บริษัท SunRice ของออสเตรเลียกับกำรลงทุนในเวียดนำม
ออสเตรเลียมีแหล่งปลูกข้าวที่ส้าคัญอยู่บริเวณลุ่มแม่น้า Murray และ Murrumbidgee ซึ่งอยู่ในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ พืนที่การปลู กข้าวและปริมาณผลผลิ ตข้าวแต่ละปีจะขึนกับปริมาณน้าฝนและการจัดสรรน้าของ
หน่วยงานด้านชลประทานให้แก่เกษตรในแต่ละปี จากกราฟด้านล่างจะเห็นได้ว่า ในปี ๒๕๕๖ มีปริมาณผลผลิตข้าว
ถึง ๑,๑๖๑,๑๑๕ ตั น แต่ ในปี ถัด มาออสเตรเลี ยประสบปั ญ หาภั ยแล้ ง ท้ าให้ ป ริมาณผลผลิ ต ข้าวลดลงเรื่อยๆ
จนเหลือเพียง ๒๗๓,๙๔๒ ตัน ในปี ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๖๐ ปริมาณน้าฝนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติส่งผลให้มีปริมาณ
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึนเป็น ๘๑๔,๐๐๐ ตัน โดยคาดว่าในปี ๒๕๖๑ จะมีปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างจากปีก่อนหน้านัก

พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศออสเตรเลีย (*ปริมาณคาดการณ์)
ที่มา : Australian Bureau of Statistics. Agricultural Commodities, Australia, 2015-16 (www.abs.gov.au)
และ Grain and Feed Update USDA Foreign Agricultural Service (https://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx)

การผลิตข้าวในออสเตรเลียเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศเป็นหลัก บางส่วนส่งออกไปยัง
ประเทศในแถบตะวั น ออกกลางและทะเลแปซิ ฟิ ก เช่ น ซาอุ ดิ อ าระเบี ย สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ และญี่ ปุ่ น
โดยอุตสาหกรรมข้าวในออสเตรเลียมี หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ๓ หน่วยงาน คือ Rice Marketing Board for
the State of NSW เป็ น หน่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การด้ า นการตลาด ดู แ ลผลประโยชน์ ข องเกษตรกรและการ
ออกใบอนุ ญ าตซื อขายข้ า วในประเทศและการส่ ง ออก บริ ษั ท Ricegrowers’s Limited เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ข้ า วและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวรายใหญ่ที่สุด ในออสเตรเลีย ภายใต้ตราสินค้า SunRice และเป็นบริ ษัทเดียวที่ได้รับอนุญาต
ให้ ส่ งออกข้ าวของออสเตรเลี ย ไปยั งประเทศต่ างๆ และหน่ ว ยงานสุ ด ท้ าย คือ Ricegrowers’ Association of
Australia เป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ สนับสนุน
ด้านการศึก ษาวิจั ย และวางแผนการด้ าเนิ น การปลู กข้าวให้ เป็น ไปได้อย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ แม้ Ricegrowers’s
Limited จะมีอ้านาจในการซือขายข้าวแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกราย
ในรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท และเป็นผู้บริหารใน Rice Marketing Board ดังนันผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ยังคงอยู่ในมือของเกษตรกรเอง
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อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากปริ ม าณน้ า เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วในออสเตรเลี ย
และออสเตรเลียมีความต้องการที่จะส่งข้าวออกไปยังประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึน ส่งผลให้บริษัท SunRice มีความ
จ้าเป็ น ต้องหาแหล่งผลิ ตข้าวส้ ารองนอกประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีที่ออสเตรเลี ยประสบภาวะภัยแล้ ง
อย่างหนัก ปริมาณการผลิตข้าวลดลงเหลือเพียง ๒๗๓,๙๔๒ ตัน ส่งผลให้ออสเตรเลียเริ่มสรรหาข้าวจากเกษตรกร
ในเวียดนาม เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า SunRice โดยใช้วิธีการบริหารในรูปแบบสหกรณ์
เช่น เดี ย วกั บ ที่ เกิด ขึนในออสเตรเลี ย รู ป แบบความร่ว มมือ Mekong Model ได้ มีก ารเซ็ น สั ญ ญากับ เกษตรกร
เวียดนามกว่า ๙๒๐ รายและโรงสีข้าวในเวียดนาม สามารถผลิตข้าวได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี ผลประโยชน์
ที่อุตสาหกรรมข้าวเวียดนามได้รับจากการด้าเนินธุรกิจรูปแบบนี ส่งผลให้เวียดนามมีความสามารถในการส่งออก
ข้าวเพิ่มขึนร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๐ โดยบริษัท SunRice มีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนด้านการให้ความรู้ทาง
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พั ฒ นาผลผลิ ตข้าว การจัด การต้น ทุน การผลิ ต ควบคุม คุณ ภาพสิ นค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ
ในปี ๒๕๖๑ บริษั ท SunRice ก้าลั งวางแผนการลงทุ นตังโรงสี ข้าวของบริษั ท ขึนในเวียดนาม
เพื่ อ สนั บ สนุ น ปริ ม าณการผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึ น โดยอาศั ย การระดมเงิ น ทุ น จากตลาดหุ้ น Australian Securities
Exchange (ASX) ซึ่งต้องรอการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทังนีปัจจุบัน บริษัท
SunRice ได้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหุ้ น National Stock Exchange โดยใช้ รู ป แบบการถื อ หุ้ น คู่ คื อ แบ่ งผู้ ถื อ หุ้ น
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A-class หรือเกษตรกรผู้ถือหุ้ น มีรายได้จากราคาข้าว และ B-class หรือ นักลงทุน
มีรายได้จากเงินปันผล โดยเกษตรกรในกลุ่ม A-class จะต้องถือหุ้นในกลุ่ม B-class รายละ ๓,๐๐๐ หุ้น ซึ่งหมายความ
ว่าเกษตรกรจะมีรายได้ทังสองทางคือ ราคาผลผลิตและเงินปันผลของบริษัท นอกจากการลงทุนในเวียดนามแล้ว
บริษัท SunRice ยังวางแผนที่จะขยายตลาดการจ้าหน่ายข้าวให้ครอบคลุมยิ่งขึน รวมทังพัฒนาด้านงานวิจัยและ
การเพิ่มมูลค่าการแปรรูปข้าวโคชิฮิการิ ที่ได้มีการจัดจ้าหน่ายทังในญี่ปุ่นและร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วโลก ซึ่งเป็นข้าว
ที่บริษัท SunRice ใช้ในการเจาะตลาดข้าวพรีเมี่ ยม และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในญี่ปุ่นเป็นที่น่าพอใจมาก
นอกจากนี SunRice ได้มีการลงทุ น เพิ่ มเติมเพื่ อการแปรรูป ผลิ ตผลพลอยได้ จากข้าว และอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ที่ผ ลิ ต จากข้าวให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึน การลงทุ นในครังนี คาดว่าจะเป็ น การสร้างความแข็งแกร่งให้ แก่บริษั ท
ในตลาดโลก และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ถือหุ้นในบริษัทด้วย
ที่มำ: www.farmonline.com.au/story/5435896/sunrice-plan-eyes-asian-food-and-farm-growth
www.weeklytimesnow.com.au/agribusiness/cropping/sunrice-seeks-new-opportunities-toincrease-returns-for-growers/news-story/7a2a2bc944a3ff4975bf1c6a4efa1020
https://www.sunrice.com.au/media/602105/2017-sunrice-annual-report.pdf
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