
ภาพรวมการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น

และนวัตกรรมใหม่
ห่วงโซ่อุปทานเนื้อวัวในประเทศไทย
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โอกาส

การปฏิเสธข้อเรียกร้อง
แม้ว่าเราใช้ความระมัดระวังในการจัดทำารายงานฉบับนี้ แต่ บริษัท เออีซี กรุ๊ป จำากัด ไม่รับประกันความ
ถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ภายในและไม่ยอมรับความรับผิดสำาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอัน
เป็นผลมาจากการเชื่อถือข้อมูลนี้ไม่ว่าข้อมูลนี้จะมีข้อผิดพลาดใดๆ การงดเว้นกระทำา หรือความประมาทใน
ส่วนของ บริษัท เออีซี กรุ๊ป จำากัด หรือพนักงานของบริษัท ประมาณการหรือการคาดการณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์อาจได้รับผลกระทบจากตัวแปรที่ไม่คาดคิดบางอย่าง และหากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทไม่รับประกัน
ว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่ระบุไว้

Disclaimer:
Whilst all care and diligence have been exercised in the preparation of this report, AEC Group Pty Ltd 
does not warrant the accuracy of the information contained within and accepts no liability for any loss or 
damage that may be suffered as a result of reliance on this information, whether or not there has been 
any error, omission or negligence on the part of AEC Group Pty Ltd or their employees. Any forecasts or 
projections used in the analysis can be affected by a number of unforeseen variables, and as such no 
warranty is given that a particular set of results will in fact be achieved.
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ภาพรวม
เอกสารนี้แสดงโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพสำาหรับการสร้างห่วงโซ่อุปทานเนื้อวัวแบบใหม่และเป็น
นวัตกรรมระหว่างรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและประเทศไทย 
การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งสั่งการโดยกระทรวงเกษตรและอาหารแห่งรัฐเวส
เทิร์นออสเตรเลีย (DAFWA) และดำาเนินการโดย บริษัท เออีซี กรุ๊ป จำากัด (เออีซี) ได้แสดงให้
เห็นผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญจากการเปลี่ยนเส้นทางส่งโคที่โตเต็มวัยที่ยังมีชีวิตเพื่อ
ส่งออกจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปยังห่วงโซ่อุปทานใหม่ผ่านประเทศไทยเพื่อการตัดแต่ง การ
แปรรูป และการจัดจำาหน่ายในตลาาดส่งออกในประเทศและต่างประเทศที่มีมูลค่าสูง
ภาพรวมการลงทุนครั้งนี้รวมถึงบทสรุปของการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของเออีซี และ
 • สรุปสาระสำาคัญของโอกาสในห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่มีศักยภาพ
 •  จุดแข็งของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพสำาหรับการลงทุนในธุรกิจการขุนโคแบบใหม่

และ/หรือการแปรรูปเนื้อวัว
 •  การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเนื้อใหม่ที่มีศักยภาพระหว่างรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและประเทศไทย
 • ผลลัพธ์การสร้างแบบจำาลองทางการเงินเบื้องต้น
 •  การระบุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานเนื้อวัวแบบใหม่

สำาหรับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและไทย เอกสารนี้มุ่งให้ข้อมูลสรุปของโอกาสที่มีศักยภาพ   
เพื่อแจ้งให้ทราบและสนับสนุนการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดมากขึ้นที่จะดำาเนินการ
โดยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน

ตัวเลือกห่วงโซ่อุปทาน 
ตัวเลือกห่วงโซ่อุปทานเนื้อวัวแบบใหม่และเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพบางตัวเลือกที่มีในประเทศไทย 
รวมถึง 
 • การส่งออกโคที่โตเต็มวัยที่มีชีวิตเพื่อนำาไปแปรรูปในประเทศไทย 
 •  การส่งออกโคที่มีชีวิตซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อฆ่าโดยนำาไปแปรรูปในประเทศไทย 
 •  การแปรรูปเบื้องต้น (เช่น ซากส่วนขาหน้าหรือขาหลัง/หรือครึ่งตัว) ในรัฐเวสเทิร์นออสเตร

เลียเพื่อส่งต่อไปแปรรูปในประเทศไทย 
 • การส่งออกเนื้อวัวที่เลาะกระดูกออกแล้วจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 
 • ตลาดอาหารแปรรูป (เช่น อาหารกระป๋อง อาหารที่่ผ่านการอบแห้ง ฯลฯ ) 
บทสรุปการลงทุนครั้งนี้โดยหลักแล้วพิจารณาห่วงโซ่อุปทานของการส่งโคที่โตเต็มวัยที่มีชีวิตไปยัง
ประเทศไทยเพื่อการตัดแต่ง การแปรรูป และการจัดจำาหน่ายให้กับตลาดปลายทาง โมเดลนี้มีข้อดี
หลายประการ ได้แก 
 •  การตรวจสอบย้อนกลับผ่านห่วงโซ่อุปทานโดยที่ยังให้ประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติตามระบบรับ

ประกันห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออก (ESCAS) 
 • ความสอดคล้องกับการเลี้ยงโคที่โตเต็มวัยที่มีชีวิตในเขตทุ่งหญ้าในปัจจุบัน 
 •  ความเป็นไปได้ในการใช้ข้อตกลงทางการค้าของไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดส่งออกของประเทศอื่น 

(โดยทั่วไปต้องเป็นสินค้าจากไทยมูลค่าร้อยละ 40) 
 • การเข้าถึงธุรกิจการขุนโคและแรงงานเพื่อการแปรรูปที่มีต้นทุนต่ำาในประเทศไทย  
 •   การเชื่อมโยงการค้าระดับภูมิภาค / การเข้าถึงตลาดส่งออกซ้ำาในกลุ่มอาเซียน 
อย่างไรก็ตาม 
สิ่งสำาคัญคือมีโมเดลการดำาเนินงานที่มีศักยภาพหลายรูปแบบให้ผู้สนับสนุนที่มีขนาดและความต้องการ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
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ประเทศไทยมีศักยภาพที่สำาคัญในฐานะปลายทางสำาหรับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเนื้อแบบใหม่และ
เป็นนวัตกรรม ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมโคเนื้อมายาวนานซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมขุนโคที่พัฒนาเป็น
อย่างดี
อุตสาหกรรมโคของไทยใช้วิธีแปรรูปในท้องถิ่นสำาหรับตลาดในประเทศ (1 ล้านตัวเศษต่อปี) และมี
การขุนโคและการขายต่อไปยังประเทศจีนและตลาดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน)
ประเทศไทยเป็นตลาดเกิดขึ้นใหม่สำาหรับโคที่มีชีวิตของออสเตรเลียเนื่องจากการเติบโตของอุปสงค์
อย่างต่อเนื่องและการได้รับอนุมัติจากแนวปฏิบัติด้านสุขภาพที่ตกลงกันกับประเทศออสเตรเลียทำาให้
ประเทศไทยเริ่มนำาเข้าโคที่โตเต็มวัยและโคเพื่อนำามาฆ่าจากประเทศออสเตรเลียในต้นปี 2558 
และได้นำาเข้าแล้ว 9,000 ตัวถึงสิ้นเดือนกันยายน 2558
ลักษณะสำาคัญของอุตสาหกรรมเนื้อวัวไทย รวมถึง
 •  ราคาเนื้อวัวที่คงที่โดยในปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละมากกว่า 9.40 ดอลลาร์

ออสเตรเลีย (กิโลกรัมละ 235 บาท) ในตลาดสดและกิโลกรัมละ 11 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
(กิโลกรัมละ 275 บาท) ในซูเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีก ราคาที่สูงได้รับแรงหนุนจากการ
ขาดแคลนอุปทานทั่วโลกและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตของตลาดจีนและเวียดนาม

 •  อุปทานโคที่มีชีวิตจากประเทศพม่า ณ ปัจจุบันคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตัวต่อปี เนื้อวัว
แปรรูปที่นำาเข้าส่วนใหญ่เป็นเนื้อกระบือจากอินเดีย (กระบือลูกผสมโคเพศเมีย)

อุตสาหกรรมเนื้อวัวไทยอยู่ในตำาแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของเอเชียที่กำาลังเติบโตใน
ช่วงหลายปีข้างหน้า การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่สำาคัญโดยใช้การแปรรูปที่ทันสมัยและการจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนั้นมีศักยภาพที่จะผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำาคัญ   
เออีซีดำาเนินการการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบหลายหลักเกณฑ์ในระดับสูงโดยพิจารณา
ประเทศไทยและปลายทางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพสำาหรับห่วงโซ่
อุปทานเนื้อแบบใหม่ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีมากในฐานะปลายทางการลงทุนในแง่ของ
 •  การเข้าถึงตลาด (โดยเฉพาะความสะดวกในการทำาธุรกิจและการเข้าถึงการค้า) 
  •  การเข้าถึงประเทศไทยโดยธุรกิจออสเตรเลีย: ออสเตรเลียสามารถส่งออกโคที่มีชีวิต

เข้ามายังประเทศไทยได้โดยปลอดภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
(TAFTA) ในทางตรงกันข้าม 
การนำาเข้าเนื้อวัวแปรรูปอาจต้องเสียภาษีนำาเข้าในอัตราสูง (ร้อยละ 50 สำาหรับเนื้อวัว 
และร้อยละ 33 สำาหรับเครื่องใน) สำาหรับการนำาเข้าเกินโควต้าเริ่มต้นที่กำาหนดไว้ต่ำาอยู่
แล้ว (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,327 ตันสำาหรับเนื้อวัวและ 240 ตันสำาหรับเครื่องใน)  

  •  การที่ประเทศไทยสามารถเข้าถึงประเทศส่งออกประเทศอื่น: ประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษ
ในการเข้าถึงตลาดเนื้อวัวในภูมิภาคผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ได้แก่ เวียดนาม 
มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์) ที่กำาลังจะเกิดขึ้น และความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้านอาหารและสุขภาพทั้งในระดับโรงงานและใน
ระดับประเทศก่อนการส่งออกเนื้อวัวไปยังตลาดที่น่าสนใจ ประเทศไทยมีชื่อเสียงที่ดีในด้าน
คุณภาพในฐานะผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและกำาลังวางตำาแหน่งเชิงกลยุทธ์ในการตอบสนอง
อุปสงค์ด้านอาหารของภูมิภาคที่กำาลังเติบโต 

 •  แรงจูงใจในการลงทุน: แรงจูงใจฐานสำาหรับธุรกิจขุนโคและการแปรรูปใหม่ได้รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึง 

  •  การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปีและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่า
ของโครงการ 

  •  การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร 
  •  การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็นที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก 
  • สิทธิ์สำาหรับชาวต่างชาติในการเป็นเจ้าของที่ดิน 
  • สิทธิ์ในการนำาแรงงานต่างชาติที่มีทักษะและคู่สมรสหรือผู้อยู่ในอุปการะของแรงงานเข้ามา 
  • สิทธิ์ในการส่งเงินไปต่างประเทศ 
มีสถานที่เพื่อการลงทุนที่น่าสนใจหลายแห่งทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นประเทศเจ้า
ภาพที่เหมาะสมที่สุดและที่ตั้งสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงในท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับความจำาเป็นและสิ่งสำาคัญ
ลำาดับต้นของผู้สนับสนุนโครงการ โมเดลการลงทุนที่พิจารณาในเอกสารนี้สามารถนำาไปปรับให้เข้า
กับตลาดในภูมิภาคทางเลือกได้

ทำาไมต้องประเทศไทย
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ประเทศไทยกำาลังวางตำาแหน่งให้เป็นผู้เชื่อมโยงการค้าที่สำาคัญในภูมิภาคอาเซียนและเป็นประตูสู่
ประเทศจีน ชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมีแนวโน้มที่จะผลัก
ดันภาคเกษตรและอาหารแปรรูปในขณะที่เศรษฐกิจของเอเชียยังคงพัฒนาและดำาเนินร่วมกันต่อไป 
การเชื่อมโยงการค้าของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยแสดงถึงโอกาสที่มีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์จากการเข้าถึงสิทธิพิเศษในการตอบสนองตลาดเนื้อวัวของเอเชียที่กำาลังเติบโต
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ภาพรวมตลาด

ทุ่งหญ้าของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีโคที่โตเต็มวัยที่ปลอดโรคและมีคุณภาพสูงจำานวนมาก
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ภูมิภาคอุปทานทุ่งหญ้า
โอกาสในการลงทุนนี้มีเป้าหมายหลักในการผลิตทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐเวสเทิร์นออส
เตรเลียที่ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าทุ่งหญ้า ปริมาณโคที่โตเต็มที่พร้อมเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคทุ่งหญ้าแตก
ต่างกันไปโดยมีตั้งแต่ประมาณ 230,000 ตัวไปจนถึง 320,000 ตัวต่อปี เท่ากับประมาณหนึ่งในสี่
ของฝูงรวม (1 ล้านกว่าหัว) ในแต่ละปี 
การส่งออกโคที่มีชีวิตอยู่คือกิจกรรมการตลาดที่สำาคัญสำาหรับโคที่มาจากภูมิภาคทุ่งหญ้าโดยเฉพาะ
การส่งไปยังตลาดอินโดนีเซีย โคประมาณ 140,000 ถึง 210,000 ตัวถูกขายผ่านการส่งออก
ในแต่ละปีในขณะที่โคยังมีชีวิต การที่ภูมิภาคนิยมการส่งออกโคที่มีชีวิตนั้นก็เนื่องจากความเหมาะสม
สำาหรับการผลิตโคที่โตเต็มวัยตามความต้องการของตลาดเอเชียและระยะทางยาวในการแปรรูปใน
ประเทศ ซึ่งกระจุกอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

รูปที่ 1: ภูมิภาคทุ่งหญ้าสำาหรับสัตว์แทะ
เล็มในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

7

East
Kimberley

West
Kimberley

Pilbara

Gascoyne - Murchison

Goldfields - Nullarbor

ที่มา: RIRDC

Primary Supply Region
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Broome

Port Hedland

Wyndham

Darwin

BangkokBangkok Sea Freight to BangkokRoad Freight to Feedlot

Feedlot 120 Days

Processing and Distribution

Pre Export Quarantine

Feeder Steers

1

2

3

4

5

6

7

Geraldton

Fremantle

ภาพรวม
ห่วงโซ่อุปทานโมเดลนี้จัดทำาโดยใช้ตัวเลขจากโรงฆ่าสัตว์ประจำาปีที่ 96,000 ตัวต่อปี ตามความ
ต้องการเพื่อสนองตอบอุปสงค์ทั้งในประเทศไทยและตลาดส่งออกซ้ำาประเทศอื่น ห่วงโซ่อุปทานจะ
ผลิตเนื้อวัวได้ประมาณ 27,000 ตัน (น้ำาหนักซาก) ต่อปีโดยการทำางานกะเดียว (7.5 ชั่วโมง)
อย่างไรก็ตาม อาจมีโมเดลผลผลิตได้หลายแบบ หากผู้สนับสนุนเน้นขายในตลาดในประเทศไทยเป็น
หลัก ก็อาจดำาเนินงานขนาดเล็กได้ ภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานใหม่สำาหรับการส่งออกโคที่มีชีวิตของ
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเข้ามาในประเทศไทยแสดงในรูปด้านล่าง

รูปที่ 2: โมเดลห่วงโซ่อุปทานการส่งออกโคที่มีชีวิต
 

Table 1: Live Export Process

Label Live Export Stage
1 Transport Cattle Station – 

Pre-Export Quarantine (PEQ)
2 PEQ Depot
3 Transport PEQ - Export Port
4 Export Port Loading
5 Sea Freight Export - Import Port
6 Discharge - Import Port
7 Transport Import Port - Feedlot

ที่มา: Malawac, AEC

อุปทานโคที่โตเต็มวัย
การส่งออกโคที่ยังมีชีวิตของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียให้การเข้าถึงโคที่โตเต็มวัยที่ปลอดโรคและมี
คุณภาพสูงอย่างมีนัยสำาคัญ
อย่างไรก็ตาม การจัดหาวัว 96,000 ตัวต่อปีจากภูมิภาคทุ่งหญ้าเพียงอย่างเดียวไม่น่าเป็นไปใน
ระยะอันใกล้เนื่องจากข้อจำากัดตามฤดูกาลและการแข่งขันจากตลาดส่งออกโคที่มีชีวิตที่มีอยู่ เพื่อการ
ศึกษาครั้งนี้ บริษัทศึกษาและจัดทำาโมเดลตลาดอุปทานต่อไปนี้

ตารางที่ 2: ข้อกำาหนดโครงการโดยประมาณเป็นร้อยละของฝูงและจำานวนโคที่โตเต็มที่พร้อมเข้าสู่
ตลาด

ภูมิภาคอุปทาน อุปทานโครงการ ร้อยละของอุปทาน

ทุ่งหญ้ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (โคที่โตเต็มวัย) 40,000 ตัว  ร้อยละ 41.7

นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี / ควีนสแลนด์ (โคที่โตเต็มวัย)  40,000 ตัว  ร้อยละ 41.7

ประเทศไทย (โคสำาหรับส่งฆ่า) 16,000 ตัว  ร้อยละ 16.7
ที่มา: ABS (2015), RIRDC (2010), Ainsworth (2015), AEC

ห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่
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ห่วงโซ่อุปทานใหม่จะนำาเข้าโคที่มีชีวิตของออสเตรเลียไปยังท่าเรือกรุงเทพพร้อมขนส่งทางบกต่อไป
ยังคอกขุน

การใช้อุปทานโคท้องถิ่นของไทย
การรวมโคท้องถิ่นในห่วงโซ่อุปทานที่นำาเสนอนั้นให้ทั้งผลประโยชน์ที่สำาคัญ (โดยเฉพาะฐานการจัดหาที่
หลากหลายและอุตสาหกรรมที่คล่องตัวมากขึ้นรวมทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย) และความ
เสี่ยง (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวภาพและความเสี่ยงเรื่องโรคปากและเท้าซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการเข้าถึงตลาดของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการใช้สถานะของโรคปาก
และเท้าทั่วโลกในฐานะสิ่งป้องกันการค้ากรณีส่งออกสินค้าปลอดภาษี)
ขั้นตอนการปฏิบัติ/กระบวนการเพื่อลดผลกระทบจากโรคปากและเท้า รวมถึง
 •  การฉีดวัคซีนตามที่ระบุในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (2011)
 •  การจำากัดการสัมผัสโคที่มาจากพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้า (เช่น โคที่มีชีวิตที่ส่งออกจาก

ออสเตรเลีย)
 •  จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้า (ซึ่งน่าจะต้องมีการนำาเข้า)
ส่วนผสมแหล่งที่มาของอุปทานโคในท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมายและโพรไฟล์ความเสี่ยงของผู้
สนับสนุนโครงการ ขอแนะนให้ผู้ที่สนใจลงทุนใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาส่วนผสมอุปทานโคและ
ตลาดเป้าหมายสำาหรับสินค้าขั้นสุดท้ายที่เหมาะสม

โคขุน
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคขุนมายาวนานพร้อมตัวเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาเหมาะ
สมที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายปันส่วนเฉลี่ยในโมเดลอยู่ที่ตันละ 300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ตันละ 
7,500 บาท) ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง (DMI) อย่างไรก็ตามการเข้าถึงของเสีย/ผลิตภัณฑ์
พลอยได้และการซื้อปริมาณมากอาจจะลดค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์อย่างมีนัยสำาคัญ
ตารางที่ 3: วัตถุดิบอาหารสัตว์และตัวเลือกอาหารเสริม

ต้นทุนวัตถุดิบ อาหารสัตว์/ตัน (บาท) ค่าใช้จ่าย/ตัน (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)

เศษมันสำาปะหลัง 8,000 บาท 320 ดอลลาร์

กากมันสำาปะหลัง 8,000 บาท 320 ดอลลาร์

กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม 6,000 บาท 240 ดอลลาร์

กากมะพร้าว 2,750 บาท 110 ดอลลาร์

75 ข้าวโพดอาหารสัตว์ 10,000 บาท 400 ดอลลาร์

กากน้ำาตาล 8,000 บาท 320 ดอลลาร์

เกลือ 4,000 บาท 160 ดอลลาร์

แคลเซียม 2,000 บาท 80 ดอลลาร์

ยูเรีย 18,000 บาท 720 ดอลลาร์

ฟางข้าว 3,800 บาท  152 ดอลลาร์

กากเบียร์ 10,000 บาท 400 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ราคาขายปลีกโดยประมาณเท่านั้น
ที่มา: AEC

เพื่อสร้างแบบจำาลองห่วงโซ่อุปทาน โคขุนและโรงฆ่าสัตว์นั้นกำาหนดให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยเป็นพื้นที่แบบมีกรรมสิทธิ์ขาดในจังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ตาม 
ตัวเลือกที่ตั้งไซต์รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งให้สิ่งจูงใจการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงตลาดส่ง
ออกในภูมิภาคมากขึ้น
การนำาเข้าและอุปทานของสัตว์ผลิตสำาเร็จไปยังโรงฆ่าสัตว์กว่า 6,500 ตัวต่อเดือนโดยกำาหนดระยะ
เวลาให้อาหาร 120 วันนั้น หมายความว่าคอกขุนต้องมีความจุรองรับโคได้ประมาณ 30,000 ตัว
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โรงฆ่าสัตว์
การออกแบบโรงฆ่าสัตว์เบื้องต้นจัดทำาโดยจีเอชดีโดยพิจารณาจากผลผลิตโค 96,000 ตัวต่อปีโดย
ดำาเนินงานเพียงกะเดียว (7.5 ชั่วโมง)  โรงงานได้รับการออกแบบตามข้อกำาหนดของกระทรวง
เกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) และได้รับการรับรองฮาลาล
ผลผลิตประจำาวันโดยประมาณจากโรงฆ่าสัตว์แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง 

ตารางที่ 4: ผลผลิตประจำาวันจากโรงฆ่าสัตว์ (ดำาเนินงานกะเดียว)
รายการ กิโลกรัมต่อตัว กิโลกรัมต่อวัน

การผลิตเนื้อวัวต่อวัน

น้ำาหนักขณะมีชีวิต 540 216,000

น้ำาหนักซาก 281 112,400

เครื่องใน 36 14,400

สิ่งปฏิกูลที่เหลือจากการแปรรูป 98 39,200

เลือด 24 9,600

หนัง 36 14,400

พุง (กระเพาะอาหาร) 64 25,600

รวม 259 103,600

รวมทั้งสิ้น 540 216,000

เนื้อวัวเลาะกระดูก (ได้ร้อยละ 70) 197 78,680

การแปรรูปสิ่งปฏิกูลจากการแปรรูปเนื้อวัว 84 33,600

การผลิตคิดเป็นลังต่อวัน

เนื้อเลาะกระดูก (เฉลี่ย น้ำาหนักบรรจุ 25 กิโลกรัม) 3,147 ลัง

เครื่องใน (เฉลี่ย น้ำาหนักบรรจุ 22 กิโลกรัม)    655 ลัง

รวมการผลิตคิดเป็นลัง 3,802 ลัง

ที่มา:  GHD, AEC.

การจัดจำาหน่ายหลังการแปรรูป
นอกความตกลงทางการค้าที่ให้สิทธิพิเศษแล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในตำาแหน่งที่ดีในด้านลอจิสติกส์ใน
การให้บริการตลาดส่งออกในภูมิภาค มีคอกขุน/ไซต์ที่มีศักยภาพจำานวนมาก ทั้งที่ดินแบบกรรมสิทธิ์
ขาด นิคมและสวนอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งให้การเข้าถึงฐานประชากรไทย ท่าเรือน้ำา
ลึกที่สำาคัญ (กรุงเทพ แหลมฉบัง มาบตาพุด) และเส้นทางส่งออกข้ามพรมแดนไปยังตลาดที่สำาคัญ 
ได้แก่ เวียดนามจีน และ มาเลเซีย
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Thailand
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Cambodia

Vietnam
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Myanmar

Singapore
Indonesia

China

Middle
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รูปที่ 3: ที่ตั้งเพื่อการส่งออกเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทย

การเข้าถึงตลาดส่งออกซ้ำา
การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นพิจารณาศักยภาพตลาดสำาหรับการส่งออกซ้ำาของผลิตภัณฑ์เนื้อวัวที่
แปรรูปแล้วของไทยโดยใช้โคที่โตเต็มวัยของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นหลัก
ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่มีมายาวนานและมีอุปสรรคที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการหลายอย่างซึ่งอาจจำากัดการเข้าถึงตลาดของประเทศอื่นที่อยู่ภายใต้การพิจารณา
การศึกษาครั้งนี้ไม่รวมการเข้าถึงตลาดส่งออกซ้ำาที่เฉพาะเจาะจงใดๆ
การส่งออกอย่างเป็นทางการไปยังประเทศจีนต้อง
·  มีการกำาหนดโปรโตคอลทวิภาคีว่าด้วยข้อกำาหนดเรื่องสัตวแพทย์และสุขภาพระหว่างประเทศผู้ส่ง
ออกและสำานักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) ในประเทศจีน

·  ได้รับการอนุมัติและการจดทะเบียนโรงงานแปรรูปกับ AQSIQ เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไป
ยังประเทศจีน
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แบบจำาลองทางการเงินระดับสูงนี้จัดทำาโดยใช้ตัวแปลเฉพาะของโมเดลห่วงโซ่อุปทาน สิ่งสำาคัญ คือ 
 •  รายจ่ายฝ่ายทุนอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ (175 ล้านบาท) สำาหรับการผลิตโคขุน และ 

22 ล้านดอลลาร์ (550 ล้านบาท) สำาหรับโรงฆ่าสัตว์

ตารางที่ 5: ประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุน

รายการค่าใช้จ่าย ราคา 
(ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)

ราคา 
(ล้านบาท)

โคขุน   

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ 2.3 ดอลลาร์ 56.9 บาท

ค่าแรงและกำาไร 1.5 ดอลลาร์ 37.0 บาท

อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 3.2 ดอลลาร์ 79.7 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตโคขุน 6.9 ดอลลาร์ 173.6 บาท

โรงฆ่าสัตว์   

อาคารและอุปกรณ์ 19.5 ดอลลาร์ 487.5 บาท

ค่าใช้จ่ายสำารอง 2.6 ดอลลาร์ 65.0 บาท

รวมค่าใช้จ่ายโรงฆ่าสัตว์ 22.1 ดอลลาร์ 552.5 บาท

รวมรายจ่ายฝ่ายทุน (ไม่รวม การซื้อที่ดิน) 29.0 ดอลลาร์ 726.1 บาท

หมายเหตุ: ประมาณการทุนเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น ผลรวมอาจไม่ตรงเนื่องจากการปัดเศษ 
ที่มา: Malawac (ไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่), GHD (2015a), KTECH Construction (ไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่), AEC

 •  หลังจากดำาเนินงานครบ 10 ปี ราคาเนื้อวัวหน้าประตูโรงฆ่าสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 
10.80 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (กิโลกรัมละ 270.5 บาท) โครงการจะถือว่ามีความอยู่
รอดทางการเงิน การสร้างมูลค่าสุทธิปัจจุบันที่เป็นบวกได้ 20.2 ล้านดอลลาร์ (506.2 พัน
ล้านบาท) โดยใช้อัตราคิดลดที่แท้จริงที่ร้อยละ 12 โครงการมีอัตราผลตอบแทนภายในที่ร้อย
ละ 18.7 โมเดลห่วงโซ่อุปทานที่ใช้เฉพาะโคที่โตเต็มวัยของออสเตรเลียบางโมเดลมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเป็นบวกโดยใช้อัตราคิดลดที่แท้จริงที่ร้อยละ 12

ตารางที่ 6: การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

อัตราคิดลดที่แท้จริง
มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุน (ล้าน
ดอลลาร์)

มูลค่าปัจจุบันของผล
ประโยชน์ (ล้าน

ดอลลาร์)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(ล้านบาท)

ร้อยละ 8 1,452.2 ดอลลาร์ 1,491.3 ดอลลาร์ 39.1 ดอลลาร์ 977.7 บาท

ร้อยละ 12 1,227.4 ดอลลาร์ 1,247.6 ดอลลาร์ 20.2 ดอลลาร์ 506.2 บาท

ร้อยละ 15 1,054.1 ดอลลาร์ 1,060.2 ดอลลาร์ 6.2 ดอลลาร์ 155.5 บาท

หมายเหตุ: มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่แสดงในตารางอาจไม่เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ลบมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเนื่องจาก
การปัดเศษ  ที่มา: AEC

 •  เมื่อพิจารณาราคาในตลาดสดและซูเปอร์มาร์เก็ต (ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 8-11 
ดอลลาร์) ห่วงโซ่อุปทานใหม่อาจจำาเป็นต้องตั้งราคาแบบพรีเมี่ยมเพื่อให้อยู่รอดได้ใน
ตลาดภายในประเทศ ซึ่งการตั้งราคาแบบพรีเมี่ยมนั้นเป็นไปได้เพราะโคที่โตเต็มวัยของ
ออสเตรเลียมีคุณภาพและความสม่ำาเสมอซึ่งจะส่งมาขุนต่อในประเทศไทยและแปรรูปในโรงฆ่า
สัตว์ที่ทันสมัย

 •  การผลิตประเมินแล้วสามารถแข่งขันกับเนื้อวัวนำาเข้าแช่แข็งและเนื้อวัวสดของไทยได้ ซึ่งมี
ราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 14-15 ดอลลาร์ ในปี 2014

 •  ต้นทุนการผลิตยังปรากฏว่ามีศักยภาพในการตอบสนองอุปสงค์ของเวียดนามและจีนที่กำาลัง
เติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงตลาดเนื้อวัวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้

 •  โอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพอื่น ๆ ได้แก่ ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล 
อียิปต์) และการขยายการค้าระหว่างอาเซียนในขณะที่ตลาดในภูมิภาคยังคงพัฒนา

ความสามารถทางการเงิน

12
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ข้อตกลงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยพืช 
การจัดทำาข้อตกลงเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงตลาดส่งออกซ้ำาในประเทศอื่น เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่ผู้ส่งออกเนื้อวัวที่ดำาเนินงาน
มานาน จึงไม่มีโปรโตคอล SPS อย่างเป็นทางการเพื่อการเข้าสู่ตลาดในภูมิภาค 
 
ข้อตกลง SPS ขององค์การการค้าโลกและข้อตกลง ตกลงและความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า (TBT) กำาหนดให้สมาชิกองค์การการค้าโลกใช้มาตรา SPS และมาตรการทาง
เทคนิคของชาติตามมาตรฐาน แนวทาง และข้อเสนอแนะระดับประเทศและระดับสากล และปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่พื้นฐานเกี่ยวกับความโปร่งใสและการไม่เลือกปฏิบัติ 
ซึ่งรวมถึงข้อกำาหนดที่ว่ากฎระเบียบทางเทคนิคแห่งชาติไม่ควรจะบิดเบือนการค้าหรือเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมกับธุรกิจหรือผู้ส่งออกจากประเทศอื่น 
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) รวมข้อพิจารณาที่สำาคัญด้านมาตรการและมาตรฐาน 
SPS รวมทั้งขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติตาม ข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกจะ
ต้องใช้มาตรการเพื่อลดและหากทำาได้ กำาจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ารวมถึงโดยการประสาน
รวมมาตรฐานแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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ผลประโยชน์สำาหรับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (CBA) จัดทำาเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์โดย
รวมของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานใหม่โดยใช้โคที่มีชีวิตที่ส่งออกจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ผล
ประโยชน์ที่ระบุที่สำาคัญจากห่วงโซ่อุปทานใหม่รวมถึง
 • ส่วนเพิ่มมูลค่าสำาหรับผู้ผลิต
 •  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตชักนำาให้ตอบสนองอุปสงค์
 •  การกระจายตลาด (โดยลดการพึ่งพาตลาดส่งออกโคที่มีชีวิตของประเทศอินโดนีเซียและ

ภูมิภาคตะวันออกกลาง)
การใช้อัตราคิดลดที่แท้จริงที่ร้อยละ 7 จะทำาให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการประมาณว่าจะอยู่
ที่ 23,200,000 ดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต้นทุน (BCR) อยู่ที่ 3.42 ซึ่งหมายถึงผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจในแง่มูลค่าปัจจุบันในระยะเวลากว่า 20 ปีเท่ากับ 3.42 ดอลลาร์ต่อค่าใช้
จ่ายทุกหนึ่งดอลลาร์ โครงการนี้ประเมินแล้วว่าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกในทุกราคาอัตราคิดลด
ระหว่างร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10

ตารางที่ 7 ผลลัพธ์การประเมินทางเศรษฐกิจ

อัตราคิดลดที่แท้จริง
มูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุน (ล้าน
ดอลลาร์)

มูลค่าปัจจุบันของผล
ประโยชน์ (ล้าน

ดอลลาร์)
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(ล้านดอลลาร์)

อัตราส่วนผล
ประโยชน์ต้นทุน

ร้อยละ 4 12.0 ดอลลาร์ 41.0 ดอลลาร์ 29.0 ดอลลาร์ 3.42

ร้อยละ 7 9.6 ดอลลาร์ 32.9 ดอลลาร์ 23.2 ดอลลาร์ 3.42

ร้อยละ 10 7.9 ดอลลาร์ 27.1 ดอลลาร์ 19.2 ดอลลาร์ 3.42
หมายเหตุ: มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่แสดงในตารางอาจไม่เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ลบมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเนื่องจาก
การปัดเศษ ที่มา: AEC

การวิเคราะห์ระบุได้ว่าโครงการน่าจะดำาเนินการได้เป็นที่น่าพอใจทางเศรษฐกิจ (สำาหรับอัตราคิด
ลดทั้งหมด) สำาหรับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียพร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มเกินค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานใหม่
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สิทธิประโยชน์สำาหรับประเทศไทย
การสร้างห่วงโซ่อุปทานเนื้อวัวแบบใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้โคจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ให้ศักยภาพในการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญสำาหรับอุตสาหกรรมเนื้อวัวไทย 
การส่งออกโคที่มีชีวิตของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียให้การเข้าถึงโคที่โตเต็มวัยปลอดโรคที่มีคุณภาพ
สูงเพื่อเสริม
ความสามารถ ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และการเข้าถึงตลาดของอุตสาหกรรมเนื้อวัวไทย
ผลประโยชน์ในประเทศโดยเฉพาะที่สำาคัญรวมถึง
 •  โครงสร้างพื้นฐานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี: การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

ใหม่เพื่อจัดหาให้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกระดับภูมิภาครวมถึงการสร้างงานใหม่และ
โอกาสในการพัฒนาทักษะ

 •  ทางเลือกการแปรรูปในท้องถิ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย: ทางเลือกในการแปรรูปใหม่สำาหรับผู้
ผลิตโคท้องถิ่นและการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีมูลค่าสูง

 •  ประโยชน์ต่อกำาลังการผลิตของอุตสาหกรรมโคขุนไทยและการแปรรูป: มีศักยภาพในการพัฒนา
ขนาดและกำาลังการผลิตของอุตสาหกรรมโคขุนไทยและภาคการแปรรูปโดยใช้โคมีชีวิตที่นำาเข้า
จากออสเตรเลีย

 •  การพัฒนาการค้าและการจัดตำาแหน่งเชิงกลยุทธ์: การวางตำาแหน่งเพิ่มเติมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการแปรรูปอาหารที่สำาคัญโดยจัดหาสินค้าเกษตรส่งออกมูลค่าเพิ่มไปยังตลาดใน
ภูมิภาค

 •  การพัฒนาเศรษฐกิจ: รวมทั้งการจ้างงานโดยตรงและต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้างและการ
ดำาเนินงาน มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น และตำาแหน่งในตลาดที่ดีขึ้น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่กำาลังเติบโต

บทสรุป
การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นที่จัดทำานั้นเน้นศักยภาพที่แข็งแกร่งสำาหรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่เป็น
นวัตกรรมซึ่งจะแปรรูปโคที่มีชีวิตจากออสเตรเลียในประเทศไทย
ประเทศไทยมีศักยภาพที่สำาคัญในฐานะตลาดปลายทางและศูนย์กลางการแปรรูปเนื้อวัวและจัด
จำาหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ใช้ทั้งวัวที่มีชีวิตอยู่
จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและ / หรือเนื้อวัวแปรรูป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม การวิจัยนี้ยังให้
พื้นฐานในระดับลึกสำาหรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ซึ่งพร้อมนำาไปปรับให้เข้ากับไซต์หรือภูมิภาค/ประเทศใน
ฐานะโมเดลอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สิ่งที่สำาคัญยิ่งต่อความสำาเร็จของห่วงโซ่อุปทานใหม่คือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการจัดจำาหน่าย
แบบบูรณาการและมีการควบคุม โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำาและการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำาหรับสวัสดิภาพสัตว์
และการตรวจสอบย้อนกลับ การพัฒนานี้จะส่งเสริมคุณภาพแบรนด์และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อ
จำากัดเนื่องจากกฎระเบียบและเพิ่มศักยภาพสูงสุดในการเข้าถึงตลาดส่งออกในภูมิภาคที่มีมูลค่าสูง
ในกรณีที่เป็นไปได้ ห่วงโซ่อุปทานใหม่ควรมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของการเลี้ยงโคที่โตเต็มวัยและ/
หรือการเปลี่ยนพื้นที่ผลิตโคที่มีชีวิตเพื่อการส่งออก เช่น ทุ่งหญ้าในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เพื่อ
เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีความจำาเป็นในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานใหม่ในลักษณะของการทำางานร่วมกัน การ
สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียมีการระบุไว้สำาหรับผู้สนับสนุนที่กำาลังมองหาช่องทางทำางานอย่างใกล้ชิดกับ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาโอกาสทางการตลาดใหม่และเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม 
อำานวยความสะดวกในการเติบโตในวงกว้างผ่านการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว
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ข้อมูลติดต่อ 
  

For further information regarding this project, please contact: 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ กรุณาติดต่อ:

Department of Agriculture and Food, Western Australia
3 Baron-Hay Court,

South Perth, Western Australia 6151
โทรศัพท์: +61 (0)8 9368 3333 

อีเมล: enquiries@agric.wa.gov.au 

For Specific Enquiries 
สำาหรับคำาถามที่เฉพาะเจาะจง

Daniel Marshall 
Manager Investment and Agribusiness

โทรศัพท์: +61 (0)437 325 180 

Dale Miles 
Market Analyst 

โทรศัพท์: +61 (0)475 952 812 
อีเมล: nbf@agric.wa.gov.au

Disclaimer:

The Chief Executive Officer of the Department of Agriculture and Food and the State of Western Australia accept no 
liability whatsoever by reason of negligence or otherwise arising from the use or release of this information or any part of it.

The information is not to be used or interpreted out of the provided context, and no inference is to be made from it. 
Although reasonable care is taken to make the information accurate, DAFWA does not make any representations 
or warranties about its accuracy, reliability, completeness or suitability for any particular purpose. Before using the 
information, you should carefully evaluate its accuracy, currency, completeness and relevance for your purposes. We 
recommend that before making any significant decisions, you obtain advice from the appropriate professionals who have 
taken into account your individual circumstances and objectives.


