Tassal Group เตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งของออสเตรเลีย
Tassal Group ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งของออสเตรเลีย
เปิดเผยผลดาเนินงานของบริษัทครึ่งปีแรก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ว่าบริษัทมีกาไรสุทธิทั้งสิ้น ๓๑.๗ ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒ จากปีก่อนหน้า ผลประกอบการ
(Turnover) ครึ่งปีแรกมีมูลค่ารวม ๓๒๖ ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ และมีกระแสเงินสดจาก
การดาเนิ น การ (Operating cash flow) จ านวน ๗๙.๖ ล้ านเหรียญออสเตรเลี ย เพิ่ มขึ้นถึงร้อยละ ๙๖.๓
มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๔ โดยมีผลผลิตรวม ๒๑,๗๑๐ ตัน ซึ่งนับเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดของ
บริ ษั ท จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ผ่ า นมา ท าให้ Tassal Group ได้ ทุ่ ม งบประมาณจ านวน ๓๐ ล้ า นเหรี ย ญ
ออสเตรเลียสาหรับการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ ๒๐,๐๐๐ ตัน
รวมทั้งวางแผนขยายฟาร์มเลี้ยงกุ้งของ Fortune Group ที่บริษัทได้เข้าถือครองเมื่อปี ๒๕๖๑ โดยกาหนด
เป้ าหมายเพิ่ ม ผลผลิ ตกุ้งจาก ๔๕๐ ตัน ต่อปี เป็ น ๓,๐๐๐ ตัน ต่อ ปี ภายในระยะเวลา ๓ – ๕ ปี ต่อ จากนี้
และได้ประสานงานกับรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

รัฐบาลควีน ส์ แลนด์ระบุ ว่า ควีน ส์แลนด์ มีพื้นที่ที่ เหมาะสมสาหรับ การประมงรอบชายฝั่ ง ประมาณ
๗,๐๐๐ เฮกแตร์ หรือ ๔๓,๗๕๐ ไร่ ปัจจุบันบ่อเลี้ยงกุ้งของ Fortune Group จานวน ๓ แห่ง มีพื้นที่รวมกัน
๒๗๐ เฮกแตร์ หรือ ๑,๖๘๗ ไร่ มีกาลังการผลิตกุ้งจานวน ๓,๘๐๐ ตัน (คานวณจากผลผลิต ๒.๒๔ ตันต่อไร่)
และยังมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากรัฐบาลอีกประมาณ ๑,๓๔๓ ไร่ หากการดาเนินงานเสร็จสมบูรณ์
คาดว่าจะมีผลผลิตกุ้งรวมทั้งสิ้นมากกว่า ๖,๘๐๐ ตัน
นาย Mark Ryan ประธานบริ ห าร Tassal Group แสดงความมั่ น ใจว่ าบริ ษั ท จะเริ่ ม ได้ ก าไรจาก
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของ Fortune Group รวมทั้งความต้องการแซลมอนของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ Tassal
Group เติบโตอย่างมากจนอยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงสูงสุด มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเติบโตของ
บริษัทในระยะยาว รวมทั้งกิจการยังมีความหลากหลายขึ้นทั้งธุรกิจปลาแซลมอนและฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่ง Tassal
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จะประยุกต์ใช้แผนการดาเนินธุรกิจฟาร์มแซลมอนในการบริหารฟาร์มกุ้ง ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
คั ด เลื อ กและขยายพั น ธุ์ การจั ด การฟาร์ ม ที่ ต ระหนั ก ถึ งผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ
แบบยั่งยืน
นาย Ryan ได้ ก ล่ าวถึ งการขยายกิ จ ากรจากฟาร์ ม แซลมอนมาลงทุ น ในธุร กิ จ เลี้ ย งกุ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า
ปัจจุบัน มูลค่าการซื้อขายปลาแซลมอนและกุ้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ของการค้าปลีกอาหารทะเลของ
ออสเตรเลีย แต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอสาหรับตลาดในอนาคต กุ้งจานวนกว่า ๖๐,๐๐๐
ตัน ที่วางจาหน่ายในออสเตรเลียมีเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้นที่เป็นผลผลิตในประเทศ ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดปลาแซลมอนที่เป็ นผลผลิต ท้องถิ่นถึงร้อยละ ๙๐ อีกทั้งผู้บริโภคมีความต้องการกุ้งที่ผลิตในประเทศ
มากกว่ ากุ้ง น าเข้ า ประกอบกับ ปริ ม าณการบริโภคกุ้ ง เติ บ โตขึ้น อย่างต่ อ เนื่ อ งเช่ น เดี ยวกับ ความต้ อ งการ
ปลาแซลมอน แต่ผู้ลงทุนในธุรกิจกุ้งของออสเตรเลียยังมีไม่มาก อัตราการแข่งขันน้อย ดังนั้น Tassal Group
จึงเล็งเห็นโอกาสอันสาคัญที่จะการถ่ายทอดความสาเร็จของธุรกิจฟาร์มปลาแซลมอนสู่ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
ในออสเตรเลีย
ด้านนาย Mark Furner รัฐมนตรีด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและประมงของรัฐควีนส์แลนด์
(Minister for Agricultural Industry development and fisheries) ได้แสดงความเห็ น ว่าโครงการขยาย
กิจการของ Tassal Group เป็นก้าวสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ควีนส์แลนด์เป็นผู้นาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของโลกตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ นอกจากนี้การขยายฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งดังกล่าวยังเป็นการสร้างงานให้กับคน
ในชุมชนกว่า ๑๐๐ ตาแหน่งในช่วงที่มีการผลิตสูงสุดอีกด้วย
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ออสเตรเลี ย มี ความพยายามในการขยายการผลิ ต กุ้งจากการเพาะเลี้ ยงในประเทศอย่างต่ อเนื่ อ ง
หลังจากเกิดการระบาดของโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในรัฐควีนส์แลนด์เมื่อต้นปี 2560 ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ ยงกุ้งกุลาดาของออสเตรเลีย ซบเซาเป็นอย่างมาก ผู้ เพาะเลี้ยงบางรายถึงกับเลิ กกิจการไปเลย
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตกุ้งภายในประเทศออสเตรเลียไม่เคยสูงเกินกว่า 4,000 ตัน/ปี สาเหตุจากการที่
ไม่ ส ามารถขยายพื้ น ที่ เพาะเลี้ ย งได้ เนื่ อ งจากปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม โดยเฉพาะชุ ม ชนซึ่ งไม่ ต้ อ งการให้ มี ก าร
เพาะเลี้ยงกุ้งในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้มีปริมาณกุ้งไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศ
อีกทั้งกุง้ ที่ผลิตในประเทศมีราคาสูงกว่ากุ้งนาเข้า ออสเตรเลียจึงต้องอาศัยการนาเข้าเป็นหลัก การเพิ่มการผลิต
ของ Tassal จึงไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่น่าเป็นกังวลมากกว่าคือมาตรการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพโดยเฉพาะโรคกุ้ง ซึ่งออสเตรเลียมักจะนามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า และปกป้องผู้ผลิต
ในประเทศ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจึงยังต้องเพิ่มความระมัดระวังและความเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต เพื่อ
รักษาส่วนแบ่งตลาดของตนไว้ให้ได้
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