
อีกก้าวหนึ่งกับ Neogen®

การปกป อ้งแหลง่อาหารของโลกเป น็สว่นส ำาคญัของพนัธก จิและว สิ ยัทศันข์อง Neogen® เราต ืน่เตน้ท ีจ่ะแจง้ใหท้กุทา่นทราบวา่ Neogen ได ้
ท ำาการควบรวมก จิการกบัทาง 3M Food Safety และจะรว่มกนัสร า้งการเป น็ผ ูน้ ำาระดบัโลกทางดา้นนวตักรรมความปลอดภยัของอาหาร ตอ่ยอด
จากแพลตฟอรม์เด มิของเราท ีแ่ข ง็แกรง่อย ูแ่ล ว้.

ในฐานะบร ษิทัท ีค่วบรวมกนั ท ั ง้ Neogen และ Food Safety เราจะสามารถดแูลล กูคา้ได ้ในพ ื น้ท ีท่ ีค่รอบคลมุมากข ึ น้, การนำาเสนอผล ติภณัฑ ์
ท ี เ่ป น็นวตักรรมมากข ึ น้, ม ศีกัยภาพทางดา้นความเป น็ด จิ ทิลัท ีม่ากข ึ น้ และยงัม คีวามย ดืหย ุน่ทางการเง นิท ี เ่พ ิม่ข ึ น้เพ ือ่นำาไปส ูก่ารเต บิโตท ี ่
แข ง็แกรง่ในดา้นความย ั ง่ย นื ความปลอดภยัของอาหาร และความม ั น่คงของของ Supply Chain ท ีด่ ยี ิ ง่ข ึ น้.

หลงัจากเสร จ็ส ิ น้การกระบวนการควบรวมก จิการน ี ้ ถ อืเป น็บทใหมท่ ีน่า่ต ืน่เตน้ส ำาหร บั Neogen เน ือ่งจากเราสามารถรองร บัความตอ้งการท ี ่
มากข ึ น้ในอตุสาหกรรมไดด้ ขี ึ น้และนำาไปส ู่ การเป น็ผ ูน้ ำาในดา้นความปลอดภยัอาหาร.

เม ือ่พวกเราควบรวมกนัเป น็หน ึ ง่บร ษิ ทั Neogen จะม คีวามหลากหลายของผล ติภณัฑด์า้นความปลอดภยัอาหารท ีค่รบถว้นย ิง่ข ึ น้ โดยเฉพาะ
อยา่งย ิง่ในกล ุม่การตรวจเช ื อ้บง่ช ี ค้ณุภาพและกล ุม่การทดสอบเช ื อ้กอ่โรค ซ ึ ง่เข า้กนัไดเ้ป น็ย ิง่ด กีบักล ุม่ผล ติภณัฑจ์ลุช วีว ทิยาเด มิท ีม่ อีย ู่
ของ Neogen นอกจากน ี ้ Neogen ยงัสามารถใหบ้ร กิารความปลอดภยัของสตัวแ์ละจ โีนม กิส ์ ด ว้ยนวตักรรมการทดสอบทาง DNA ใหแ้กก่ล ุม่
ล กูคา้ของ Food Safety อ กีดว้ย กล ุม่ผล ติภณัฑท์ ี เ่พ ิม่ข ึ น้มาชว่ยเพ ิม่โซลชู นัให ้ Neogen สามารถชว่ยเหล อืล กูคา้ในการปกป อ้งแหลง่อาหาร
ของโลกต ั ง้แตภ่ายในฟารม์ไปจนถ งึอาหารท ีเ่ราร บัประทานกนั.

ผล ติภณัฑท์ ีก่ลา่วมาเบ ื อ้งตน้น ี ้ เม ือ่ผนวกเข า้กบัการว เิคราะหท์ ีข่ บัเคล ือ่นดว้ยขอ้ม ลู (Data-driven) ของ Neogen เราสามารถสร า้งโซลชู นั
ท ีน่า่สนใจส ำาหร บัล กูคา้และตอบโจทย ์ในส ิง่ท ีท่กุทา่นตอ้งการ เพ ือ่ชว่ยเพ ิม่ประส ทิธ ภิาพและปร บัปรงุว ธิ กีารในการจดัการความปลอดภยัดา้น
อาหาร.

เราร ูส้ กึต ืน่เตน้กบัการเด นิทางของเราในกา้วใหมข่องความปลอดภยัของอาหาร หากคณุม คีำาถามเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบั การเปล ีย่นแปลง และการ
ควบรวมก จิการ รวมถ งึผลกระทบท ีม่ ตีอ่คณุ โปรดต ดิตอ่ตวัแทนฝา่ยขาย Neogen หร อื Food Safety เพ ือ่ขอความชว่ยเหล อืเพ ิม่เต มิ.

เร ยีนร ูเ้พ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการควบรวมก จิการ ท ีน่ ี ่
https://info.neogen.com/3m-press-release 

อา่นตอ่
https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/ 

พนัธก จิของเรา
https://www.neogen.com/about/our-mission/
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คำาถามที่พบบ่อย
สถานะของการควบรวม Neogen กบั 3M Food Safety เป น็อยา่งไร ?
• 3M ไดก้ารขายธรุก จิความปลอดภยัดา้นอาหารท ั ว่โลกใหก้บั Neogen® เสร จ็ส ิ น้แลว้ ขณะน ี ้ Neogen และ 3M Food Safety ไดม้ารว่มม อื

กนัเพ ือ่สร า้งผ ูน้ ำานวตักรรมในระดบัแนวหนา้ของอตุสาหกรรมความปลอดภยัดา้นอาหาร.

ลกูคา้จะไดร้ บัประโยชนอ์ะไรจากการควบรวมก จิการคร ั ง้น ี บ้ า้ง ?
• ทางบร ษิทัจะสามารถนำาเสนอเทคโนโลย แีละโซลชู นัท ีห่ลากหลายย ิง่ข ึ น้แกล่ กูคา้ไดม้ากย ิง่ข ึ น้.

การควบรวมระหวา่ง Neogen กบั 3M Food Safety ชว่ยใหท้างบร ษิทัม โีซลชู นัท ีค่รอบคลมุความตอ้งการของล กูคา้มากข ึ น้ เชน่ การ
ตรวจทางดา้นจลุช วีว ทิยาและสารพ ษิทางธรรมชาต ิ (Toxins) ของ Neogen กบั การตรวจเช ื อ้บง่ช ี ค้ณุภาพจาก 3M นำามาสร า้งเป น็
โซลชู นัความปลอดภยัดา้นอาหารส ำาหร บัล กูคา้ท ั ว่โลกได.้

การควบรวมก จิการน ี ส้ง่ผลกระทบตอ่ฉนัในฐานะลกูคา้ของ 3M Food Safety อยา่งไร ?
• ยงัไมม่ กีารเปล ีย่นแปลงว ธิ กีารส ั ง่ซ ื อ้ผล ติภณัฑค์วามปลอดภยัดา้นอาหารในขณะน ี .้

คณุจะยงัสามารถต ดิตอ่กบัตวัแทนฝา่ยขาย Food Safety ท ีด่ แูลคณุเพ ือ่ส ั ง่ซ ื อ้ผล ติภณัฑต์อ่ได ้ ส ำาหร บัพนกังานของ 3M Food Safety 
เด มิ ไดม้ กีารเปล ีย่นสถานะไปเป น็พนกังานของ Neogen เร ยีบรอ้ยแลว้แตจ่ะยงัคงใหก้ารสนบัสนนุกล ุม่ผล ติภณัฑแ์ละล กูคา้กล ุม่เด มิตอ่ไป.

3M จะยงัคงใหบ้ร กิารเฉพาะอยา่งท ี เ่ก ีย่วขอ้งกบัธรุก จิ Food Safety ตอ่เน ือ่งเป น็ระยะเวลา 18-24 เด อืน เพ ือ่ชว่ยอำานวยความสะดวกใน
การโอนย า้ยการดำาเน นิงานท ีร่าบร ืน่และหล กีเล ีย่งการหยดุชะงกัหร อืปญัหาท ีอ่าจจะเก ดิข ึ น้กบัล กูคา้.

ซ ึ ง่หมายความวา่ในชว่ง 18-24 เด อืนข า้งหนา้ แม ว้า่การควบรวมก จิการ/ธรุกรรมจะเสร จ็ส ิ น้แลว้ คณุจะยงัคงต ดิตอ่กบัทาง 3M เหม อืนเด มิ
ส ำาหร บัการส ั ง่ซ ื อ้ การจดัสง่ รวมไปถ งึการออกใบแจง้หน ี แ้ละช ำาระเง นิ.

คณุจะยงัคงไดร้ บัผล ติภณัฑแ์ละไดร้ บัการดแูลจากผ ูเ้ช ีย่วชาญและท มีขายของเราตอ่ไปในชว่งเวลาน ี ้ ซ ึ ง่เป น็สว่นหน ึ ง่ของ Neogen.

ขณะน ี ้ เราอย ูใ่นระหวา่งการปร บัปรงุระบบของเรา เพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่ไมม่ กีารหยดุชะงกัหร อืปญัหาตอ่การใหบ้ร กิารแกล่ กูคา้ของเรา.

การเปล ีย่นแปลงน ี ส้ง่ผลตอ่ทา่นในฐานะลกูคา้ของ Neogen อยา่งไร ?
• ไมม่ กีารเปล ีย่นแปลงว ธิ กีารส ั ง่ซ ื อ้ผล ติภณัฑ ์ Neogen ของคณุในขณะน ี .้

คณุจะยงัคงพดูคยุต ดิตอ่กบัตวัแทนขาย Neogen ท ีด่ แูลคณุตอ่ไปเหม อืนเด มิ การส ั ง่ซ ื อ้ จดัสง่ และออกใบแจง้หน ี ข้องผล ติภณัฑ ์ 
Neogen จะยงัคงแยกกบัผล ติภณัฑข์อง Food Safety ในขณะน ี .้

ฉนัจะสามารถขอตวัแทนฝา่ยขายหน ึง่คนเพ ือ่ดแูลครอบคลมุท ั ง้ผล ติภณัฑข์อง 3M Food Safety และผล ติภณัฑข์อง Neogen 
ไดห้ร อืไม ่ ?
• ไมส่ามารถทำาได ้ ในชว่งการเปล ีย่นถา่ยการใหบ้ร กิาร ผ ูแ้ทนขายของ Food Safety และ Neogen ตา่งยงัด แูลล กูคา้ของตวัเองอย ู่ แตข่อให ้

คณุม ั น่ใจไดว้า่ทางท มีผ ูแ้ทนขายของเราจะรว่มม อืทำางานกนัอยา่งใกลช้ ดิเพ ือ่ใหค้รอบคลมุทกุความตอ้งการของคณุ.

ในอนาคต ลกูคา้จะไดร้ บัการส ือ่สารอะไรเพ ิม่เต มิบ า้ง ?
• Neogen และ 3M จะทำางานอยา่งใกลช้ ดิเพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่การเปล ีย่นผา่นการใหบ้ร กิารจะเป น็ไปอยา่งราบร ืน่ ตามความเหมาะสม คณุจะไดร้ บั

ขอ้ม ลูและคำาแนะนำาเพ ิม่เต มิในภายหลงั.
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