บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปี 2555 ” 2556 และ งบการเงินรวมสาหรับปี 2557 สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
2555
ล้านบาท
กิ จการในประเทศไทย
รายได้จากธุรกิจต้นน้า
รายได้จากธุรกิจปลายน้า
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้สุทธิ จากกิ จการในประเทศไทย
กิ จการในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได้จากธุรกิจต้นน้า
รายได้จากธุรกิจปลายน้า
รวมรายได้จากกิ จการในประเทศเนเธอร์แลนด์

2556
ร้อยละ

ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2,534.6
3,313.2
(1,162.4)
4,685.4

34
44
(15)
62

1,957.4
3,475.8
(1,231.5)
4,201.7

26
46
(16)
55

2,177.3
4,094.7
(1,573.6)
4,698.3

26
48
(19)
55

547.5
1,191.7
1,739.2

7
16
23

624.7
1,789.6
2,414.3

8
24
32

653.2
1,781.6
2,434.8

8
21
29

1,102.0
7,526.6

15
100

956.6
7,572.6

13
100

1,350.6
8,483.8

16
100

กิ จการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิ จ
รายได้จากกิจการทีส่ นับสนุนการประกอบธุรกิจ
รวมรายได้

หมายเหตุ: งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษทั ฯ จัดทาขึน้ เพื่อแสดงผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ภายใต้สมมุตฐิ านว่า บริษทั บางกอก
แร้นช์ จากัด (มหาชน) บริษทั ธงชัย เอเซีย จากัด บริษทั มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด และบริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จากัด ได้ดาเนินธุรกิ จภายใต้โครงสร้าง
ภายหลังการควบรวมกิจการกันมาตัง้ แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงแม้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ทางกฎหมายของบริษทั ดังกล่าวเกิดขึน้ ภายหลังวันที่
15 กรกฎาคม 2556 นอกจากนัน้ ยังมีสมมุตฐิ านว่าบริษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนใน Anatis UK Limited ตัง้ แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดแบบครบวงจร โดยดาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ครอบคลุมตัง้ แต่ธุรกิจต้น
น้ า (Upstream) ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์ ธุรกิจโรงฟกั และธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อ ไปจนถึงธุรกิจปลาย
น้ า (Downstream) ได้แก่ ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปเนื้อเป็ ด เพื่อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดคุณภาพให้แก่ผบู้ ริโภค โดย
รายได้จากธุรกิจต้นน้ าส่วนใหญ่ เป็ นรายได้จากการขายอาหารสัตว์ ลูกเป็ ด และวัคซีนต่างๆ ให้แก่เกษตรกรคู่สญ
ั ญาซึ่งเลี้ยงเป็ ด
ให้แก่บริษทั ฯ เพื่อนามาผลิตเป็ นเนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง และเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก ซึ่งเป็ นสินค้าหลักของบริษทั ฯ ที่จาหน่ าย
แก่ผบู้ ริโภคสุดท้าย ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั สามารถจาแนกได้ออกเป็ น 2 ส่วนตามฐานการผลิตเป็ ดเนื้อ
ของกลุ่มบริษทั คือ 1) กิจการในประเทศไทย 2) กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
2.1.1 กิ จการในประเทศไทย
บริษทั ฯ ประกอบกิจการผลิตเนื้ อ เป็ ดครบวงจรและส่งออกเนื้อ เป็ ดรายใหญ่ ท่ีสุดรายหนึ่ ง ในประเทศไทย ธุรกิจของบริษทั ฯ
สามารถจาแนกออกเป็ น 5 ธุรกิจหลัก คือ
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed)
2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์ (Parent Stock Farm)
3) ธุรกิจโรงฟกั ไข่ (Hatchery)
4) ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อ (Commercial Farm and Contract Farm)
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5) ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing)
รายได้จากการขายของบริษทั ฯ จากกิจการในประเทศไทย
2555
ล้านบาท

2556
ร้อยละ

ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กิ จการในประเทศไทย
รายได้จากธุรกิ จต้นน้า

2,534.6

54

1,957.4

47

2,177.3

46

รายได้จากธุรกิ จปลายน้า

3,313.2

71

3,475.8

83

4,094.7

87

1,824.4

39

1,941.7

46

2,080.5

44

46.5

1

34.9

1

40.4

1

279.9
2,150.9

6
46

267.9
2,244.4

6
53

340.0
2,460.9

7
52

42.6

1

90.1

2

444.4

9

เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก

945.6

20

849.3

20

919.4

20

ขนเป็ ด

165.8

4

273.8

7

262.2

6

8.4

0

18.2

0

7.8

0

1,162.4

25

1,231.4

29

1,633.8

35

5,847.8

125

5,433.2

129

6,272.0

133

(1,162.4)

(25)

(1,231.5)

(29)

(1,573.6)

(33)

4,685.4

100

4,201.7

100

4,698.3

100

รายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ
เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง (เนื้อดิบ)
เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ
รวมรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ
รายได้จากการส่งออกผลิ ตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ
เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง (เนื้อดิบ)

ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ
รวมรายได้จากการส่งออกผลิ ตภัณฑ์
ไปขายในต่ างประเทศ
รวมรายได้จากกิ จการในประเทศไทย
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้สุทธิ จากกิ จการในประเทศไทย

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจเป็ ดครบวงจรของกิจการในประเทศไทย
ธุรกิจปลายน้า
Downstream)

ธุรกิจต้นน้า
Upstream)

ธุรกิจอาหารสัตว์

ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่
พันธุ์

ธุรกิจโรงฟก

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
เปดเนื้อ

ธุรกิจโรงงาน
ชาแหละและแปรรูป

การประกอบกิจการของบริษทั ฯ เริม่ จาก
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด และเป็ ดเนื้อทัง้ ของบริษทั ฯ และของเกษตรกร
คูส่ ญ
ั ญาซึง่ ทาหน้าทีร่ บั เลีย้ งเป็ ดให้แก่บริษทั ฯ
2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์ บริษทั ฯ ทาการนาเข้าพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดทุกตัวมาจากต่างประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและขยายพันธุเ์ ป็ ด
เนื้อจากไข่ของพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด
3) ธุรกิจโรงฟกั ไข่ ผลผลิตไข่เป็ ดของแม่พนั ธุจ์ ะนาเข้าโรงฟกั ไข่เพื่อผลิตเป็ นลูกเป็ ดเพื่อป้อนให้แก่ฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อของ
บริษทั ฯ และจาหน่ายให้แก่เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา
4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อ ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และเกษตรกรคู่สญ
ั ญา ปจั จุบนั ดาเนินการโดยเกษตรกรคู่สญ
ั ญาใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของกาลังการผลิตเป็ ดเนื้อทัง้ หมดของบริษทั ฯ แต่บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะเพิม่ ฟาร์มเลี้ยง
เป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ เองมากขึน้ เพื่อลดการพึง่ พาเกษตรกรคู่สญ
ั ญาและเพิม่ อัตรากาไร อีกทัง้ ยังมีการขยายกาลังการ
ผลิตโรงชาแหละมากขึน้ ทาให้ตอ้ งมีการขยายฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อมากขึน้ ด้วย
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 17

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
5) ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปเนื้อเป็ ด เมื่อเป็ ดเนื้อเจริญเติบโตเต็มวัยแล้ว บริษทั ฯ จะรับซื้อเป็ ดเนื้อโตเต็มวัยที่ได้
น้ าหนักผ่านเกณฑ์จากฟาร์มเลีย้ งเป็ ด และนาเป็ ดเนื้อที่เลี้ยงโดยทางบริษทั ฯ เอง มาเข้าสู่โรงงานชาแหละและแปรรูป
ซึง่ จะนาเป็ ดเนื้อมาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น เป็ ดตัวแบบดิบ พร้อมปรุง เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง เนื้อเป็ ด
แปรรูปปรุงสุก ตลอดจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จากเป็ ดภายใต้ตราสินค้าของบริษทั หรือตราสินค้าอื่นๆ ตามที่ลูกค้า
กาหนด เพื่อ จาหน่ ายไปยังผู้บริโภคทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยตราสินค้าของบริษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั และ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคเนื้อเป็ ดมาเป็ นเวลานาน
ทาให้บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อย่างดีกบั กลุ่มลูกค้าหลักต่างๆ
ด้วยประสบการณ์การทาธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ของบริษทั ฯ และทีมผูบ้ ริหาร ทาให้ในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ด
แบบอุตสาหกรรมสองรายใหญ่ ที่มสี ่วนแบ่งทางการตลาดของการผลิตเป็ ดเนื้อเพื่อบริโภคในประเทศไทยและเพื่อ ส่งออกใน
สัดส่วนที่สูง นอกจากนี้ การเข้ามาแข่งขันของผูป้ ระกอบการรายใหม่เป็ นไปได้ยาก เนื่องจากการประกอบธุรกิจเป็ ดแบบครบ
วงจรต้องใช้เงินลงทุนทีส่ งู ต้องอาศัยความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ของผูเ้ ลี้ยง และต้องมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่เพียงพอ เพื่อที่จะ
เกิดการประหยัดของต้นทุน (economies of scale) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้บริษทั ฯ ที่ประกอบธุรกิจเป็ ดแบบครบวงจรใน
ประเทศไทยมีเพียงน้อยราย
แผนภาพการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดซึง่ นาเข้า
มาจากต่างประเทศ
โรงงานผลิ ต
อาหารสัตว์

ระยะเวลาที่ใช้

อาหารสัตว์

ฟาร์มพ่อแม่พนั ธุเ์ ปด

•
•
•

สัปดาห์ท่ี 0 – 23 สาหรับการเลีย้ งในช่วงก่อนออกไข่
สัปดาห์ท่ี 24 – 75 สาหรับการเลีย้ งในช่วงออกไข่
8 – 10 สัปดาห์สาหรับการพักโรงเรือนก่อนการเลีย้ ง
พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดฝูงใหม่

•

28 วันสาหรับการฟกั ไข่

•

40 – 47 วันสาหรับการเลีย้ งเป็ ดจน
เจริญเติบโตเต็มวัย
14 – 21 วันสาหรับการพักโรงเรือน
ก่อนการเลีย้ งเป็ ดเนื้อเป็ ดฝูงใหม่

ไข่เป็ ด
ธุรกิ จ
ต้นน้า

โรงฟักไข่

อาหารสัตว์

ลูกเป็ ดอายุ
หนึ่งวัน
ฟาร์มเลี้ยงเปดเนื้ อ
ของเกษตรกรคู่ส ั า

ฟาร์มเลี้ยงเปดเนื้ อ
ของบริษทั
เป็ ดเนื้อที่
เจริญเติบโตเต็มวัย

ธุรกิ จ
ปลายน้า

ธุรกิจของบริษทั
ธุรกิจของเกษตรกรคูสั

า

•

โรงงานชาแหละ
และแปรรูป
ลูกค้า

2.1.1.1 ธุรกิ จฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์
การเลีย้ งเป็ ดเพื่อการค้าแบ่งได้เป็ นการเลีย้ งเป็ ดเนื้อและเป็ ดไข่พนั ธุต์ ่างๆ โดยบริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์การเลี้ยงเป็ ดเพื่อการผลิต
และจาหน่ ายเนื้อเป็ ดให้แก่ผู้บริโภค พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดที่บริษทั เลือกใช้ทงั ้ หมดจึงเป็ นเป็ ดเนื้อ โดยเป็ ดเนื้อที่นิยมในประเทศไทยมี
ั ๊ าย (Mule duck) พันธุก์ บินทร์บุรี และพันธุ์
หลายพันธุ์ ได้แก่ พันธุป์ กั กิง่ (Pekin duck) พันธุเ์ ป็ ดเทศ (Muscovy) พันธุป์ วฉ่
ลูกผสมเพื่อการค้า (Hybrid breed) โดยทางบริษทั ฯ เลือกใช้เป็ ดพันธุป์ กั กิง่ ซึ่งได้รบั การพัฒนาเป็ นเป็ ดพันธุป์ กั กิง่ ลูกผสมเพื่อ
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การค้า เนื่องจากมีการพัฒนาและผสมพันธุเ์ พื่อให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ โดยบริษทั ฯ ได้เลือกใช้พนั ธุป์ กั กิง่
ลูกผสมของ Cherry Valley Farms Ltd. (‚CVF‛) ประเทศอังกฤษ หรือสายพันธุเ์ ชอรีว่ อลเล่ย์ ซึ่งเป็ น สายพันธุท์ ่พี ฒ
ั นามาจาก
สายพันธุป์ กั กิง่ มีลกั ษณะตัวสีขาวคล้ายคลึงกัน แต่ตวั ใหญ่และเติบโตเร็วกว่าเป็ ดพันธุ์ปกั กิง่ มีอตั ราการเปลี่ยนน้ าหนักอาหาร
สัตว์ท่เี ป็ ดกินเข้าไปให้เป็ นน้ าหนักเนื้อเป็ ด (‚อัตราการแลกเนื้อ ”) ที่ดี ทาให้ต้นทุนการผลิตเป็ ดมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสมต่อ
การเลี้ยงเพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างดาเนินการทดลองเลี้ยงเป็ ด เนื้อจากบริษทั พัฒนาสายพันธุ์
เป็ ดรายอื่นด้วย ซึง่ เป็ นเป็ ดพันธุป์ กั กิง่ ลูกผสมเช่นเดียวกับสายพันธุเ์ ชอรีว่ อลเล่ย์
เป็ ดสายพันธุเ์ ชอรีว่ อลเลย์ ซึง่ เป็ นเป็ ดทีพ่ ฒ
ั นามาจากสายพันธุป์ กั กิง่ และเป็ นสายพันธุห์ ลักทีบ่ ริษทั ฯ เลือกใช้ในการเลี้ยง

ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดของบริษทั ฯ เริม่ จากการนาเข้าพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดจากต่างประเทศ บริษทั ฯ มีการซื้อและนาเข้า พ่อแม่
พันธุเ์ ป็ ดจากผูผ้ ลิตพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ด 2 ราย ประกอบไปด้วยสายพันธุเ์ ชอรีว่ อลเล่ยจ์ าก CVF ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุอ์ ยู่ท่ีประเทศ
อังกฤษและเยอรมัน และพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดสายพันธุป์ กั กิง่ จากอีกบริษทั หนึ่งในทวีปยุโรป โดยพ่อแม่พนั ธุท์ ่นี าเข้ามาจะมีอายุ 1 วัน
บริษทั ฯ จะจัดทาแผนการนาเข้าพ่อแม่พนั ธุ์ประจาปี โดยจะประเมินจากความต้องการการบริโภคของลูกค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อประมาณการจานวนพ่อแม่พนั ธุ์ท่บี ริษทั ฯ ต้องนาเข้า โดยการสั ่งซื้อจะแบ่งออกเป็ น 5 รอบต่อปี และแต่ละรอบ
การสั ่งซือ้ สามารถแบ่งการนาเข้าออกเป็ น 3-4 ครัง้ ต่อรอบ สัดส่วนการนาเข้าแม่พนั ธุต์ ่อพ่อพันธุจ์ ะอยู่ประมาณ 5 ต่อ 1 ซึ่งเป็ น
สัดส่วนที่เหมาะต่อการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พนั ธุ์ ลูกเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ท่นี าเข้ามาจากต่างประเทศจะถูกนามาเลี้ยงดูอย่างดี ใน
โรงเรือนแบบระบบปิ ด EVAP (Evaporative Cooling System) ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสตั ว์ และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีการปรับสภาพพืน้ โรงเรือนให้เหมาะสมโดยการโรยแกลบที่พน้ื เพื่อปรับระดับความชื้นของพืน้ โรงเรือนให้
อยูใ่ นระดับสมดุล โรงเรือนแบบระบบปิ ด EVAP จะมีการควบคุมความชืน้ อุณหภูม ิ แสงสว่าง และการระบายอากาศให้เหมาะสม
ตามแต่ละช่วงอายุของเป็ ด นอกจากนี้ โรงเรือนเลี้ยงเป็ ดยังมีการใช้พลังงานในระดับที่เหมาะสม มีระบบการให้อาหารและน้ า
แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ โรงเรือนแบบระบบปิ ดยังสามารถป้องกันแมลง ป้องกันการติดเชื้อในเป็ ดจากเชื้อโรคที่อยู่ภายนอก
โรงเรือน และป้องกันโรคระบาดในเป็ ด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นการป้องกันสัตว์จากภายนอกไม่ให้เข้า
มาปะปนและสัมผัสกับเป็ ด ซึ่งอาจทาให้เกิดการแพร่เชื้อในเป็ ดได้ นอกจากนี้ยงั มีการควบคุมคุณภาพในการเลี้ยงโดยการตรวจ
สุขภาพของเป็ ดอย่างเป็ นประจา มีการชั ่งน้ าหนักตัวของพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดในแต่ละช่วงอายุตามกาหนด รวมทัง้ ดูแลสภาพโรงเรือน
ให้ถูกสุขลักษณะ มีระดับความชื้นที่พ้นื โรงเรือนเหมาะสม และมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้เป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์มสี ุขภาพดีและ
น้ าหนักตัวที่เหมาะสมตลอดช่วงอายุของเป็ ด โดยปกติแล้ว พ่อ แม่พนั ธุ์เป็ ด 1 ตัว จะมีช่วงอายุในการผสมพันธุ์ประมาณ 52
สัปดาห์
ระบบ Evaporative Cooling System ของฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์
ระบบ EVAP นัน้ เป็ นระบบโรงเรือนแบบปิ ด โดยด้านหนึ่งของโรงเรือน มีช่องทางให้อากาศไหลเข้าผ่านทางม่านกระดาษชนิด
พิเศษทีใ่ ห้น้ าซึมผ่านได้ เพื่อให้อากาศทีไ่ หลผ่านม่านนัน้ เป็ นตัวปรับระดับอุณหภูมแิ ละความชื้นภายในโรงเรือน และอีกด้านหนึ่ง
ของโรงเรือนเป็ นด้านที่อากาศไหลออก ซึ่งจะมีการติดตัง้ พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่เพื่อปรับความเร็ วลมในโรงเรือน ซึ่ง
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ความเร็วลมที่กาหนดโดยความเร็วของพัดลม และปริมาณน้ าที่ปล่อยให้ซมึ ผ่านม่านกระดาษ จะเป็ นตัวกาหนดระดับอุณหภูมิ
และความชืน้ ภายในโรงเรือนให้เหมาะสม จากโครงสร้างทางวิศวกรรมของโรงเรือนดังกล่าว ทาให้ระบบ EVAP สามารถควบคุม
ระดับความชืน้ และอุณหภูมใิ ห้เหมาะสมกับการเลีย้ งเป็ ดได้เป็ นอย่างดี
ภาพจาลองโรงเรือนระบบ EVAP

ระยะเวลาการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุส์ ามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระยะเวลาตามตารางดังต่อไปนี้
ช่วงอายุ

ระยะ

ลักษณะการเลี้ยง

0-4 สัปดาห์

ระยะอนุบาลลูกเป็ดหรือ Nursery period

เลีย้ งพ่อพันธุ์ - แม่พนั ธุแ์ ยกกัน

5-23 สัปดาห์

ระยะเจริญเติบโตเป็นเป็ดรุ่น หรือ Rearing period อัตราส่วนพ่อพันธุต์ ่อแม่พนั ธุ์ = 1:5

24 สัปดาห์เป็นต้นไป

ระยะให้ไข่ หรือ Laying period

อัตราส่วนพ่อพันธุต์ ่อแม่พนั ธุ์ = 1:5

ลักษณะการเลีย้ งดู การให้อาหาร สูตรอาหารสัตว์ และการฉีดวัคซีนจะแตกต่างกันไปตามแต่ล ะช่วงอายุของพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ด โดย
ในระยะอนุ บาลลูกเป็ ดนัน้ ลูกเป็ ดกาลังอยู่ในช่วงเวลาเจริญเติบโต หากได้รบั อาหารที่มคี ุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ จะทา
ให้ลูกเป็ ดเจริญเติบโตไม่ดเี ท่าที่ควร มีลกั ษณะแคระเกร็นและอ่อนแอ การเลี้ยงเป็ ดในระยะเจริญเติบโตเป็ นเป็ ดรุ่น จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้ไข่ในช่วงเวลาให้ไข่โดยตรง ในการเลี้ยงจะมีการควบคุมน้ าหนักตัวเป็ ด ไม่ให้เป็ ดอ้วนหรือมีไขมันสะสมมาก
ไป จึงจาเป็ นต้องมีการชั ่งน้ าหนักตัวเป็ ดทุกๆ สัปดาห์ ในช่วงปลายของระยะเจริญเติบโตเป็ นเป็ ดรุ่นนัน้ เป็ ดอาจจะเริม่ มีการออก
ไข่ออกมาบ้าง แต่ไข่ในระยะนี้จะมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งไม่สามารถนาไปฟกั ได้ แต่ตงั ้ แต่สปั ดาห์ท่ี 24 เป็ นต้นไป แม่พนั ธุเ์ ป็ ดจะ
เริม่ ออกไข่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพและมีขนาดที่เหมาะสม และไข่ดงั กล่าวจะถูก คัดแยก และล้างด้วยน้ าผสมคลอรีนในอัตราส่วนที่เหมาะสม
เพื่อทาความสะอาดและทาให้ปลอดเชือ้ ทีอ่ าจติดมากับเปลือกไข่ ก่อนนาส่งเข้าโรงฟกั ไข่ของบริษทั ฯ ต่อไป เป็ ดรุ่นจะมีอตั ราการ
ผลิตไข่สงู สุดเมื่ออายุประมาณ 34 ” 36 สัปดาห์ โดยเป็ ดจะสามารถออกไข่ประมาณ 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ เมื่อแม่พนั ธุ์เป็ ดอายุ
มากขึน้ อัตราการออกไข่จะลดลง คุณภาพไข่ท่ไี ด้กล็ ดลงด้วย ทาให้การเลี้ยงแม่พนั ธุ์เป็ ดต่อไปไม่เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
บริษทั ฯ จึงมีการปลดประจาการพ่อแม่พนั ธุ์ เป็ ด ดังนัน้ บริษทั ฯ จะเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดไว้ประมาณ 75 สัปดาห์จงึ ทาการปลด
ระวาง แล้วนาไปชาแหละเพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดต่อไป
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ทัง้ นี้ ตลอดช่วงอายุของแม่พนั ธุ์เป็ ด แม่พนั ธุ์เป็ ดหนึ่งตัวจะออกไข่โดยเฉลี่ยประมาณ 250 ฟอง เมื่อครบรอบระยะเวลาเลี้ยง
ประมาณ 75 สัปดาห์และมีการปลดระวางพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดแล้ว จะมีการทาความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ ฆ่าเชื้อโรคทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรือน และฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ เช่น อุปกรณ์ ให้น้ า ให้อ าหาร เป็ นต้น หลังจากทาความ
สะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์แล้ว จะมีการหยุดพักโรงเรือนประมาณ 8 ” 10 สัปดาห์ ก่อนจะทาการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดในรอบ
ต่อไป
กราฟแสดงอัตราการออกไขของพอแมพันธ์เป็ ดในแตละชวงอายุ

สัปดาห์

ปริมาณการออกไข่ของเป็ ดขึน้ อยูก่ บั ความสมบูรณ์ของพ่อแม่พนั ธุ์ และการเลี้ยงดู เช่น คุณภาพอาหาร ระบบถ่ายเทอากาศ และ
สภาพความเป็ นอยู่ของเป็ ด เป็ นต้น ซึ่งทางบริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี ตั วบาลประจาเพื่อดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของพ่อแม่พนั ธุ์
รวมถึงการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุของเป็ ด การควบคุมความสะอาดยังรวมไปถึงทางเข้า -ออกของฟาร์ม โดยผูท้ ่เี ข้าออกจะต้อง
ชาระล้างร่างกายด้วยการอาบน้ า ทัง้ ในตอนเข้าและออกจากบริเวณฟาร์ม การเปลี่ยนเป็ นเสือ้ ผ้าที่สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อมา
อย่างดี รวมถึงการฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมาตามสัมภาระด้วยเครื่องปล่อยรังสีอลั ตราไวโอเลต รวมถึงยานพาหนะขนส่งที่จะต้อง
ผ่านการฆ่าเชือ้ ทุกครัง้ ก่อนเข้าบริเวณทีต่ งั ้ ฟาร์มเช่นกัน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีฟาร์มพ่อแม่พนั ธุท์ งั ้ หมด 7 แห่ง ซึ่งฟาร์มทุกแห่งได้รบั ใบรับรองการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดสี าหรับฟาร์ม
เป็ ดเนื้อพ่อแม่พนั ธุ์ จากกรมปศุสตั ว์ และใบอนุญาตเป็ นสถานกักกันสัตว์ปีก เพื่อนาเข้าและส่งออก อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ กาลัง
อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพืน้ ที่และโรงเรือนอีก 1 แห่ง ที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการขยายการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุใ์ นอนาคต
โดยฟาร์มพ่อแม่พนั ธุข์ องบริษทั ทัง้ หมด 7 แห่ง ตัง้ อยู่ท่ีจงั หวัดเพชรบูรณ์ 5 แห่ง จังหวัดระยองและชลบุรีอกี จังหวัดละ 1 แห่ง
ทาเลที่ตงั ้ ของฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์ ต้องอยู่ในทาเลที่ม ีสภาพภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศที่เอื้อต่อการเลี้ยงเป็ ด กล่าวคือ อยู่ในสภาพ
ภูมอิ ากาศทีไ่ ม่รอ้ นจัด ไม่มคี วามเสีย่ งต่ออุทกภัยน้ าท่วม และอยูห่ า่ งไกลจากแหล่งชุมชนเพื่อลดความเสีย่ งในการติดเชื้อโรคและ
มลภาวะทางกลิน่ ต่อชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ การทีฟ่ าร์มพ่อแม่พนั ธุต์ งั ้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงฟกั ไข่ของบริษทั ฯ ยังช่วย
ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ โรค และช่วยให้บริษทั ฯ ประหยัดระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยในการขนส่งเป็ ดอีกด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ฟาร์มพ่อแม่พนั ธุท์ งั ้ หมดของบริษทั ฯ มีอตั รากาลังการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุส์ ูงสุด จานวน 157,000 ตัวต่อ
รอบ โดยทีร่ อบหนึ่งจะมีระยะเวลารวม 83 ” 85 สัปดาห์ และสามารถผลิตไข่ได้ทงั ้ สิน้ ประมาณ 24.3 ล้านฟองต่อปี โดยระหว่างปี
2554 ถึงปี 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราการผลิตไข่เฉลีย่ อยูท่ ่ี 20.4 ” 22.7 ล้านฟองต่อปี
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2.1.1.2 ธุรกิ จโรงฟักไข่
ไข่ทไ่ี ด้จากฟาร์มพ่อแม่พนั ธุจ์ ะถูกนาส่งไปยังโรงฟกั ไข่ทุกวัน โดยไข่จะถูกนามาบ่มฟกั ในสภาวะที่เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีการ
ฟกั ไข่ท่ที นั สมัย เพื่อให้มอี ตั ราการฟกั ไข่ท่สี ูงและสม่ าเสมอ ผลผลิตที่ได้คอื ลูกเป็ ดอายุหนึ่งวัน (Day-Old Duck) ที่สมบูรณ์
แข็งแรง และปลอดเชือ้ โรค
แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจของโรงฟกั ไข
รับไข่เปด

ตรวจสภาพและ
คัดแยกไข่

นาเข้าห้องเยน

หากไมได้นาไปฟกั
ในทันที

นาเข้าตู้อบ
อัตโนมัติ
(Setter)

คัดแยกไข่ลม
ออกไป

นาเข้าเครือ่ งฟัก
(Hatcher)

ฟักเปนลูกเปด
อายุหนึ่ งวัน (DayOld Duck)

ธุรกิจโรงฟกั ไข่ เริม่ ต้นกระบวนการจากการคัดเลือกไข่ท่ไี ม่ได้มาตรฐานของบริษทั ฯ เพื่อนาไปขายยังลูกค้าภายนอกทั ่วไป เช่น
ไข่ทไ่ี ม่ได้ขนาด มีรอยร้าว ผิวเปลือกบาง ขรุขระ รูปร่างผิดปกติ บุบหรือ มีรอยแตก เป็ นต้น ก่อนที่จะนาไข่ท่ไี ด้มาตรฐานไปเก็บ
ในห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 18-19 องศาเซลเซียส กระบวนการฟกั ไข่เริม่ จากการนาไข่เข้าตู้อบอัตโนมัติ (Setter) ที่ทาการ
กลับไข่ไปมาทุกๆ 1 ชั ่วโมง เพื่อเป็ นการเลียนแบบการกกไข่ของแม่เป็ ด ที่ให้ความร้อนอย่างทั ่วถึงและสม่าเสมอ เป็ นระยะเวลา
25 วัน ทีอ่ ุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส หลังจากขัน้ ตอนนี้จะมีการแยกไข่ลม (unfertilized eggs) ออกไปโดยการส่องไฟทีไ่ ข่

ไขทีท่ างโรงฟกั ไขได้รบั มาจากฟาร์มพอแมพันธุ์ รอการฟกั ในตูอ้ บอัตโนมัติ

จากนัน้ ไข่ทไ่ี ด้รบั การผสมพันธุ์ (fertile eggs) จะถูกนาเข้าเครื่องฟกั ไข่ (Hatcher) ทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น เป็ นระยะเวลา
3 วัน ลูกเป็ ดจะค่อยๆ กระเทาะเปลือกไข่ออกมา โดยลูกเป็ ดทีม่ สี ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง จะถูกจัดส่งไปยังฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อของ
บริษทั ฯ หรือฟาร์มเป็ ดเนื้อของเกษตรกรทีเ่ ป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริษทั ฯ เพื่อนาไปเลี้ยงเป็ นเป็ ดเนื้อต่อไป และมีการจาหน่ ายลูกเป็ ดที่
เกินกับความต้องการของบริษทั ฯ ให้กบั ลูกค้าทั ่วไป ในปจั จุบนั โรงฟกั ไข่ของบริษทั ฯ มีกาลังการฟกั ไข่ 24.3 ล้านฟองต่อปี
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ตูอ้ บอัตโนมัตสิ าหรับการกกไข โดยการให้ความร้อนแกไขเป็ ดอยางสมา่ เสมอ

บริษทั ฯ มีโรงฟกั ไข่เพียงแห่งเดียว ที่อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตัง้ อยู่ไม่ไกลจากฟาร์มพ่อ แม่พนั ธุ์ส่วนใหญ่ของ
บริษทั ฯ เพื่อลดความเสีย่ งจากความเสียหายในการขนส่ง และเพิม่ ความสะดวกในการขนส่งไข่เป็ ด
ลูกเป็ ดอายุ 1 วัน (Day-Old Duck) พร้อมนาสงไปยังฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อตอไป

บริษทั ฯ มีจุดแข็งในธุรกิจโรงฟกั ไข่คอื การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ที นั สมัยและเป็ นแบบอัตโนมัติ โดยทัง้ ตู้อบและเครื่องฟกั
สามารถควบคุมอุณหภูม ิและความชื้นได้อย่างสม่าเสมอ เหมาะแก่การฟกั ไข่เป็ ด ทาให้ทางบริษทั ฯ สามารถมีอตั ราการฟกั ไข่
(Hatchability) ที่สูง และมีความผันผวนน้ อย นอกจากนัน้ กระบวนการทุกขัน้ ตอนได้ถูกควบคุมด้วยระบบ HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) ซึ่งป้องกันอันตรายจากแบคทีเรียต่างๆ ที่อาจติดมากับเปลือกไข่ การป้องกันการติดเชื้อใน
กระบวนการฟกั การควบคุมความสะอาดบริเวณทางเข้า -ออก โดยพนักงานหรือ ผู้มาติดต่อ จะต้อ งผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ
อาบน้ าและสวมชุดที่ทางโรงฟกั ได้เตรียมไว้ก่อนเข้าไปบริเวณภายใน นอกจากนัน้ อุปกรณ์หรือสิง่ ของที่จะนาเข้าไปภายในโรง
ฟกั ไข่นนั ้ ยังต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอลั ตราไวโอเลต จึงทาให้ทางบริษทั ฯ สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เป็ นอย่างดี โดย
ธุรกิจโรงฟกั ไข่ของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิตต่างๆ ได้แก่ Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP), ISO9001, ISO14001, ISO18001, และ ISO 22000
2.1.1.3 ธุรกิ จฟาร์มเลีย้ งเปดเนื้ อ
บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูเ้ ลีย้ งเป็ ดเนื้อแบบอุตสาหกรรมสองรายใหญ่ท่สี ุดของประเทศไทย โดยบริษทั มีฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อ 2 ระบบ
คือ ระบบฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ (Commercial Farm) ซึง่ ดาเนินงานโดยบริษทั ฯ เอง และและระบบเกษตรกรแบบพันธะ
สัญญา (Contract Farm) ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั เกษตรกร จะดาเนินการซื้อลูกเป็ ด พร้อมทัง้ อาหารสัตว์และวัคซีนสาหรับเป็ ด
จากบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ เป็ ดรุน่ คืนจากเกษตรกรตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ในอดีต บริษทั ฯ ไม่ได้
มีฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อเป็ นของตัวเอง และเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาเป็ นผูเ้ ลีย้ งเป็ ดเนื้อทัง้ หมด แต่ทางบริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญใน
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การเป็ นผู้นาในการผลิต เนื้อเป็ ดครบวงจร จึงเริ่ม ดาเนินการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อในฟาร์มเลี้ยงเป็ ดของบริษทั ฯ เองในปี 2555 ทาให้
บริษทั ฯ มีฟาร์มตัวอย่างในการพัฒนาองค์ความรู้ในการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ เพื่อ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรคู่สญ
ั ญาในการเลี้ยงเป็ ดที่
ถูกต้อง ทาให้การควบคุมคุณภาพ รวมถึงควบคุมต้นทุนเป็ นไปได้ดี และยังสามารถบริหารและจัดการจานวนเป็ ดที่ต้องการได้
อย่างดียงิ่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั ทาให้บริษทั ฯ ควบคุมต้นทุนได้ดี ประหยัดต้นทุนได้ดกี ว่าการเลี้ยงแบบเกษตรกรคู่สญ
ั ญา และมีกาไร
เพิม่ ขึน้ อีกด้วย
ตารางแสดงจานวนเป็ ดตอรุนของฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อแตละประเภท
สัดส่วนเปดที่เลี้ยง
ได้ ร้อยละ)

จานวนเปดต่อรุ่น ตัว)
ประเภท
ฟาร์มเลีย้ งเป็ดเนื้อของบริษทั ฯ (Commercial Farm)

2555

2556

2557

2557

60,000

60,000

96,000

2

-

224,000

297,600

8

ฟาร์มเลีย้ งเป็ดเนื้อของเกษตรกรคู่สญ
ั ญา (Contract Farm)

2,711,000

2,855,110

3,463,520

90

รวม

2,771,000

3,139,110

3,857,120

100

ฟาร์มเลีย้ งเป็ดเนื้อของบริษทั ฯ แบบเช่า (1)
(Rented Commercial Farm)

ตารางแสดงกาลังการเลี้ยงเป็ ดเนื้อตอปี ของฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อแตละประเภท (2)
สัดส่วนเปดที่
เลี้ยงได้ ร้อยละ)

กาลังการเลี้ยงเปดที่เลีย้ งได้ ตัวต่อปี )
ประเภท
ฟาร์มเลีย้ งเป็ดเนื้อของบริษทั ฯ (Commercial Farm)

2555

2556

2557

2557

330,000

330,000

528,000

2

-

1,232,000

1,636,800

8

ฟาร์มเลีย้ งเป็ดเนื้อของเกษตรกรคู่สญ
ั ญา (Contract Farm)

14,910,500

15,703,105

19,049,360

90

รวม

15,240,500

17,265,105

21,214,160

100

ฟาร์มเลีย้ งเป็ดเนื้อของบริษทั ฯ แบบเช่า (1)
(Rented Commercial Farm)

หมายเหตุ:

(1)

ฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ แบบเช่า เป็ นฟาร์มทีบ่ ริษัทฯ เช่าทีด่ นิ และฟาร์มจากเกษตรกรภายนอกเพื่อทาการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ โดย
ดาเนินการเลีย้ งโดยบริษทั ฯ เอง
(2)
ฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อสามารถเลีย้ งเป็ ดเนื้อได้ประมาณ 5.5 รุน่ ต่อปี ดังนัน้ กาลังการเลี้ยงเป็ ด เนื้อรวมต่อปี คือการนาจานวนเป็ ดต่อรุ่นคูณ
ด้วย 5.5

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 บริษทั ฯ มีเกษตรกรคู่สญ
ั ญาซึ่งเลี้ยงเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ อยู่ทงั ้ สิน้ 95 ราย โดยกาลังการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ
ของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญารายใหญ่ท่สี ุดคือ 855,600 ตัวต่อรุ่น สาหรับฟาร์ม 5 แห่ง ส่วนเกษตรกรคู่สญ
ั ญารายเล็กที่สุด มีกาลังการ
เลี้ยงเป็ ดเนื้อประมาณ 1,900 ตัวต่อรุ่น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ เพื่อเป็ นไปตามการ
ขยายตัวของความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อ เป็ ดที่เพิม่ มากขึ้น อย่างไรก็ดี เกษตรกรคู่สญ
ั ญายังคงมีความสาคัญต่อ
ธุรกิจการเลีย้ งเป็ ดเนื้อต่อไปในอนาคต
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อทาหน้าที่ในการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ เพื่อส่งให้กบั โรงชาแหละของบริษทั ฯ เพื่อทาการแปรรูป โดยฟาร์มเลี้ยง
เป็ ดเนื้อจะรับซื้อลูกเป็ ดจากโรงฟกั ไข่ และนามาเลี้ยงในฟาร์ม EVAP เป็ นเวลา 40 ” 47 วัน เพื่อให้ได้เป็ ดรุ่นที่โตสมบูรณ์ ซึ่ง
หมายถึงเป็ ดใหญ่ ท่มี นี ้ าหนักตัวก่อนถูกถอนขนและชาแหละไม่ต่ ากว่า 3.1 กิโลกรัมต่อตัว โดยในระหว่างการเลี้ยง เกษตรกร
คู่ส ัญ ญาจะต้ อ งสั ่งซื้อ และใช้ อ าหารส าเร็จ รู ป และยาเพื่อ เลี้ย งเป็ ด เนื้ อ จากบริษ ัท ฯ เท่ า นั น้ ผู้เ ลี้ย งเป็ ด จะต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ความชานาญ และด้วยวิธกี ารที่ถูกต้องตามมาตรฐานการเลี้ยงเป็ ดที่จดั ทาโดยบริษทั ฯ เพื่อควบคุมคุณภาพของ
เป็ ดเนื้อ จนกว่าลูกเป็ ดจะโตได้ขนาดและลักษณะตามที่บริษทั ฯ กาหนด เมื่อครบกาหนดอายุแล้ว เกษตรกรตกลงที่จะขายคืน
เป็ ดใหญ่ให้แก่บริษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว เป็ นจานวนประมาณร้อยละ 97 ของจานวนลูกเป็ ดที่ซ้อื ไปจากบริษทั ฯ โดยไม่นับรวมเป็ ด
ทีต่ ายและ/หรือเป็ ดไม่ได้มาตรฐานทีม่ นี ้ าหนักน้อยกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อตัว โดยราคาลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรูป วัคซีน และราคารับ
ซือ้ คืนเป็ ดใหญ่จะถูกกาหนดล่วงหน้าไว้ในสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่มอี ายุ 1 ปี โดยราคารับซื้อคืนเป็ ดใหญ่จะขึน้ อยู่กบั ความสมบูรณ์
ของเป็ ด เป็ ดที่ไม่สมบูรณ์ คือ เป็ ดที่มตี าหนิ หรือเป็ ด ไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็ ดเป็ นโรค เช่น โรคผิวหนังเรื้อรัง หรือเป็ ด ที่มรี อย
บาดแผลที่หน้าอก หรือเป็ ดที่มนี ้ าหนัก ตัวก่อนถอนขนและชาแหละไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อตัว โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผู้ดาเนินการ
จัดแบ่งประเภทเป็ ดใหญ่และชั ่งน้ าหนัก เป็ ดที่มคี ุณลักษณะไม่สมบูรณ์ดงั กล่าวจะมีราคารับซื้อคืนที่ต่ าลง ทัง้ นี้กระบวนการเลี้ยง
ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรมปศุสตั ว์และสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มที่ผ่านการอบรมและได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นสัตวแพทย์
ผูค้ วบคุมฟาร์มสัตว์ปีกของประเทศไทย เพื่อให้ได้เป็ ดคุณภาพเพื่อส่งไปยังโรงงานชาแหละเป็ ดเพื่อผลิตเป็ นอาหารต่อไป
หากเกษตรกรภายนอกต้องการมาเป็ นเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาของบริษทั ฯ เกษตรกรรายนัน้ จะต้องมีการวางเงินมัดจาสาหรับการขาย
สินค้าเกษตร หรือวงเงินค้าประกัน โดยสามารถวางเงินค้าประกันได้ 3 วิธี ได้แก่การวางหนังสือค้าประกันจากธนาคาร (Bank
Guarantee) การค้าประกันโดยใช้โฉนดทีด่ นิ หรือการวางเงินสดค้าประกัน โดยการวางหนังสือค้าประกันจากธนาคารเป็ นวิธกี าร
วางเงินมัดจาทีเ่ กษตรกรคูส่ ญ
ั ญานิยมใช้มากทีส่ ดุ โดยบริษทั ฯ จะคิดค่ามัดจาจานวน 33 บาทต่อลูกเป็ ดหนึ่งตัว ต่อการเลี้ยงเป็ ด
เนื้อ 1 รอบ หากเกษตรกรคู่สญ
ั ญามีการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ ต่อเนื่องในรอบถัดไป วงเงิน มัดจาก็จะต้องถูกวางไว้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาในการเลีย้ งเป็ ดเนื้อระหว่างกัน เกษตรกรจึงจะได้รบั วงเงินมัดจากลับคืน
สาหรับนโยบายของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ในกรณีท่เี กษตรกรคู่สญ
ั ญารายใดที่ไม่สามารถวางเงินมัดจาเต็มจานวนตามวงเงินค้า
ประกันที่กาหนดไว้ได้ เกษตรกรคู่สญ
ั ญารายนัน้ จาเป็ นต้องวางเงินมัดจาเริม่ แรกจานวนอย่างน้อย 10 บาทต่อลูกเป็ ดหนึ่งตัว
และบริษทั ฯ จะทาการขายลูกเป็ ดอายุหนึ่งวัน ให้แก่เกษตรกรคู่สญ
ั ญารายดังกล่าวในราคา 34 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาขายลูกเป็ ด
ให้แก่เกษตรกรคู่สญ
ั ญาที่วางเงินมัดจาเต็มจานวนแล้วคิดเป็ น 1 บาท (ซึ่งไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นรายได้ของบริษทั ฯ) โดยส่วนต่างของ
ราคาขายลูกเป็ ดดังกล่าว จะถูกนามาวางไว้เป็ นวงเงินมัดจาของเกษตรกรรายนัน้ จนกว่าการวางเงินมัดจาจะครบเต็มจานวนแล้ว
เกษตรกรคู่สญ
ั ญาจะจ่ายค่าลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรูป และยา ได้ 2 วิธี ได้แก่ การจ่ายเป็ นเงินสดเมื่อ บริษทั ฯ ขายลูกเป็ ด อาหาร
สาเร็จรูป และยาให้แก่เกษตรกรคู่สญ
ั ญา อีกวิธหี นึ่ง คือการหักค่าลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรูป และยา ออกจากราคารับซื้อเป็ ดใหญ่
เมื่อบริษทั ฯ ทาการซื้อเป็ ดใหญ่ กลับมา โดยวิธกี ารจ่ายเงินค่า ลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรูป และยาของเกษตรกรคู่สญ
ั ญาด้วยวิธนี ้ี
เป็ นการขายสินค้าที่มรี ะยะเวลาการชาระหนี้ ของเกษตรกรเป็ นเวลาประมาณ 45 วัน ซึ่งเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยในการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ
ในแต่ละรอบ
บริษทั ฯ มีการดูแลเป็ ดเนื้ออย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงอายุของเป็ ดนัน้ คุณค่าทางโภชนาการที่เป็ ดควรได้รบั มีความแตกต่างกัน
ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงได้มอี าหารสาหรับเป็ ดถึง 3 สูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเป็ ด บริษทั ฯ ได้ให้ยาป้องกันการ
ติดเชื้อ ในช่วงวัยที่เหมาะสม โดยการละลายยาและวิตามินในน้ าสะอาดที่ให้เป็ ดกิน นอกจากนี้ทางบริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี ตั วบาล
เพื่อดูแลความเป็ นอยู่ และดูแลสุขภาพเป็ ดทุกวัน มีสตั วแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มตรวจสุขภาพเป็ ดระหว่างการเลี้ยงและก่อนการ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ขนส่ง เป็ ดที่อยู่ในฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรคู่สญ
ั ญาของบริษทั ฯ ก็ได้รบั การดูแลอย่างดีในลักษณะเดียวกันกับเป็ ดที่อยู่ในความ
ดูแลของบริษทั ฯ เอง โดยทางบริษทั ฯ จะรับซือ้ เป็ ดคืนจากเกษตรกรด้วยราคาทีเ่ หมาะสมตามช่วงน้ าหนักทีม่ กี ารตกลงกันไว้
ในระหว่างปี 2553 ” 2556 ปริมาณการเลี้ยงเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ร้อยละ 6.0 ต่อปี โดย
เพิม่ ขึ้นจาก 13.1 ล้านตัวในปี 2553 เป็ น 15.6 ล้านตัวในปี 2556 จากปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อเป็ ดที่เพิม่ มากขึ้น
นอกจากนี้อตั ราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio: FCR) ของบริษทั ฯ ได้ปรับตัวลดลงตามลาดับ ความสามารถในการลด
อัตราการแลกเนื้อของบริษทั ฯ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้ต่ าลง เป็ นผลมาจากการวิจยั พัฒนาและปรับปรุงสูตรอาหารสัตว์ การ
พัฒนาวิธกี ารเลีย้ งเป็ ดให้เป็ ดมีอตั ราการเจริญเติบโตทีด่ ขี น้ึ และการพัฒนาพันธุเ์ ป็ ดจากทางบริษทั ทีจ่ าหน่ายพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด
บริษทั ฯ มีมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้ออยู่ในระดับสากล และเป็ นฟาร์ม EVAP เช่นเดียวกับฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์ โดยมีการควบคุม
ฟาร์มด้วยระบบอัตโนมัตติ ลอดระยะเวลาการเลีย้ ง หลังจากการเลีย้ งเป็ ดในแต่ละรอบ โรงเรือนที่เลี้ยงเป็ ดจะต้องได้รบั การพักเล้า
14 ” 21 วัน เพื่อทาการปรับสภาพโรงเรือนให้เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงเป็ ดเนื้อในรอบต่อไป บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่เลี้ยง
เป็ ดให้หนาแน่ นเกินไป โดยที่การเลี้ยงเป็ ดในโรงนัน้ มีความหนาแน่ น ไม่เกิน 6.25 ตัวต่อ 1 ตร.ม. เพื่อให้เป็ ดเจริญเติบโตได้
เต็ม ที่แ ละได้รบั น้ าและอาหารอย่างเพียงพอ มีการรักษาเมื่อ เป็ ดบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยอย่างทันท่ วงที นอกจากนี้ ยัง มีการ
เคลื่อนย้ายและขนส่งเป็ ดโดยพาหนะขนส่งโดยเฉพาะ เพื่อรักษาสุขภาพเป็ ดให้สมบูรณ์ตลอดอายุของเป็ ด
แผนทีแ่ สดงสถานทีต่ งั ้ ของฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ตัวอยางฟาร์ม EVAP ซึง่ มีขนาดโรงเรือน 24 ม.x100 ม. สามารถเลี้ยงเป็ ดเนื้อได้ประมาณ 14,400 ตัว หรือ 6 ตัวตอตารางเมตร

ตัวอยางฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อพร้อมระบบการให้อาหารแบบอัตโนมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีกาลังการเลี้ยงเป็ ดเนื้อทัง้ หมดประมาณ 3.5 ล้านตัวต่อรุน่ หรือ 19.0 ล้านตัวต่อปี โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
จานวนฟาร์ม

จานวนเปดต่อรุ่น
(หน่ วย: ตัว)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60

1,060,920

ภาคตะวันออก

24

1,606,000

ภาคกลาง

7

440,500

ภาคตะวันตก

4

356,100

รวม

95

3,463,520

สถานที่
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ในอนาคต บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนของฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อของตัวเอง (Commercial Farm) เพื่อเพิม่ อัตรากาไรขัน้ ต้น
ของบริษทั ฯ โดยจะดาเนินการภายใต้ บริษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด ซึ่งปจั จุบนั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2.1.1.4 ธุรกิ จอาหารสัตว์
ธุรกิจอาหารสัตว์เป็ นธุรกิจสาคัญที่จะทาให้บริษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างยั ่งยืน โดยบริษทั ได้
ให้ความสาคัญอย่างมากกับธุรกิจนี้ เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์เป็ นต้นทุนขายหลัก ซึ่งคิดเป็ นต้นทุน เกินครึ่งหนึ่งของต้นทุน
ทัง้ หมดของครึง่ ปี แรกของปี 2557 ธุรกิจอาหารสัตว์ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในปี 2539 โดยมีโรงงานผลิต 1 แห่งที่จงั หวัดสิงห์บุรี ซึ่งตัง้ อยู่ใน
ทาเลทีส่ ะดวกต่อการจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิตและสะดวกต่อการขนส่งไปยังฟาร์มต่างๆ ของบริษทั ฯ และของเกษตรกรคู่สญ
ั ญา
ในอดีตนัน้ นอกจากบริษทั ฯ จะผลิตอาหารเป็ ดไว้เ พื่อ จาหน่ ายให้กบั ฟาร์ม พ่อ แม่พนั ธุ์แ ละฟาร์ม เป็ ดเนื้ อ ของบริษ ัท ฯ แล้ว
บริษทั ฯ ยังมีการผลิตและจาหน่ ายอาหารสัตว์ประเภทอื่นๆ ให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ด้วย แต่ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายผลิต
อาหารสัตว์ประเภทอื่นๆ เพื่อจาหน่ ายให้แก่ ลูกค้าทั ่วไป แต่มุ่งเน้นการผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ เท่านัน้
โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์มกี าลังการผลิตอาหารสัตว์ 138,000 ตันต่อปี และมีอตั ราการใช้กาลังการผลิตในปี 2557 คิดเป็ นร้อย
ละ 88
ในการผลิตอาหารเป็ ดนัน้ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้อาหารเป็ ดที่มคี ุณภาพ ปลอดภัย ได้
มาตรฐานสากล โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ นัน้ ได้รบั การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ได้แก่ Good
Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), ISO9001, ISO14001, ISO 22000 และ
UFAS Standard of UK โดยเริม่ ตัง้ แต่การคัดสรรวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพดี ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ มีการทดสอบคุณภาพทุกขัน้ ตอนจากทีมนักวิทยาศาสตร์อาหารของบริษทั ฯ
กระบวนการผลิตอาหารเป็ ดของบริษทั ฯ ครอบคลุมตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ ชนิดต่างๆ มาเก็บลงในไซโลเพื่อรักษาคุณภาพของ
วัตถุดบิ นัน้ ๆ ก่อนนาไปผลิตเป็ นอาหารเป็ ด การผลิตนัน้ เริม่ จากการนาวัตถุดบิ ต่างๆ มาบดจนละเอียด หลังจากนัน้ วัตถุดบิ ชนิด
ต่างๆ จะถูกนามาผสมกันในอัตราส่วนตามสูตรเฉพาะของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารที่ถูกต้อง แล้วจึงนามาอัดเป็ นเม็ด
เพื่อบรรจุลงในถุง กระสอบ หรือรถขนส่งอาหารสัตว์แบบเทกอง (bulk) เพื่อให้งา่ ยต่อการขนส่งไปยังฟาร์มเลี้ยงของบริษทั ฯ และ
เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา ทัง้ นี้ ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์จะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณเป็ ดเลีย้ งและอายุของเป็ ด เนื่อ งจากในแต่ละช่วงอายุของ
เป็ ด จะมีความต้องการคุณค่าทางอาหารแตกต่างกัน
โรงงานอาหารสัตว์ของบริษทั จังหวัดสิงห์บุรี
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การจัดเก็บวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์

อาหารสัตว์สาเร็จรูปทีบ่ รรจุใสกระสอบพร้อมสงให้ลูกค้า

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
วัตถุดบิ
ไซโล

เครือ่ งผสมวัตถุดบิ
เครือ่ งบด
เครือ่ งทำ
ควำมเย็น
เครือ่ งอัดเม็ด

จัดเก็บในไซโล/
คลังสินค้ำ

วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารเป็ ด สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ให้โปรตีน ได้แก่ กากถั ่วเหลือง กากเรฟซีด
ฟูลแฟตซอย และกลุ่มทีใ่ ห้พลังงาน ได้แก่ ข้าวโพด ราข้าว ปลายข้าว ข้าวสาลี มันสาปะหลัง ข้าวฟ่าง และน้ ามันพืช โดยจุดแข็ง
ของธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ คือ ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดบิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษทั ฯ
ใช้วธิ กี ารพัฒนาและปรับปรุงส่วนผสมของวัตถุดบิ การผลิตอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาของวัตถุดบิ ชนิดต่างๆ ในแต่
ละช่วงเวลา ในขณะที่ยงั คงรักษาคุณค่าของสารอาหารสาหรับเป็ ดไว้ได้ตามต้องการ บริษทั ฯ มีการบริหารต้นทุนวัตถุดบิ เชิงรุก
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เริม่ ต้นจากการคาดการณ์ราคาวัตถุดบิ การเลือกซื้อวัตถุดบิ จากผู้จาหน่ ายที่ให้ราคาและคุณภาพที่ดที ่สี ุด รวมไปถึงการ จัดซื้อ
จัดหาจากแหล่งผลิตวัตถุดบิ โดยตรง เช่น ลานข้าวโพดตามจังหวัดต่างๆ เพื่อคัดเลือกวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม
มาใช้ในการผลิต
บริษทั ฯ ยังมีการเลือกใช้วตั ถุดบิ ที่สามารถทดแทนกันได้ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่มี คี วามผันผวน
ซึ่งเป็ นนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์ของบริษทั ฯ ตัวอย่างการจัดการดังกล่าว ได้แก่ การนาเมล็ด
ถั ่วเหลืองมาแปรรูปเป็ นฟูลแฟตซอย (Full Fat Soy) ซึ่งมีคุณค่าทัง้ ด้านโปรตีนและพลังงานจากน้ ามันถั ่วเหลือง ทดแทนการใช้
กากถั ่วเหลืองซึ่งให้คุณค่าทางโปรตีน ร่วมกับการใช้น้ ามันราข้าวซึ่งให้พลังงานจากไขมัน การบริหารจัดการดังกล่าวช่วยให้
บริษทั ฯ ลดความผันผวนของต้นทุ นอาหารสัตว์ และควบคุม ให้ต้นทุ นอาหารสัตว์นั ้ นอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในขณะที่ยงั คง
คุณภาพของอาหารสัตว์ไว้ได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญในการสรรหาวัตถุดบิ และโภชนาการอาหารสัตว์ ที่มุ่งเน้ นการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้อาหารสัตว์มคี ุณค่าทางอาหารและโภชนาการ เหมาะสาหรั บช่วยในการเจริญเติบโตของ
เป็ ดในแต่ละช่วงอายุ และมีอตั ราการแลกเนื้อทีด่ ี ซึง่ จะช่วยให้เกษตรกรและบริษทั ฯ มีตน้ ทุนการเลีย้ งเป็ ดทีต่ ่าลง
ด้วยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารประกอบกับการมีบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญในการสรรหาวัตถุดบิ และโภชนาการอาหารสัตว์ ทาให้
บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ ทางบริษทั ฯ
มีห้อ งทดลองและห้อ งปฏิบ ัติก ารที่ท ัน สมัย เพื่อ ท าการทดสอบ ควบคุม คุณ ภาพวัตถุ ดิบและผลผลิต อาหารสัต ว์ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ ที่นามาใช้
ในการผลิต โรงงานอาหารสัตว์มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ ก่อนนาเข้าสู่กระบวนการผลิต สร้างความ
มั ่นใจถึงคุณภาพของอาหารสัตว์วา่ สะอาด ปลอดภัย และปลอดจากสิง่ ปนเปื้ อนต่างๆ
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทดสอบคุณภาพของวัตถุดบิ

บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดบิ โดยการพัฒนาและปรับปรุงส่วนผสมของวัตถุดบิ การผลิตอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับราคาของวัตถุดบิ ชนิดต่างๆ ในแต่ละช่วง ช่วยให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ได้ โดย
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ มีการปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย เมื่อเทียบกับราคาวัตถุดบิ ที่ปรับตัว
สูงขึ้นมาก ดังแสดงให้เห็นผ่านการเปรียบเทียบดัชนีต้นทุนราคาอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ กับดัชนีราคาสินค้าทางการเกษตรซึ่ง
เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์ ดังต่อไปนี้
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แผนภาพแสดงต้นทุนอาหารสัตว์
กราฟแสดงดัชนี เปรียบเทียบต้นทุนราคาอาหารเปดของบริ ษทั และราคาอาหารเปดหากใช้ส่วนผสมในสัดส่วนคงที่

140

ต้นทุนราคาอาหารเป็ ดของบริษทั ฯ

130

ต้นทุนอาหารเป็ ดหากใช้สดั ส่วนวัตถุดบิ แบบคงที่

ดัชนี

120
110
100
90
80
ม.ค. 55

เม.ย. 55

ก.ค. 55

ต.ค. 55

ม.ค. 56

เม.ย. 56

ก.ค. 56

ต.ค. 56

ม.ค. 57

เม.ย. 57

ก.ค. 57

ต.ค. 57

หมายเหตุ: ต้นทุนอาหารสัตว์หมายถึงต้นทุนของวัตถุดบิ ยังไม่รวมค่าใช้จา่ ยจากการขายและบริหาร

กราฟดัชนีเปรียบเทียบข้างต้น แสดงถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ โดยเปรียบเทียบระหว่างดัชนี
ต้นทุนราคาอาหารสัตว์ท่บี ริษทั ฯ ผลิตได้จริง กับดัชนีราคาอาหารสัตว์ซ่งึ เป็ นการใช้สดั ส่วนของวัตถุดบิ แต่ละชนิดแบบคงที่ใน
สูตรการผลิต โดยถึงแม้วา่ ราคาวัตถุดบิ หลักของอาหารสัตว์ เช่น กากถั ่วเหลือง ข้าวโพด และ ราข้าว จะปรับตัวสูงขึน้ ในปี 2557
แต่บริษทั ฯ ยังคงมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนอาหารสัตว์ได้ดี สาเหตุหลักมาจากการปรับสูตรการผลิตอาหารสัตว์ตาม
ความเหมาะสมของราคาต้นทุนวัตถุดบิ ในแต่ละช่วงเวลา และการจัดซื้อวัตถุดบิ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนวัตถุดบิ ให้
ต่าลง ในระหว่างเดือน ม.ค. ” ธ.ค. 2557 บริษทั มีปริมาณการใช้วตั ถุดบิ อาหารสัตว์ดงั ต่อไปนี้
ประเภทวัตถุดิบ
ข้าวโพด
กากถั ่วเหลือง
ราข้าว
ข้าวสาลี
อื่นๆ

ปริมาณการใช้ ร้อยละ)
37.7
20.5
19.5
8.9
13.5

ห้องควบคุมการผลิตทีโ่ รงงานผลิตอาหารสัตว์
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2.1.1.5 ธุรกิ จโรงงานชาแหละและแปรรูปเนื้ อเปด
เมื่อเป็ ดเนื้อมีการเจริญเติบโตเต็มวัย โดยมีน้ าหนักและคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษทั ฯ กาหนดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะซื้อเป็ ดเนื้อ
จากฟาร์มของเกษตรกรคู่สญ
ั ญาทัง้ หมด ในราคาที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้ า รวมถึงนาเป็ ดเนื้อที่เลี้ยงโดยทางบริษทั ฯ เองเข้า
โรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด ซึง่ ตัง้ อยูท่ อ่ี าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อ เป็ ดเนื้ อ มาถึงโรงงานชาแหละแล้ว จะถู กลาเลียงขึ้น แท่ นแขวนเป็ ดเพื่อ ที่สายพานจะนาเป็ ด ไปจุ่ม น้ าให้เ ปี ยกเพื่อ ผ่า น
กระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนให้เป็ ดสลบ ก่อนทีจ่ ะให้พนักงานเชือดตามหลักของศาสนาอิสลาม หรือ Halal หลังจากที่เป็ ดถูกเชือดแล้ว
สายพานจะนาเป็ ดเข้าสูข่ นั ้ ตอนของการลวกในน้ าร้อนทีค่ วบคุมอุณหภูมทิ ่จี ดั ไว้ แล้วลาเลียงต่อเข้าสู่ขบวนการถอนและกาจัดขน
ด้วยขีผ้ ง้ึ ร้อนเพื่อถอนขนออกจากตัวเป็ ด
กระบวนการชาแหละเนื้อเป็ ด

หลังจากนัน้ จะเป็ นกระบวนการล้วงเครื่อ งใน และมีเจ้าหน้ าที่ของกรมปศุสตั ว์ท่ปี ระจาอยู่ในโรงงานชาแหละ คอยตรวจเช็ค
คุณภาพของตัวเป็ ดและเครื่องในเป็ ด ว่ามีคุณลักษณะตรงตามหลักสุขอนามัยหรือไม่ ถ้าเป็ ดตัวใดมีคุณลักษณะที่ไม่ถูกต้อง จะ
ถูกคัดทิง้ ในทันที หลังจากนัน้ เป็ ดจะผ่านเข้าเครื่องแช่เย็น (หรือเครื่องชิลเล่อร์) ซึง่ เป็ นเครื่องลดอุณหภูมขิ องเนื้อเป็ ดผ่านน้ าเย็น
จัด การลดอุณหภูมใิ นตัวเป็ ดให้ลดลงอย่างรวดเร็วนัน้ ทาเพื่อทีจ่ ะคงความสดและคุณภาพของเนื้อเป็ ดให้ได้มาตรฐาน เป็ ดจะอยู่
ในขบวนการแช่เย็นจนเนื้อเป็ ดมีอุณหภูมลิ ดลงถึงราว 4 องศาเซลเซียส แล้วจึงเริม่ นาขึน้ แขวนอีกทีเพื่อเข้าสู่ขนั ้ ตอนการคัด
ขนาด หรือชาแหละชิน้ ส่วนเพิม่ เติม เมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการนี้แล้ว เป็ ดส่วนหนึ่งจะถูกนาไปบรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์โดยใช้เครื่อง
บรรจุแบบสูญญากาศ เพื่อให้เนื้อเป็ ดคงคุณภาพความสด และสะอาดสาหรับผูบ้ ริโภค ก่อนเข้าสู่กระบวนการแช่เย็น หรือแช่แข็ง
ต่อไปตามความเหมาะสมของสินค้า ก่อนการจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์เป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง และเป็ ดอีกส่วนหนึ่งจะเป็ นวัตถุดบิ ใน
กระบวนการปรุงสุกต่างๆ ซึ่งรวมถึงการย่างเป็ ด การรมควันเนื้อเป็ ด และการต้มพะโล้ เพื่ อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูป
ปรุงสุก เป็ นการเพิม่ มูลค่าสินค้าของบริษทั ฯ ก่อนการจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยการกระจายสินค้า
ในประเทศ จะผ่านช่องทางการจัดจาหน่ ายแบบโมเดิรน์ เทรด เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ผ่านร้านอาหารและ
โรงแรม รวมถึงผ่านผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีก กาลังการผลิตของโรงงานชาแหละเป็ ดในปจั จุบนั อยูท่ ่ี 18 ล้านตัวต่อปี
บริษทั ฯ ยังผลิตอาหารกึง่ สาเร็จรูป (Ready to cook) เพื่อขายให้กบั กลุ่มลูกค้าร้านอาหารและโรงแรม และผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน (Ready to eat) เพื่อขายผ่านช่องทางจัดจาหน่ายแก่ลูกค้ารายย่อยต่างๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษทั ฯ เองอีก
ด้วย
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กระบวนการแปรรูปเนื้อเป็ ดให้ตรงกับชิ้นสวนเป็ ดทีล่ ูกค้าต้องการ

บริษทั ฯ มีการส่งออกสินค้าไปมากกว่า 20 ประเทศ โดยประเทศที่นาเข้าหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและเอเชีย ซึ่ง
ทางบริษทั ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium), GMP, HACCP, OHSAS,
ISO14001, ISO9001, BRC, IFS และ Halal ทัง้ หมด ทาให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ สามารถขายได้ในหลากหลายช่องทาง และได้รบั
การยอมรับจากผูบ้ ริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตทีส่ ะอาดและปลอดภัย
กระบวนการตัดโครงกระดูกออกจากเป็ ดแปรรูปปรุงสุก

ลักษณะสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) เป็ ดตัว (Whole Duck and Griller)
เป็ ดตัวแบบดิบที่บริษทั ฯ ขายมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบทัง้ ตัว และแบบตัวที่ถูกตัดแต่งชิ้นส่วนต่างๆ แล้ว โดยเป็ ดตัว
แบบดิบส่วนใหญ่จะถูกจาหน่ ายในประเทศ เนื่องจากตัง้ แต่ปี 2547 ที่เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในประเทศไทย
ทาให้ประเทศคูค่ า้ หลักอย่างญี่ปนุ่ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรประงับการนาเข้าเนื้อเป็ ดดิบจากไทย ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้น
มา บริษทั ฯ จึงได้ลดสัดส่วนการขายเป็ ดดิบในต่างประเทศลง และเพิม่ สัดส่วนการขายในประเทศให้มากขึน้ เนื่องจา ก
ตลาดในประเทศยังมีอุปสงค์ทบ่ี ริษทั ฯ สามารถผลิตเนื้อเป็ ดเพื่อป้อนให้กบั ตลาดได้ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโต
ของร้านอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ ปจั จุบนั ประเทศญี่ปุ่นได้ยกเลิกมาตรการ
ดังกล่าวแล้ว ทาให้ยอดขายเป็ ดตัว (ทัง้ แบบทัง้ ตัว และแบบตัวที่ถูกตัดแต่งชิ้นส่วนต่างๆ) ไปยังต่างประเทศ ได้เพิ่ม
ปริมาณขึน้ ดังนัน้ ในปจั จุบนั ยอดขายเป็ ดตัวจึงเพิม่ ขึน้ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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2) เป็ ดแยกส่วน (Cut-Up)
เป็ ดแยกส่วน คือการแยกขายชิน้ ส่วนต่างๆ ของเป็ ด ได้แก่ เนื้อหน้าอก น่องติดสะโพก ปี ก ขา สันใน เป็ นต้น ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างอัตรากาไรขัน้ ต้นทีส่ งู โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขายเป็ ดแยกส่วนไปยังต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์เป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง แบบดิบ ของบริษทั ฯ

3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-Product)
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี หลือจากการแยกส่วน เช่น เลือด กึน๋ เศษเนื้อ โครงกระดูกเป็ ด เป็ นต้น ซีง่ สามารถ
นาไปขายฟาร์มเลีย้ งปลาหรือลูกค้าทั ่วไปได้
4) อาหารแปรรูป (Cooked Products)
บริษทั ฯ มีหน่ วยงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ ที่มงุ่ มั ่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารทีต่ อบสนอง
ความต้องการ และวิถชี วี ติ ที่เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภค และบริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการผลิตสินค้าอาหารให้มคี ุณภาพ
ในด้านคุณค่ารสชาติ และความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกทีจ่ าหน่ายในประเทศและส่งออก เช่น แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
เป็ ดพะโล้ เป็ ดรมควัน เป็ ดปกั กิง่ รวมถึงการผลิตเพื่อจาหน่าย ภายใต้ตราสินค้าของผูซ้ อ้ื ด้วยเช่นกัน บริษทั ฯ มีตรา
สินค้าทัง้ หมด 4 แบรนด์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตราสิ นค้า

รายละเอียดผลิ ตภัณฑ์

“บางกอกแร้นช์” หรือ “Bangkok Ranch” สาหรับขายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์แบบดิบ (Raw Product)
 เป็ ดตัวแบบดิบ (Raw Whole Duck)
 เป็ ดแยกส่วนแบบดิบ (Cut-Up)
 เครื่องใน เช่น กึน๋ ตับ ไส้ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์แบบปรุงสุก (Cooked Product)
 เป็ ดย่าง (Roasted Duck Meat Piece)
 หนังเป็ ดย่าง (Roasted Duck Skin)
“ดั ๊ก ดีไลท์” หรือ “Duck Delight”

สาหรับขายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์แบบปรุงสุก (Cooked Product)
 เป็ ดพะโล้ (Aromatic Duck)
 เป็ ดรมควัน (Smoked Duck)
 เป็ ดน้ าแดง (Duck in Red Sauce)

“Dalee”

สาหรับขายต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์แบบปรุงสุก (Cooked Product)
 เป็ ดพะโล้ (Aromatic Duck)
 เป็ ดรมควัน (Smoked Duck)
 เป็ ดน้ าแดง (Duck in Red Sauce)

“BR Ready Meal”

อาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat)
 บะหมีเ่ ป็ ดพะโล้
 บะหมีเ่ ป็ ดรมควัน
 บะหมีเ่ ป็ ดย่าง
 บะหมีแ่ กงเผ็ดเป็ ดย่าง
 ข้าวเหนียวลาบเป็ ด

บริษทั ฯ มีนโยบายทีช่ ดั เจนในการผลักดันธุรกิจให้เป็ นผูผ้ ลิตอาหารจากเนื้อเป็ ด และมีผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูปที่หลากหลายดัง
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ตัวอยางผลิตภัณฑ์ตราดั ๊กดีไลท์

ตัวอยางผลิตภัณฑ์ตรา BR Ready Meal

ตัวอยางผลิตภัณฑ์ตราดาลี
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5) ขนเป็ ด (Feather)
ขนเป็ ดเป็ นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ทางบริษทั ฯ
โดยขนเป็ ดทีถ่ ูกลอกออกโดยขีผ้ ง้ึ ในกระบวนการ
ชาแหละ จะถูกลาเลียงผ่านระบบท่อทีข่ นส่งด้วยน้ าไปยังโรงงานขนเป็ ด ซึง่ ทาการล้างขนเป็ ดอย่างสะอาด ก่อนทีจ่ ะรีด
น้ าออกแล้วจึงเข้าเครื่องอบ หลังจากนัน้ ขนเป็ ดจะถูกนาไปบรรจุในถุงกระสอบขนาดใหญ่ ก่อนทีจ่ ะบรรจุเข้าตูค้ อนเทน
เนอร์ โดยขนเป็ ดแบบแห้งทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะถูกจาหน่ายไปยังคูค่ า้ ต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่จะนาขนเป็ ดไปผลิต
เป็ นเครื่องนุ่งห่มคุณภาพและราคาสูง อาทิเช่น เสือ้ กันหนาว ดังนัน้ ขนเป็ ดจึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ตั รากาไรขัน้ ต้นทีส่ งู
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ในฐานะผูผ้ ลิตอาหารครบวงจร ครอบคลุมตัง้ แต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลีย้ งสัตว์ สูก่ ารผลิตอาหารสูม่ อื ผูบ้ ริโภค (From feed to fork) บริษทั ฯ มีมาตรการเข้มงวดในการบริหารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพในห่วงโซ่การ
ผลิตตัง้ แต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์จนถึงโรงงานแปรรูปอาหาร ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทในสังคม ในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามปลอดภัย ถูกสุขอนามัยให้แก่ผบู้ ริโภค
และลูกค้าของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ในการดาเนินงานในประเทศไทย ทางบริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็ นจานวน 5 บัตร ตามตารางด้านล่าง
วันที่อนุมตั ิ ให้การ
ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

กิ จการ

9 กันยายน 2556

8 มิถุนายน 2551

31 พฤษภาคม
2559

ผลิตอาหารสาเร็จรูป 1.11 กิจการผลิต
 มีกาลังผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่เย็น
แช่เย็นแช่แข็ง
หรือถนอมอาหาร
แช่แข็ง ปี ละประมาณ 6,000 ตัน
หรือสิง่ ปรุงแต่ง
(เวลาทางาน 20 ชั ่วโมง/วัน : 300
อาหารโดยใช้
วัน/ปี )
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย

2 1507(2)/2557 27 กุมภาพันธ์
2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

ผลิตลูกเป็ ด

1.5 กิจการ
 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตลูก ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม
ขยายพันธุส์ ตั ว์ หรือ
เป็ ด ปี ละประมาณ 6,017,400 ตัว บริษทั บางกอกแร้นช์
เลีย้ งสัตว์
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้น จากัด (มหาชน)
มีมลู ค่าไม่เกิน 41,861,000 บาท

3 1600(2)/2557 11 เมษายน 2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

ผลิตไข่เป็ ดเชือ้

1.5 กิจการ
 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตไข่
ขยายพันธุส์ ตั ว์ หรือ
เป็ ดเชือ้ ปี ละประมาณ 5,476,600
เลีย้ งสัตว์
ฟอง

บัตรส่งเสริ ม
เลขที่
1 2477(3)/อ./
2556

ประเภท

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 38

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

หมายเหตุ

เป็ นการรับโอนกิจการจาก
บริษทั บางกอกแร้นช์
จากัด (มหาชน) ตามบัตร
ส่งเสริมเลขที่
1748(3)/2551 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม
บริษทั บีอาร์ การเกษตร
จากัด

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
บัตรส่งเสริ ม

วันที่อนุมตั ิ ให้การ

เลขที่

ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

กิ จการ

ประเภท

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

หมายเหตุ

 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
มีมลู ค่าไม่เกิน 38,000,000 บาท
4 2101(2)/2557 4 สิงหาคม 2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

เลีย้ งเป็ ดเนื้อ

1.5 กิจการ
 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตเลี้ยง ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม
ขยายพันธุส์ ตั ว์ หรือ
เป็ ดเนื้อปี ละประมาณ 737,510 ตัว บริษทั บีอาร์ การเกษตร
เลีย้ งสัตว์
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้น จากัด
มีมลู ค่าไม่เกิน 65,199,000 บาท

5 2102(2)/2557 4 สิงหาคม 2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

เลีย้ งเป็ ดเนื้อ

1.5 กิจการ
 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตเลี้ยง ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม
ขยายพันธุส์ ตั ว์ หรือ
เป็ ดเนื้อปี ละประมาณ 829,700 ตัว บริษทั บีอาร์ การเกษตร
เลีย้ งสัตว์
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้น จากัด
มีมลู ค่าไม่เกิน 73,349,000 บาท

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 39

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
2.1.2 กิ จการในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได้จากการขายของบริษทั ฯ จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
2555
ล้านบาท

2556
ร้อยละ

ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กิ จการในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได้จากธุรกิ จต้นน้า

547.5

31

624.7

26

653.2

27

1,191.7

69

1,789.6

74

1,781.7

73

796.7

46

1,098.0

45

997.7

41

253.3

15

417.3

17

468.4

19

27.3

2

147.6

6

173.6

7

ขนเป็ ด

33.2

2

45.1

2

53.1

2

ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ

81.2

5

81.6

3

89.0

4

1,739.2

100

2,414.3

100

2,434.9

100

รายได้จากธุรกิ จปลายน้า
เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุง (เนื้อดิบ)
เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกซึง่ ส่งออกมาจาก
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุกซึง่ ผลิตใน
1/
ประเทศเนเธอร์แลนด์

รวมรายได้จากกิ จการในประเทศเนเธอร์แลนด์
หมายเหตุ: 1/ รวมผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดและเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจการผลิตเป็ ดครบวงจรในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกับกิจการในประเทศไทย ยกเว้นธุรกิจอาหารสัตว์
ซึง่ ได้จดั ซือ้ จากคูค่ า้ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย DTH ดาเนินกิจการครอบคลุมตัง้ แต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ได้แก่ ธุรกิจเลี้ยงพ่อ
แม่พนั ธุเ์ ป็ ด ธุรกิจโรงฟกั ไข่เป็ ดเนื้อ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ ดผ่านเกษตรกรคู่สญ
ั ญา (Contract farm) และธุรกิจโรงชาแหละและแปร
รูปเนื้ อเป็ ดปรุงสุก โดยกิจการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ เป็ ดและการควบคุมและประสานงานการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดผ่านเกษตรกร
คู่สญ
ั ญา การฟกั ไข่เป็ ดเนื้อ และการควบคุมและประสานงานการเลี้ยงเป็ ดเนื้อผ่านเกษตรกรคู่สญ
ั ญานัน้ ดาเนินการโดย DTF
กิจการโรงงานชาแหละเป็ ดดาเนินการโดย TDT ส่วนกิจการโรงงานแปรรูปเนื้อเป็ ดปรุงสุก ดาเนินการโดย Lucky Duck ซึ่ง
บริษทั ทัง้ สามเป็ นบริษทั ย่อยในเครือ โดย DTH ถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั DTF และ TDT ส่วน Lucky Duck นัน้ ถือหุน้ โดย
TDT ในสัดส่วนร้อยละ 90 กลุ่มบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดาเนินกิจการอยูใ่ นเมือง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานโรงงานชาแหละ
สัตว์ปีกในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสัตว์ปีกที่ได้รบั การรับรองจากกรมปศุสตั ว์เนเธอร์แลนด์
ดาเนินกิจการโดย VPK และยังมีบริษทั อื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้เริม่ ดาเนินกิจการ (dormant companies) ได้แก่ TT ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ น
บริษทั ขนส่งสินค้าเนื้อเป็ ด และ Canature ซึง่ เป็ นบริษทั ตัวแทนจาหน่ายสินค้าเนื้อเป็ ด
2.1.2.1 ธุรกิ จฟาร์มเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุ์
การเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ด ดาเนินการโดย DTF ซึ่งนาเข้าพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดสายพันธุป์ กั กิง่ ซึ่งเป็ นพันธุ์ของเป็ ดเนื้อที่ได้รบั ความ
นิยมสูงในทวีปยุโรป โดยลูกเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ มีการซื้อมาจาก Cherry Valley Farms Limited ซึ่งเป็ นบริษทั ผลิตและพัฒนาสาย
พันธุเ์ ป็ ดเนื้อซึง่ ดาเนินการอยูใ่ นประเทศอังกฤษ นอกจากนัน้ DTF ยังนาเข้าพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดมาจากบริษทั ในประเทศฝรั ่งเศส ซึ่ง
เป็ นสายพันธุป์ กั กิง่ เช่นกัน
ลูกเป็ ดพ่อแม่พนั ธุท์ ่ี DTF ซือ้ มา จะถูกเลีย้ งในช่วงระยะเวลา 18 สัปดาห์แรกทีโ่ รงเลี้ยงเป็ ดเนื้อของ DTF โดยในช่วง 18 สัปดาห์
แรกนี้ เป็ นช่วงเวลาสาคัญต่อพัฒนาการของลูกเป็ ด ทัง้ ในด้านน้ าหนักและสุขภาพของเป็ ด บริษทั จึงให้ความใส่ใจเป็ นพิเศษกับ
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 40

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
การดูแลเลี้ยงเป็ ดในช่วงระยะเวลานี้ และหลังจาก 18 สัปดาห์ไปแล้ว บริษทั จะขายพ่อ แม่พนั ธุ์เป็ ดส่วนหนึ่งให้กบั เกษตรกร
คู่สญ
ั ญา (Contract farm) เพื่อเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดต่อไป และจะรับซื้อไข่เป็ ดกลับคืนทัง้ หมด อีกส่วนหนึ่ง DTF จะทาการเลี้ยง
พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดไว้ดว้ ยตนเอง โดยความสามารถในการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดสาหรับช่วง 18 สัปดาห์แรกในฟาร์มของบริษทั อยู่ท่ี
10,000 ตัว และบริษทั มีความสามารถในการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดตลอดทัง้ ชีวติ ในฟาร์มของบริษทั อยู่ท่ี 3,200 ตัวต่อรุ่น และมี
กาลังการเลี้ยงเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ในฟาร์มของเกษตรกรคู่สญ
ั ญาอยู่ท่ี 31,000 ตัวต่อรุ่น สาเหตุท่มี ีการเลี้ยงพ่อ แม่พนั ธุ์เป็ ดไว้
บางส่วน เนื่องจากต้องการใช้เป็ นต้นแบบในการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดให้แก่เกษตรกรคู่สญ
ั ญา และเป็ นช่องทางในการพัฒนา
ศักยภาพและเทคโนโลยีในการเลี้ยงเป็ ดเนื้อของบริษทั อีกทางหนึ่ง พ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดจะถูกเลี้ยงต่อไปจนถึงสัปดาห์ท่ี 24 จึงเริม่
ออกไข่เพื่อสามารถฟกั เป็ นลูกเป็ ดเนื้อต่อไป
เกษตรกรสามารถเลือกชาระค่าพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด เมื่อซื้อพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดจากบริษทั ได้ 2 วิธี คือการชาระภายใน 14 วันหลังการซื้อ
หรือการหักจากราคาไข่เป็ ดที่บริษทั รับซื้อกลับมาจากเกษตรกรคู่สญ
ั ญาดังกล่าว สาหรับการชาระด้วยวิธนี ้ี ราคารับซื้อไข่จะถูก
หักออกบางส่วน เนื่องจากระยะเวลาการชาระค่าพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดนานเกินกว่า 14 วัน ส่วนราคาอาหารสัตว์สาหรับพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด
นัน้ จะถูกหักลบกับราคารับซือ้ ไข่เป็ ดทีท่ ุกสิน้ เดือน โดยบริษทั จะจ่ายค่าซื้อไข่เป็ ดให้แก่เกษตรกรที่ทุกสิน้ เดือนเช่นกัน ในกรณีท่ี
พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดถูกปลดระวางเมื่อหมดระยะเวลาการให้ไข่ บริษทั จะรับซื้อพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดจากเกษตรกรเพื่อชาแหละเป็ นเนื้อเป็ ด
เพื่อขายต่อไป โดยบริษทั จ่ายค่ารับซือ้ เมื่อเป็ ดได้ถูกนาส่งโรงชาแหละแล้ว
มูลค่าของพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดและไข่เป็ ดจัดเป็ นวงเงินค้าประกันของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ ลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด และบริษทั สามารถเรียก
พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดและไข่เหล่านัน้ เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ได้ ในกรณีท่เี กษตรกรไม่สามารถชาระค่า พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดและอาหารสัตว์
ได้ อย่างไรก็ดี เกษตรกรคู่สญ
ั ญามีภาระในการดูแลเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดเหล่านัน้ และทาประกันพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดดังกล่าวเพื่อ
ป้องกันความเสียหายหรืออุบตั ภิ ยั ต่างๆ ด้วยตนเอง
พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดที่เลี้ยงนัน้ จะถูกเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนเลี้ยงเป็ ดในฟาร์ม EVAP (หรือ Evaporative Cooling System) ซึ่งมีการ
ควบคุม อุณหภู ม ิและความชื้นให้เหมาะสมกับเป็ ด รวมทัง้ มีการโรยฟางที่พ้นื ของโรงเลี้ยง และมีการใส่ฟางเพิ่ม เติม ตลอด
ระยะเวลาการเลีย้ ง เพื่อควบคุมความชืน้ ของพืน้ ฟาร์มให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ภายในฟาร์มนัน้ ยังมีระบบให้น้ าและอาหารเป็ ด
แบบอัตโนมัตอิ กี ด้วย และสัดส่วนของแม่พนั ธุ์ต่อพ่อพันธุเ์ ป็ ดอยู่ท่ี 5 ต่อ 1 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่เหมาะสมสาหรับอัตราก ารให้ไข่
จากแม่พนั ธุเ์ ป็ ด โดยเป็ ดจะออกไข่ประมาณ 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์หลังจากวันแรกที่เริม่ มีการออกไข่ ดังนัน้ พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดจะมี
การเลี้ยงไว้เป็ นระยะเวลาราว 75 สัปดาห์จงึ ปลดระวาง ทัง้ นี้แม่พนั ธุเ์ ป็ ดหนึ่งตัวจะออกไข่โดยเฉลี่ยประมาณ 250 ฟอง ตลอด
ช่วงอายุของเป็ ด
2.1.2.2 ธุรกิ จโรงฟักไข่
DTF จะรับซือ้ ไข่เป็ ดจากเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาโดยชาระค่าซือ้ ไข่เป็ ดทีท่ ุกสิน้ เดือน หรือนาไข่จากฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดของ DTF
เอง และนาเข้าโรงฟกั ไข่ ซึง่ ตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยโรงฟกั ไข่จะดาเนินการผลิตลูกเป็ ดอายุหนึ่งวัน (Day-Old Duck) โดย
รับไข่เป็ ดจากฟาร์มพ่อแม่พนั ธุท์ ุกวัน มาบ่มฟกั ในโรงฟกั ไข่แบบปิ ดด้วยเครื่องจักรทีท่ นั สมัย มีการควบคุมความสะอาด ปลอด
จากเชือ้ โรค เพื่อให้ได้อตั ราการฟกั ไข่ทส่ี งู และสม่าเสมอ ปจั จุบนั กาลังการผลิตทีโ่ รงฟกั ไข่อยูท่ ป่ี ระมาณ 155,000 ฟองต่อ
สัปดาห์ ซึง่ สามารถผลิตลูกเป็ ดได้ประมาณ 125,000 ตัวต่อสัปดาห์
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ธุรกิจโรงฟกั ไข่ เริม่ ต้นจากการคัดเลือกไข่เป็ ดจากฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์ และนาเข้าตูอ้ บอัตโนมัติ (Setter) เพื่อทาการกลับไข่ไปมา
ทุกๆ 1 ชั ่วโมง เพื่อกระจายความร้อนให้ท ั ่วถึง เป็ นระยะเวลา 25 วัน ทีอ่ ุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส จากนัน้ จะเป็ นกระบวนการ
คัดแยกไข่ลม (unfertilized eggs) ทิง้ ไป จากนัน้ จะนาไข่เข้าเครื่องฟกั (Hatcher) ทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น เป็ นระยะเวลา
3 วัน เพื่อให้ลูกเป็ ดกระเทาะเปลือกไข่ออกมา โดยลูกเป็ ดทีม่ สี ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง จะถูกจัดส่งไปยังฟาร์มเป็ ดเนื้ อของ
เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา (Contract farm) เพื่อนาไปเลีย้ งเป็ นเป็ ดเนื้อต่อไป
ธุรกิจโรงฟกั ไข่ของ DTF ได้ดาเนินการตามมาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และ DQP (Duck
Quality Programme) ซึง่ เป็ นมาตรฐานของ The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority นอกจากนี้ยงั
ผ่านการตรวจสอบและได้รบั การรับรองคุณภาพในการผลิตและดาเนินการโดยประเทศต่างๆ เช่น ไทย เกาหลีใต้ รัสเซีย และ
แคนาดา เป็ นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดที่ผลิตได้ในการผลิตขัน้ ปลายน้ าได้รบั อนุญาตในการส่งออก มาตรฐานต่างๆ ดังกล่า ว
สร้างความมั ่นใจให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ในด้านคุณภาพของเนื้อเป็ ดมาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
เวลานาน
2.1.2.3 ธุรกิ จฟาร์มเลีย้ งเปดเนื้ อ
DTF เป็ นผูค้ วบคุมการเลีย้ งเป็ ดเนื้อของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา โดยบริษทั ไม่ได้มกี ารเลีย้ งเป็ ดเนื้อด้วยตนเอง แต่เป็ นการว่าจ้าง
เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในการเลีย้ ง เนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นประเทศทีม่ คี วามเจริญในด้านเกษตรกรรม จึงมีเกษตรกรทีม่ ี
คุณภาพ ประกอบอาชีพเป็ นเกษตรกรคู่สญ
ั ญาอยูม่ าก จึงไม่มปี ญั หาเรื่องการขาดแคลนเกษตรกรในการเลีย้ งเป็ ดเนื้อ ปจั จุบนั
มีเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาจานวน 30 ราย และมีกาลังการเลีย้ งเป็ ดเนื้อได้ประมาณ 5.3 ล้านตัวต่อปี
DTF มีขอ้ ตกลงกับเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา โดยให้เกษตรกรรับซือ้ ลูกเป็ ดอายุ 1 วัน (Day-Old Duck) จากโรงฟกั ไข่ของ DTF และ
เกษตรกรตกลงว่าจะทาการขายคืนเป็ ดเนื้อทีเ่ ลีย้ งได้ครบอายุและตามน้ าหนักทีก่ าหนดให้แก่ TDT ซึง่ ประกอบกิจการโรงงาน
ชาแหละเป็ ด นอกจากนี้ DTF ยังมีหน้าทีข่ ายอาหารสัตว์ ซึง่ ซือ้ มาจากโรงงานผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ภายนอก และนามาขายต่อ ให้แก่
เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาต่างๆ ซึง่ วิธกี ารนี้ ช่วยลดต้นทุนในการซือ้ อาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร เนื่องจาก DTF มีอานาจในการต่อรอง
ราคาจากผูข้ ายอาหารสัตว์ต่างๆ เพราะมีการจัดซือ้ ด้วยปริมาณทีม่ าก ส่วนวัตถุดบิ ชนิดอื่นๆ เช่น วิตามินทีจ่ าเป็ นในการเลี้ยง
เป็ ดนัน้ DTF ทาการสั ่งซือ้ และขายต่อแก่เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาเพื่อใช้ในการเลี้ยงเป็ ดต่อไป
เกษตรกรคู่สญ
ั ญาจะจ่ายค่าลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรูป และยา ได้ โดยการหักค่าลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรูป และยา ออกจากราคารับ
ซื้อเป็ ดใหญ่ เมื่อบริษทั ทาการซื้อเป็ ดใหญ่กลับมา โดยวิธกี ารจ่ายเงินค่าลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรู ป และยาของเกษตรกรคู่สญ
ั ญา
ด้วยวิธนี ้ี เป็ นการขายสินค้าทีม่ รี ะยะเวลาการชาระหนี้ของเกษตรกรเป็ นเวลาประมาณ 45 วัน ซึ่งเป็ นระยะเวลาเฉลี่ยในการเลี้ยง
เป็ ดเนื้อในแต่ละรอบ และบริษทั จะชาระค่าซื้อเป็ ดใหญ่หลังจากที่เกษตรกรขายเป็ ดใหญ่คนื ให้แก่บริษทั แล้วเป็ นเวลาประมาณ 1
สัปดาห์
มูลค่าของเป็ ดเนื้อจัดเป็ นวงเงินค้าประกันของเกษตรกรคู่สญ
ั ญา และบริษทั สามารถเรียกเป็ ดเนื้อเหล่านัน้ เป็ นทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ได้ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ อย่างไรก็ดี เกษตรกรคู่สญ
ั ญามีภาระในการดูแลเลี้ยงเป็ ด เนื้อเหล่านัน้ และทาประกัน
เป็ ดเนื้อดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสียหายหรืออุบตั ภิ ยั ต่างๆ ด้วยตนเอง
เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาทีม่ ใี นระบบเกษตรแบบพันธะสัญญานัน้ มีจานวนเพียงพอสาหรับกาลังการผลิตเนื้อเป็ ดของกลุ่มบริษทั DTH
และหากมีการเพิม่ กาลังการผลิตในอนาคต กลุ่มบริษทั DTH สามารถจัดหาเกษตรกรเพื่อเข้ามาอยูใ่ นเครือข่ายได้ในอนาคต
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ภายในระยะเวลาอันสัน้ เนื่องจากมีช่อื เสียงทีด่ ี ดาเนินกิจการมานาน มีความสัมพันธ์ระยะยาวอันดีกบั เกษตรกร และมีเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่ารับซือ้ เป็ ดคืนให้แก่เกษตรกรทีจ่ งู ใจและสามารถแข่งขันได้
DTF กาหนดน้ าหนักเป็ ดทีบ่ ริษทั รับซือ้ คืนทีต่ วั ละประมาณ 3.0 – 3.2 กิโลกรัม และเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาใช้เวลาเลีย้ งเป็ ดเนื้อเป็ น
ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 42 วันในช่วงฤดูหนาว และประมาณ 49 วันในช่วงฤดูรอ้ น เนื่องจากเป็ ดจะสามารถทานอาหารได้ดแี ละ
เจริญเติบโตได้เร็วขึน้ ในสภาวะอากาศทีเ่ ย็น ส่วนวิธกี ารเลีย้ งเป็ ดนัน้ มีวธิ ที ไ่ี ม่แตกต่างกับในประเทศไทย เนื่องจากเป็ ดทีเ่ ลีย้ ง
เป็ นเป็ ดเนื้อสายพันธุเ์ ดียวกัน และบริษทั มีการควบคุมการเลี้ยง รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรเรื่องการเลีย้ งเป็ ด เพื่อให้เป็ ดมี
ความสมบูรณ์ ได้สขุ ภาพและสุขอนามัยของเป็ ดตามมาตรฐาน
ตัวอยางฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์

บริษทั ว่าจ้างเกษตรกรเพื่อเลี้ยงเป็ ดในโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Cooling System) เช่นเดียวกับการเลี้ยงเป็ ดใน
ประเทศไทย อีกทัง้ มีระบบการเลี้ยงที่มกี ารให้อาหารและน้ าอัตโนมัติ มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการควบคุมความชื้น อุณหภูมิ
แสงสว่าง และสามารถป้องกันการติดต่อหรือแพร่ระบาดโรคจากสัตว์จากภายนอก มีสตั วบาลที่ปรับสภาพพืน้ โรงเลี้ยงโดยการ
โรยฟางเพื่อรักษาระดับความชื้นของพื้นโรงเรือนตามความเหมาะสม หลังจากการเลี้ยงเป็ ดในแต่ละรอบ โรงเลี้ยงเป็ ดจะต้อง
ได้รบั การพักเล้า 5-10 วัน เพื่อเตรียมสภาพโรงเรือนให้เหมาะสมสาหรับการเลีย้ งเป็ ดเนื้อในรอบต่อไป
2.1.2.4 ธุรกิ จโรงงานชาแหละและแปรรูป
TDT ดาเนินกิจการโรงงานชาแหละเป็ ด โดยรับซื้อ เป็ ดเนื้ อ ที่เจริญ เติบโตเต็ม วัยคืนจากเกษตรกรคู่สญ
ั ญา และนาเข้าสู่
กระบวนการชาแหละเป็ ด ซึ่งโรงงานชาแหละเป็ ดของ TDT เป็ นโรงงานชาแหละเป็ ดที่มคี วามทันสมัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ใช้
ระบบการชาแหละเป็ ดแบบอัตโนมัติ มีกาลังการผลิตพื้นฐาน 5.2 ล้านตัวต่อปี สาหรับการทางาน 5 วันต่อ สัปดาห์ ด้วยเวลา
ทางาน 8 ชั ่วโมงต่อวัน และสามารถเพิม่ กาลังการผลิตเป็ น 6.5 - 7 ล้านตัวต่อปี โดยการเพิม่ วันและชั ่วโมงการทางาน โรงงาน
แห่งนี้ม ีการใช้แรงงานจานวนน้ อยมาก โดยมีพนักงานประจาโรงงานชาแหละเพียง 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นพนักงานที่ท้าย
สายการผลิตทีช่ ่วยในกระบวนการบรรจุและจัดเก็บสินค้า
โรงงานชาแหละเนื้อเป็ ดของ TDT ได้รบั การรับรองมาตรฐาน IFS (International Food Standard) และ BRC (Global Standard
for Food Safety ของ BRC หรือ British Retail Consortium) ซึ่งมาตรฐานต่างๆ นี้เป็ นมาตรฐานที่จาเป็ นในการดาเนินกิจการ
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โรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด ตามข้อกาหนดของหน่ วยงาน The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority ซึ่ง
หน่วยงานนี้ยงั ส่งสัตวแพทย์ทไ่ี ด้รบั การรับรองมาประจาในโรงงานชาแหละเป็ ด เพื่อตรวจสภาพเป็ ดทุกตัวที่ผ่านการชาแหละแล้ว
ว่ามีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ท่ี TDT ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็ นเป็ ดดิบแบบทัง้ ตัว ซึ่ง คิดเป็ นสัดส่วนราวร้อยละ 90 ของผลผลิตทัง้ หมด และจัดจาหน่ าย
ในทวีปยุโรปผ่านกลุ่มลูกค้าร้านอาหารจีน และร้านค้าขายปลีกต่างๆ โดยส่วนที่เหลือคือผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดในส่วนอื่นๆ เช่น อก
เป็ ด หรือน่องเป็ ด เป็ นต้น ซึง่ จัดจาหน่ายในสหภาพยุโรปเช่นเดียวกัน โดยตลาดหลักสาหรับการส่งออกภายในสหภาพยุโรปของ
บริษทั ได้แก่ ประเทศเยอรมัน สเปน ฝรั ่งเศส และอิตาลี
โรงงานชาแหละและแปรรูปทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์

โรงงานอาหารแปรรูปปรุงสุก ดาเนินการโดย Lucky Duck ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตเนื้อเป็ ดปรุงสุกสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน มีกาลัง
การผลิตเป็ ดราว 300,000 ตัวต่อปี ซึง่ สินค้าทีผ่ ลิตได้ เป็ นสินค้าที่มคี ุณภาพดี และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มที่มี
กาลังซือ้ มีความต้องการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ซึง่ มีระดับราคาทีส่ งู กว่าเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากประเทศจีน
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ Lucky Duck ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ด้วย ได้แก่ หมูแดง หมูกรอบ และไก่หมักแปรรูปปรุงสุก รวมถึงมี
การขายเครื่องเทศชนิดต่างๆ เช่น กระเทียม ผ่านวิธกี ารซื้อมาขายไป (trading) เพื่อจาหน่ ายให้แก่รา้ นอาหารจีนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรป รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อกระจายสินค้าสู่ผบู้ ริโภคสุดท้ายอีกด้วย ธุรกิจของ Lucky Duck ได้
ดาเนินการตามมาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ซึ่งเป็ นมาตรฐานของ The Netherlands Food
and Consumer Product Safety Authority
โรงงานแปรรูปอาหารของ Lucky Duck

ผลิตภัณฑ์ตางๆ ของ Lucky Duck

2.1.3 ใบอนุ าตที่สาคั ในการประกอบธุรกิ จ
สถานประกอบการและการดาเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบของ
หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีหน่ วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลหลายหน่ วยงาน ตัง้ แต่กรมปศุ
สัตว์ ส านักงานมาตรฐานสิน ค้า เกษตรและอาหารแห่ งชาติ กระทรวงอุต สาหกรรม รวมถึง องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล และ
หน่ วยงานอื่นๆ ส่วนการดาเนินธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแล ได้แก่ Dutch Food Safety
Authority , Societe Generale de Surveillance เป็ นต้น
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ได้รบั ใบอนุญาตทีส่ าคัญในการประกอบกิจการในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
วันที่ออก
ใบอนุ าต

วันหมดอายุ

ไม่ระบุ

1 มกราคม 2562

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
กรมปศุสตั ว์

17 ธันวาคม 2551

ไม่ระบุ

26 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

กรมปศุสตั ว์

26 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

กรมปศุสตั ว์

26 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
พลีใหญ่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ
กรมปศุสตั ว์
องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
พลีใหญ่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

23 กรกฎาคม
2534
15 พฤศจิกายน
2533
5 มกราคม 2557
22 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2560

4 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(การผลิตอาหารสัตว์)
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
(ประเภทการผลิตอาหารสัตว์)
หม้อ

3 เมษายน 2539

31 ธันวาคม 2559

11 ธันวาคม 2557

11 ธันวาคม 2558

12 ธันวาคม 2556

11 พฤษภาคม
2558

1 กันยายน 2557

13 กันยายน
2558

3 มีนาคม 2558

7 กุมภาพันธ์
2559

ลาดับที่

ใบอนุ าต

หน่ วยงานผูอ้ อกใบอนุ าต

โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
1

7

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
สาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก
ใบอนุญาตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่า
สัตว์
ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์
(ซากไก่ เป็ด ห่าน - ภายในประเทศ)
ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์
(ซากไก่ เป็ด ห่าน - ส่งออก)
ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์
(ไก่ เป็ด ห่าน - ภายในประเทศ)
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(การฆ่าสัตว์ปีกและแปรรูปอาหาร)
ใบอนุญาตผลิตอาหาร

8

ใบอนุญาตนาหรือสังอาหารเข้
่
ามาในราชอาณาจักร

9
10

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (ประเภทวัตถุดบิ )
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร
ใบอนุญาตผลิตเชือ้ โรค และพิษจากสัตว์

2
3
4
5
6

11

กระทรวงอุตสาหกรรม

31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2558

โรงงาน จังหวัดสิ งห์บรุ ี
1
2

3

4

ใบอนุ ญาตผลิ ต อาหารสัต ว์ (ออกแทนใบเดิ ม กรมปศุสตั ว์
เนื่ อ ง จา ก เพิ่ ม ร า ย ก าร วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ แ ต่ ง ตั ้ง
ผูด้ าเนินการเพิม่ หลังจากควบรวมกิจการ)
ใบอนุญาตนาเข้าซึง่ อาหารสัตว์
กรมปศุสตั ว์

ฟาร์มสัตว์ปีก
1

ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่ทต่ี าบลกันจุ อาเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์)

องค์การบริหารส่วนตาบลกันจุ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
วันที่ออก

ลาดับที่

ใบอนุ าต

หน่ วยงานผูอ้ อกใบอนุ าต

2

หนังสือรับรองให้ประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่ทต่ี าบลกันจุ อาเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์)
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่ทต่ี าบลปา่ ยุบใน อาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง)
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่ทต่ี าบลธาตุทอง อาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุร)ี
หนังสือรับรองว่ากิจการไม่ก่อมลภาวะและมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง (ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่
ทีต่ าบลศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์)
หนังสือรับรองว่ากิจการไม่ก่อมลภาวะและมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง (ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่
ทีต่ าบลน้าร้อน อาเภอวิเชียรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์)

องค์การบริหารส่วนตาบลกันจุ

11 มิถุนายน 2557

ไม่ระบุ

องค์การบริหารส่วนตาบลปา่ ยุบ
ใน

30 มกราคม 2558

ไม่ระบุ

องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
ทอง

11 กุมภาพันธ์
2558

11 กุมภาพันธ์
2559

องค์การบริหารส่วนตาบลศรี
เทพ

4 มิถุนายน 2557

ไม่ระบุ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้า
ร้อน

21 พฤษภาคม
2555

ไม่ระบุ

หนังสือรับรองว่ากิจการไม่ก่อมลภาวะและมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง (ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่
ทีต่ าบลยางสาว อาเภอวิเชียรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์)
หนังสือรับรองว่ากิจการไม่ก่อมลภาวะและมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง (ฟาร์มสัตว์ปีก ตัง้ อยู่
ทีต่ าบลพุขาม อาเภอวิเชียรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์)

องค์การบริหารส่วนตาบลยาง
สาว

11 มิถุนายน 2557

ไม่ระบุ

องค์การบริหารส่วนตาบลพุขาม

13 พฤษภาคม
2555

ไม่ระบุ

3

4

5

6

7

8

ใบอนุ าต

วันหมดอายุ

บริษทั ได้รบั ใบอนุญาตทีส่ าคัญในการประกอบกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่

ใบอนุ าต

หน่ วยงานผูอ้ อกใบอนุ าต

วันที่ออก
ใบอนุ าต

วันหมดอายุ

1

Dutch Food Safety Authority

-

ไม่ระบุ

Dutch Food Safety Authority

-

ไม่ระบุ
8 เมษายน 2559

22 กุมภาพันธ์ 2558

22 เมษายน 2559

5

Halal Certificate

Societe Generale de
Surveillance, Netherlands
Societe Generale de
Surveillance, Netherlands
Halal Quality Control

8 กุมภาพันธ์ 2558

4

Food safety regulations to operate as
slaughterhouse and as cleansing and
disinfection facility
Food safety regulations to operate as hatchery
and rearing/laying Farm
British Retail Consortium Global Standards for
Food Safety Certificate
International Food Standard Certificate

6

Cooling/Freezing installation approval

Dutch Food Safety Authority

10 มิถุนายน 2557

2
3
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28 กุมภาพันธ์ 2558 28 กุมภาพันธ์ 2559
ไม่ระบุ

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ลาดับที่

ใบอนุ าต

หน่ วยงานผูอ้ อกใบอนุ าต

7

Production and sale of ‘shut’ ducklings (1)

8

13

Environment permit for operation of
Local competent authority
slaughterhouse at the Fokko Kortlanglaan
Environment permit for modifications made to
Local competent authority
the installation at the Fokko Kortlanglaan
Environment permit for operation of Local competent authority
slaughterhouse (amended)
Environment permit for operation of
Local competent authority
slaughterhouse at the Rietdekkerstraat 5 at
Uden
Environment permit for DTF to operate duck
Local competent authority
farm and hatchery
Environment permit for decontamination
Local competent authority

14

Groundwater act permit

15

Usage permit for operation of hatchery and
farms at the Eenderparkweg 12 and
Harderwijkerweg 144
Usage permit for operation of slaughterhouse at
the Fokko Kortlanglaan 116
Usage permit for operation of slaughterhouse at
the Fokko Kortlanglaan 112

9
10
11

12

16
17

Dutch Food Safety Authority

วันที่ออก
ใบอนุ าต

วันหมดอายุ

9 กุมภาพันธ์ 2554

ไม่มกี าหนด

2545

ไม่ระบุ

2549

ไม่ระบุ

2557

ไม่ระบุ

2555

ไม่ระบุ

13 ธันวาคม 2554

ไม่ระบุ

-

ไม่ระบุ

Province competent authority

14 กันยายน 2549

ไม่ระบุ

Province competent authority

9 มกราคม 2552

ไม่ระบุ

Local competent authority

9 มิถุนายน 2549

ไม่ระบุ

Local competent authority

25 พฤศจิกายน
2551

ไม่ระบุ

หมายเหตุ: (1) Shut ducklings หมายถึงเป็ ดสดทัง้ ตัวทีผ่ า่ นการชาแหละและแปรรูปแล้ว แต่จาหน่ายโดยมีเครื่องในเป็ ดอยูด่ า้ นใน

2.2
การตลาดและการแข่งขัน
ตลาดหลักของบริษทั ฯ คือตลาดเนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุงและเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก (หรือผลิตภัณฑ์ปลายน้ า) ซึง่ ขายให้แก่
ลูกค้าในประเทศไทย ตลาดส่งออกจากไทยไปยังทวีปยุโรปและประเทศญี่ปนุ่ และตลาดในทวีปยุโรปของกลุ่มบริษทั DTH โดย
ยอดขายของกลุ่มบริษทั แบ่งตามประเทศของลูกค้ารายใหญ่ดงั รูปต่อไปนี้
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
สัดส่วนการขายผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตามประเทศของลูกค้า ม ค – ธ ค 2557)

ล้านบาท
9,000

2.2% 100.0%
0.9% 0.9% 0.9%
7.5% 1.7% 1.2%
5.7%
191
74
76
76
145 99
7.7%
639
2.2% 653
4.6% 1.8% 1.0% 0.6%
481
6.5%
48
183
82
29.0% 550
155
393
8,484
2,461

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000

25.7%

2,000
1,000

2,177

ต้นน้า

ผลิ ตภัณฑ์ปลายน้า

ต้นน้า

รวม

อื่นๆ

สหราชอาณาจักร

เบลเยียม

เดนมาร์ก

สเปน

่
ฝรังเศส

เยอรมัน

เนเธอร์แลนด์
(ต้นน้า)
เนเธอร์แลนด์
(ปลายน้า)

อื่นๆ

ไต้หวัน

จีน

เวียดนาม

ญีป่ นุ่

สหราชอาณาจักร

ไทย (ปลายน้า)

ไทย (ต้นน้า)

0

ผลิ ตภัณฑ์ปลายน้า

ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั DTH1

ผลิ ตภัณฑ์ของบริษทั

หมายเหตุ: 1. รวมผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกของบริษทั ฯ ทีส่ ง่ ไปขายยังทวีปยุโรปผ่านกลุ่มบริษทั DTH

หมายเหตุ: การส่งออกผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไปสหราชอาณาจักรโดยตรง ต้องมีการขอโควตาการนาเข้าเนื้อเป็ดในสหภาพยุโรปด้วย

2.2.1 อุตสาหกรรมเนื้ อเปดในประเทศไทย
ตลาดเนื้อเป็ ดในประเทศไทย มีความต้องการบริโภคราว 79 พันตันต่อปี และมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมราวร้อยละ 3.5 ต่อปี
ในช่วงระหว่างปี 2551 – 2554 อุตสาหกรรมเนื้อ เป็ ดในประเทศไทย เป็ นอุตสาหกรรมที่มผี ู้เล่นน้ อ ยราย โดยผู้เล่นหลักของ
อุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) และบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โดยผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ประมาณว่า บริษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดเนื้ อ เป็ ดในประเทศ ที่ผลิตโดยผู้เล่นอุตสาหกรรมราว
ครึง่ หนึ่ง ภายหลังจากการหักส่วนแบ่งทางการตลาดของผูเ้ ล่นรายเล็ก ออกไปแล้ว ซึ่งผูเ้ ล่นรายเล็กมีส่วนแบ่งทางการตลาดราว
ร้อยละ 6 โดยพันธุข์ องเป็ ดเนื้อที่เป็ นที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย คือเป็ ดพันธุป์ กั กี่ง (โดยเฉพาะเป็ ดพันธุเ์ ชอรี่ ซึ่งเป็ นเป็ ดสาย
พันธุย์ อ่ ยของเป็ ดพันธุป์ กั กิง่ ) ส่วนเป็ ดสายพันธุอ์ ่นื ๆ เช่น เป็ ดเทศ (Muscovy) หรือ โป๊ยฉ่ าย (Mulard) ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงมากนัก
เนื่องจากเนื้อเป็ ดทีไ่ ด้จะมีมนั น้อย และรสชาติไม่ถูกปากผูบ้ ริโภค ส่วนเป็ ดไล่ทุ่งซึง่ เลีย้ งโดยเกษตรกรรายย่อยและไม่ได้เลี้ยงเป็ น
แบบอุตสาหกรรมนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการเลีย้ งเพื่อเอาไข่เป็ ดเป็ นหลัก
ผูเ้ ล่นอุตสาหกรรม มีความรูค้ วามชานาญในการเลีย้ งเป็ ดแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และประกอบกิจการในธุรกิจเป็ ดตัง้ แต่ต้น
น้ าไปจนถึงปลายน้ า ได้แก่ กิจการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ กิจการการฟกั ไข่เป็ ด กิจการการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ และกิจการชาแหละเป็ ดและ
แปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ ด รวมถึงผลิตภัณท์ต่อเนื่อง เช่น ขนเป็ ด นอกจากนี้ กิจการผลิตอาหารสัตว์ มักถูกรวมอยู่ในธุรกิจการ
เลี้ยงเป็ ดด้วย เนื่ อ งจากอาหารสัตว์เป็ นต้นทุ นหลักของเนื้ อ เป็ ด ส่วนกิจการพัฒ นาสายพันธุ์เป็ ดนัน้ ไม่ม ีการดาเนิ นงานใน
ประเทศไทย เนื่องจากผูเ้ ล่นที่พฒ
ั นาสายพันธุเ์ ป็ ดเนื้อนัน้ มีจานวนน้อยรายในโลก และดาเนินกิจการอยู่ในตลาดเป็ ดขนาดใหญ่
ในทวีปยุโรปและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นหลัก
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ผลประโยชน์ท่ผี ู้เล่นในอุตสาหกรรมผลิตเนื้อเป็ ด ได้รบั จากการทากิจการแบบครบวงจรในห่วงโซ่กจิ กรรม (Value chain) คือ
ความสามารถในการควบคุมคุณภาพเนื้ อเป็ ดให้อยู่ในระดับสูงและคงที่อ ย่างสม่ าเสมอ การควบคุมปริมาณการผลิตและการ
ประสานงานระหว่างกิจกรรมจากต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าได้ดี และการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตเนื้อเป็ ดยังมีความเสถียรของอุตสาหกรรมสูง สังเกตได้จากราคาขายเนื้อเป็ ดที่มคี วามผันผวนต่ า
มาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่หรือเนื้อหมู เนื่องจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมเป็ ดมีน้อยร าย และปริมาณการผลิต
เนื้อเป็ ดมีความสอดคล้องกับความต้องการในการบริโภค และมักไม่พบอุปทานส่วนเกิน ด้วยความผันผวนน้อยนี้เอง ทาให้ผเู้ ล่น
ในอุตสาหกรรมเป็ ด สามารถรักษาความสามารถในการทากาไรได้ดี
ราคาเป็ ดหน้าฟาร์มเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาไกและสุกร
ราคาเปดหน้ าฟาร์มเปรียบเทียบกับไก่และสุกร ม ค

51 – ธ ค
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ทีม่ า: สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย

ผูเ้ ล่นรายใหม่อาจเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจเป็ ดได้ยาก เนื่องจากต้องมีการลงทุนสูง และต้องสั ่งสมประสบการณ์ในการเลี้ยง
และเพาะพันธุเ์ ป็ ด เพื่อให้เนื้อเป็ ดมีสดั ส่วนเนื้อทีส่ งู สัดส่วนไขมันทีต่ ่า และเป็ ดทีเ่ ลีย้ งมีการบริโภคอาหารสัตว์ท่ไี ม่มากจนเกิ นไป
(หรือมีอตั ราการแลกเปลี่ยนอาหารสัตว์เป็ นเนื้อเป็ ด หรือ Feed Conversion Ratio ” FCR ที่สามารถแข่งขันได้) และสามารถ
ผลิตเนื้อเป็ ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี เป็ นทีย่ อมรับของตลาด นอกจากนี้ ธรรมชาติของเป็ ดยังแตกต่างจากธรรมชาติของไก่ ทาให้ลกั ษณะ
การเลีย้ งมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
“ ลักษณะโรงฟาร์มปิ ดมีการจัดวางตาแหน่ ง (layout) แตกต่างกัน เพราะจะต้องมีการจัดวางรางน้ าเพื่อให้เป็ ดได้ด่มื และเล่น
น้ าบ้าง เนื่องจากธรรมชาติของเป็ ดมักชอบน้ ามากกว่าไก่ นอกจากนี้ ไก่ยงั ถูกเลี้ยงในเนื้อที่ท่มี คี วามหนาแน่ นมากกว่า โดย
มีจานวนไก่ทเ่ี ลีย้ งต่อเนื้อที่ มากกว่าจานวนเป็ ดทีเ่ ลีย้ งต่อเนื้อที่ เพราะไก่มขี นาดเล็ก และไม่ต้องการพืน้ ที่ในการเคลื่อนไหว
มากนัก ทาให้การลงทุนเล้าไก่เมื่อเทียบต่อกิโลกรัม ต่ากว่าการลงทุนในเล้าเป็ ด
“ ความเปี ยกชืน้ ของพืน้ ฟาร์ม เนื่องจากพันธุกรรมและธรรมชาติของเป็ ดมีความแตกต่างจากไก่ โดยของเสียจากเป็ ดจะมี
ความชืน้ สูงกว่า ซึง่ ตรงข้ามกับไก่ทม่ี อี ุจจาระทีแ่ ห้งกว่า โรงเรือนทีเ่ ลี้ยงต้องให้ความสาคัญกับการจัดการเรื่องความชืน้
ต้องการความใส่ใจและเงินลงทุนมากกว่า
“ ระยะเวลาในการเลีย้ ง เนื่องจากโครงสร้างของไก่มขี นาดเล็กกว่าเป็ ด ทาให้ระยะเวลาในการเลีย้ งเพื่อให้ได้เนื้อไก่ทต่ี อ้ งการ
มีน้อยกว่า จึงเลีย้ งได้เร็วกว่าเป็ ดซึ่งมีโครงสร้างใหญ่และต้องใช้เวลาเลีย้ งให้ตวั โตมากกว่า
“ ส่วนผสมของอาหารและสูตรอาหาร ซึ่งเป็ ดจะมีความอ่อนไหวกับเชื้อรามากกว่าไก่มาก ดังนัน้ อาหารเป็ ดต้องมีคุณภาพสูง
และสะอาดกว่า รวมถึงมีความชืน้ ในอาหารต่า
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
“

การบริหารการเลีย้ งและโรงชาแหละมีความต่างกัน เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ทข่ี าย โดยเนื้อไก่มกั เน้นการชาแหละ
และขายเป็ นชิน้ ส่วน ในขณะที่เนื้อเป็ ดนัน้ จะเน้นขายเป็ นตัวเป็ ดมากกว่า ดังนัน้ ธุรกิจเป็ ดจึงมีความยากกว่าในเรื่องการ
ควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกขาย หากมีการบริหารจัดการฟาร์มเลีย้ งไม่ดี เป็ ดทีเ่ ข้าชาแหละจะมีขนาดแตกต่างกัน
มาก สร้างความลาบากในการบริหารจัดการ เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการทีเ่ ฉพาะเจาะจงในขนาดของตัวเป็ ดที่
ต้องการ และขนาดของเป็ ดทีล่ ูกค้าแต่ละรายต้องการก็มคี วามแตกต่างกัน นอกจากนี้กระบวนการถอนขนเป็ ดยังมีความ
ซับซ้อนกว่าไก่ เพราะลักษณะของขนเป็ ดและรูขมุ ขนของเป็ ดมีความแตกต่างจากไก่ และอาจพบว่ามีขนเป็ ดหลายเส้นที่
งอกออกมาจากรูขมุ ขนเดียว ทาให้ตอ้ งมีกระบวนการถอนขนหลายขัน้ ตอนมากกว่า

เนื่องจากข้อจากัดต่างๆ ดังกล่าว ทาให้เป็ นเรื่องไม่งา่ ยนักทีผ่ ู้ผลิตเนื้อไก่จะผันตัวเองเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดได้
ลูกค้าส่วนใหญ่ของผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่
“ ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร (Horeca) โดยกลุ่มลูกค้ามีได้ตงั ้ แต่ลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งดาเนินกิจการเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่มโี ครงข่ายขนาดใหญ่ (Hotel chains หรือ Restaurant chains) ไล่ไปจนถึงลูกค้ารายเล็กต่างๆ และ
ลักษณะการขายของลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นแบบธุรกิจถึงธุรกิจ
“ ผูค้ า้ ส่งเนื้อเป็ ด ซึง่ เป็ นผูก้ ระจายสินค้าให้กบั ร้านอาหารรายเล็ก หรือผูค้ า้ รายย่อยต่างๆ
“ ผูบ้ ริโภครายย่อย ซึ่งซื้อสินค้าผ่านผูค้ า้ รายย่อย และผูค้ า้ ปลีกต่างๆ ซึ่งรวมถึงช่องทางการขายแบบโมเดิรน์ เทรด โดยเป็ น
การกระจายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ต่างๆ
ในขณะที่ผู้ผลิตเนื้อเป็ ดรายย่อย หรือผูผ้ ลิตในระดับภูมภิ าคที่ไม่ได้ดาเนิ นธุรกิจเป็ นแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มักขายสินค้า
ให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร และผูค้ า้ รายย่อยทีม่ ขี นาดเล็กกว่า เนื่องจากผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายย่อยมักมีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า
และอาจผลิตเนื้อเป็ ดที่ม ีความสม่ าเสมอของคุณภาพที่ด้อยกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ เนื่องจากผู้ผลิต รายเล็กมักมีการลงทุนในการ
พัฒนาระบบการเพาะพันธุแ์ ละเลี้ยงเป็ ดเนื้อที่น้อยกว่าผูผ้ ลิตรายใหญ่ นอกจากนี้ ในตลาดส่งออกเนื้อเป็ ดที่มอี ตั ราการเติบโตสูง
นัน้ ผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายย่อย หรือผูผ้ ลิตในระดับภูมภิ าคอาจไม่ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานการส่งออก ทาให้ไม่สามารถส่ง ออก
ผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้
ปจั จัยที่เป็ นตัวผลักดันให้ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการผลิตเนื้อเป็ ดมากขึ้นนัน้ มี 6 ประการหลักด้วยกัน ซึ่งทาให้
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการก้าวขึน้ มาเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลกได้อย่างต่อเนื่อง โดยปจั จัยหลักที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรม
ให้เติบโตนัน้ ประกอบไปด้วย
พืน้ ทีใ่ นการเลีย้ งเป็ ดและความพร้อมของเกษตรกร
ประเทศที่มพี ้นื ฐานด้านการเกษตรและกสิกรรม มีพน้ื ที่ท่เี หมาะแก่ก ารเลี้ยงเป็ ด และมีเกษตรกรที่มศี กั ยภาพ จะสามารถเป็ น
ประเทศผู้ผลิตเนื้อเป็ ดได้ เนื่ องจากอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็ ดและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ด ต้องใช้วตั ถุดบิ ในระดับท้องถิ่น
สามารถทาการขนส่งเป็ ดทีย่ งั มีชวี ติ เข้าสูโ่ รงชาแหละและแปรรูปอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้น ทุนต่ า ดังนัน้ ประเทศที่มี
ความพร้อมในด้านการเกษตร มักมีความได้เปรียบและสามารถเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายใหญ่ได้
ประเทศไทยซึ่งมีรากฐานด้านการเกษตรที่ดี มีเกษตรกรที่มคี วามสามารถในการเลี้ยงเป็ ด และสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
เลี้ยงเป็ ดให้เป็ นแบบสมัยใหม่ เช่น การปรับเปลี่ยนฟาร์มเลี้ยงเป็ ดจากแบบฟาร์มเปิ ดให้เป็ นแบบฟาร์มปิ ด ทาให้อุตสาหกรรม
การผลิตเนื้อเป็ ดของประเทศไทยสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง
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ขีดความสามารถในการพัฒนาเนื้อเป็ ดให้ตรงตามความต้องการของตลาด
เป็ ดเนื้อที่เป็ นที่ต้องการของตลาดนัน้ จะต้องมีสดั ส่วนเนื้อที่สูง และสัดส่วนไขมันที่ต่ า นอกจากนัน้ เนื้อเป็ ดควรมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อุดมด้วยโปรตีนและให้พลังงานต่อผู้บริโภค (caloric value) ในระดับที่เหมาะสม โดยการผลิตเนื้อเป็ ดให้ได้
มาตรฐานดังกล่าว จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการเพาะพันธุเ์ ป็ ดเนื้อ และการเลี้ยงเป็ ด รวมถึงการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ท่ี
เหมาะสมตามช่วงอายุต่างๆ ของเป็ ด เพื่อให้ได้เนื้อเป็ ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งทีม่ ขี ดี ความสามารถในการพัฒนาเนื้อเป็ ดให้ตรงกับ ความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาวิธกี าร
เลี้ยงเป็ ดเพื่อให้ได้เนื้ อเป็ ดที่มคี ุณภาพดี สะอาดและปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาสูตรอาหารสาหรับเป็ ดที่มคี ุณค่าทางอาหาร
สาหรับเป็ ดทีส่ งู ยกระดับคุณภาพเนื้อเป็ ดแปรรูปให้สงู ขึน้
การพัฒนาการผลิตเนื้อเป็ ดให้เป็ นอุตสาหกรรม
ประเทศผู้นาเข้าเป็ ดรายใหญ่ของโลก เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีมาตรฐานการนาเข้าเนื้อเป็ ดในระดับที่เข้มข้น
ผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดเพื่อส่งออกไปยังประเทศดังกล่าว ต้องสามารถควบคุมคุณภาพในการเลี้ยงเป็ ดและแปรรูปเนื้อเป็ ด ได้ครบทุก
ขัน้ ตอนในวงจรการเลีย้ งและแปรรูปอาหาร จึงมีความจาเป็ นในการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อเป็ ดให้มคี วามทันสมัย โดย
ผูเ้ ล่นที่มศี กั ยภาพสูงนัน้ จาเป็ นต้องประกอบกิจการแบบครบวงจรในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม (value chain) เพื่อให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพของเนื้อเป็ ด สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถงึ ทีม่ าของเนื้อเป็ ดทีใ่ ช้ในการบริโภค และการควบคุมการผลิตในทุก
ขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต
ประเทศผู้ผลิตเนื้อ เป็ ดรายใหญ่ บางประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม มีระดับการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ยงั อยู่ในระดับต่ ากว่า
ประเทศไทย เนื่ อ งจากผู้ผลิตสมัยใหม่ยงั มีน้อ ย เกษตรกรนิ ยมเลี้ยงเป็ ดแบบเปิ ดตามไร่นาต่างๆ ท า ให้ไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของเนื้อเป็ ดให้อยู่ในระดับสูง และเป็ นที่ต้องการของตลาดในระดับสากลได้ ทาให้การผลิตเนื้อเป็ ดในประเทศเวียดนาม
เป็ นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคในประเทศเป็ นหลัก ปจั จัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ด้อยกว่าของ
ผูผ้ ลิตในบางประเทศ ส่งผลดีต่อผูผ้ ลิตไทยซึง่ มีศกั ยภาพสูง และได้รบั การยอมรับในระดับสากล
การควบคุมอุตสาหกรรมให้มคี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพในการควบคุมคุณภาพของเนื้อเป็ ด เช่น การกาหนดและควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงเป็ ดให้อยู่ในระดับสากล
มีการควบคุมในการออกใบอนุ ญาตเพื่อประกอบกิจการ ทัง้ ในการเลี้ยงเป็ ด และการแปรรูปเนื้อเป็ ด กอปรกับมีการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องจากกรมปศุสตั ว์ของประเทศนัน้ ๆ จะสามารถสร้างความมั ่นใจในการบริโภคเนื้อเป็ ดของผูบ้ ริโภคได้ นอกจากนัน้
มาตรการอันเข้มข้นในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ปีก เช่น โรคไข้หวัดนก จะทาให้เกิดความได้เปรียบอย่างมาก
ในการส่งออกเนื้อเป็ ดสดและเนื้อเป็ ดแปรรูป เนื่องจากผูน้ าเข้าเนื้อเป็ ดรายใหญ่ของโลกหลายราย มีกฎข้อห้ามในการนาเข้าเนื้อ
เป็ ดสดจากประเทศที่มกี ารระบาดของโรคไข้หวัดนก ดังที่ประเทศไทย ได้ประสบกับปญั หาดังกล่าวในปี 2547 ทาให้ประเทศ
ผูบ้ ริโภคเนื้อเป็ ดรายใหญ่ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น สั ่งระงับการนาเข้าเนื้อเป็ ดสดจากประเทศไทย ทาให้
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อเป็ ดในประเทศประสบปญั หาชะลอตัว โดยภายหลังจากการแก้ปญั หาโรคระบาดในสัตว์ปีกในประเทศ
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการยกเลิกการห้ามนาเข้าเนื้อเป็ ดสดจากไทยเข้าสู่สหภาพยุโรปในปี 2555 และการยกเลิกกฎที่
คล้ายกันในประเทศญี่ปุ่นในปี ปลายปี 2556 ทาให้ประเทศไทยสามารถเพิม่ ปริมาณการเลี้ยงเป็ ด และแปรรูปเนื้อเป็ ดเพื่อการ
ส่งออกได้มากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในตลาดใหญ่เหล่านัน้
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การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ประเทศที่มหี น่ วยงานภาครัฐที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะหน่ วยงานด้านปศุสตั ว์ ที่มคี วามรู้ความสามารถ มีการควบคุมอุตสาหกรรม
การผลิตเนื้อ เป็ ดที่ดี และได้รบั การยอมรับในระดับสากล จะสามารถสร้างความมั ่นใจจากผู้บริโภคในประเทศ กระตุ้นความ
ต้องการในการบริโภค ส่งผลดีต่อภาคการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด นอกจากนัน้ ประเทศทีม่ กี ารนาเข้าเนื้อเป็ ดจะสามารถมั ่นใจได้
ถึงกระบวนการผลิตของประเทศผูผ้ ลิต ทาให้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อเป็ ดเติบโตได้อย่างมั ่นคง
หน่ วยงานภาครัฐของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมปศุสตั ว์ มีการออกมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น ในการประกอบ
กิจการฟาร์มเลี้ยงเป็ ด และโรงชาแหละและแปรรูปเนื้อเป็ ด เช่น การต้องขอใบอนุ ญาตในการประกอบกิจการ การขออนุ ญาตใน
การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก การควบคุมและคัดกรองสัตว์ปีกที่มโี รคติดต่อ ไม่ให้สามารถแพร่เชื้อโรคได้ รวมถึงการฆ่าสัตว์ติดเชื้อ
เพื่อตัดตอนการระบาดของโรค มาตรการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อเป็ ด และสร้างความ
มั ่นใจแก่ผบู้ ริโภคเนื้อเป็ ดได้เป็ นอย่างดี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนาเข้าเนื้อเป็ ด
ประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็ นผู้นาเข้าเนื้ อเป็ ดรายใหญ่ของโลก มีมาตรการด้านภาษีเพื่อปกป้องเกษตรกรและอุตสาหกรรม
การเลีย้ งเป็ ดในสหภาพยุโรป โดยมีการป้องกันการทุ่มตลาด ผ่านการกาหนดโควตาการนาเข้าจากประเทศต่างๆ แต่ละประเทศ
มาตัง้ แต่ปี 2556 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นผูส้ ง่ ออกเนื้อเป็ ดรายใหญ่ ถูกกาหนดกาแพงภาษีสาหรับเนื้อเป็ ดปรุงสุกใน
อัตราตันละ 2,765 ยูโร (กิโลกรัมละ 2.765 ยูโร) ซึ่งสูงกว่าผู้ส่งออกรายอื่น เนื่องจากการนาเข้าเนื้อเป็ ดจากประเทศจีนนัน้ เข้า
ข่ายการทุ่มตลาด ส่วนเนื้อเป็ ดสดนัน้ สหภาพยุโรปยังมีคาสั ่งห้ามนาเข้าจากประเทศจีน เนื่องจากปญั หาเรื่องไข้หวัดนกระบาด
ในประเทศจีน
ประเทศไทยได้รบั ผลประโยชน์ ด้านโควตาจากสหภาพยุโรป โดยเนื้อเป็ ดปรุงสุกนัน้ จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.9 สาหรับ
ปริมาณการนาเข้า 13,500 ตันแรกในปี นนั ้ และต่อมาอัตราภาษีจะเพิม่ เป็ นตันละ 2,765 ยูโรสาหรับปริมาณนาเข้าที่เกินโควตา
ส่วนประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากไทย ได้รบั โควตานาเข้าเนื้อเป็ ดปรุงสุกเป็ นปริมาณเพียง 200 ตันในแต่ละปี ซึ่งระบบโควตานี้มี
ประโยชน์ต่อประเทศไทย เนื่องจากในกรอบอัตราภาษีต่านัน้ มีปริมาณการนาเข้าเนื้อเป็ ดที่ได้รบั อนุ ญาตมากเพียงพอ เมื่อเทียบ
กับปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ ดของไทยในแต่ละปี โดยในช่วง 12 ปี ระหว่าง 2545 ” 2556 นัน้ ปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ ดปรุงสุก
ของไทยเข้าสูส่ หภาพยุโรป มีมากทีส่ ดุ ในปี 2550 ทีร่ าว 13,000 ตัน และในช่วง 3 ปี ล่าสุด (ปี 2554 ” 2556) นัน้ ปริมาณส่งออก
เนื้อเป็ ดปรุงสุกของไทย มีมากทีส่ ดุ ทีร่ าว 6,900 ตันในปี 2554 แสดงให้เห็นได้วา่ ประเทศไทยยังสามารถส่งออกเนื้อเป็ ดไปสู่ทวีป
ยุโรปได้มากขึ้น เพราะปริมาณในโควตายังมีเหลือเพียงพอ ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีท่ดี ้อยกว่าประเทศไทย ทาให้ผผู้ ลิตเนื้อเป็ ดจากประเทศจีน ต้องกดราคาขายส่งออกเนื้อเป็ ดปรุงสุกลงมา
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กบั สินค้าจากประเทศไทย
2.2.2 กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยของบริษทั
กลุ่มลูกค้าในประเทศของบริษทั ฯ แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ดงั นี้
“ ผูป้ ระกอบการในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารขนาดใหญ่ (Horeca หรือ Hotel, Restaurants and Catering) ซึง่ ลูกค้ากลุ่มนี้
ดาเนินกิจการเป็ นสายธุรกิจ (Hotel chains หรือ Restaurant chains) หรือเป็ นลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริการ
อาหารขนาดใหญ่ ลักษณะการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นแบบธุรกิจถึงธุรกิจ โดยลูกค้าสาคัญของบริษทั ฯ เช่น
ร้านอาหาร MK ภัตตาคาร Four seasons และครัวการบินไทย เป็ นต้น
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“
“

กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น Makro, Big C, Tops ทีก่ ระจายสินค้าต่อไปยัง
กลุ่มผูบ้ ริโภคที่ซอ้ื ไปปรุงทานทีบ่ า้ น
กลุ่มลูกค้าขายส่ง ขายปลีกและลูกค้ารายย่อย ซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้าขายส่งทีร่ บั หน้าที่กระจายสินค้าต่อให้ผบู้ ริโภครายย่อยและ
ร้านอาหารขนาดเล็ก หรือเป็ นกลุ่มลูกค้ารายย่อยขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งซือ้ สินค้าโดยตรงจากบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ แบ่งกลุ่ม
ลูกค้าเพิม่ ตามวิธกี ารกระจายสินค้า และทีต่ งั ้ ของลูกค้าได้ดงั นี้
 กลุ่มลูกค้าทีม่ ารับเองหน้าโรงงาน ซึง่ ส่วนมากเป็ นผูค้ า้ ส่งเนื้อเป็ ดซึง่ เป็ นผูก้ ระจายสินค้าให้กบั ร้านอาหารรายเล็ก หรือ
ผูค้ า้ รายย่อยต่างๆ
 กลุ่มลูกค้าทีท่ างบริษทั ฯ นาสินค้าไปส่งในละแวก กทม. และ ปริมณฑล
 กลุ่มทีท่ างบริษทั ฯ นาสินค้าไปส่งในต่างจังหวัด
ช่องทางการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ในประเทศไทย (ปี 2555 –2557)
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ต่างจังหวัด

กลยุทธ์การขยายตลาดในประเทศไทย
ตลาดในประเทศยังคงมีความสาคัญกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มุง่ เน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั เช่น ร้านอาหาร MK หรือร้านค้าปลีก Makro ซึง่ เป็ นลูกค้ารายใหญ่ทม่ี มี ลู ค่าการซือ้ สินค้ากับบริษทั ฯ ที่
สูง ทัง้ นี้เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศให้อยูใ่ นระดับสูง
ตลาดต่างจังหวัดจะเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูงสาหรับบริษทั ฯ ในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบโมเดิรน์ เท
รดทีม่ กี ารเพิม่ สาขาในต่างจังหวัดมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับการเน้นการทาการตลาดในกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร (Horeca)
ในต่างจังหวัด อย่างไรก็ดี ตลาดในต่างจังหวัดมีความต้องการขนาดของตัวเป็ ดที่เล็กกว่าตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ ดให้มขี นาดเล็กลงตามความต้องการดังกล่าวด้วย ซึง่ การเจาะตลาดต่างจังหวัดมากขึน้
จะเป็ นการเพิม่ ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่บริษทั ฯ มากขึน้
บริษทั ฯ ยังเน้นในการขยายฐานลูกค้า โดยเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ในประเทศมากขึน้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแปรรูป
ชนิดต่างๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยบริษทั ฯ มุง่ มั ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าสูง เพื่อป้อนสู่
ตลาดมากขึน้ เช่นการพัฒนาและผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน (ready-to-eat) สาหรับลูกค้ารายย่อยทีม่ พี ฤติกรรมซือ้
อาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน และนามาอุ่นเพื่อรับประทานทีบ่ ้าน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถเจาะกลุ่ม ลูกค้าทีม่ วี ถิ ชี วี ติ
เร่งรีบมากขึน้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมเสิรฟ์ (ready-to-serve) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร
ปรุงสุกสาหรับกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร (Horeca) โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ซึง่ อาจยังไม่มคี วามพร้อมในการปรุงอาหารจากเนื้อเป็ ดให้มรี สชาติถูกปากของลูกค้า หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการ
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เตรียมอาหารเพื่อบริการแก่ลูกค้า เนื่องจากการปรุงอาหารจากเนื้อเป็ ด มักต้องการความชานาญเป็ นพิเศษ เป็ นเพราะเนื้อเป็ ด
นัน้ เป็ นเนื้อสัตว์ทจ่ี ดั ประเภทอยูต่ รงกลางระหว่างเนื้อขาว (เช่น เนื้อไก่หรือเนื้อหมู) และเนื้อแดง (เช่น เนื้อวัว ) ทาให้การปรุงเนื้อ
เป็ ดจาต้องมีวธิ เี ฉพาะตัว เพื่อให้ได้รสชาติของเนื้อทีด่ ี โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทงั ้ สองประเภทดังกล่าว จะเป็ นการเพิม่ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป
และเป็ นการขยายตลาดและช่องทางการจัด
จาหน่ ายให้แก่บริษทั ฯ อีกด้วย
บริษทั ฯ ยังมีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์จากเป็ ดเพื่อสร้างรายได้ โดยการขายผลพลอยได้จากการผลิตเนื้อเป็ ดใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องในเป็ ดและชิน้ ส่วนเป็ ดอื่นๆ ซึง่ บริโภคได้ รวมไปถึงขนเป็ ด ซึง่ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ เหล่านี้
สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงการค้า โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ เป็ นส่วน
หนึ่งของธุรกิจปกติ เพื่อสร้างรายได้ให้สงู ทีส่ ดุ แก่บริษทั ฯ
2.2.3 อุตสาหกรรมเนื้ อเปดในต่างประเทศ
ภูมภิ าคทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก คือทวีปเอเชียซึง่ มีความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดราว 3,400
พันตัน ในปี 2554 หรือคิดเป็ นราวร้อยละ 85 ของความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดของโลก มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
ราวร้อยละ 4.0 ต่อปี ในช่วง 3 ปี ก่อนหน้า ภูมภิ าคทีม่ คี วามต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดรองลงมาคือทวีปยุโรป ซึง่ มีความ
ต้องการราว 450 พันตัน ในปี 2554 และมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ราวร้อยละ 2.0 ต่อปี โดยความต้องการในการบริโภค
เนื้อเป็ ดของทัง้ สองภูมภิ าครวมกัน คิดเป็ นราวร้อยละ 96 ของความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดของโลก ดังนัน้ ตลาดของทัง้
สองภูมภิ าคจึงมีความสาคัญสาหรับผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดมากเป็ นอย่างยิง่ 1
อุปสงค์ของการบริโภคเนื้ อเปดของโลก
ความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดของทัง้ โลกในปี 2554 มีราว 4.2 ล้านตัน โดยประเทศทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากทีส่ ุด 25
ลาดับแรกของโลก มีอุปสงค์การบริโภคเนื้อเป็ ดราว 4 ล้านตัน โดยประเทศทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากทีส่ ดุ 5 ลาดับแรกของโลก
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั ่งเศส มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยในปี 2554 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการบริโภค
เนื้อเป็ ดที่ 2.7 ล้านตันต่อปี ประเทศฝรั ่งเศสมีการบริโภค 283 พันตันต่อปี ประเทศมาเลเซียมีการบริโภค 112 พันตันต่อปี
ประเทศเมียนมาร์และประเทศเวียดนาม มีการบริโภคในแต่ละประเทศอยูท่ ่ี 105 พันตันต่อปี ส่วนประเทศไทยนัน้ จัดว่ าเป็ น
ประเทศทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากทีส่ ดุ เป็ นลาดับที่ 6 ของโลก และมีการบริโภคเนื้อเป็ ดในปี 2554 ราว 79 พันตันต่อปี 2
ส่วนประเทศทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดต่อหัวประชากรมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ณ สิน้ ปี 2554 ได้แก่ ประเทศฝรั ่งเศส ซึง่ มีการบริโภค
เนื้อเป็ ดคิดเป็ น 4.49 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี ประเทศมาเลเซียมีการบริโภค 3.88 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี ประเทศฮังการีมกี ารบริโภค
3.69 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี ประเทศบัลแกเรียมีการบริโภค 2.91 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี และไต้หวันมีการบริโภค 2.81 กิโลกรัมต่อ
หัวต่อปี ส่วนผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายใหญ่ทส่ี ดุ ของโลกคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบริโภคเนื้อเป็ ดคิดเป็ น 2.03 กิโลกรัมต่อ
หัวต่อปี สาหรับประเทศไทย มีการบริโภคเนื้อเป็ ดคิดเป็ น 1.13 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี 3

1

ทีม่ า: การวิเคราะห์จากข้อมูลของ International Poultry Council โดยประมาณการบริโภคเนื้อเป็ ดจากประเทศซึง่ มีการผลิตเนื้อเป็ดมากทีส่ ดุ 25
อันดับแรกของโลก
2
3

ทีม่ า: International Poultry Council
ทีม่ า: International Poultry Council
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อุปสงค์การบริ โภคเนื้ อเปด ของประเทศที่มีการบริ โภคเนื้ อเปด
มากที่สดุ
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หมายเหตุ: 1. อัตราการเติบโตในช่วง 3 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 - 2554
ทีม่ า: International Poultry Council

ปจั จัยทีผ่ ลักดันให้มกี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากขึน้ มี 2 ปจั จัยหลัก ซึง่ กระตุน้ ให้อุปสงค์มกี ารขยายตัวต่อเนื่อง ดังนี้
ความนิยมในอาหารทีม่ สี ว่ นผสมจากเนื้อเป็ ด
อาหารประจาชาติท่มี สี ่วนผสมเป็ นเนื้อเป็ ด เป็ นปจั จัยสาคัญในการกระตุ้นความนิยมในการบริโภคเนื้อเป็ ด โดยเฉพาะอย่างยิง่
อาหารในทวีปเอเชีย เช่น อาหารจีน ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดที่มสี ่วนผสมของเนื้อเป็ ดในปริมาณที่สูง เช่น เป็ ดปกั กิ่ง เป็ ด
ย่าง เนื้อเป็ ดผัดกับเครื่องปรุงและเครื่องเทศชนิดต่างๆ นอกจากนี้ อาหารไทยยังใช้เนื้อเป็ ดเป็ นส่วนผสมสาคัญด้วย เช่น ข้าว
หน้าเป็ ด บะหมีเ่ ป็ ด เป็ ดย่าง แกงเผ็ดเป็ ดย่าง และเป็ ดพะโล้ เป็ นต้น ส่วนในทวีปยุโรปนัน้ เนื้อเป็ ดก็เป็ นวัตถุดบิ สาคัญในการ
ปรุงอาหารหลายประเภท เช่น เป็ ดอบทัง้ ตัว อกเป็ ดย่าง (seared duck breast fillet) น่ องเป็ ดกรอบ (duck confit) สลัดเป็ ด เป็ น
ต้น
ความนิ ยมและการแพร่ห ลายของอาหารที่ม ี ส่วนผสมจากเนื้ อ เป็ ดนัน้ เป็ น ผลมาจากความนิ ยมในรสชาติของเนื้ อ เป็ ด ที่มี
เอกลักษณ์และความกลมกล่อมเฉพาะตัว แตกต่างจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ และยังให้คณ
ุ ค่าทางสารอาหารและมีโปรตีนสูง จาก
คุณลักษณะดังกล่าว ทาให้อุปสงค์เนื้อเป็ ดสามารถขยายตัวได้แม้สภาวะเศรษฐกิจโลกประสบปญั หา ตัวอย่างเช่น ในสหภาพ
ยุโรป ซึ่งประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงในปี 2553 พบว่าความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดสามารถขยายตัวได้
โดยความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดในสหภาพยุโรปอยูท่ ่ี 0.84 กิโลกรัมต่อหัวประชากรในปี 2549 และปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 0.96
กิโลกรัมต่อหัวประชากรในปี 2554 หรือเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราเติบโตเฉลีย่ สะสมร้อยละ 3 ต่อปี
กาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในการบริโภคเนื้อสัตว์
ความพร้อมและกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ก็เป็ นส่วนสาคัญในการกระตุน้ ความต้องการในการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศ
ที่กาลังพัฒนาซึ่งมีอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจสูง และมีความนิยมในการบริโภคเนื้อเป็ ด เช่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง
เป็ นประเทศที่มปี ระชากรกว่า 1,300 ล้านคน และมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง ส่งผลให้ ประชากรในประเทศมีกาลังซื้อ
มากขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคให้มกี ารบริโภคเนื้อ สัตว์ม ากยิง่ ขึ้น พบว่ามีอตั ราการบริโภคเนื้ อเป็ ดต่อ หัว
ประชากรในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิม่ ขึ้นในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมราวร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 2549 ” 2554 ปจั จัย
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ดังกล่าวมีส่วนทาให้การผลิตเนื้อเป็ ดในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิม่ สูงขึน้ ในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมราวร้อยละ 5.5 ต่อปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน4
ในประเทศไทย ถึงแม้วา่ ความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดอาจชะลอตัวลงบ้าง ตัง้ แต่วกิ ฤติโรคไข้หวัดนกระบาดในปี 2547 ซึ่ง
สามารถควบคุมการระบาดได้ในเวลาต่อมา อุปสงค์ของการบริโภคเนื้อเป็ ดมีการปรับตัวสูงขึ้นตัง้ แต่ปี 2551 เป็ นต้นมา โดย
เพิม่ ขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัมต่อหัวประชากรต่อปี มาเป็ น 1.13 กิโลกรัมต่อหัวประชากรต่อปี ในปี 2554 หรือปรับตัวเพิม่ ขึ้นแบบ
เฉลีย่ สะสมราวร้อยละ 3 ต่อปี 5 ซึง่ การขยายตัวดังกล่าว เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งส่งผล
ให้กาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคมีมากขึน้
อุปทานของการผลิ ตเนื้ อเปดของโลก
ในด้านอุปทานนัน้ ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกของโลกในปี 2555 อยู่ท่ี 106 ล้านตัน6 โดยแบ่งเป็ น เนื้อไก่ 92.8 ล้านตัน ซึ่งคิด
เป็ นร้อยละ 88 ของปริมาณการผลิตของทัง้ โลก เนื้อไก่งวง 5.6 ล้านตัน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของปริมาณการผลิตของทัง้ โลก เนื้อ
เป็ ด 4.3 ล้านตัน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 4 ของปริมาณการผลิตของทัง้ โลก เนื้อห่านและไก่ต๊อก 2.8 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 3 ของ
ปริมาณการผลิตของทัง้ โลก โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ของปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกของทัง้ โลกในช่ วง 2551 –
2555 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.3 ในขณะทีอ่ ตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของปริมาณการผลิตเนื้อเป็ ดในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ท่รี อ้ ยละ 3.6
แสดงให้เห็นว่าเนื้อเป็ ดมีอตั ราการเติบโตทีส่ งู กว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของเนื้อสัตว์ปีกทุกชนิดรวมกัน ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์
ปี กทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในแต่ละปี สะท้อนถึงอุปสงค์ในการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกทีม่ ากขึน้ ตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
อุปทานการผลิ ตสัตว์ปีกของโลก พ ศ.

–

)

อุปทานการผลิ ตสัตว์ปีกของไทย พ ศ.

ล้านตัน
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ทีม่ า: FAO

ประเทศทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายใหญ่ทส่ี ดุ 5 ลาดับแรกของโลก ณ สิน้ ปี 2554 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั ่งเศส มาเลเซีย
เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งมีสดั ส่วนการผลิตทัง้ สิน้ คิดเป็ นร้อยละ 82 ของปริมาณการผลิตเนื้อเป็ ดของทัง้ โลก โดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีปริมาณการผลิตเนื้อเป็ ดทัง้ สิน้ 2.75 ล้านตันต่อปี ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 67 ของปริมาณการผลิตของทัง้ โลก ประเทศ
ฝรั ่งเศส มีปริมาณการผลิตเนื้อเป็ ดทัง้ สิน้ ราว 290,000 ตันต่อปี ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 7 ของปริมาณการผลิตของทัง้ โลก ส่วน

4
5
6

ทีม่ า: International Poultry Council
ทีม่ า: International Poultry Council
ทีม่ า: FAO
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ประเทศมาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนามนัน้ แต่ละประเทศมีสดั ส่วนการผลิตอยู่ท่รี าวร้อยละ 3 ของปริมาณการผลิตเนื้อเป็ ด
ของทัง้ โลก7
อุปทานการผลิ ตเนื้ อเปดของประเทศที่มีการผลิ ตเนื้ อเปด
มากที่สดุ
ลาดับแรกของโลก พ ศ
)
พันตัน
2,800

2,750
291

200
113

100

105

105

82

69

68

63

59
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เกาหลีใต้
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เวียดนาม

อัตราการเติบโต
เฉลีย่ สะสมต่อปี
(ร้อยละ)1

-

-

หมายเหตุ: 1. อัตราการเติบโตในช่วง 3 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 - 2554
ทีม่ า: International Poultry Council

สาหรับประเทศไทยนัน้ ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกในปี 2555 อยู่ท่ี 1.35 ล้านตัน8 หรือคิดเป็ นสัดส่วนราวร้อยละ 1.3 ของ
ปริมาณการผลิตของทัง้ โลก โดยเนื้อสัตว์ปีกทีผ่ ลิตมากที่สุดคือเนื้อไก่ ซึ่งมีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 1.27 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
94 ของปริมาณการผลิตทัง้ หมด ในขณะทีเ่ นื้อเป็ ดมีปริมาณการผลิตที่ราว 83,000 ตัน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 6 ของปริมาณการผลิต
ทัง้ หมด โดยการผลิตเนื้อเป็ ดส่วนใหญ่นนั ้ เป็ นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่การส่งออกเนื้อเป็ ดของไทย มี
สัดส่วนราวร้อยละ 10 ของการผลิตทัง้ หมด โดย ณ สิน้ ปี 2554 ประเทศไทยจัดเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายใหญ่ท่สี ุดลาดับที่ 6 ของ
โลก ซึง่ ผลิตเนื้อเป็ ดทัง้ สิน้ คิดเป็ นร้อยละ 2 ของปริมาณการผลิตเนื้อเป็ ดของทัง้ โลก9
การส่งออกเนื้ อเปดจากประเทศไทย
ตลาดเนื้อเป็ ดส่งออกของประเทศไทยมีมูลค่า 1,967 ล้านบาทในปี 2556 และมีปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ ดที่ 9,585 ตัน แต่เมื่อ
เทียบกับอดีตแล้ว การส่งออกเนื้อเป็ ดไทยมีการหดตัวลงจากปี 2552 ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ ดสูงสุดที่ 14,700 ตัน โดย
การหดตัวของการส่งออกเนื้อเป็ ด เกิดขึน้ ในช่วงปี 2553 ” 2555 ซึ่งตลาดส่งออกหลักคือทวีปยุโรปนัน้ ประสบปญั หาเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ทาให้การส่งออกเนื้อเป็ ดจากไทยได้รบั ผลกระทบ กอปรกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ จากเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจาก
ประเทศจีน ซึ่งมีปริมาณการส่งออกไปสหภาพยุโรปที่มากขึน้ เนื่อ งจากมีราคาที่ต่ ากว่าเนื้อเป็ ดจากประเทศไทยเล็กน้อย ทาให้
สามารถตีตลาดของประเทศไทยในกลุ่มลูกค้าที่มคี วามอ่อนไหวต่อราคาเนื้อเป็ ดได้ อย่างไรก็ดี ในปี 2556 นัน้ ตลาดส่งออกเนื้อ
เป็ ดของไทยมีสญ
ั ญาณการฟื้นตัว โดยปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ ดขยายตัวราวร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมา
จากการกาหนดระบบโควตานาเข้าเนื้อเป็ ดในทวีปยุโรป ซึ่ง เริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนมีนาคม 2556 ทาให้เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจาก
ประเทศจีนมีต้นทุนนาเข้าที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การยกเลิกกฎการห้ามนาเข้าเนื้อ เป็ ดสดจากไทยเข้าสู่สหภาพยุโรปในวันที่ 2
กรกฎาคม 2555 ยังทาให้ปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ ดสดจากไทยปรับตัวดีขน้ึ ตามลาดับ นอกจากนี้ การยกเลิกกฎการห้าม
7

ทีม่ า: International Poultry Council
ทีม่ า: FAO
9
ทีม่ า: International Poultry Council
8
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นาเข้าเนื้อเป็ ดสดจากไทยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นัน้ จะส่งผลดีต่อการส่งออกเนื้อเป็ ดสดจากไทยอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะประเทศญี่ปนุ่ เป็ นประเทศทีม่ กี ารนาเข้าเนื้อเป็ ดสุทธิมากทีส่ ดุ เป็ นลาดับที่ 2 ของโลก
มูลคาและปริมาณสงออกเนื้อเป็ ดจากประเทศไทย
การส่งออกเนื้อเป็ ดจากประเทศไทย มีการหดตัวอย่างรุนแรงในปี 2547 ซึ่งเป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกใน
ประเทศไทย แต่สถานการณ์ได้มกี ารปรับตัวดีข้นึ ตามลาดับ เนื่องจากประเทศไทยได้ส่งออกเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกมาทดแทน
เนื้อเป็ ดดิบมากขึน้ ส่วนภาวะการชะลอตัวของการส่งออกเนื้อเป็ ดในปี พ.ศ. 2553 นัน้ เป็ นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึน้ จากเนื้อ
เป็ ดแปรรูปปรุงสุกที่ส่งออกมาจากประเทศจีนสู่สหภาพยุโรป ซึ่งปี 2552 เป็ นปี แรกที่สหภาพยุโรปมีการอนุ ญาตให้นาเข้าเนื้อ
เป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากประเทศจีน
มูลค่าส่งออกเนื้ อเปดจากประเทศไทย พ ศ
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ปริ มาณส่งออกเนื้ อเปดจากประเทศไทย พ ศ.
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นอกเหนือจากตลาดในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นแล้ว ประเทศไทยยังมีศกั ยภาพในการส่งออกเนื้อเป็ ดคุณภาพไปยังประเทศ
ผูบ้ ริโภคเนื้อเป็ ดรายใหญ่ในภูมภิ าคอาเซียน เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นประเทศผู้บริโภคเนื้อเป็ ดรายใหญ่ และมี
ความต้องการในการบริโภคเนื้ อ เป็ ดปี ละ 105 พันตัน และ 30 พันตัน ตามลาดับ 10 นอกจากนี้ ประเทศดังกล่าวยังเป็ นผู้นา
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เข้าเนื้อเป็ ดสุทธิ เนื่องจากปริมาณการผลิตในประเทศ มีไม่เพียงพอกับความต้องการในการบริโภค ตลาดรัสเซียก็เป็ นตลาดที่มี
ศักยภาพเช่นกัน มีปริมาณการนาเข้า 2,924 ตันในปี 255411 ดังนัน้ การส่งออกไปยังภูมภิ าคอาเซียน และตลาดใหญ่เช่นรัสเซีย
ยังเป็ นช่องทางในการส่งออกเนื้อเป็ ดของไทยอีกช่องทางหนึ่ง
ความน่ าสนใจของตลาดในทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียเป็ นทวีปทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากทีส่ ดุ เป็ นลาดับแรกของโลก เนื่องจากมีอาหารทีป่ รุงจากเนื้อเป็ ดที่หลากหลาย
ได้รบั ความนิยมในการบริโภคจากประชากรในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ คี วามต้องการในการ
บริโภคเนื้อเป็ ดมากทีส่ ดุ ในโลกที่ราว 2,700 พันตันต่อปี ในปี 2554 และคิดเป็ นราวร้อยละ 67 ของความต้องการในการบริโภค
เนื้อเป็ ดของทัง้ โลก นอกจากนี้ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย ยังเป็ น
ประเทศทีม่ คี วามต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ดสูงเป็ นลาดับที่ 2 ถึง 5 ตามลาดับ และเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพด้วยอัตราการ
เติบโตทีส่ งู
อุปสงค์การบริ โภคเนื้ อเปดของประเทศที่มีการบริ โภคเนื้ อเปด
มากที่สดุ
ลาดับแรกของทวีปเอเชีย พ ศ
)
พันตัน

มูลค่านาเข้าเนื้ อเปดสุทธิ ของประเทศที่มีการนาเข้าเนื้ อเปดสุทธิ
มากที่สดุ
ลาดับแรกของทวีปเอเชีย พ ศ 6) 3
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หมายเหตุ: 1. อัตราการเติบโตในช่วงปี 2551 – 2554 2. อัตราการเติบโตในช่วงปี 2554 – 2556 3. ใช้รายงานตัวเลขการนาเข้าในปี 2556 เนื่องจากยังไม่ได้มกี ารรายงานข้อมูลการนาเข้าในปี
2557 ของประเทศผูน้ าเข้ารายใหญ่บางประเทศ เช่น ฮ่องกง ทีม่ า: International Poultry Council และ Trade Map

ในแง่ของโอกาสในการส่งออกเนื้อเป็ ดไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียนัน้ ตลาดใหญ่ทม่ี กี ารนาเข้าสุทธิมากทีส่ ดุ 3 ลาดับแรกของ
ภูมภิ าค ได้แก่ ญี่ปนุ่ ฮ่องกง และคูเวต ซึง่ มีมลู ค่านาเข้าสุทธิประมาณ 94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 25
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ ผูเ้ ล่นในตลาดดังกล่าวไม่สามารถผลิตเนื้อเป็ ดเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคเนื้อเป็ ด
ในประเทศนัน้ ๆ ได้ทงั ้ หมด จึงเป็ นโอกาสสาหรับผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดจากประเทศอื่น ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ดงั กล่ าวเพื่อไปขายยัง
ประเทศเหล่านัน้
การแข่งขันระหว่างประเทศผู้ผลิ ต เพื่อขายให้แก่ผ้บู ริโภครายให ่ในทวีปเอเชีย
ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูงของทวีปเอเชีย
เนื่องจากการผลิตเนื้อเป็ ดในญี่ป่นุ มีไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ
ประชากรในประเทศ ทาให้ตอ้ งพึง่ พาการนาเข้าจากประเทศอื่น อย่างไรก็ดี ญี่ปนุ่ นิยมนาเข้าเนื้อเป็ ดประเภทเนื้อดิบเพื่อนาไป
ปรุงสุกต่อในประเทศญี่ปนุ่ และมีมาตรฐานการนาเข้าที่เข้มงวดในระดับทีค่ ล้ายคลึงกับสหภาพยุโรป ทาให้ประเทศทีส่ ง่ ออกเนื้อ
11
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เป็ ดแบบดิบไปยังตลาดญี่ปุ่นนัน้ ต้องเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานสูงเพื่อการส่งออก กล่าวคือ ต้องไม่มกี ารระบาดของโรคไข้หวัด
นก มีมาตรฐานฟาร์มเลีย้ งเป็ ด และวิธกี ารเลีย้ งเป็ ดในระดับทีก่ าหนดไว้ มีการรักษาสวัสดิภาพสัตว์ในการเลีย้ ง (animal welfare)
มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทัง้ สายการผลิต ตัง้ แต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า มีการรับรองคุณภาพในการผลิต เช่น GMP และ
การควบคุมแบคทีเรียทีอ่ าจเจอปนมาในกระบวนการผลิต เช่น HACCP นอกจากนัน้ ยังต้องเป็ นประเทศทีไ่ ด้รบั การรับรองใน
การนาเข้าจากญี่ปนุ่ ด้วย จากมาตรการทีเ่ ข้มงวดดังกล่าว ทาให้ผผู้ ลิตเนื้อเป็ ดรายใหญ่ในทวีปเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม หรือ
เกาหลีใต้ ไม่สามารถส่งออกเนื้อเป็ ดแบบดิบไปยังญี่ปนุ่ ได้ เนื่องจากปญั หาการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ดงั กล่าว ทาให้อาจมีเชือ้ โรคที่เป็ นอันตรายทีอ่ าจปนเปื้ อนอยูไ่ ด้ ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสของผูส้ ง่ ออกหลัก คือ ไทย และบราซิล
ในการขายผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดไปยังญี่ปนุ่ และหากพิจารณาถึงต้นทุนของสินค้าแล้ว ไทยมีความได้เปรียบคูแ่ ข่งอยูม่ าก เนื่องจาก
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังญี่ปนุ่ มีต่ากว่าต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากบราซิลไปญี่ปนุ่ ทาให้ผสู้ ง่ ออกเนื้อเป็ ดแบบ
ดิบจากไทย มีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดญี่ปนุ่ เป็ นอย่างมาก ซึง่ หากไทยสามารถรักษาการบริหารจัดการไม่ให้มกี าร
ระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ ดังเช่นทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ญี่ปนุ่ จะเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูงอย่างต่อเนื่องสาหรับการส่งออกของ
ผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดไทยในอนาคต
ส่วนตลาดนาเข้าเนื้อเป็ ดในฮ่องกง มีศกั ยภาพสูงทีส่ ดุ อันดับ 2 ในทวีปเอเชีย แต่ผสู้ ง่ ออกหลักไปยังตลาดนัน้ คือประเทศจีน
เนื่องจากความใกล้ชดิ ของทาเลของตลาดและผูผ้ ลิต ทาให้ต้นทุนในการขนส่งต่า นอกจากนี้ ความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษา
และวัฒนธรรม ทาให้การค้าขายระหว่างกันมีความสะดวกมากขึน้ จึงทาให้จนี มีสว่ นแบ่งทางการตลาดในฮ่องกงสูงมาก
ความสามารถของบริษทั ในการส่งออกผลิ ตภัณฑ์เนื้ อเปดในภูมิภาคเอเชีย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตเนื้อเป็ ดมาเป็ นระยะเวลายาวนาน และมีสายสัมพันธ์ทด่ี กี บั คูค่ า้ ในหลายประเทศ รวมทัง้ ญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ น
ตลาดส่งออกใหญ่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การยอมรับในเรื่องของคุณภาพสินค้า ซึง่ มีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด
ตัง้ แต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า มีมาตรฐานการเลีย้ งเป็ ดเพื่อป้องกันการติดเชือ้ โรคในเป็ ด พร้อมทัง้ สามารถสอบกลับได้ถงึ ทีม่ าของ
สินค้าทีข่ ายให้แก่ผบู้ ริโภคในแต่ละครัง้ ทาให้สร้างความมั ่นใจให้กบั คู่คา้ ของบริษทั ฯ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูค้ า้
ส่งเนื้อเป็ ดทีม่ ชี ่อื เสียงและมีสว่ นแบ่งทางการตลาดทีส่ งู ในญี่ปุ่น ซึง่ จุดแข็งของบริษทั ฯ ในด้านกระบวนการผลิตทีไ่ ด้รบั การ
ควบคุมอย่างใกล้ชดิ และได้มาตรฐานทุกขัน้ ตอน รวมถึงคุณภาพของสินค้าทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ ทาให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันในตลาดใหญ่ๆ ในทวีปเอเชีย และทาให้ลูกค้าเลือกทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดจากบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับการส่งออกเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกนัน้ คูแ่ ข่งสาคัญของบริษทั ฯ คือ ผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้
เวียดนาม มาเลเซีย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนนัน้ มีศกั ยภาพในการผลิตเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกด้วยราคาถูก เนื่องจาก
มีตน้ ทุนในการผลิตต่า และเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายใหญ่ทส่ี ุดของโลก อย่างไรก็ดี ผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
เกาหลีใต้ ไม่สามารถส่งออกเนื้อเป็ ดสดได้ เนื่องจากปญั หาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ทาให้ประเทศเหล่านี้แข่งขัน
กับบริษทั ฯ ในตลาดเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีมาตรฐานการผลิตที่ได้รบั การยอมรับในระดับ
นานาชาติ และมีคณ
ุ ภาพสินค้าในระดับสูง ทาให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ แข่งขันกับสินค้าเนื้อเป็ ดในกลุ่มพรีเมียม ซึง่ เป็ นกลุ่มสินค้าที่
มีคณ
ุ ภาพสูงกว่าสินค้าทีผ่ ลิตจากผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มสินค้าพรีเมียมยังมีศกั ยภาพในการเติบโต
สูงในตลาดสาคัญๆ ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีม่ เี พิม่ สูงขึน้
ผลิตภัณฑ์ขนเป็ ดของบริษทั ฯ เป็ นทีน่ ิยมในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยบริษทั ฯ มีการขายขนเป็ ดทีล่ า้ งทาความสะอาดและ
อบแห้งแล้ว ผ่านการประมูลด้วยระบบ e-auction เพื่อขายขนเป็ ดโดยตรงให้กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มทีไ่ ต้หวัน
เป็ นการตัดเรื่องพ่อค้าคนกลางออกจากกระบวนการขายสินค้า และเพิม่ การแข่งขันในด้านการเสนอราคาซือ้ ของผูซ้ อ้ื เพื่อทาให้
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ราคาขายผลิตภัณฑ์ขนเป็ ดของบริษทั มีมลู ค่าสูงทีส่ ดุ โดยการประมูลดังกล่าว เป็ นการสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ จากผลพลอยได้
ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ดของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดร่วมกันกับลูกค้ามากขึน้ โดยให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการ และอนุญาตให้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิตทีโ่ รงงานของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในวันทีม่ กี ารผลิตสินค้า
สาหรับลูกค้านัน้ ๆ สร้างความโปร่งใสในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้สนิ ค้ามีคณ
ุ ลักษณะตรงตามทีล่ ูกค้าคาดหวัง เป็ นการผลิต
และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคสุดท้ายอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ โอกาสทางการค้าแก่คู่คา้ ทีอ่ ยูใ่ นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีมากขึน้ ในอนาคต ภายหลังจากการเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community ” AEC) ซึง่ จะมีมาตรการผ่อนปรนด้านภาษีในการค้าระหว่างกันของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิก ทาให้บริษทั ฯ มีโอกาสในการเปิ ดตลาดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นนั ้ เป็ นผูบ้ ริโภคเนื้อเป็ ดรายใหญ่ของเอเชีย นอกจากนี้ การขยายตลาดไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทย เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว โดยการค้าข้ามชายแดน ยังเป็ นอีกช่องทางหนึ่งซึง่ บริษทั ฯ ได้เริม่ ดาเนินการแล้ว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในอนาคต โดยประเมินโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการ
ในการบริโภคเนื้อเป็ ดภายในประเทศนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ตลาดในทวีปเอเชียทีบ่ ริษทั ฯ เล็งเห็นศักยภาพ ได้แก่ จีน เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย โดยรูปแบบในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ เหล่านัน้ เป็ นได้ทงั ้ วิธกี ารส่งออกผลิตภัณฑ์จากฐานการผลิตใน
ประเทศไทย การลงทุนสร้างฐานการผลิตในตลาดใหม่ ซึง่ ลงทุนโดยบริษทั ฯ เอง หรือผ่านการร่วมทุนกับคูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพ หรือ
การเข้าซือ้ กิจการของผูผ้ ลิตรายอื่นทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้า
ความน่ าสนใจของตลาดในทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปเป็ นภูมภิ าคทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากเป็ นลาดับสองของโลก คิดเป็ นราวร้อยละ 11 ของการบริโภคเนื้อเป็ ดของทัง้
โลกในปี 2554 ประเทศทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคนี้คอื ฝรั ่งเศส เป็ นผลมาจากความนิยมในการรับประทาน
ตับเป็ ด (Foie gras) ซึง่ เป็ นหนึ่งในอาหารประจาชาติทไ่ี ด้รบั ความนิยมสูง นอกจากนี้ ยังมีการนาเนื้อเป็ ดมาเป็ นส่วนประกอบ
สาคัญในอาหารหลากหลายประเภท โดยฝรั ่งเศสเป็ นประเทศทีม่ กี ารบริโภคเนื้อเป็ ดต่อหัวประชากร (per capita consumption)
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก โดยมีการบริโภค 4.5 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี ในปี 2554 ทาให้อุตสาหกรรมเลีย้ งเป็ ดเพื่อการผลิตตับเป็ ดและเนื้อ
เป็ ดสาหรับการบริโภค มีขนาดใหญ่และขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนประเทศผูบ้ ริโภคเนื้ อเป็ ดในยุโรปทีใ่ หญ่รองลงมา ได้แก่ เยอรมัน
และฮังการี ซึง่ เป็ นประเทศผูส้ ง่ ออกเนื้อเป็ ดสุทธิรายใหญ่ของยุโรป
ทวีปยุโรปเป็ นทวีปทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายสาคัญของโลก และยังเป็ นผูส้ ง่ ออกเนื้อเป็ ดสุทธิ โดยมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
เป็ ดของประเทศในทวีปยุโรปในปี 2557 คิดเป็ นประมาณ 1,140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนมูลค่านาเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อเป็ ดนัน้
คิดเป็ นประมาณ 1,005 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทาให้มลู ค่าส่งออกสุทธิคดิ เป็ นประมาณ 530 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตด้วยอัตรา
เติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี รอ้ ยละ 20 ในช่วงระหว่างปี 2554 - 2557
ในแง่ของโอกาสในการค้าขายเนื้อเป็ ดในภูมภิ าคยุโรปนัน้ ตลาดใหญ่ทม่ี กี ารนาเข้าสุทธิของผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดมากทีส่ ดุ 3 ลาดับ
แรกของภูมภิ าคในปี 2557 ได้แก่ เยอรมัน สหราชอาณาจักร และสเปน ซึง่ มีมลู ค่านาเข้าสุทธิราว 145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 121
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของการนาเข้าสุทธิของประเทศหลัก
ดังกล่าวแล้ว อาจพบว่ามูลค่าของตลาดนาเข้าอาจหดตัวลงบ้างในบางประเทศ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวใน
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ภูมภิ าคยุโรป ทาให้ผบู้ ริโภคมีความอ่อนไหวในด้านราคา และหันไปซือ้ สินค้าบริโภคทีม่ รี าคาถูกลง แต่หากพิจารณาปริมาณการ
บริโภคเนื้อเป็ ดของทัง้ ภูมภิ าคยุโรปนัน้ พบว่ายังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2554 การบริโภคเนื้อเป็ ดมี
อัตราขยายตัวเฉลีย่ สะสมราวร้อยละ 2.0 ต่อปี ในช่วง 3 ปี ก่อนหน้า และมีอตั ราขยายตัวเฉลีย่ สะสมราวร้อยละ 3.3 ต่อปี ในช่วง 5
ปี ก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ภูมภิ าคนี้อาจประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ปริมาณการบริโภคเนื้อเป็ ดยังสามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
อุปสงค์การบริ โภคเนื้ อเปดของประเทศที่มีการบริ โภคเนื้ อเปด
มากที่สดุ 7 ลาดับแรกของทวีปยุโรป พ ศ
)
พันตัน

มูลค่านาเข้าเนื้ อเปดสุทธิ ของประเทศที่มีการนาเข้าเนื้ อเปดสุทธิ
มากที่สดุ
ลาดับแรกของทวีปยุโรป พ ศ 7)
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ฝรั ่งเศส

อัตราการเติบโต
เฉลีย่ สะสมต่อปี
(ร้อยละ)1

46

50

17

ออสเตรีย

22

20

สวิ ตเซอร์แลนด์

36

สาธารณรั เชก

37

40

อัตราการเติบโต
เฉลีย่ สะสมต่อปี
17.8 -2.9 -3.4 16.5 7.7 -14.9 3.4
(ร้อยละ)2

2.3 30.1 -5.8

หมายเหตุ: 1. อัตราการเติบโตในช่วงตัง้ แต่ปี 2551 – 2554 2. อัตราการเติบโตในช่วงตัง้ แต่ปี 2554 - 2556
ทีม่ า: International Poultry Council และ FAO

การแข่งขันระหว่างประเทศผู้ผลิ ต เพื่อขายให้แก่ผ้บู ริโภครายให ่ในทวีปยุโรป
เนื่องจากสหภาพยุโรปมีมาตรการทางภาษีทผ่ี อ่ นปรนมากสาหรับการค้าขายระหว่างกันของประเทศสมาชิก ทาให้การค้าขาย
สินค้าเนื้อเป็ ดทาได้อย่างเสรี อย่างไรก็ดี ประเทศต่างๆ บางประเทศในสหภาพยุโรปอาจไม่นิยมนาเข้าเนื้อเป็ ดจากประเทศทีม่ ี
การบังคับเป็ ดให้รบั ประทานอาหาร (Force feeding) ตัวอย่างเช่น ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ เยอรมัน
อิตาลี และลักเซมเบิรก์ ทีอ่ อกกฎหมายห้ามเลีย้ งเป็ ดด้วยวิธกี ารบังคับเป็ ดให้รบั ประทานอาหาร ทาให้เนื้อเป็ ดจากฝรั ่งเศสอาจ
ไม่ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคของประเทศอื่นในสหภาพยุโรปทีม่ คี วามอนุรกั ษ์นิยมมากนัก เนื่องจากเป็ ดในประเทศฝรั ่งเศสที่
ถูกเลีย้ งเพื่อตับเป็ ดนัน้ มักถูกเลี้ยงด้วยวิธบี งั คับให้รบั ประทานอาหาร ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสให้ผผู้ ลิตเนื้อเป็ ดทีเ่ ลี้ยงเป็ ดได้ต าม
มาตรฐานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์ (animal welfare) สามารถผลิตเนื้อเป็ ดเพื่อป้อนให้ผบู้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใน
การบริโภคสูง
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นผูส้ ง่ ออกเนื้อเป็ ดรายใหญ่ลาดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากฝรั ่งเศส ฮังการี และเยอรมัน โดยประเทศ
เนเธอร์แลนด์มมี ลู ค่าการส่งออกเนื้อเป็ ดประมาณ 92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 และขยายตัวด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อ
ปี ทร่ี อ้ ยละ 6 ในช่วงปี 2555 - 2557 โดยมูลค่าการส่งออกเนื้อเป็ ดจากประเทศเนเธอร์แลนด์คดิ เป็ นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่า
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดของประเทศในทวีปยุโรปทัง้ หมด
ประเทศเนเธอร์แลนด์ยงั ตัง้ อยูใ่ นตาแหน่งทีม่ ศี กั ยภาพในการค้าและขนส่งเนื้อเป็ ดสูง โดยประเทศเนเธอร์แลนด์มที ต่ี งั ้ อยูต่ ดิ กับ
ประเทศเยอรมัน ซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภคและผูค้ า้ เนื้อเป็ ดรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ โอกาสทางการค้าเนื้อเป็ ดระหว่างประเทศ
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เนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ยังเปิ ดกว้าง เนื่องจากคุณภาพเนื้อเป็ ดทีไ่ ด้รบั การยอมรับ และต้นทุนขนส่ง
สินค้าในภูมภิ าคยุโรปทีต่ ่ า
สาเหตุทป่ี ระเทศเนเธอร์แลนด์สามารถเป็ นผูส้ ง่ ออกเนื้อเป็ ดรายใหญ่ของยุโรปได้นนั ้ เป็ นเพราะความพร้อมของอุตสาหกรรมการ
เลีย้ งสัตว์ปีก ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มมี ายาวนาน มีวธิ กี ารเลีย้ งตามมาตรฐานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์ มี
กระบวนการผลิตทีท่ นั สมัยและควบคุมคุณภาพตัง้ แต่ตน้ น้ าไปจนถึงปลายน้ า ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการลดต้นทุนและเพิม่ ผลิต
ภาพในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตโดยกลุ่มบริษทั DTH ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั ความ
เชื่อถือจากผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างสูง เนื่องจากบริษทั ทาธุรกิจเลีย้ งสัตว์ปีกและแปรรูปเนื้อเป็ ดมากว่า 50 ปี และจัดเป็ นผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ดว้ ย
จากปจั จัยดังกล่าว ทาให้ผผู้ ลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์มสี ว่ นแบ่งทางการตลาดในยุโรปสูง และมีศกั ยภาพในการส่งสินค้าไปขาย
ในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากไม่มภี าระทีจ่ ะต้องชาระภาษีนาเข้า รวมถึงมีตน้ ทุนค่าขนส่งภายในภูมภิ าคทีต่ ่า ทาให้
สินค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รบั ความนิยมและได้รบั การยอมรับในวงกว้าง
ผูเ้ ล่นเป็ ดเนื้อรายใหญ่ท่สี ุด 3 รายในทวีปยุโรป ได้แก่ Kiskunhallis (ประเทศฮังการี) Gressingham (สหราชอาณาจักร) และ
Wiassenhof (ประเทศเยอรมัน) ส่วนผูผ้ ลิตรายใหญ่ในเนเธอร์แลนด์มสี องรายด้วยกัน คือ Tomassen Duck-To (หมายถึง TDT
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ) และ VSE
กาลังการผลิตเนื้อเป็ ดของผูผ้ ลิตเป็ ดเนื้อรายให ของทวีปยุโรป ไมนับรวมเป็ ดทีใ่ ช้สาหรับผลิตตับเป็ ด
กาลังการผลิ ตเปดเนื้ อของผู้ผลิ ตรายให ่ในยุโรป
ล้านตัวต่อปี
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ทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

ตลาดเนื้อเป็ ดในทวีปยุโรปมีพฒ
ั นาการไปในการเพิม่ มูลค่าสินค้าจากผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ด มีการค้าแบบปลีกและการพัฒนาอาหาร
ส าเร็จ รู ป มากขึ้น ซึ่ง กลุ่ ม ลู ก ค้า หลัก ในอดีต คือ ผู้ค้า ส่ง เนื้ อ เป็ ด เชื้อ สายเอเชีย ต่ า งๆ (เช่ น ผู้ป ระกอบกิจ การร้า นค้า ปลีก
supermarket ขายของจีน หรือร้านอาหารจีน) ได้ถูกลดความสาคัญลง และตลาดเนื้อเป็ ดเริม่ ถูกทดแทนด้วยผูค้ า้ ปลีก (retailers)
และผูใ้ ห้บริการด้านอาหาร (food service providers) มากขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภครายย่อยเปลี่ยนไป มีการซื้อเนื้อ
เป็ ดจากผูค้ า้ รายย่อย และมีความต้องการบริโภคสินค้าพร้อมรับประทานมากขึน้
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 64

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะสินค้าที่เป็ นที่นิยมในแต่ละประเทศในทวีปยุโรป ยังมีความแตกต่างกันมากขึน้ เช่น เป็ ดตัวแบบตัดหัวพร้อมอบ ได้รบั
ความนิยมในตลาดเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั ่งเศส สเปน และเบลเยีย่ ม เป็ ดตัวแบบมีหวั ได้รบั ความนิยมจากลูกค้าเชื้อสายจีนที่
ประกอบกิจการร้านอาหารจีน ขาและน่ องเป็ ดได้รบั ความนิยมในโปรตุเกส ส่วนตับได้รบั ความนิยมในฝรั ่งเศส เป็ นต้น ทาให้มี
การผลิตเนื้อเป็ ดและชิ้นส่วนเป็ ดที่แตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศมากขึ้น และผูป้ ระกอบกิจการผลิตเนื้อเป็ ด ต้อง
ปรับตัวตามกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ า ดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตจึงมี
ส่วนช่วยอย่างมากในการลดต้นทุน
สืบเนื่ อ งจากลักษณะการขายเนื้อ เป็ ดสู่ผู้บริโภครายย่อยที่มมี ากขึ้น ท าให้มคี วามจาเป็ นต้องมีการพัฒ นาตราสินค้าเนื้ อเป็ ด
(Brand) ให้แข็งแกร่งขึน้ ทัง้ แบบตราสินค้าของผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดเอง หรือตราสินค้าของผูค้ า้ ปลีกต่างๆ (Private label) รวมทัง้ ต้อง
กระจายสินค้าผ่านหลายประเทศในทวีปยุโรปมากขึน้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มต่างๆ
ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจของสหภาพยุโรปประสบภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้ามากขึน้ จึงเปิ ดโอกาส
ให้ผสู้ ง่ ออกเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากจีนได้เข้ามาตีตลาดเนื้อเป็ ดในสหภาพยุโรป เนื่องจากราคาสินค้าจากจีนมีราคาทีต่ ่ ากว่า
ราคาเนื้อเป็ ดในตลาดยุโรปมาก แต่คณะกรรมาธิการทางการค้าของสหภาพยุโรป ได้มคี วามเห็นว่า ผูส้ ง่ ออกสินค้าเนื้ อเป็ ดแปร
รูปปรุงสุกจากจีนมีพฤติกรรมการทุ่มตลาด จึงออกมาตรการโควตานาเข้าเนื้อเป็ ด เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อเป็ ด และ
ปกป้องเกษตรกรในสหภาพยุโรป ทาให้สนิ ค้าเนื้อเป็ ดจากจีนต้องชาระภาษีนาเข้าในอัตราทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้ราคาขายสูงขึน้ ด้วย
มาตรการโควตาดังกล่าวไม่มกี าหนดหมดอายุ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตเนื้อเป็ ดรายใหญ่ในทวีปยุโรปจะได้รบั ประโยชน์จากมาตรการโควตา
ดังกล่าวต่อไป
อย่างไรก็ดี เมื่อเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปมีการฟื้นตัวแล้ว จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีกาลังซือ้ มากขึน้ คาดว่าจะทาให้ราคาสินค้าเนื้อ
เป็ ดสามารถปรับตัวได้สงู ขึน้ เป็ นประโยชน์โดยตรงแก่ผผู้ ลิตสินค้าเนื้อเป็ ดแปรรูปในทวีปยุโรป
ความสามารถของบริษทั ในการขายผลิ ตภัณฑ์เนื้ อเปดในภูมิภาคยุโรป
เนื่องจากกลุ่มบริษทั DTH ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ดาเนินธุรกิจมานาน และได้รบั การยอมรับในเรื่องคุณภาพสินค้า ทาให้
บริษทั สามารถส่งสินค้าไปขายยังประเทศผูบ้ ริโภคเนื้อเป็ ดรายใหญ่ในสหภาพยุโรปหลายประเทศ รวมถึง เยอรมัน ฝรั ่งเศส
สเปน และ สหราชอาณาจักร
กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษทั DTH แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ดงั นี้

กลุ่มผูค้ า้ ส่งซึง่ รับหน้าทีก่ ระจายสินค้าต่อให้รา้ นอาหารต่างๆ โดยลูกค้าสาคัญของบริษทั ฯ เช่น K+H Foods, Hanos,
Kappers Foods, Nowaco, Winner Foods และ Wijen Food Products โดยลูกค้ากลุ่มนี้มสี ดั ส่วนการขายประมาณร้อย
ละ 69

ผูป้ ระกอบการในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารขนาดใหญ่ (Horeca หรือ Hotel, Restaurants and Catering) ซึง่ ลูกค้า
กลุ่มนี้ดาเนินกิจการเป็ นสายธุรกิจ (Hotel chains หรือ Restaurant chains) หรือเป็ นลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร และผู้
ให้บริการอาหารขนาดใหญ่ ลักษณะการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นแบบธุรกิจถึงธุรกิจ โดยลูกค้ากลุ่มนี้มสี ดั ส่วน
การขายประมาณร้อยละ 23

กลุ่มร้านค้าปลีก ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น Edeka และ Rewe ทีก่ ระจายสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคราย
ย่อย โดยลูกค้ากลุ่มนี้มสี ดั ส่วนการขายประมาณร้อยละ 9
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บริษทั ฯ มีนโยบายในการใช้ฐานการผลิตทัง้ ในประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในเชิงทาเลทีต่ งั ้ และต้นทุน
เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดไปยังตลาดทีม่ ศี กั ยภาพดังกล่าว เพื่อให้ได้ตน้ ทุนสินค้าทีป่ ลายทาง (landed cost) ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
เนื่องจากการผลิตสินค้าบางประเภท
เช่น
เนื้อเป็ ดแปรรูปพร้อมปรุงทีผ่ ลิตได้จากฐานการผลิตทัง้ ในประเทศไทยและ
เนเธอร์แลนด์ ไม่ได้มคี วามแตกต่างกันมากในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของเนื้อเป็ ด
แปรรูปปรุงสุกนัน้ กลุ่มบริษทั DTH สามารถสมัครขอโควตานาเข้าเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกทีผ่ ลิตจากประเทศไทย เพื่อนาเข้า
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ไปขายยังสหภาพยุโรป ทาให้สนิ ค้าเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกทีข่ ายในตลาดยุโรป มีทงั ้ ผลิตภัณฑ์ทม่ี าจาก
การส่งออกของบริษทั ฯ และผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตที่ Lucky Duck ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปปรุงสุกในระดับพรีเมียม รวมถึง
ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานต่างๆ (ready-to-eat) ทาให้กลุ่มบริษทั DTH มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ ายให้กบั
ผูบ้ ริโภคกลุ่มต่างๆ ในทวีปยุโรป
2.2.4 กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศของบริษทั
สาหรับลูกค้าจากต่างประเทศนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ทีม่ กี ารทาธุรกิจในลักษณะการค้า (trading company) ทีน่ าสินค้าของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทีผ่ ลิตจากในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปกระจายต่อในประเทศนัน้ ๆ
ยอดขายส่งออกของบริษทั ฯ (โดยไม่ได้รวมยอดขายของกลุ่มบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และหักรายได้ระหว่างส่วนงานออก
แล้ว) เป็ นดังตารางดังต่อไปนี้ โดย ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ ทาการส่งออกไปยังลูกค้าใน 16 ประเทศ
ปี 2555
อันดับ

ปี 2556

ปี 2557

ประเทศ

ล้านบาท

1 สหราชอาณาจักร
2 ญี่ปนุ่

498.5

51

488.4

51

550.1

39

18.1

2

21.9

2

392.9

28

3 เวียดนาม

20.3

2

27.6

3

154.8

11

4 จีน

63.3

6

29.4

3

81.9

6

5 รัสเซีย

4.8

0

16.4

2

75.3

5

6 ไต้หวัน

119.1

12

260.2

27

48.2

3

7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

14.1

1

26.6

3

38.3

3

8 สวิสเซอร์แลนด์

22.0

2

22.2

2

36.1

3

3.1

0

2.8

0

6.9

0

10 ฝรั ่งเศส

6.5

1

14.4

2

6.8

0

11 นอร์เวย์

4.9

1

7.3

1

5.7

0

12 เกาะรียเู นี่ยน

0.0

0

2.0

0

5.1

0

13 อินเดีย

0.0

0

0.2

0

5.0

0

14 เบลเยียม

5.2

1

0.0

0

2.7

0

15 ลาว

0.0

0

0.0

0

0.9

0

16 สิงคโปร์

0.0

0

0.0

0

0.5

0

17 เดนมาร์ก

15.3

2

8.6

1

0.0

0

18 เยอรมัน

6.1

1

0.0

0

0.0

0

9 แอฟริกาใต้

ร้อยละ

ล้านบาท
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ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ปี 2555
อันดับ

ประเทศ

19 ฮ่องกง
20 เนเธอร์แลนด์
รวม

ล้านบาท

ปี 2556

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1.8

0

0.0

0

0.0

0

171.4

18

28.2

3

0.0

0

974.5

100

956.4

100

1,411.1

100

หมายเหตุ: บริษทั ฯ ทาการขายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าสุดท้ายในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยตรง ก่อนทีร่ ะบบโควตานาเข้าเนื้อเป็ ดของสหภาพยุโรปจะถูก
กาหนดขึน้ ในปี 2556 โดยหลังจากทีม่ รี ะบบโควตาแล้ว บริษทั ฯ ทาการส่งออกผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะขายในสหภาพยุโรป ผ่านกลุม่ บริษทั ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และบันทึกเป็ นยอดขายของกลุม่ บริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ รายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังไต้หวัน เป็ นรายได้จาก
การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนเป็ ด ซึง่ รายได้ทล่ี ดลงในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 เป็นผลมาจากราคาขนเป็ ดทีล่ ดลง

ส่วนลูกค้าของกลุ่มบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มาจากประเทศต่างๆ ดังตารางดังต่อไปนี้
อันดับ

ประเทศ

1 ในประเทศเนเธอร์แลนด์

2555
ล้านยูโร

2556
ร้อยละ

ล้านยูโร

2557
ร้อยละ

ล้านยูโร

ร้อยละ

23.8

51

26.4

46

27.6

48

2 เยอรมัน

11.3

24

18.7

33

14.9

26

3 ฝรั ่งเศส

2.4

5

2.7

5

3.4

6

4 สเปน

2.8

6

2.7

5

2.3

4

5 เดนมาร์ก

0.7

1

0.6

1

1.8

3

6 เบลเยีย่ ม

1.8

4

1.8

3

1.8

3

7 สหราชอาณาจักร

1.3

3

1.0

2

1.7

3

8 สวีเดน

0.5

1

0.7

1

0.9

2

9 ไอร์แลนด์

0.5

1

0.7

1

0.8

1

10 อิตาลี

0.3

1

0.3

0

0.6

1

11 เกาหลีใต้

0.0

0

0.0

0

0.5

1

12 นอร์เวย์

0.3

1

0.6

1

0.4

1

13 โปรตุเกส

0.3

1

0.3

1

0.3

0

14 สวิตเซอร์แลนด์

0.2

0

0.2

0

0.2

0

15 แลตเวีย

0.2

0

0.2

0

0.1

0

16 ฟินแลนด์

0.1

0

0.0

0

0.1

0

17 ลักเซมเบอร์ก

0.1

0

0.1

0

0.1

0

18 โปแลนด์

0.0

0

0.1

0

0.1

0

19 สิงคโปร์

0.1

0

0.0

0

0.1

0

20 อื่นๆ

0.3

1

0.5

1

0.2

0

รวม

46.9

100

57.5

100

57.8

100

ต่างประเทศ:
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ฯ ในตลาดนาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดของประเทศผูน้ าเข้ารายใหญ่ทส่ี ุด 30 รายแรก
ของโลกในปี 2557 ซึ่งคิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ เนื้อเป็ ดของบริษัทฯ เทียบกับ มูลค่าการนาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ด
สามารถแสดงได้ดงั รูปภาพต่อไปนี้
มูลค่าการนาเข้าผลิ ตภัณฑ์เนื้ อเปดของประเทศผูน้ าเข้ารายให ่ที่สดุ 30 รายแรกของโลก
และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษทั (ปี 2557)
อัตราการเติ บโตเฉลี่ย
สะสมต่อปี ของตลาด
ส่วนแบ่งของกลุ่ม
นาเข้าในปี 2555 –
บริ ษทั ร้อยละ)
2557 ร้อยละ)
เยอรมัน
สหราชอาณาจักร
ฝรังเศส
่
ญีป่ นุ่
เบลเยีย่ ม
สเปน
เดนมาร์ก
เนเธอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
โปรตุเกส
ไอร์แลนด์
อิตาลี
เกาหลีใต้
สวีเดน
แคนาดา
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
สโลเวเกีย
ลักเซมเบอร์ก
กรีซ
โรมาเนีย
เม็กซิโก
ฮังการี
แลตเวีย
โปแลนด์
ฟินแลนด์
ลิธวั เนีย
สโลเวเนีย

23
21
18
16
13
12
12
10
9
9

27

41

31

70

55

129

104

82

254
154

6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
0

10

20

30

40

50

ยอดขายจากธุรกิจในประเทศไทย

60

70

80

90

100

110

120

ยอดขายจากธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์

130

140

150

7.7
12.4
3.6
11.6
2.9
4.4
4.3
39.9
5.8
1.7
5.9
5.4
10.2
22.2
5.0
2.5
3.8
-

10.6
-6.6
0.3
15.2
-2.1
2.0
11.6
1.6
-6.4
-1.1
3.5
26.7
5.0
25.0
-8.0
-5.0
-9.1
-21.2
-10.7
15.1
0.3
16.0
13.9
41.8
-6.4
56.5
14.7
13.3
13.8
14.0

260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การส่งออกโดยผูเ้ ล่นรายอืน่ ๆ

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทั ในตลาดนาเข้าเนื้อเป็ดของประเทศเนเธอร์แลนด์ นับรวมยอดขายผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดทีผ่ ลิตและจาหน่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์ และยอดขายทีเ่ กิดจากการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตในประเทศไทย ทีม่ า: Trade Map

2.6 กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิ จ
2.6.1 ใบอนุญาตและข้อกาหนดภายใต้กฎหมายสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ การประกอบกิจการฟาร์มเลีย้ งเป็ ด โรงฟกั ไข่ โรงงานชาแหละเป็ ด และโรงผลิตอาหารสัตว์ ถือเป็ นการประกอบ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะต้องได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพจาก
หน่ วยงานท้องถิน่ ของรัฐก่อนเริม่ ดาเนินการธุรกิจนัน้ ๆ ซึง่ เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตขึน้ อยูก่ บั สถานทีต่ งั ้ ของสถานประกอบ
กิจการนัน้
นอกจากนัน้ ใบอนุญาตทีอ่ อกให้แต่ละใบจะครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ประกอบกิจการเพียงประเภทเดียวในสถาน
ประกอบกิจการหนึ่งแห่ง ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงต้องขอใบอนุญาตแยกต่างหากสาหรับฟาร์มเลีย้ งเป็ ดแต่ละฟาร์ม รวมถึงโรงฟกั
ไข่ โรงงานชาแหละเป็ ด และโรงผลิตอาหารสัตว์แต่ละโรง โดยใบอนุ ญาตดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจะต้องยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุก่อนวันสิน้ อายุของใบอนุญาตนัน้ ทัง้ นี้ ใบอนุญาตจะได้รบั การต่อ
อายุกต็ ่อเมื่อการดาเนินกิจการนัน้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าการดาเนิ น
กิจการไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ใบอนุญาตดังกล่าวก็อาจถูกเพิกถอนโดยหน่วยงานท้องถิน่ ของรัฐที่
เกีย่ วข้อง และผูป้ ระกอบการทีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุญาต จะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการได้ใหม่ภายใน 1 ปี นบั
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 68

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
แต่วนั ทีม่ กี ารเพิกถอนใบอนุญาต ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าผูป้ ระกอบการดาเนินกิจการโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
นอกจากนี้พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยังได้กาหนดให้ผทู้ จ่ี ดั ตัง้ สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
ในอาคารหรือพืน้ ทีใ่ ดซึง่ มีพน้ื ทีเ่ กิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาด ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุก่อนวันสิน้ อายุของใบอนุญาต การประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารทีท่ าจากเป็ ดและมีการเก็บอาหารไว้ในโรงงาน
ซึง่ มีพน้ื ทีเ่ ก็บอาหารมากกว่า 200 ตารางเมตรจึงถือว่าเป็ นการจัดตัง้ สถานทีส่ ะสมอาหารตามกฎหมายฉบับนี้ หากปรากฏว่า
ผูป้ ระกอบการจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
2.6.2 ใบอนุญาตและข้อกาหนดภายใต้กฎหมายโรงงาน
ตามพระราชบัญ ญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 ผู้ป ระกอบการจะต้อ งได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การโรงงานจากกรมโรงงา น
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนการดาเนินการ (1) ฆ่าสัตว์ ล้าง ชาแหละ แกะ หรือบด สัตว์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
สัตว์ ไม่ว่าโรงงานจะมีกาลังผลิตเท่าใดก็ตาม และ (2) ผลิตอาหารสัตว์ท่มี เี ครื่องจักรที่มกี าลังผลิตเกินกว่า 50 แรงม้า หรือใช้
คนงานเกิ น กว่ า 50 คน นอกจากนี้ ก ารขยายหรือ การโอนกิ จ การโรงงานดัง กล่ า วก็ จ ะต้ อ งได้ ร ับ อนุ ญ าตอีก ด้ ว ย ทัง้ นี้
ผูป้ ระกอบการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดภายใต้พระราชบัญญัตโิ รงงาน ซึ่งรวมถึง (1) สถานที่ตงั ้ สภาพแวดล้อม โครงสร้าง
อาคารทัง้ ภายในและภายนอก (2) สภาพและชนิดของเครื่องจักรรวมถึงอุ ปกรณ์ท่ใี ช้ในโรงงาน (3) การดาเนินการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับลูกจ้าง (4) การควบคุมมลภาวะซึ่งรวมถึงการบาบัดน้ าเสียและการควบคุมเสียง (5) การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย และ (6) ข้อกาหนดอื่น ๆ ทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาต เป็ นต้น โดยทั ่วไปใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานจะมีอายุ 5 ปี นับ
แต่วนั ที่เริ่ม ประกอบกิจการและผู้ไ ด้รบั ใบอนุ ญ าตจะต้อ งยื่นขอต่อ อายุใบอนุ ญ าตก่อ นวันที่ใ บอนุ ญ าตสิ้นอายุ หากผู้ขอต่ อ
ใบอนุ ญ าตปฏิบตั ิตามเงื่อ นไขและหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดจะได้รบั การต่อ อายุใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงานคราวละ 5 ปี
ผูป้ ระกอบการใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตจะต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000
บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และในกรณีท่ผี ปู้ ระกอบการเป็ นนิตบิ ุคคล กรรมการและผูจ้ ดั การจะต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ดว้ ย
เว้นแต่บุคคลเหล่านัน้ จะสามารถพิสูจน์ ได้ว่าในการกระท าความผิดดังกล่าวตนมิ ได้รู้เห็นหรือ ยินยอมในการกระท าความผิด
ดังกล่าว
2.6.3 ใบอนุญาตและข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานชาแหละสัตว์ และการชาแหละสัตว์
การประกอบกิจการโรงชาแหละสัตว์ หรือโรงพักสัตว์ และการดาเนินการชาแหละสัตว์นนั ้ อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตคิ วบคุมการ
ฆ่าสัตว์ และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 โดยภายใต้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ผปู้ ระกอบการจะต้องได้รบั ใบอนุญาตตัง้ โรงชาแหละ
สัตว์ หรือใบอนุญาตตัง้ โรงพักสัตว์ และใบอนุญาตให้ชาแหละสัตว์จากกรมปศุสตั ว์ ทัง้ นี้ โรงงานชาแหละเป็ ดทีจ่ ะได้รบั อนุญาต
จะต้องมีมาตรฐานตามทีก่ าหนดในด้านต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อมโดยรอบ สถานที่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ระบบ
กาจัดของเสียและระบบถ่ายเทอากาศ สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ความสะอาดของเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ทุกชนิด ขัน้ ตอนในการชาแหละเป็ ด มาตรการการป้องกันโรคระบาด รวมถึงการขนส่งเคลื่อนย้ายเป็ ดเข้าโรงงาน
ชาแหละเป็ ด เป็ นต้น ก่อนการชาแหละเป็ ดนัน้ เป็ ดทุกตัวจะต้องได้รบั การตรวจจากพนักงานจากกรมปศุสตั ว์เพื่อตรวจสอบว่า
เป็ ดแต่ละตัวไม่มโี รคหรือไม่มลี กั ษณะทีไ่ ม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็ นอาหาร และภายหลังจากการฆ่าจะมีการตรวจสอบเนื้อ เป็ ดอีก
ครัง้ เนื้อเป็ ดทีผ่ า่ นการตรวจสอบและผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดจะต้องได้รบั การประทับตรารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เช่นนัน้
ผูป้ ระกอบการจะไม่ได้รบั อนุญาตให้นาเนื้อเป็ ดออกจากโรงงานชาแหละเป็ ด และโดยพนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจทาลายเนื้อเป็ ด
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ทีไ่ ด้ไม่ผา่ นเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าผูป้ ระกอบการดาเนินการตัง้ โรงงานชาแหละเป็ ดหรือ
ทาการชาแหละเป็ ดโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากกรมปศุสตั ว์ จะต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ
ทัง้ จาทัง้ ปรับ
2.6.4 ใบอนุญาตและข้อกาหนดเกี่ยวกับการผลิตและการนาเข้าอาหารเพื่อจาหน่าย
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 ได้กาหนดให้ผทู้ ป่ี ระกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารหรือนาเข้าอาหารเพื่อจาหน่ายต้องได้รบั
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหาร และ (2) ในอนุญาตนาเข้าหรือสั ่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทัง้ นี้ เมื่อผูป้ ระกอบการได้รบั อนุญาตแล้วจะต้องผลิตหรือนาเข้าอาหารให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตและข้อกาหนดของ
กฎหมายด้านต่างๆ โดยใบอนุญาตผลิตอาหารหรือนาเข้าอาหารนัน้ จะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ท่ี 3 หลังจากวันทีอ่ อก
ใบอนุญาต ทัง้ นี้ หากผูร้ บั อนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ย่นื คาขอก่อนทีใ่ บอนุญาตจะสิน้ อายุ หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการผลิตอาหารหรือนาเข้าอาหารเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต ผูป้ ระกอบการดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3
ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
2.6.5 ใบอนุญาตและข้อกาหนดเกี่ยวกับการผลิต การนาเข้า และการขายอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ผูป้ ระกอบการต้องได้รบั (1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ซึง่ มีอายุ 3
ปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต (2) ใบอนุญาตนาเข้าอาหารสัตว์ ซึง่ มีอายุ 1 ปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต และ (3) ใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์จากกรมปศุสตั ว์ ทัง้ นี้ เมื่อผูป้ ระกอบการได้รบั ใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้าอาหารสัตว์แล้วให้ถอื ว่าผูป้ ระกอบการ
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตขายอาหารสัตว์ทต่ี นเองผลิตด้วย โดยใบอนุญาตขายอาหารสัตว์จะใช้ได้จนถึงวันสิน้ ปี ปฏิทนิ แห่งปี
ทีอ่ อกใบอนุญาต ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตทัง้ 3 ประเภทจะต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันสิน้ อายุและการดาเนินการ
อนุญาตให้ต่ออายุจะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารยื่นเอกสารขอต่ออายุครบถ้วน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต ผูป้ ระกอบการดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และหากมีการขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
5,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ โดยกรณีท่นี ิตบิ ุคคลเป็ นผูก้ ระทาความผิด กรรมการของนิตบิ ุคคลนัน้ ต้องระวางโทษทีก่ าหนดไว้
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บุคคลนัน้ จะสามารถพิสจู น์ได้วา่ ตนไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็นหรือยินยอมในการกระทาความผิดดังกล่าว
นอกจากนัน้ ภายใต้พระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 เมื่อผูป้ ระกอบการได้รบั อนุญาตผลิตอาหารสัตว์
นาเข้า หรือขายอาหารสัตว์ชนิดใดแล้ว ผูป้ ระกอบการจะต้องนาอาหารสัตว์นนั ้ ๆ ขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสตั ว์ และ
ผูป้ ระกอบการจะสามารถผลิตนาเข้า หรือขายอาหารสัตว์นนั ้ ได้ต่อเมื่อได้รบั ใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์แล้ว ทัง้ นี้
ใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์นนั ้ ไม่มกี าหนดวันสิน้ อายุ เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าอาหารสัตว์ทไ่ี ด้ขน้ึ ทะเบียนไว้ไม่มี
การผลิตหรือนาเข้าเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าอาหารสัตว์นนั ้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สตั ว์ อาจมีการ
ยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตว์ได้ หากผูใ้ ดผลิตเพื่อขาย หรือนาเข้าเพื่อขายซึง่ อาหารสัตว์ทม่ี ไิ ด้ขน้ึ ทะเบียนต้องระวาง
โทษจาคุกตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และในกรณีทผ่ี ใู้ ดขายอาหารสัตว์ท่ี
มิได้ขน้ึ ทะเบียนต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
2.6.6 ใบอนุญาตและข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาเข้า การขายและเคลื่อนย้ายสัตว์มชี วี ติ และซากสัตว์
พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 วางหลักเกณฑ์ควบคุมการนาเข้า การขายและการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ดังต่อไปนี้
 สัตว์มชี วี ติ รวมถึง เป็ ด
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 ไข่สาหรับใช้ผลิตเป็ ดเนื้อ และ
 ซากสัตว์ ได้แก่ ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ทต่ี ายแล้ว และยังไม่ได้แปรสภาพเป็ นอาหารสุก หรืออาหาร
สาเร็จรูป
ผูป้ ระกอบการจะต้องได้รบั ใบอนุญาตจากกรมปศุสตั ว์ในการนาเข้า การขายและเคลื่อนย้ายภายในประเทศซึง่ สัตว์หรือซากสัตว์
โดยใบอนุญาตนาเข้าจะออกให้เป็ นรายครัง้ ส่วนใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์นนั ้ จะสิน้ อายุในวันสิน้ ปี ปฏิทนิ แห่งปี ท่ี
ออกใบอนุญาต นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ขา้ มเขตจังหวัดก็จะต้องได้รบั อนุญาตจากสัตว์แพทย์ทอ้ งถิน่ อีกด้วย
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ อื ใบอนุญาตกระทาการฝา่ ฝื นเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาตก็อาจถูกสั ่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ นอกจากนัน้ หากผูป้ ระกอบการดาเนินการนาเข้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รบั อนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ในกรณีท่ผี ปู้ ระกอบการดาเนินการขายสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รบั
ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการ
ดาเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000
บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
2.6.7 ใบอนุญาตผลิตเชือ้ โรคและพิษจากสัตว์
พระราชบัญญัตเิ ชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 กาหนดห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต ครอบครอง จาหน่ าย นาเข้า ส่งออกหรือนาผ่าน
ซึง่ เชือ้ โรค หรือพิษจากสัตว์ เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาต สาหรับกิจการฟาร์มเลีย้ งเป็ ดนัน้ เมื่อมีการประกอบกิจการทีเ่ ข้าข่าย
ข้างต้นจึงต้องดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเมื่อได้รบั ใบอนุญาตแล้วจะต้องดาเนินการผลิต ครอบครอง
จาหน่ าย นาเข้า ส่งออกหรือนาผ่านซึง่ เชือ้ โรค หรือพิษจากสัตว์ตามเงื่อนไขของใบอนุญาต และดาเนินการภายในสถานทีท่ ร่ี ะบุ
ไว้ในใบอนุญาตเว้นแต่เป็ นการจาหน่ายตรงต่อผูร้ บั ใบอนุญาตรายอื่น อีกทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตนิ ้ี
โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ทอ่ี อกใบอนุญาต ทัง้ นี้ หากผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ย่นื คาขอก่อนทีใ่ บอนุ ญาตจะสิน้ อายุ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการผลิต ครอบครอง จาหน่ าย นาเข้า ส่งออกหรือ
นาผ่านซึง่ เชือ้ โรค หรือพิษจากสัตว์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต ผูป้ ระกอบการดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่
เกิน 100,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
2.6.8 ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ภายใต้พระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้กาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) สาหรับการประกอบกิจการฟาร์มเลีย้ งเป็ ด และโรงชาแหละเป็ ด
โดยมาตรฐานดังกล่าวได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารการดาเนินกิจการทีด่ ใี นด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) สถานทีต่ งั ้ และแผนผังของ
สถานประกอบการ ลักษณะของอาคาร (2) การบริหารจัดการและการบันทึกข้อมูล (3) สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ และ (4)
สภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกว่าจะนามาตรฐานเกษตรไปปรับใช้กบั กิจการของตน
หรือไม่ เนื่องจากไม่ใช่มาตรฐานบังคับทีผ่ ปู้ ระกอบการทุกรายต้องนามาปรับใช้ สาหรับผูป้ ระกอบการที่ดาเนินการตามมาตรฐาน
ข้างต้นและประสงค์จะขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว สามารถยื่นคาขอรับการตรวจสอบจากผูใ้ ห้บริการรับรองมาตรฐานเพื่อรับ
ใบรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสตั ว์ โดยใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อก
2.6.9 หนังสือรับรองฮาลาล
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การรับรองมาตรฐานฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยการดาเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.
2552 ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตตามขัน้ ตอนมาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
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และบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ทัง้ นี้ การกาหนด
มาตรฐานฮาลาลเป็ น ความสมัค รใจส าหรับ ผู้ป ระกอบการที่ม ีค วามประสงค์จ ะผลิต และจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ฮ าลาลและใช้
เครื่องหมายฮาลาลเท่านัน้ ผูป้ ระกอบการที่มคี วามประสงค์จะผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะต้องขอหนังสือรับรองฮาลาล
และใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะต้องแยกอุปกรณ์และวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิต รวมถึง
การเก็บรักษา ขนส่ง และการจัดผลิตภัณฑ์อ อกจาหน่ าย จะต้องเป็ นไปตามหลักฮาลาลและจะต้องแยกต่างหากไม่ปะปนกับสิง่
ต้องห้ามตามศาสนาอิสลาม ส่วนการประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ขัน้ ตอนการชาแหละสัตว์ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ประกาศกาหนดไว้ นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการจะต้องจัด ให้มที ่ปี รึกษาฮาลาลประ
จาโรงงานชาแหละ และสถานทีแ่ ปรรูปชิน้ ส่วนสัตว์เพื่อทาหน้าทีค่ วบคุมกระบวนการในโรงงานชาแหละสัตว์ตลอดเวลา อย่างไรก็
ดี หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูป้ ระกอบกิจการที่ได้รบั รองฮาลาลปฏิบตั ผิ ดิ ต่อระเบียบหรือข้อบังคับที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
กลางอิส ลามแห่ ง ประเทศไทยมีอ านาจยกเลิก การรับ รองฮาลาลและยกเลิก หนั ง สือ ให้ใ ช้เ ครื่อ งหมายรับ รองฮาลาล โดย
ผูป้ ระกอบการทีถ่ ูกยกเลิกการรับรองจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ท่มี เี ครื่องหมายรับรองฮาลาลของตนให้หมดจากท้องตลาดภายใน 90
วัน และผูป้ ระกอบการรายนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิย่นื คาขอให้รบั รองฮาลาลหรือขอใช้เครื่องหมายฮาลาลใหม่อกี เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
2.7

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

2.7.1 การจัดหาวัตถุดิบของการผลิ ตในประเทศไทย
วัตถุดบิ ทีส่ าคัญในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็ ดของบริษทั ฯ ในประเทศไทย คือ เป็ ดเนื้อเพื่อแปรรูป พ่อแม่พนั ธุ์เป็ ด และ
วัตถุดบิ อาหารสัตว์
การจัดหาเปดเนื้ อเพื่อแปรรูป
เป็ ดเนื้อ เป็ นวัตถุดบิ ที่สาคัญของกระบวนการแปรรูปเป็ ด บริษทั ฯ จาเป็ นต้องจัดหาเป็ ดเนื้อ ที่ม ีความสมบูรณ์ให้เพียงพอต่อ
ประมาณการณ์การผลิตเป็ ดสดและเป็ ดแปรรูปของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะจัดหาเป็ ดเนื้อทัง้ จากฟาร์มเลี้ยงเป็ ดเนื้อของบริษทั ฯ
(Commercial Farm) และจากฟาร์มของเกษตรกรคู่สญ
ั ญาของบริษทั ฯ (Contract Farm) ตามที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายเป็ ด
อาหารสาเร็จรูปและยา ซึ่งบริษทั ฯ ได้กาหนดปริมาณการรับซื้อคืนเป็ ดเนื้อไว้ หากผู้เลี้ยงเป็ ด ผิดนัด ผิดสัญญา ไม่ขายเป็ ดคืน
ให้แก่บริษทั ฯ ตามเวลาและจานวนทีก่ าหนด ผูเ้ ลีย้ งเป็ ดจะต้องชาระเบีย้ ปรับให้แก่บริษทั ฯ
ในระหว่างปี 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ไม่มกี ารพึง่ พาการรับซือ้ เป็ ดจากเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากบริษทั ฯ มี
จานวนคูเ่ กษตรคูส่ ญ
ั ญาจานวนมาก และกระจายตัวอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ห่ี ลากหลาย เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่ งของการระบาดของ
โรคในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง และเพื่อลดความเสีย่ งจากการขาดแคลนเป็ ดเนื้อเพื่อแปรรูป โดยในปี 2557 เกษตรกรคู่สญ
ั ญาราย
ใหญ่ทส่ี ดุ ของบริษทั ฯ มีกาลังการเลีย้ งเป็ ดเนื้อ 855,600 ตัวต่อรุ่น คิดเป็ นร้อยละ 24.7 ของกาลังการเลี้ยงเป็ ดเนื้อของเกษตรกร
คูส่ ญ
ั ญาทัง้ หมด การคัดเลือกฟาร์มเลี้ยงเป็ ดคู่สญ
ั ญาเป็ นสิง่ สาคัญ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดหลักการคัดเลือกฟาร์มที่ชดั เจน
ทัง้ ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงเป็ ด สถานที่ตงั ้ ที่ไม่อยู่ในละแวกที่ท่เี คยมีการแพร่เชื้อของไข้หวัดนก รูปแบบ
โรงเรือ นที่ได้ตามมาตรฐานของบริษ ัท ฯ รวมถึง ความพร้อ มด้า นเงิน ลงทุ น ฟาร์ม เลี้ย งเป็ ด เนื้ อ จะตัง้ อยู่ใ นภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อ มเหมาะสมต่อการเลี้ยงเป็ ด และอยู่ในพื้นที่ท่สี ะดวกต่อการ
คมนาคมขนส่งลูก เป็ ด จากโรงฟกั ไข่ไ ปยังฟาร์ม และการขนส่งเป็ ดเนื้ อ จากฟาร์ม ไปยั งโรงงานชาแหละและแปรรูป ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่เคยประสบปญั หาขาดแคลนปริมาณเป็ ดเนื้อทีน่ าส่งเข้าโรงชาแหละ เนื่องจากบริษทั ฯ มีระบบการ
คัดเลือกฟาร์มคู่สญ
ั ญา และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เกษตรกรคู่สญ
ั ญา โดยที่มฟี าร์มคู่สญ
ั ญาที่ผดิ นัด หรือผิดสัญญาขายคืนเป็ ด
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ใหญ่จานวนน้อยราย และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยหากฟาร์มคู่สญ
ั ญาดังกล่าวมีประวัติการผิดนัด
บริษทั ฯ จะปฏิเสธการต่อสัญญาออกไป
การจัดหาพ่อแม่พนั ธุ์
บริษทั ฯ ทาการนาเข้าพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดจากต่างประเทศ โดยบริษทั ผู้จาหน่ ายพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดเนื้อมีทงั ้ หมด 3 รายในโลก ทาง
บริษทั ฯ ต้องพึง่ พาผูจ้ าหน่ ายรายใหญ่ คือ Cherry Valley Farms Limited ซึ่งเป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายเป็ ดแบบครบวงจร
รายใหญ่ท่สี ุดของประเทศอังกฤษ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังสั ่งซื้อพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดจากผู้ผลิตอีกรายหนึ่งในยุโรปอีกด้วย แม้การ
สั ่งซื้อจาก Cherry Valley Farms Limited จะเป็ นสัดส่วนที่สูง แต่บริษทั ฯ คาดว่าจะไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการ
พึง่ พาผูจ้ าหน่ายรายใหญ่ เนื่องจากบริษทั ดังกล่าวเป็ นบริษทั คูค่ า้ กันมาเป็ นระยะเวลานาน อีกทัง้ ยังมีความสัมพันธ์อนั ดีเนื่องจาก
เคยเป็ นบริษทั ในเครือบางกอกแร้นช์อกี ด้วย
ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารวางแผนการสั ่งพ่อแม่พนั ธุล์ ่วงหน้าเป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยคานวณจากประมาณการของปริมาณ
การสั ่งของลูกค้า และคานวณว่าจะต้องใช้พอ่ แม่พนั ธุเ์ ป็ ดทัง้ สิน้ เท่าไหร่ในแต่ละรอบการสั ่ง เพื่อให้ได้ปริมาณเนื้อเป็ ดตรงตามที่
บริษทั ฯ ต้องการ ทางผูจ้ าหน่ายพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดเปิ ดโอกาสให้ทางบริษทั ฯ แก้ไขการสั ่งซือ้ ได้ 4 เดือนก่อนการส่งมอบในแต่ละ
รอบ ในปจั จุบนั ทางบริษทั ฯ จะสั ่งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดประมาณ 60-72 หน่วยต่อหนึ่งครัง้ ซึง่ แต่ละหน่วยของการสั ่งประกอบไปด้วย
แม่พนั ธุเ์ ป็ ด 110 ตัว และพ่อพันธุเ์ ป็ ด 30 ตัว
การจัดหาวัตถุดิบการผลิ ตอาหารสัตว์
วัตถุดบิ การผลิตอาหารสัตว์เป็ นวัตถุดบิ ทีส่ าคัญของบริษทั ฯ เนื่องจากธุรกิจอาหารสัตว์เป็ นธุรกิจต้นน้ าของบริษทั ฯ คุณภาพของ
พืชผลการเกษตร มีสว่ นสาคัญต่อคุณภาพเป็ ดทีจ่ ะจัดส่งไปยังผูบ้ ริโภค บริษทั ฯ จึงได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการจัดหา
วัตถุดบิ การผลิตอาหารสัตว์ พืชผลการเกษตรทีส่ าคัญต่อการผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั ่วเหลือง ราข้าว และข้าวฟา่ ง
เป็ นต้น หน่ วยงานจัดซือ้ วัตถุดบิ จะทางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานโภชนาการอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึง่
วัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพในราคาที่ดที ส่ี ดุ โดยกระบวนการจัดหาวัตถุดบิ จะเริม่ จากประมาณการปริมาณความต้องการบริโภคอาหาร
สัตว์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ จากปริมาณการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุแ์ ละเป็ ดเนื้อ และอัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) ทัง้ นี้
สัดส่วนการจัดหาวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นสินค้าการเกษตรและเคมีภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ จากทัง้ ในและต่างประเทศของบริษทั ฯ มีดงั ตารางต่อไปนี้

แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ
1. ในประเทศ
2. ต่างประเทศ
รวม

ปี 2555
ล้านบาท
901.3
744.8
1,646.1

ปี 2556
ร้อยละ
55
45

ล้านบาท
765.7
752.9

100

1,518.6

ร้อยละ
50
50
100

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
715.2
54
610.8
46
1,326.0

100

วัตถุดบิ ที่จดั หาในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าวโพด รา และปลายข้าว เนื่องจากประเทศไทยเป็ นแหล่งเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรทีส่ าคัญ ทาให้บริษทั ฯ ไม่เคยประสบปญั หาขาดแคลนวัตถุดบิ จากสินค้าการเกษตรทีจ่ ดั ซือ้ มาจากแหล่งผลิตใน
ประเทศ โดยบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เกษตรกรในระดับท้องถิน่ และจัดซือ้ วัตถุดบิ กับเกษตรกรโดยตรงและไม่ได้จดั หา
ผ่านคนกลาง ทาให้บริษทั ฯ จัดซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ในราคาที่ถูกลง บริษทั ฯ จะรับซือ้ วัตถุดบิ เป็ นปริมาณมากในช่วงทีม่ ี
ผลผลิตทางการเกษตรหรืออยูใ่ นช่วงฤดูกาลเก็บเกีย่ ว เพราะจะได้วตั ถุดบิ ทีม่ ีคณ
ุ ภาพในราคาทีถ่ ูกกว่าการจัดซือ้ นอกฤดูกาล
โดยบริษทั ฯ จะจัดเก็บวัตถุดบิ ดังกล่าวไว้ในไซโล อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่ได้มนี โยบายการจัดซือ้ วัตถุดบิ ทางการเกษตรเพื่อ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เก็งกาไรทางการค้า โดยการจัดเก็บจะขึน้ อยูก่ บั ประมาณการความต้องการอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ และคาดการณ์ราคาของ
วัตถุดบิ ส่วนวัตถุดบิ ทีจ่ ดั ซือ้ จากต่างประเทศ เช่น กากถั ่วเหลือง เม็ดถั ่วเหลือง ข้าวสาลี (wheat) และกากเรปซีด (rapeseed)
บริษทั ฯ จะจัดหาจากประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกรายใหญ่ โดยจัดซือ้ ผ่านผูจ้ ดั หาสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ เช่น คาร์กลิ ล์ โนเบิล
เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ จะมีการสั ่งซือ้ วัตถุดบิ ร่วมกับสมาชิกของสมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อเพิม่ อานาจการต่อรองราคาให้สงู
เทียบเท่าผูผ้ ลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ ตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ ไม่มกี ารพึง่ พาผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ รายใดรายหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดบิ ทีย่ ดื หยุน่ หากราคาวัตถุดบิ ชนิดใดสูงขึน้ บริษทั ฯ จะจัดหาวัตถุดบิ ทดแทน
ชนิดอื่นซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการและให้พลังงานทีท่ ดแทนกันได้
ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดบิ
อย่างรวดเร็ว ในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตอาหารเลีย้ งเป็ ดรายใหญ่ทส่ี ดุ รายหนึ่งของประเทศไทย โรงงานของบริษทั ตัง้ อยูบ่ น
พืน้ ทีก่ ว่า 62 ไร่พร้อมด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย ด้วยกาลังการผลิตสูงสุด 460 ตันต่อวัน หรือ 138,000 ตันต่อปี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีไซโลเพื่อจัดเก็บวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์ ขนาดความจุของไซโลรวมทัง้ หมด 21,550 ตัน และมี
คลังสินค้าเพื่อจัดเก็บอาหารสัตว์ทผ่ี ลิตเสร็จแล้ว ก่อนทีจ่ ะจัดส่งไปยังฟาร์มต่างๆ โดยมีขนาดความจุของคลังสินค้ารวม 4,500
ตัน
2.7.2 การจัดหาวัตถุดิบของการผลิ ตในประเทศเนเธอร์แลนด์
วัตถุดบิ ทีส่ าคัญในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็ ดของกลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ เป็ ดเนื้อเพื่อแปรรูป พ่อแม่
พันธุเ์ ป็ ด และวัตถุดบิ อาหารสัตว์
การจัดหาเปดเนื้ อเพื่อแปรรูป
บริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์จดั หาเป็ ดเนื้อจากฟาร์มของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา (Contract Farm) ตามทีต่ กลงกันในสัญญาซือ้
ขายเป็ ด อาหารสาเร็จรูปและยา บริษทั ย่อยไม่มกี ารพึง่ พาการรับซื้อเป็ ดจากเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง และมีเกษตรกรในระบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญาจานวน 30 ราย ซึง่ เป็ นคู่คา้ กับบริษทั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน และบริษทั ย่อยไม่เคยประสบปญั หาขาด
แคลนปริมาณเป็ ดเนื้อทีน่ าส่งเข้าโรงชาแหละ นอกจากนัน้ การหาเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญารายใหม่ๆ สามารถทาโดยไม่ลาบาก
เนื่องจากเงื่อนไขการชาระเงินของบริษทั ย่อยทีแ่ ข่งขันได้ในตลาด
การจัดหาพ่อแม่พนั ธุ์
บริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ทาการนาเข้าพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดจาก Cherry Valley Farms Limited ซึง่ เป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตและ
จาหน่ ายเป็ ดแบบครบวงจรรายใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศอังกฤษ นอกจากนัน้ บริษทั ย่อยยังสั ่งซือ้ พ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดจากผูผ้ ลิตอีกราย
หนึ่งในยุโรปอีกด้วย บริษทั ย่อยกับ Cherry Valley Farms Limited เป็ นบริษทั คู่คา้ กันมาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้บริษทั ฯ คาด
ว่าจะไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึง่ พาผูจ้ าหน่ายรายใหญ่ อีกทัง้ บริษทั ย่อยยังมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั Cherry
Valley Farms Limited เนื่องจากเคยเป็ นบริษทั ในเครือบางกอกแร้นช์
การจัดหาวัตถุดิบการผลิ ตอาหารสัตว์
วัตถุดบิ การผลิตอาหารสัตว์เป็ นวัตถุดบิ ที่สาคัญของบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปจั จุบนั บริษทั ย่อยทาการซือ้ อาหารสัตว์
จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทั ่วไปมีการประเมินสถานการณ์ในการจัดซือ้ เป็ นรายไตรมาส และมีการ
ซือ้ อาหารสัตว์กบั คูค่ า้ รายใดรายหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆ บริษทั ย่อยมีรายชื่อผูค้ า้ อาหารสัตว์ทเ่ี ป็ นคูค่ า้ กว่า 10 ราย และบริษทั ฯ
เชื่อว่ามีความสามารถในการต่อรองราคาได้ดี เนื่องจากปริมาณการจัดซือ้ ทีส่ งู การประมาณยอดสั ่งซือ้ นัน้ ประเมินจากความ
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ต้องการบริโภคอาหารสัตว์ทงั ้ หมด ซึง่ สัมพันธ์กนั กับปริมาณการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดเนื้อ การเลี้ยงเป็ ดเนื้อ และอัตราการแลก
เนื้อ (Feed Conversion Ratio)
28
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดและธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อ
ผลกระทบหลักจากธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม คือ มลพิษทางกลิน่ และการกาจัดของเสีย โดยมลพิษทางกลิน่ ทีเ่ กิด
จากการประกอบกิจการฟาร์มเลีย้ งเป็ ดโดยทั ่วไป
มีสาเหตุมาจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนของสิง่ ปฏิกูลจากเป็ ดซึง่
สะสมอยูใ่ นโรงเรือนเลี้ยงเป็ ด วัสดุรองพืน้ และซากเป็ ดทีต่ ายแล้ว โดยความเข้มข้นของกลิน่ จะขึน้ อยูก่ บั ระดับความชืน้ อัตรา
การระบายอากาศ และโครงสร้างของโรงเรือน บริษทั ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม และได้มแี ผน
ป้องกันมลพิษทางกลิน่ โดยการเลือกใช้แกลบเป็ นวัสดุรองพืน้ โรงเรือน เพราะแกลบเป็ นวัสดุทร่ี าคาไม่แพงและจัดหาได้งา่ ย แต่
สามารถดูดซับความชื้นและแห้งได้รวดเร็ว ไม่อดั แน่น ไม่เป็ นฝุน่ ไม่ขน้ึ รา และทาความสะอาดได้งา่ ย
สาหรับการกาจัดของเสียนัน้ บริษทั ฯ จะนาวัสดุรองพืน้ และสิง่ ปฏิกูลจากเป็ ดไปทาเป็ นปุ๋ยสาหรับพืชไร่และพืชสวน ซึง่ เป็ นการ
ั
บริหารจัดการสิง่ ปฏิกูลให้เกิดประโยชน์ ส่วนซากเป็ ดทีต่ ายแล้วนัน้ บริษทั ฯ กาจัดโดยการฝงในหลุ
มลึก ซึง่ เป็ นวิธที ส่ี ะดวกและ
ได้ผลทีส่ ุดในการปฏิบตั งิ าน สาหรับการจัดการฝุน่ ละออง เช่น ขนเป็ ด บริษทั ฯ จะใช้ตะแกรงดักทีพ่ ดั ลมซึง่ ติดไว้ในโรงเรือนเพื่อ
ั
ลดการฟุ้งกระจาย แล้วนากลับมาฝงกลบในฟาร์
มในภายหลัง
ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ คือ มลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศซึง่ เกิดจากกลิน่ และฝุน่ โดย
บริษทั ฯ ได้ควบคุมและหามาตรการป้องกันมลพิษต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ชุมชน และสังคม สาหรับการลดมลพิษทางเสียงนัน้ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการสร้างห้องล้อมรอบแหล่งกาเนิดเสียงดัง โดยเลือกใช้
วัสดุดดู ซับเสียงทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพสูง กาหนดให้มกี ารจัดซือ้ จัดจ้างเครื่องจักรทีไ่ ม่ก่อกาเนิดมลพิษทางเสียง หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงน้อยทีส่ ดุ สาหรับการลดมลพิษทางอากาศนัน้ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการติดตัง้ เครื่องกาจัดและบาบัดกลิน่
และฝุน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูงทีแ่ หล่งกาเนิด ทาให้มลพิษด้านกลิน่ และฝุน่ ต่อสิง่ แวดล้อมลดลง
ธุรกิจโรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากโรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด คือ มลพิษทางน้ า การกาจัดของเสีย และมลพิษทางอากาศซึง่ เกิดจากกลิน่
สาหรับการลดมลพิษทางน้ านัน้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรน้ า จึงได้ดาเนินการจัดสร้างระบบบาบัดน้ าเสีย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เพื่อบาบัดน้ าเสียให้ได้ดกี ว่ามาตรฐานทีห่ น่ วยงานราชการได้กาหนดไว้ โดยระบบบาบัดน้ าเสียทีบ่ ริษทั ฯ
เลือกใช้นนั ้ เป็ นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ า ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้านกลิน่ และก่อให้เกิดของเสียน้อยทีส่ ดุ
โดยระบบบาบัดน้ าเสียนัน้ มีการทางานตลอด 24 ชั ่วโมง ควบคุมด้วยบุคลากรและพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง ทาให้
คุณภาพน้ าเสียที่ผา่ นการบาบัดแล้ว มีคณ
ุ ภาพดีกว่าทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดไว้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังใช้ระบบบาบัด
น้ าเสียดังกล่าว เป็ นแหล่งให้ความรูก้ บั สถานศึกษา หน่ วยงานราชการ ชุมชน และสถานประกอบการอื่นๆ อีกด้วย
สาหรับการกาจัดของเสียนัน้ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ซึง่ เป็ นการลดการใช้วสั ดุทเ่ี กิน
ความจาเป็ น การนาวัสดุมาใช้ซ้า และการนาวัสดุมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ โดยวัสดุทไ่ี ม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
ได้นนั ้ บริษทั ฯ จะกาจัดตามวิธกี ารและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดไว้ ส่วนกากของเสียแบบอินทรียน์ นั ้ บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 75

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการแปรรูปเป็ นปุ๋ยอินทรียแ์ ละสารปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อสร้างประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรมให้กบั เกษตรกร ลดภาระค่าใช้จา่ ยสาหรับเกษตรกร และลดการพึง่ พิงปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ
บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญในเรื่องการจัดการมลพิษทีเ่ กิดจากกลิน่ โดยได้ดาเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียทีเ่ กิดจาก
กระบวนการชาแหละเป็ ด ซึ่งโครงการดังกล่าวนัน้ นอกจากจะสามารถลดมลพิษทางด้านกลิ่นได้ทงั ้ หมดแล้ว ยังสามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพซึง่ นาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงร่วมในหม้อต้มไอน้ าของโรงงานชาแหละเป็ ดของบริษทั ฯ ได้อกี ด้วย สาหรับระบบหม้อต้มไอ
น้ านัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงการใช้เชือ้ เพลิงจากการใช้น้ ามันเตา มาเป็ นการใช้ก๊าซธรรมชาติ LPG เพื่อลดปญั หามลพิษ
ทีเ่ กิดจากฝุน่ ลง ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยังได้ดาเนินการจัดวางแนวป้องกันผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (Buffer Zone หรือ Green Zone)
เพื่อลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมต่อชุนชนรอบโรงงานอีกด้วย
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