัย์ฯ 
ด้วยเหตผุลขึ้า้งต้น

บริษัิทีฯ จ้ิงมีกีาริแบง่ป็ริะเภิทีธุริกิจิเพื�อใหเ้กิด
ความีชิัดเจิน ริายละเอียดป็ริากฏตามีสิ�งทีี�ส่ง
มีาด้วย 1.ในเบื�องต้น ภิายในป็ี 2565-2568 
บริษัิทีฯ มีแีผนทีี�จิะนำาบริษัิที พริ ีโมี เซีอริ ์วิส 

โซีลช้ิั�น จิำากัด (มีหาชิน)บริษัิที วัน ออริจิิิ�น 

จิำากัด และ บริษัิที แอลฟา อินดัสเทีริยีล โซีลช้ิั�น 
จิำากัด เขึ้า้จิดทีะเบยีนในตลาดหลักทีริพัยฯ์ 

ตามีลำาดับ

(ทัี�งนี� อาจิมีีการิเป็ลี�ยนแป็ลง โดยขึ้้�นอย้่กับ
ผลการิดำาเนินงานขึ้องแต่ละกลุ่มีบริิษัที)ใน
กริณ์ทีีี�บริษัิทีฯ มีกีาริขึ้ยายการิลงทีนุและ/หริอื
ลงทุีนในธุริกิจิใหมี ่บริษัิทีฯ จิะพิจิาริณ์าเพื�อจัิด
ป็ริะเภิทีตามีกลุ่มีธุริกิจิขึ้้างต้นเป็็นลำาดับแริก
ก่อนเพื�อความีชิัดเจินในการิบริิหาริจัิดการิ 
เพิ�มีความีคล่องตัวในการิบริิหาริจัิดการิและ
เพื�อไมี่ให้เกิดความีขึ้ัดแย้งทีางผลป็ริะโยชิน์
ริะหว่างกันในอนาคต
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ORIORI
เปิิดสตอร่ี่�ปีิ 65-68เปิิดสตอร่ี่�ปีิ 65-68

ส่ง 3 บ.ลููก เข้้าตลูาดหุ้้้นส่ง 3 บ.ลููก เข้้าตลูาดหุ้้้น
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บริิษัที ไบโอซีายน์ แอนิมีัล เฮลธ์ จิำากัด 
(มีหาชิน) หริือ BIS ผ้้นำายา วัคซีีน และ
เวชิภัิณ์ฑ์์สตัว์ เตริยีมีเป็ดิไลน์การิผลิตอาหาริ
เสริิมีสาริทีดแทีนนำามัีนสำาหริับสัตว์เจ้ิาแริก
ในป็ริะเทีศไทีย ช้ิจุิดเด่น ชิ่วยลดค่าใชิ้จ่ิาย
วัตถืุดิบกลุ่มีพลังงานทีี�ริาคาพุ่งแริงให้ฟาริ์มี
ทัี�วป็ริะเทีศ คาดดันริายได้ริายได้ป็ีนี�เติบโต 
20%

 น์ายสัตัวัแพทย์ธ์น์วััฒน์์ คงเจำริญิสัมับัติ 
ปิริะธ์าน์เจำ�าหน์�าที�บริิหาริ บริิษััท ไบโอ
ซายน์์ แอนิ์มัลั เฮลธ์์ จำำากััด (มัหาชน์) เป็ดิ
เผยว่า "BIS เพิ�มีไลน์การิผลิตและเริิ�มีผลิต
สินค้าสำาหริบักลุ่มีผลิตภัิณ์ฑ์์เสริมิีอาหาริและ
วิตามีินสำาหริบัสตัว์ (Nutrition) ใหมีป่็ริะเภิที 
"สาริทีดแทีนนำามีันในอาหาริสัตว์" ภิายใต้ชิื�อ
แบรินด์ Lypotech EC เป็น็ริายแริกในไทีย ทีี�
โริงงานนิคมีอุตสาหกริริมีสินสาคริ จัิงหวัด
สมีุทีริสาคริ ในเดือนตุลาคมีนี�

โดยบริิษัทีฟีด แอนด์ อินกริเีดียน เทีคโนโล
จิิคัล ฮับ จิำากัด (FAITH) หน้�งในบริิษัทีย่อย
ขึ้อง บริษัิที ไบโอซีายน์ แอนิมีัล เฮลธ์ จิำากัด 

(มีหาชิน) หริอื BIS  ได้ตริะหนักถ้ืงป็ญัหาขึ้อง
ความีผันผวนในริาคาวัตถุืดิบอาหาริสตัว์ จ้ิงได้
ริว่มีมีือกับศ้นย์พันธุวิศวกริริมีและเทีคโนโลยี
ชิีวภิาพแห่งชิาติ (BIOTECH) หริือ สวทีชิ. 
วิจัิยพัฒนาวัตถืุดิบเพื� อเพิ�มีป็ริะสิทีธิภิาพ
ขึ้องอาหาริสัตว์ และลดต้นทีุนการิผลิตขึ้อง
ฟาริม์ี จินได้เป็น็สต้ริทีี�เหมีาะสมี สามีาริถืเพิ�มี
ป็ริะสิทีธิภิาพขึ้องอาหาริสัตว์ได้จิริิง BIS จ้ิง
นำามีาต่อยอดผลิตในริะดับอุสาหกริริมีได้เพื�อ
ใชิ้ป็ริะโยชิน์ในวงกว้าง ลดภิาริะขึ้องเจ้ิาขึ้อง
ฟาริ์มี โดย BIS จิะเริิ�มีผลิตผลิตภัิณ์ฑ์์เสริิมี
อาหาริและวิตามีินสำาหริับสัตว์ (Nutrition) 
ใหมี่ป็ริะเภิที "สาริทีดแทีนนำามีันในอาหาริ
สตัว์" ภิายใต้ชิื�อแบรินด์ Lypotech EC ทีี�เป็น็
สาริทีี�ให้พลังงาน ชิ่วยเพิ�มีความีสามีาริถืใน
การิใช้ิป็ริะโยชิน์วัตถุืดิบกลุ่มีพลังงานขึ้อง
สัตว์ได้อย่างมีปี็ริะสิทีธิภิาพมีากขึ้้�น สามีาริถื
ใชิ้แทีนนำามีันพืชิ นำามีันป็าล์มี ขึ้้าวโพด ขึ้้าว
สาลี ถัื�วเหลือง และธัญพืชิได้ ซี้�งคาดว่าจิะ
ได้ริับความีสนใจิจิากกลุ่มีล้กค้า ฟาริ์มีสัตว์
ป็ีก ฟาริม์ีสุกริ และฟาริม์ีสัตว์นำาทัี�วป็ริะเทีศ 
เนื�องจิาก Lypotech EC ป็ริะหยัดกว่าการิใชิ้
นำามีันพืชิ อีกทัี�งยังมีีริาคาคุ้มีค่า และการิทีี�
ผลิตในป็ริะเทีศทีำาให้ริาคาสามีาริถืแขึ้่งขัึ้น

กับค้่แขึ้่งทีี�นำาเขึ้้ามีาได้ ชิ่วยเจ้ิาขึ้องฟาริม์ีลด
ต้นทีุนอาหาริสัตว์ซี้�งเป็็นหน้�งในต้นทีุนหลัก
ได้ดี

"BIS มีีโริงงานผลิตสินค้าขึ้องบริิษัทีฯ ทีี�ได้
มีาตริฐานสากล ผา่นการิริบัริอง GMP HACCP 
โดยมีุง่เน้นการิผลิตสินค้ากลุ่มีผลิตภัิณ์ฑ์์เสริมิี
อาหาริและวิตามิีนสำาหริับสัตว์ (Nutrition 
Product) ป็ริะเภิทีสาริผสมีล่วงหน้า (Premix) 
ในอาหาริสุกริ อาหาริสัตว์ป็ีก และอาหาริวัว
เป็น็หลัก ทีี�โริงงานนิคมีอุตสาหกริริมีสินสาคริ 
จัิงหวัดสมุีทีริสาคริ ตั�งแต่ป็ี 2564 เนื�องจิาก
เป็็นกลุ่มีผลิตภัิณ์ฑ์์ทีี�มีีความีต้องการิขึ้อง
ตลาดส้ง ซี้�งผลิตเป็็นแบรินด์ขึ้องบริิษัทีเอง 
เชิน่ Optimix, Nutrimix เป็น็ต้น แทีนการิจ้ิาง
ผลิต เพื�อเพิ�มีอัตริากำาไริขึ้ั�นต้น ความีคล่องตัว
ในการิผลิต การิจัิดจิำาหน่าย และการิออกผลิต
ภัิณ์ฑ์์ใหมี่ๆ  ส้ต่ลาดได้อยา่งริวดเริว็ นอกจิาก
นี� BIS มีีแผนทีี�จิะเพิ�มีการิผลิตสินค้าต่างๆ 
อย่างเต็มีทีี�ในป็ี 2566 เพื�อริองริบัการิฟ้� นตัว
ขึ้องเศริษฐกิจิและการิบริโิภิคสุกริทีี�กำาลังฟ้� น
ตัวอยา่งต่อเนื�อง"
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BISBIS เตร่ี่ยีมเปิิดไลูน์ผลิูตใหุ้ม่อาหุ้ารี่เสริี่ม เตร่ี่ยีมเปิิดไลูน์ผลิูตใหุ้ม่อาหุ้ารี่เสริี่ม
สารี่ทีดแทีนนำ�ามันสำาหุ้รัี่บสัตว์สารี่ทีดแทีนนำ�ามันสำาหุ้รัี่บสัตว์
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บริษัิที ไบโอซีายน์ แอนิมีัล เฮลธ์ จิำากัด (มีหาชิน) ริายงานผลป็ริะกอบ
การิ ไตริมีาส 2 ขึ้องป็ ี2565  BIS มีรีิายได้ริวมี 502  ล้านบาที เพิ�มีขึ้้�น 
2% จิากริายได้ริวมี 492  ล้านบาที เมีื�อเทียีบกับชิว่งไตริมีาส 2 ป็ ี2564 
และมีกีำาไริสุทีธิ 13.2 ล้านบาที ลดลงจิากกำาไริสุทีธิในชิว่งเดยีวกันขึ้อง
ป็ีก่อน โดยสาเหตุหลักจิากการิลดริาคาเพื�อริะบายสต็อคสินค้าทีี�ใกล้
หมีดอายุ จ้ิงทีำาใหม้ีอัีตริากำาไริน้อยลง แต่ทัี�งนี�เป็น็การิได้ริบัผลกริะทีบ
เพยีงชิั�วคริาวเท่ีานั�น และคาดว่าความีสามีาริถืในการิทีำากำาไริขึ้องบริิ
ษัทีฯจิะป็ริบัตัวดขีึ้้�นส้อั่ตริาป็กติในคริ้�งป็หีลัง และคาดว่าธุริกิจิป็ศุสตัว์ 
และสตัว์เลี�ยงจิะเติบโตได้ตามีเป็า้หมีายป็นีี�คือ มีากกว่า 20%"

BIS ได้ผสมีผสานจุิดแขึ้็งบริษัิทีฯ คือความีเชิี�ยวชิาญด้านสัตว์แพทีย์ 
ด้านการิวิจัิยพฒันา เข้ึ้ากับความีเชิี�ยวชิาญด้านการิตลาดและการิขึ้าย 
โดยใชิจุ้ิดแขึ้ง็บริษัิทีฯ ทีี�มีฐีานลก้ค้าขึ้นาดใหญทั่ี�งฟาริม์ีป็ศสุตัว์

ขึ้นาดใหญ ่ขึ้นาดกลางและขึ้นาดเล็กทัี�วป็ริะเทีศ ริวมีถ้ืงฐานล้กค้าเคริอื
ขึ้า่ยโริงพยาบาลสัตว์และคลินิคริกัษาสตัว์ทัี�วป็ริะเทีศกว่า 1,000 แหง่ 
จิากความีสัมีพนัธ์ทีางธุริกิจิทีี�ด ีและทีมีีงานเป็น็สัตว์แพทีย ์จ้ิงมีคีวามี
เขึ้า้ใจิความีต้องการิขึ้อง เจ้ิาขึ้องฟาริม์ี สตัวแพทีย ์สถืานป็ริะกอบการิ
โริงพยาบาลและคลินิกสตัว์เลี�ยงได้เป็น็อยา่งด"ี

บริษัิที ไบโอซีายน์ แอนิมีลั เฮลธ์ จิำากัด (มีหาชิน) (BIS) พริอ้มีทีี�จิะพัฒนา
และก้าวไป็ส้ห่น้�งในผ้น้ำาอุตสาหกริริมีไบโอเทีคขึ้องป็ริะเทีศไทีย โดยมีุง่
หวังทีี�จิะสง่ต่อสนิค้า บริกิาริ ริวมีถ้ืงเทีคโนโลยทีีี�มีคีณุ์ค่า สามีาริถืตอบ
สนองความีต้องการิได้อยา่งตริงจุิด เพื�อชิว่ยยกริะดับคุณ์ภิาพชิวิีตขึ้อง
ป็ริะชิากริไทียใหด้ขีึ้้�นอยา่งยั�งยนื
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BISBIS เตร่ี่ยีมเปิิดไลูน์ผลิูตใหุ้ม่อาหุ้ารี่เสริี่ม เตร่ี่ยีมเปิิดไลูน์ผลิูตใหุ้ม่อาหุ้ารี่เสริี่ม
สารี่ทีดแทีนนำ�ามันสำาหุ้รัี่บสัตว์สารี่ทีดแทีนนำ�ามันสำาหุ้รัี่บสัตว์

ดันรี่ายีได้รี่ายีได้ปิีน่�ดันรี่ายีได้รี่ายีได้ปิีน่�โต 20%โต 20%

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th


https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

