
เศรษฐกิจในประเทศ

“เบทาโกร” ผดุคอมเพล็กซป์ศสุตัว ์ทุม่หมื�นล.ชนูวตักรรม-
ปั�นแบรนด์

“เบทาโกร” ขยายการลงทนุตอ่ ปี”61 ควกัหมื�นลา้น ผดุ “ฟารม์คอมเพล็กซ”์ 5 พนัไร ่ที�ลพบรุ ีขยาย
โรงงานแปรรปูปศสุตัว ์ลยุสรา้งแบรนด ์“เอสเพยีว” เจาะตลาดพรเีมี�ยม ดงึนวตักรรมตอ่ยอด
“อาหาร-วตัถดุบิอาหารสตัว”์ พรอ้มรบับทพี�ชว่ยนอ้ง หนนุ “เอสเอ็มอภีธูร” ต ั�งเป้าดนัยอดขายทะลุ
แสนลา้นในปี 2563

นายวสษิฐ แตไ้พสฐิพงษ์ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่เครอืเบทาโกร บมจ.เบ
ทาโกร เปิดเผย”ประชาชาตธิรุกจิ” วา่ บรษัิทยงัคงขยายการลงทนุทั �งในและตา่งประเทศตอ่เนื�อง เพื�อ
ผลกัดนัยอดขายใหไ้ปถงึเป้าหมายแสนลา้นบาท ตามแผนลงทนุ 10 ปี (2010-2020) โดยปีนี�เตรยีม
ลงทนุเกอืบ 10,000 ลา้นบาท แบง่เป็นในประเทศ 6,000-7,000 ลา้นบาท หลายโครงการทั �งฟารม์,
โรงงานแปรรปูอาหาร โรงงานอาหารสตัว ์อกี 1,000-2,000 ลา้นบาท เป็นการขยายการลงทนุใน
ประเทศอาเซยีน ไดแ้ก ่กมัพชูา, ลาว และเมยีนมา เชน่ ขยายโรงอาหารสตัวใ์นกมัพชูา และ สปป.ลาว
เป็นตน้

“ปีนี�เราขยายการลงทนุในธรุกจิฟารม์ครบวงจร หรอืฟารม์คอมเพล็กซ ์พื�นที� 5,000 กวา่ไร ่ที�
อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ีทําใหม้ปีรมิาณพอ่แมพั่นธุส์ตัวเ์พิ�มขึ�น ทั �งเนน้เรื�องการแปรรปูปศสุตัวม์ากขึ�นทั �ง
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โรงแปรรปูสกุร โรงแปรรปูไก ่และโรงคดัไข ่มแีผนวา่จะมใีหค้รบทกุภมูภิาค โดยในภาคตะวนัออกเฉียง
เหนอือยูท่ี�ขอนแกน่ รอ้ยเอ็ด ภาคเหนอือยูท่ี�ลําพนู ภาคใตท้ี�พัทลงุ”

นอกจากนี� บรษัิทยงัขยายโรงงานแปรรปูไกท่ี�ภาคใต ้กําลงัการผลติ 60,000 ตวั/วนั และโรงงานแปรรปู
อาหารที�นคิมอตุสาหกรรมนวนคร พื�นที� 50 กวา่ไร ่ภายใตโ้ครงการ CK ผลติอาหารพรอ้มรับประทาน
ป้อนตลาดกรงุเทพฯและปรมิณฑล รวมถงึรว่มทนุกลุม่มติซบูชิคิอรป์ ตั �งโรงงานผลติไกแ่ปรรปูในนคิม
อตุสาหกรรมหนองแค สระบรุ ีเพื�อสง่ออกไปยงัตลาดญี�ปุ่ นในปลายปีนี�

จดุขายอาหารปลอดยาปฏชิวีนะ

ปัจจบุนั เบทาโกรเป็นเบอร ์1 ในธรุกจิหมขูนุ ลา่สดุขยายไปที�ลพบรุ ีในชื�อโรงงานเบทาโกร เซฟตี�มที
ทําใหป้รมิาณการเชอืดในพื�นที�โรงงานที�ลพบรุเีพิ�มเป็น 3,700 ตวั/วนั สง่ผลใหป้รมิาณการเชอืดรวมทั �ง
ประเทศอยูท่ี� 6,000 ตวั/วนั ใหญท่ี�สดุในขณะนี� สว่นธรุกจิไก ่โดยรวมผลติลกูไก ่4 ลา้นตวั/สปัดาห ์มี
กําลงัการเชอืดอยูท่ี� 5 แสนตวั/วนั และมธีรุกจิเลี�ยงสตัวม์ชีวีติ 1 ลา้นตวัทั �งประเทศ การผลติไขไ่กทํ่าได ้
4 ลา้นฟอง/วนั

สว่นธรุกจิอาหารสําเร็จรปูเริ�มไดรั้บความนยิมมากขึ�น โดยเฉพาะไสก้รอก มแีคมเปญการตลาดดงึ “โป๊ป
ธนวรรธน”์นักแสดงจากละครดงับพุเพสนันวิาส เป็นพรเีซน็เตอร ์ทําใหภ้าพลกัษณโ์ดยรวมของธรุกจิ
อาหารพรอ้มรับประทานดขีึ�น สง่ผลยอดขายเพิ�มขึ�น 18-19% เทยีบเดอืนตอ่เดอืน

บรษัิทยงัเดนิหนา้สรา้งแบรนดต์อ่เนื�องทั �ง 2 แบรนด ์ไดแ้ก ่แบรนดเ์อสเพยีว เป็นผลติภณัฑซ์เูปอรพ์รเีมี�
ยม เร็ว ๆ นี�จะออกแคมเปญใหมโ่ปรโมตแบรนด ์เพราะเป็นรายแรกในประเทศไทยที�ไดรั้บการรับรองวา่
ผลติภณัฑห์ม ูไก ่ไข ่ภายใตแ้บรนดด์งักลา่ว ไมม่กีารใชย้าปฏชิวีนะในการเลี�ยงจากองคก์รสง่เสรมิ
อนามยัแหง่ชาตริะหวา่งประเทศ NSF จงึเป็นจดุขายที�ด ีและการันตเีรื�องคณุภาพในสตัวม์ชีวีติวา่การ
เลี�ยงมคีณุภาพสงูสดุ สว่นแบรนดเ์บทาโกรจะเจาะตลาดระดบักลาง

ตอ่ยอดนวตักรรม

นายวสษิฐกลา่วตอ่วา่ ธรุกจิอาหารในอนาคตจําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเชงิลกึมากขึ�น และตอ้งนําเทคโนโลยี
เชน่ IoT มาใชใ้นการผลติปศสุตัว ์ตั �งแตส่ตูรอาหารสตัว,์ วตัถดุบิทดแทน, การบรหิารตน้ทนุ ตลอดจน
การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ซึ�งบรษัิทมศีนูยว์จัิยและพัฒนาของตนเองตั �งแต ่14 ปีที�แลว้ โดยใชเ้ครอืขา่ย
ตา่งประเทศมาสํารวจรว่มกนั มโีปรเจ็กตเ์กดิขึ�น 200-300 โครงการ และไดนํ้าไปตอ่ยอดในเชงิพาณชิย์
แลว้ เชน่ การสกดัสารโปรตนีจาก “รกสกุร” (พาเซนตา้) สําหรับใชใ้นอตุสาหกรรมเครื�องสําอาง และสง่
ออกไปยงัตลาดญี�ปุ่ น รวมถงึสกดัสารไฮยาลรูอนจากหงอนไก ่เป็นตน้

ลา่สดุรว่มกบัสถาบนัการศกึษา ทําการศกึษาโปรเจ็กต ์“แบล็กโซเจอรไ์ฟล”์ เมื�อ 1-2 ปีกอ่น เพื�อนํา
แมลงวนัสายพันธุห์นึ�งมาชว่ยในกระบวนการกําจัดปฏกิลูออรแ์กนกิ เชน่ เศษไขมนั, ซากสตัวต์าย, ขยะ
ที�เกดิจากการผลติซึ�งมปีรมิาณเยอะมาก และตอ้งใชง้บประมาณในการกําจัดปีละหลายรอ้ยลา้นบาท

ทั �งนี�นวตักรรมนี�ไดเ้คยมกีารทดลองมาแลว้ในตา่งประเทศ ผลศกึษาพบวา่แมลงดงักลา่วไมม่ผีลกระทบ
ตอ่สตัวเ์ลี�ยง และผลติภณัฑอ์าหาร อกีทั �งเมื�อกําจัดปฏกิลูแลว้จะสามารถสกดัโปรตนีจากแมลงมาใช ้
เป็นวตัถดุบิอาหารสตัว ์ทดแทนวตัถดุบิในการนําเขา้ไดด้ว้ย ขณะนี�อยูร่ะหวา่งเตรยีมขอขึ�นทะเบยีนกบั
กรมปศสุตัว ์เพื�อใชเ้ป็นวตัถดุบิอาหารสตัว์



ผนกึเอสเอ็มอภีธูร

นอกจากนี� บรษัิทยงัใหค้วามสําคญักบัการสง่เสรมิผูป้ระกอบการเอสเอ็มอทีี�ผลติอาหารอยูแ่ลว้ โดยสง่
ทมีงานเป็นที�ปรกึษาในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นโลจสิตกิสเ์ชน่ แดงแหนมเนอืง และวทีแีหนมเนอืง เป็นตน้
เพื�อชว่ยใหทํ้าการตลาดไดด้ขี ึ�น

“บรษัิทเขา้ไปสง่เสรมิตั �งแตต่น้ทางเพราะตอ้งการใหเ้ขาโต เมื�อเขาโต เรากโ็ตไปกบัเขา มผีูป้ระกอบ
การเอสเอ็มอรีอรับการสง่เสรมิในลกัษณะนี�จํานวนมากเราตอ้งการทําตวัอยา่งสกั 20-30 ราย และที�
กําลงัจะเขา้ไปชว่ยสง่เสรมิ คอื หมทูอดเจจ๊ง ซึ�งเป็นธรุกจิครอบครัวที�ไดรั้บความนยิมมาก เป้าหมายเรา
คอื ทําใหเ้ขาเป็นในสิ�งที�เขาอยากทํา”

ปศสุตัวด์ ิ�ง-ตน้ทนุพุง่

นายวสษิฐกลา่วถงึความทา้ทายของธรุกจิปศสุตัวใ์นชว่ง 1-2 ปีที�ผา่นมา เป็นชว่งที�ยากลําบาก
เนื�องจากสภาวะของปศสุตัวร์วมปรมิาณเพิ�มขึ�น จนขาดความสมดลุระหวา่งดมีานดแ์ละซพัพลาย ทั �ง
ปรมิาณไกไ่ข,่ ไกเ่นื�อ และหม ูสง่ผลใหร้าคาตกตํ�า โดยเฉพาะราคาหมตูกตํ�าลงไปในชว่ง 4-5 เดอืนที�
ผา่นมา ประกอบกบัตน้ทนุวตัถดุบิอาหารสตัวร์าคาสงูขึ�น โดยปัจจบุนัระดบัราคาขา้วโพดไทย กก.ละ
10.30-10.40 บาท ขณะที�เวยีดนาม กก.ละ 6.60-6.70 บาท และ มปีรมิาณไมเ่พยีงพอ ทั �งยงัถกูจํากดั
ดว้ยมาตรการของรัฐในการกําหนดสดัสว่นการซื�อวตัถดุบิในประเทศ เพื�อแลกสทิธิ�นําเขา้ขา้วสาล ีแต่
ไทยจําเป็นตอ้งใชข้า้วโพดในอตุสาหกรรมอาหารสตัวส์งูขึ�นตามปรมิาณการสง่ออกเนื�อสตัวท์ี�เพิ�มขึ�น
โดยความตอ้งการใชข้า้วโพด 10 ลา้นตนั แตผ่ลติได ้4 ลา้นตนั และมมีาตรการซื�อขา้วโพด 2 สว่น เพื�อ
นําเขา้ขา้วสาล ี1 สว่น ทําใหส้ามารถซื�อวตัถดุบินําเขา้ไดเ้พยีง 2 ลา้นตนั เมื�อรวมกบัขา้วโพดที�มแีลว้
เทา่กบัมวีตัถดุบิปรมิาณ 6 ลา้นตนั จงึไมเ่พยีงพอ การแกไ้ขที�ผา่นมากย็งัไมม่ปีระสทิธผิลเต็มที�และการ
มาควบคมุคา่ครองชพีเพื�อคุม้ครองผูบ้รโิภคกส็วนทางกนั
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