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เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทแนวหน้าของอุตสาหกรรมปศุสัตว์-อาหาร 

วีเอน็ยฯู รวมผู้เชี่ยวชาญจากทัง้ภาครัฐ-เอกชนร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ผ่านงาน Dinner Talk เมื่อเร็วๆ นี ้

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จัดงาน Dinner Talk ภายใต้หัวข้อ Food for Good: Best Practices and 

Lesson Learned - เรียนรู้จากแนวทางปฏิบตัิ สูบ่ทเรียนจริงของการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นงานสดุพิเศษส าหรับบรรดาผู้บริหารและผู้น า

ต่างๆ ทัง้จากภาครัฐ สมคม สถานทตู ตลอดจนภาคเอกชน น าโดย การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุ

และนิทรรศการ, ประธานคณะกรรมการขบัเคลือ่นธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ 

ลกัษณวิศิษฏ์ ซึง่ให้เกียรติมาแบ่งปันมมุมองเชิงลกึและทิศทางเศรษฐกิจระดบัประเทศ  

นอกจากนี ้ยงัมีช่วงเสวนาซึ่งเป็นไฮไลท์ส าคญัของงาน ด าเนินรายการโดย คณุไฮโก เอ็ม ชตสุซิงเงอร์ ผู้อ านวยการ วิฟ เวิร์ดไวด์ และ 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค และ บริษัท วีเอ็นย ูยโุรป ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณุประสิทธ์ิ บญุดวงประเสริฐ ประธาน

คณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  / คณุจกัริน แต้ไพสิฐพงษ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร 

กลุม่งานบริหารสว่นกลาง เครือเบทาโกร / คณุวิศิษฐ์ ลิม้ลอืชา ประธานกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ที่ได้

แบง่ปันประสบการณ์จากหลากหลายมมุมองส าหรับ วิธีการน าหวัใจมาใช้ในการผลติอาหาร – สร้างทรัพยากรบคุคล – สร้างบรรจุภณัฑ์ 

และ สร้างแบรนด์ให้ยัง่ยืน ซึง่น าเสนอแนวทางการบริหารอยา่งมืออาชีพท่ีน ามาใช้จริงในการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมงาน

ได้ข้อคิดและกลยทุธ์ใหม่ๆ  ในการประยกุต์ใช้เข้ากบัการพฒันาธุรกิจตอ่ไป ภายในงานคบัคัง่ด้วยจ านวนผู้ เข้าร่วมงานมากกวา่ 170 ราย 

พร้อมด้วยแขกจากตา่งประเทศที่ไมส่ามารถมาร่วมงานได้และรับชมผา่นการถ่ายทอดสดมากกวา่ 100 รายในวนัดงักลา่ว 

 

 แนวโน้มของธุรกิจการผลิตอาหารและโปรตีนจากเนือ้สตัว์ / ความส าคัญของการจัดงานแสดงสนิค้า 

คณุอลงกรณ์ พลบตุร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีให้เกียรติกลา่วเปิดงานและปาฐกถาในหวัข้อ

ความส าคญัของอุตสาหกรรมปศุสตัว์ โดยกล่าวว่า ”อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและโปรตีนจากสตัว์นัน้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เพราะคนไทยมีสดัสว่นของการบริโภคเนือ้สตัว์เป็นโปรตีนหลกัในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ทางภาครัฐจึงพร้อมที่จะรองรับความต้องการของ

ตลาดดงักลา่วและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดปศสุตัว์ในประเทศตลอดเวลา อนึ่งการจดังานแสดงสินค้าส าหรับอตุสาหกรรมปศุ
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สตัว์โดยตรงอยา่ง VIV Asia (วิฟ เอเชีย) และ Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) ก็นบัเป็นอีกกลไกให้การกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

ระดบัประเทศที่นา่จบัตามอง ผมจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทกุทา่นให้การสนบัสนนุและเป็นสว่นหนึง่ของงานท่ีส าคญันี”้ 

คณุจิรุตถ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา ผู้อ านวยการส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมแบง่ปัน

ข้อมลูในประเด็น การพฒันาประเทศไทยสูจ่ดุหมายปลายทางที่ยัง่ยืนของอตุสาหกรรม โดยกลา่ววา่ “กรุงเทพฯ ครองอนัดบั 2 จากผล

การจดัอนัดบัเมืองที่เป็นจดุหมายปลายทางของการจดังานท่ีมศีกัยภาพและมกีารพฒันาอยา่งยัง่ยืน จาก GDS-Index ประเทศของเรา

เป็นรองแคเ่พียงกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นเทา่นัน้ ผมเช่ือมัน่วา่ทกุทา่นจะภมูใิจกบัผลการจดัอนัดบัในครัง้นีซ้ึง่แสดงให้เห็นวา่ประเทศเรา

มีศกัยภาพ แตเ่นื่องจากการจดัอนัดบัมีทัง้ขาขึน้-ลง สิง่ที่ดีที่สดุที่ผู้จดังานทกุทา่นจะท าได้คือการรักษามาตรฐานการจดังานและพยายาม 

มุง่มัน่ท่ีจะรักษาความยัง่ยืนนีไ้ว้ ซึง่ทาง สสปน. เราก็เข้าใจเป็นอยา่งยิง่และตระหนกัถึงความส าคญัของการจดังานแสดงสนิค้าอนัจะเป็น

กลไกที่ส าคญัของการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในทกุภาคสว่น และพร้อมสนบัสนนุอยา่งเต็มทีเ่พื่อเสริมสร้างจดุแข็งของประเทศไทยตอ่ไป” 

คณุปริญญ์ พานิชภกัดิ ์ประธานคณะกรรมการขบัเคลือ่นธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

จริุนทร์ ลกัษณวิศษิฏ์ หนึง่ในวิทยากรหลกัของการจดังานได้ให้เกียรติมากลา่วปาฐกถาพิเศษ โดยกลา่วถงึ “ความส าคญัระหวา่งภาครัฐ-

เอกชน ที่ต้องผสานความร่วมมือในการเร่งแก้ไขปัญหาภาวะทพุภิกขภยั หรือ สภาวะของการขาดแคลนอาหารอยา่งกว้างขวาง ซึง่เป็น

วิกฤตระดบัโลกที่สง่ผลกระทบตอ่ทกุคนในอนาคตที่ทกุภาคสว่นควรให้ความส าคญั ดงันัน้การจดังานแสดงสนิค้าอนัมีความเก่ียวข้องกบั

อตุสาหกรรมอาหาร-ปศสุตัว์จึงมคีวามส าคญัในการแก้ปัญหาความขาดแคลนในอนาคต ในสว่นของภาคเอกชนก็ควรน าแนวคิดการ

บริหารธุรกิจโดยตระหนกัถงึผลกระทบในเชิงบวกตอ่สงัคมสว่นรวม แนน่อนวา่การพดูนัน้ง่ายกวา่การกระท า แตม่นัจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เมื่อ

ทา่นเร่ิมเปลีย่นมมุมองและ DNA ขององค์กรของทา่นเอง” 

 

 บทเรียนการน าหัวใจมาใช้ในการผลิตอาหาร / สร้างทรัพยากรบุคคล / สร้างบรรจุภณัฑ์ และสร้างแบรนด์อย่างยั่งยนื 

คณุประสิทธ์ิ บญุดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารของ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั ได้ให้เกียรติแบง่ปันวิธีการน าหวัใจมาใช้

ในการผลิตอาหารให้ยัง่ยืน โดยกลา่ววา่ เป้าหมายหลกัของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร คือ การผลิตอาหารที่เต็มด้วยสารอาหาร และ

เป็นราคาที่เข้าถึงได้ในทกุกลุม่ลกูค้า เพื่อการนีท้างบริษัทจึงได้น าเอาเทคโนโลยีอยา่ง Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

และหุน่ยนต์ เพื่อมาประยกุษ์ใช้ให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุในทกุกระบวนการ ตัง้แตโ่รงงานผลติอาหารจนถึงโรงเชือด ตลอดจนระบบขนสง่

จนจบท่ีโต๊ะอาหารของผู้บริโภค และอีกสว่นท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งคือการบริหารทรัพยากรบุคคล อนัจะเป็นสนิทรัพย์ที่ส าคญัที่สดุของ

องค์กร เพราะพวกเขาคือฟันเฟืองส าคญัในการน าเอาใจใสใ่นทกุๆขัน้ตอนการผลติอยา่งแท้จริง” 
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คณุจกัริน แต้ไพสิฐพงษ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร กลุม่งานบริหารสว่นกลาง เครือเบทาโกร  ได้ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์ 

และแลกเปลีย่นมมุมองในการบริหารบคุลากรของเครือเบทาโกร ด้วยแนวคิด Purpose Driven Organization ที่ช่วยหลอ่หลอมให้คน

ในองค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ค าว่า “ One Thought, One Goal & Direction 

และ One Team ซึ่งเป็น 3 ค าที่เรียบง่ายแต่ทรงพลงัในการขบัเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมายในอนาคตร่วมกนั การหาจุดสมดลุระหว่าง

ก าไร บคุลากร และ สิง่แวดล้อม นัน้คือ การน าหวัใจมาใช้ในการสร้างทรัพยากรบคุคลของเรา” 

คณุวิศิษฐ์ ลิม้ลือชา ประธานกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์การน าหวัใจมา

ใช้ในการสร้างบรรจภุณัฑ์ และสร้างแบรนด์อยา่งยัง่ยืน คณุวิศิษฐ์กลา่ววา่ “การระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 นัน้ท าให้บรรจภุณัฑ์อาหาร

มีความส าคญัมากยิ่งขึน้ เนื่องมาจากความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยัทางอาหาร และความนิยมในการใช้บริการจดัสง่อาหาร ส าหรับ

ส่วนส าคญัของบรรจุภณัฑ์นัน้ต้องมีการออกแบบที่น่าดึงดูด สามารถน ากลบัมาใช้ซ า้ได้อย่างยัง่ยืน ในด้านแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที่

น ามาใช้กับบรรจุภณัฑ์นัน้ ได้มีการน าระบบบ่งชีด้้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ RFID มาปรับใช้กับเทคโนโลยีระบบอตัโนมตัิ มากไปกว่านัน้ 

ขณะนีม้ีผู้ผลติหลายรายพยายามที่จะน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัแบรนด์และผลติภณัฑ์ของตนมากขึน้ผา่นทาง QR code บนบรรจภุณัฑ์”  

ส าหรับการจดังานในครัง้นีท้างคณะผู้จดังาน ขอขอบพระคณุผู้สนบัสนนุหลกัอยา่งเป็นทางการจาก บริษัท Ceva Animal Health, บริษัท 

Big Dutchman ตลอดจน บริษัท Munters ผู้ ร่วมสนบัสนนุ ตลอดจน ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ และพนัธมิตรสือ่ที่

ช่วยประชาสมัพนัธ์การจดังานอยา่งตอ่เนื่องทัง้ นิตยสาร Asia Food and Beverage, หนงัสอืพิมพ์บางกอกโพสต์, นิตยสาร Food 

Focus Thailand, นิตยสาร INNOLAB, หนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึ, ปศศุาสตร์ นิวส์ และ หนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ทางวีเอ็นยฯู ผู้จดังาน

แสดงสนิค้า VIV Asia (วิฟ เอเชีย) และ Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) พร้อมที่จะน าเสนองานแสดงสนิค้าและงานประชมุสมัมนาระดบั

ภมูิภาคเพื่อเสริมความเข้มแขง็ให้กบัหว่งโซอ่าหารตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ในภาคการผลติโปรตีนจากเนือ้สตัว์ตลอดจนกระบวนการผลติ

อาหาร และเป็นศนูย์หลางของการอพัเดทเทคโนโลยี ขา่วสารของอตุสาหกรรมจากทัว่โลกสูต่ลาดเอเชีย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามขา่วสาร

การจดังานและกิจกรรมที่นา่สนใจได้ทาง www.vivasia.nl และ www.meatpro-asia.com หรือโทร. 02-1116611 (วีเอ็นยฯู) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สือ่มวลชน ติดตอ่ คณุแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี (วีเอ็นยฯู) | อีเมล saengtip@vnuasiapacific.com / www.vnuasiapacific.com  
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ขา่วประชาสมัพนัธ์ กรุณาตีพมิพ์โดยทนัที 
 

 

เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยฯู 

วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุม่บริษัทเครือ วีเอ็นยฯู ด าเนินกิจการด้านการจดังานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆทัว่โลก มีส านกังาน

ใหญ่อยู่ที่ เมืองอเูทร็คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนัน้มีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย เป็นสว่นหนึง่

ของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดบันานาชาติของกลุ่มบริษัท Royal Dutch Jaarbeurs ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs  ได้ร่วมทนุกบั บริษัท TCC Assets ซึ่งเป็นกลุม่บริษัทชัน้แนวหน้าที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดใน

ภมูิภาค ท าให้บริษัท วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค ด าเนินกิจการครอบคลมุตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสมบรูณ์ โดยมีความเช่ียวชาญการจดั

งานแสดงสนิค้าส าหรับอตุสาหกรรมปศสุตัว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สตัว์เลีย้ง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบตัิการและชีววิทยา  

Royal Dutch Jaarbeurs เป็นหนึ่งใน 20 ผู้จดังานแสดงสินค้าระดบัโลก ให้บริการด้านพืน้ที่จดัแสดงสินค้าและให้บริการด้านการจัด

งานแสดงสินค้าครอบวงจร บนพืน้ที่มากถึง 100,000 ตารางเมตร ใจกลางเมืองอเูทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในสว่นของทางผู้ ถือหุ้น

ไทย บริษัท TCC Assets (ประเทศไทย) มีช่ือเสียงอย่างยิ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด าเนินกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์และสินทรัพย์

อื่นๆ ตลอดจนให้บริการธุรกิจครอบคลมุหลายอตุสาหกรรม ทัง้ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม การให้บริการด้านวิศวกรรม และ

การให้บริการด้านไลฟ์สไตล์อื่นๆ   

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.vnuasiapacific.com 

 


