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รายงานการเยี่ยมบริษัทผู้นําเข้าสินค้าข้าว   
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

……………………………………………………………
1. ข้อมูลพื้นฐาน
     1.1 ช่ือบริษัท Euryza GmbH
     1.2 บุคคลท่ีเข้าพบ - Mr. Christian Strasoldo,  General Manager 

- Mrs. Martina Rabanus,  Rice Import & Commodity Trading
     1.3 ที่อยู่ติดต่อ Oberwerder Damm 11-21

20539 Hamburg
โทรศัพท์: +49 40 78106127
โทรสาร:  +49 40 787245
อีเมล์:     christian.strasoldo@ebrofoods.de
เว็บไซต์:  www.euryza.de

2. ข้อมูลจากการเข้าพบ
2.1 ข้อมูลของบริษัท
บริษัทก่อต้ังขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1909 โดยใช้ช่ือบริษัท A. Lüthke & Co. ต่อมาในปี 1972 ได้

เปลี่ยนชื่อมาเป็น Euryza oHG Hamburg และในปี ค.ศ. 1999 ได้กลายมาเป็นบริษัทในเครือของ Ebro
Foods S.A. ประเทศสเปน ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอาหารและค้าข้าวระดับใหญ่แห่งหนึ่งในยุโรป
และได้ฉลองเปิดกิจการครบรอบ 100 ปี ไปเมื่อปี 2009

บริษัทมียอดนําเข้าข้าวในปี 2009 จํานวนทั้งสิ้น 325,000 ตัน โดยจําแนกเป็น การนําเข้าข้าวจากกลุ่ม
ประเทศ EU 140,000 ตัน จากประเทศไทย 55,000 ตัน จากอินเดียและปากีสถาน 85,000 ตัน จากอุรุกวัย
และอาร์เจนตินา 30,000 ตัน และจากซุรินัม/กุอานา 15,000 ตัน โดยมียอดการบริโภคและจําหน่ายภายใน
เยอรมนี จํานวน 285,000 ตัน และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กลุ่มสแกนดิเนเวีย อังกฤษ/สกอตแลนตด์
ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ และประเทศยุโรปตะวันออก) จํานวน 40,000 ตัน โดยกลุ่มลูกค้าร้อยละ 70 จะเป็น
Discount Markets สินค้าของบริษัทที่ได้รับความนิยมสงูสุดคือ สินค้าข้าวประเภท Ready to eat ที่เพียงอุ่น
ในไมโครเวฟและสามารถรับประทานได้ทันที ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าชาวเยอรมันบริโภคข้าวโดยเฉลี่ยต่อคน 3.5
กิโลกรัมต่อปี โดยร้อยละ 76 ของผู้บริโภคจะซื้อข้าวมาหุงรับประทานอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
คนที่มีครอบครัวและมีลูก

ตราสินค้าข้าวของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สินค้าตรา  Euryza ที่ใช้สโลแกนว่า
“iss anders” (รับประทานในแบบที่แตกต่าง) เป็นสินค้าข้าวพร้อมหุงคุณภาพสูง บรรจุในถุงขนาด 250 กรัม
500 กรัม และ 1 กก. และจะเน้นความหลากหลายของสินค้า (exotic varieties)   2. สินค้าตรา reis-fit ใช้
สโลแกนว่า “geniess dich fit”   (เอร็ดอร่อยในรสชาติ มีสุขภาพที่ดี) แบ่งได้เป็นสินค้าข้าวเมล็ดยาว/ข้าว
กล้องบรรจุในถุง (นําไปต้มทั้งถุงก่อนรับประทาน) สินค้าข้าวประเภท exotic อาทิ Basmati-Reis, Thai-
Jasmin Reis, Trigano-Reis, Natur & Wildreis ฯลฯ สินค้าข้าวพร้อมรับประทาน สินค้าทานเล่นประเภท
rice cracker สินค้าประเภทข้าวผสมนม Milchreis  และ Reis-Flocken เหมาะสําหรับผู้บริโภคท่ีไม่นิยมปรุง
อาหาร มีเวลาน้อย  เน้นความสะดวก รวดเร็ว และเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพง

- บริษัทมีสํานักงานตัวแทนและมีโกดังเก็บข้าวใหญ่อยู่ในไทย เพื่อคัดเลือก/เช็คคุณภาพ และสั่ง
ซื้อสินค้าข้าว โดย Mrs. Matina Rabanus แจ้งว่าได้เดินทางไปประเทศไทยหลายครั้งเพื่อคัดเลือก    สินค้า
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ด้วยตนเองก่อนส่งมาเยอรมนี พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่า สินค้าข้าวไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง แต่ในขณะนี้มี
ราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง นอกจากสินค้าข้าวไทยพร้อมหุงแล้ว สินค้าไทยที่
บริษัทกําลังสนใจต้องการนําเข้ามาจําหน่าย ได้แก่ สินค้าประเภทของทานเล่น Rice Craker สินค้าข้าวพร้อม
รับประทาน  ซึ่งถือเป็นกลุ่มสินค้าสําคัญร้อยละ 70 ของบริษัทที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค
ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทํางาน

2.2 ข้อคิดเห็นจากสคต. เบอร์ลิน
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารรายสําคัญ และมีผลผลิตส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยใน

ปี 2554 ไทยส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่า 22.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับการส่งออกข้าว
ในปี 2553 ซึ่งมีมูลค่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสาเหตุสําคัญมาจากปัญหาน้ําท่วมและการขนส่งข้าวภายใน
ประเทศ รวมทั้งนโยบายการรับจํานําข้าวในราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าข้าวไทยมีราคาแพงขึ้นอย่างมาก โดย
อาจส่งผลให้ผู้นําเข้าข้าวในหลายประเทศ เริ่มมองหาแหล่งนําเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น อาทิ
กัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่าซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองและอาจกลายมาเป็นคู่แข่งในการส่งออก
สินค้าอาหารรายสําคัญของไทยในอนาคตอันใกล้ สําหรับปัญหาผันผวนของราคาสินค้าข้าว รัฐบาลไทยไม่ได้นิ่ง
นอนใจ ได้มีการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลและควบคุมราคาสินค้าข้าว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ การแปรปรวนอย่างมากของสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ได้เชิญชวนผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia
ที่จัดเป็นประจําทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าอาหารใหญ่ที่สําคัญในเอเซียและเป็นงานที่ประสบความ
สําเร็จอย่างสูงมาโดยตลอด โดยกรมส่งเสริมการส่งออกได้จัดขึ้นร่วมกับ Koeln Messe และหอการค้าไทย
รวมทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารของผู้ประกอบการไทยในงาน Anuga ณ เมืองโคโลญจน์ 
3. สรุปผลการหารือ

- Mr. Strasoldo ได้กล่าวขอบคุณในโอกาสที่ผอ. สคต. ได้เข้าพบหารือใน
ครั้งนี้ ทั้งนี้ได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2012
โดยสินค้าไทย ที่บริษัทให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ของทานเล่นประเภท
Rice Snack สินค้าข้าวพร้อมรับประทาน

- ทั้งนี้หากผู้ส่งออกไทยสินค้าประเภทดังกล่าวข้างต้น สนใจทําการค้าร่วม
กับบริษัท Euryza GmbH  สามารถติดต่อได้โดยตรงตามที่อยู่ข้างต้น หรือสามารถ
ติดต่อผ่านสคต. เบอร์ลินได้ตามอีเมล์ thaicom.berlin@t-online.de    
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