ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาตีพมิ พ์โดยทันที
เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงผ่ านมุมมองผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทแนวหน้ าของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ -อาหาร
วีเอ็นยูฯ รวมผู้เชี่ยวชาญจากทัง้ ภาครัฐ-เอกชนร่ วมแบ่ งปั นวิสัยทัศน์ ผ่านงาน Dinner Talk เมื่อเร็วๆ นี ้
เมื่ อ วัน ที่ 10 มี น าคมที่ ผ่านมา วี เ อ็ น ยู เอเชี ย แปซิ ฟิ ค จัด งาน Dinner Talk ภายใต้ หัวข้ อ Food for Good: Best Practices and
Lesson Learned - เรี ยนรู้ จากแนวทางปฏิบต
ั ิ สูบ่ ทเรี ยนจริ งของการบริ หารธุรกิจ ซึ่งเป็ นงานสุดพิเศษสาหรับบรรดาผู้บริ หารและผู้นา
ต่างๆ ทังจากภาครั
้
ฐ สมคม สถานทูต ตลอดจนภาคเอกชน นาโดย การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุม
และนิทรรศการ, ประธานคณะกรรมการขับเคลือ่ นธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์ ซึง่ ให้ เกียรติมาแบ่งปั นมุมมองเชิงลึกและทิศทางเศรษฐกิจระดับประเทศ
นอกจากนี ้ ยังมีช่วงเสวนาซึ่งเป็ นไฮไลท์สาคัญของงาน ดาเนินรายการโดย คุณไฮโก เอ็ม ชตุสซิงเงอร์ ผู้อานวยการ วิฟ เวิร์ดไวด์ และ
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ บริ ษัท วีเอ็นยู ยุโรป ซึ่งได้ รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริ ฐ ประธาน
คณะผู้บริ หาร บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) หรื อ ซีพีเอฟ / คุณจักริ น แต้ ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่บริ หาร
กลุม่ งานบริ หารส่วนกลาง เครื อเบทาโกร / คุณวิศิษฐ์ ลิ ้มลือชา ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้
แบ่งปั นประสบการณ์จากหลากหลายมุมมองสาหรับ วิธีการนาหัวใจมาใช้ ในการผลิตอาหาร – สร้ างทรัพยากรบุคคล – สร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์
และ สร้ างแบรนด์ให้ ยงั่ ยืน ซึง่ นาเสนอแนวทางการบริ หารอย่างมืออาชีพที่นามาใช้ จริ งในการบริ หารงานขององค์กร เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงาน
ได้ ข้อคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้ เข้ ากับการพัฒนาธุรกิจต่อไป ภายในงานคับคัง่ ด้ วยจานวนผู้เข้ าร่วมงานมากกว่า 170 ราย
พร้ อมด้ วยแขกจากต่างประเทศที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ และรับชมผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่า 100 รายในวันดังกล่าว



แนวโน้ มของธุรกิจการผลิตอาหารและโปรตีนจากเนือ้ สัตว์ / ความสาคัญของการจัดงานแสดงสินค้ า

คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีให้ เกียรติกล่าวเปิ ดงานและปาฐกถาในหัวข้ อ
ความสาคัญของอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ โดยกล่าวว่า ”อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและโปรตีนจากสัตว์นนมี
ั ้ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพราะคนไทยมีสดั ส่วนของการบริ โภคเนื ้อสัตว์เป็ นโปรตีนหลักในชีวิตประจาวัน ดังนันทางภาครั
้
ฐจึงพร้ อมที่จะรองรับความต้ องการของ
ตลาดดังกล่าวและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดปศุสตั ว์ในประเทศตลอดเวลา อนึ่งการจัดงานแสดงสินค้ าสาหรั บอุตสาหกรรมปศุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาตีพมิ พ์โดยทันที
สัตว์โดยตรงอย่าง VIV Asia (วิฟ เอเชีย) และ Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) ก็นบั เป็ นอีกกลไกให้ การกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ
ระดับประเทศที่นา่ จับตามอง ผมจึงอยากเชิญชวนให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกท่านให้ การสนับสนุนและเป็ นส่วนหนึง่ ของงานที่สาคัญนี ้”
คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ เกียรติเข้ าร่วมแบ่งปั น
ข้ อมูลในประเด็น การพัฒนาประเทศไทยสูจ่ ดุ หมายปลายทางที่ยงั่ ยืนของอุตสาหกรรม โดยกล่าวว่า “กรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 จากผล
การจัดอันดับเมืองที่เป็ นจุดหมายปลายทางของการจัดงานที่มศี กั ยภาพและมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จาก GDS-Index ประเทศของเรา
เป็ นรองแค่เพียงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ ผมเชื่อมัน่ ว่าทุกท่านจะภูมใิ จกับผลการจัดอันดับในครัง้ นี ้ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าประเทศเรา
มีศกั ยภาพ แต่เนื่องจากการจัดอันดับมีทงขาขึ
ั ้ ้น-ลง สิง่ ที่ดีที่สดุ ที่ผ้ จู ดั งานทุกท่านจะทาได้ คือการรักษามาตรฐานการจัดงานและพยายาม
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาความยัง่ ยืนนี ้ไว้ ซึง่ ทาง สสปน. เราก็เข้ าใจเป็ นอย่างยิง่ และตระหนักถึงความสาคัญของการจัดงานแสดงสินค้ าอันจะเป็ น
กลไกที่สาคัญของการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน และพร้ อมสนับสนุนอย่างเต็มทีเ่ พื่อเสริ มสร้ างจุดแข็งของประเทศไทยต่อไป”
คุณปริ ญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลือ่ นธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
จุรินทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ หนึง่ ในวิทยากรหลักของการจัดงานได้ ให้ เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยกล่าวถึง “ความสาคัญระหว่างภาครัฐเอกชน ที่ต้องผสานความร่วมมือในการเร่งแก้ ไขปั ญหาภาวะทุพภิกขภัย หรื อ สภาวะของการขาดแคลนอาหารอย่างกว้ างขวาง ซึง่ เป็ น
วิกฤตระดับโลกที่สง่ ผลกระทบต่อทุกคนในอนาคตที่ทกุ ภาคส่วนควรให้ ความสาคัญ ดังนันการจั
้
ดงานแสดงสินค้ าอันมีความเกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร-ปศุสตั ว์จึงมีความสาคัญในการแก้ ปัญหาความขาดแคลนในอนาคต ในส่วนของภาคเอกชนก็ควรนาแนวคิดการ
บริ หารธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมส่วนรวม แน่นอนว่าการพูดนันง่
้ ายกว่าการกระทา แต่มนั จะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อ
ท่านเริ่ มเปลีย่ นมุมมองและ DNA ขององค์กรของท่านเอง”



บทเรียนการนาหัวใจมาใช้ ในการผลิตอาหาร / สร้ างทรัพยากรบุคคล / สร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ และสร้ างแบรนด์ อย่ างยั่งยืน

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริ ฐ ประธานคณะผู้บริ หารของ บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด ได้ ให้ เกียรติแบ่งปั นวิธีการนาหัวใจมาใช้
ในการผลิตอาหารให้ ยงั่ ยืน โดยกล่าวว่า เป้าหมายหลักของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร คือ การผลิตอาหารที่เต็มด้ วยสารอาหาร และ
เป็ นราคาที่เข้ าถึงได้ ในทุกกลุม่ ลูกค้ า เพื่อการนี ้ทางบริ ษัทจึงได้ นาเอาเทคโนโลยีอย่าง Internet of Things (IoT), ปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
และหุน่ ยนต์ เพื่อมาประยุกษ์ ใช้ ให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกกระบวนการ ตังแต่
้ โรงงานผลิตอาหารจนถึงโรงเชือด ตลอดจนระบบขนส่ง
จนจบที่โต๊ ะอาหารของผู้บริ โภค และอีกส่วนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งคือการบริ หารทรัพยากรบุคคล อันจะเป็ นสินทรัพย์ที่สาคัญที่สดุ ของ
องค์กร เพราะพวกเขาคือฟั นเฟื องสาคัญในการนาเอาใจใส่ในทุกๆขันตอนการผลิ
้
ตอย่างแท้ จริ ง ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาตีพมิ พ์โดยทันที
คุณจักริ น แต้ ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่บริ หาร กลุม่ งานบริ หารส่วนกลาง เครื อเบทาโกร ได้ ให้ เกียรติแบ่งปั นประสบการณ์
และแลกเปลีย่ นมุมมองในการบริ หารบุคลากรของเครื อเบทาโกร ด้ วยแนวคิด Purpose Driven Organization ที่ช่วยหล่อหลอมให้ คน
ในองค์กรมีความเป็ นหนึ่งเดียวกันและทางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ ภายใต้ คาว่า “ One Thought, One Goal & Direction
และ One Team ซึ่งเป็ น 3 คาที่เรี ยบง่ายแต่ทรงพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายในอนาคตร่ วมกัน การหาจุดสมดุลระหว่าง
กาไร บุคลากร และ สิง่ แวดล้ อม นันคื
้ อ การนาหัวใจมาใช้ ในการสร้ างทรัพยากรบุคคลของเรา”
คุณวิศิษฐ์ ลิ ้มลือชา ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ เกียรติแบ่งปั นประสบการณ์การนาหัวใจมา
ใช้ ในการสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ และสร้ างแบรนด์อย่างยัง่ ยืน คุณวิศิษฐ์ กล่าวว่า “การระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 นันท
้ าให้ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
มีความสาคัญมากยิ่งขึ ้น เนื่องมาจากความกังวลในเรื่ องความปลอดภัยทางอาหาร และความนิยมในการใช้ บริ การจัดส่งอาหาร สาหรับ
ส่วนสาคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์นนต้
ั ้ องมีการออกแบบที่น่าดึงดูด สามารถนากลับมาใช้ ซ ้าได้ อย่างยัง่ ยืน ในด้ านแนวโน้ ม เทคโนโลยีใหม่ที่
นามาใช้ กับบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ ได้ มีการนาระบบบ่งชีด้ ้ วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID มาปรับใช้ กับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ มากไปกว่า นัน้
ขณะนี ้มีผ้ ผู ลิตหลายรายพยายามที่จะนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ ้นผ่านทาง QR code บนบรรจุภณ
ั ฑ์”
สาหรับการจัดงานในครัง้ นี ้ทางคณะผู้จดั งาน ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการจาก บริ ษัท Ceva Animal Health, บริ ษัท
Big Dutchman ตลอดจน บริ ษัท Munters ผู้ร่วมสนับสนุน ตลอดจน สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ และพันธมิตรสือ่ ที่
ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างต่อเนื่องทัง้ นิตยสาร Asia Food and Beverage, หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, นิตยสาร Food
Focus Thailand, นิตยสาร INNOLAB, หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, ปศุศาสตร์ นิวส์ และ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ทางวีเอ็นยูฯ ผู้จดั งาน
แสดงสินค้ า VIV Asia (วิฟ เอเชีย) และ Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) พร้ อมที่จะนาเสนองานแสดงสินค้ าและงานประชุมสัมมนาระดับ
ภูมิภาคเพื่อเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั ห่วงโซ่อาหารตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้าในภาคการผลิตโปรตีนจากเนื ้อสัตว์ตลอดจนกระบวนการผลิต
อาหาร และเป็ นศูนย์หลางของการอัพเดทเทคโนโลยี ข่าวสารของอุตสาหกรรมจากทัว่ โลกสูต่ ลาดเอเชีย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร
การจัดงานและกิจกรรมที่นา่ สนใจได้ ทาง www.vivasia.nl และ www.meatpro-asia.com หรื อโทร. 02-1116611 (วีเอ็นยูฯ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สือ่ มวลชน ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี (วีเอ็นยูฯ) | อีเมล saengtip@vnuasiapacific.com / www.vnuasiapacific.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาตีพมิ พ์โดยทันที
เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุม่ บริ ษัทเครื อ วีเอ็นยูฯ ดาเนินกิจการด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าในประเทศต่างๆทัว่ โลก มีสานักงาน
ใหญ่อยู่ที่ เมืองอูเทร็ คท์-ประเทศเนเธอร์ แลนด์ นอกจากนันมี
้ สาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้ -ประเทศจีน และ กรุ งเทพ-ประเทศไทย เป็ นส่วนหนึง่
ของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติของกลุ่มบริ ษัท Royal Dutch Jaarbeurs สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริ ษัท Royal Dutch Jaarbeurs ได้ ร่วมทุนกับ บริ ษัท TCC Assets ซึ่งเป็ นกลุม่ บริ ษัทชันแนวหน้
้
าที่มีการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดใน
ภูมิภาค ทาให้ บริ ษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดาเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้ อย่างสมบูรณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญการจัด
งานแสดงสินค้ าสาหรับอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลี ้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบตั ิการและชีววิทยา
Royal Dutch Jaarbeurs เป็ นหนึ่งใน 20 ผู้จด
ั งานแสดงสินค้ าระดับโลก

ให้ บริ การด้ านพื ้นที่จดั แสดงสินค้ าและให้ บริ การด้ านการจัด
งานแสดงสินค้ าครอบวงจร บนพื ้นที่มากถึง 100,000 ตารางเมตร ใจกลางเมืองอูเทร็ คท์ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ในส่วนของทางผู้ถือหุ้น
ไทย บริ ษัท TCC Assets (ประเทศไทย) มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดาเนินกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์และสินทรัพย์
อื่นๆ ตลอดจนให้ บริ การธุรกิจครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ทังด้
้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม การให้ บริ การด้ านวิศวกรรม และ
การให้ บริ การด้ านไลฟ์ สไตล์อื่นๆ
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.vnuasiapacific.com

