COFCO ลุยตลาดนอก
------------------------------------------------หนังสื อพิมพ์
(China Daily)
15 พฤศจิกายน 2555 ตีพิมพ์หัวข้อ
“COFCO sows seed of further oversea growth”
ดังมีสาระสําคั
China National Cereals, Oil, and Food Stuffs
Corporation
“COFCO”
น ขยายการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ
สะท้อนว่า
ด้านอาหารของรัฐบาลจีนดู
นายหนิง เกาหนิง (Ning Gaoning) ประธานกรรมการบริ หารของ COFCO กล่าวว่า
บริ ษทั กําลังมองหาลู่ทางในการขยายเครื อข่ายด้านการลงทุ นในแหล่ง เพาะปลูกสําคัญของโลกในช่ วง
แผนพัฒนา 5 ปี
12 (2554-2558)
ในอเมริ กาใต้ อเมริ กาเหนื อ ออสเตรเลีย และ
รัสเซี ย โดยได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงระหว่าง
18
พฤศจิกายน
“
ของ
ว่าอุปทานจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศได้”
จีน
เล็งเห็ นถึงความจําเป็ น ต้องแสวงหาแหล่ ง เพาะปลูกสิ นค้าเกษตรใน
ต่างประเทศ จากสถิติของกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิ ชย์จีน
9
โดยในช่วง 6 เดื อนแรกของปี 2555 การนําเข้าธัญพืชมีปริ มาณถึง
40.85 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 41.2
ช่วง 7 เดือนแรกของปี เดียวกัน การนําเข้าข้าวโพด
15 เท่ าของช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน
มอร์ แกน สแตนลีย์ (Morgan
Stanley)
2553 จี นได้กลายเป็ น
รอบ 14 ปี และปั จจุบนั กําลังจะเข้าสู่ ยคุ ทองของการบริ โภค

2

รายได้ของประชาชนทําให้ความต้องการในสิ นค้า
อย่า งมากในช่ ว ง 2-3
าวสาลี และข้าวโพด โดยจี นจัดเป็ นผูบ้ ริ โภคข้าวโพดราย
ใหญ่อนั ดับ 2
ดังกล่าว
ในอนาคต
า ในช่ วง 10

ยังแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรในต่างประเทศ
2551
2555 ท่ านนายกรั ฐมนตรี เวิน เจี ยเป่ าก็ยงั กระตุ น้ ให้กิจการของจี นสยายปี กออกไปยังต่ างประเทศใน
รู
Bright
Food (Group) Co.
75 ของ Manassen Foods ของออสเตรเลีย คิด
เป็ นเงินรวม 556 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
COFCO
การบุกต่างประเทศ
รัฐวิสาหกิจจีนในปั จุบนั นับแต่ปี 2547 COFCO
การลงทุน ในปี 2554 บริ ษทั ยังได้จดั เตรี ยมเงินทุนสํารองไว้ราว 10,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ สําหรับการ
ออกไป ควบรวม (M & A) กับกิจการต่างชาติในช่วง 5 ปี ข้างหน้า
โดยเฉพาะในโครงการด้านธัญพืชในบราซิ ลและอาร์ เจนติน่า ไวน์ในชิ ลี
และสหรั ฐฯ และข้าวสาลี ข้าวโพด และเรปซี ด (Rapeseed) ในแคนาดา
รั สเซี ย และออสเตรเลี ย
ลงทุนจํานวน 938 ล้านหยวน
Tully Sugar Ltd.
จากร้อยละ 61.25 เป็ นร้อยละ 99
2554
COFCO
Greatwall
2555 บริ ษทั ฯ ได้
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บ่มไวน์ “Chateau Viaud”
125 ไร่ ในย่านบอร์ โดซ์ (Bordeaux)
อย่างไรก็ดี ใ
8,000 เฮกเตอร์ ของ Crafar
Shanghai Pengxin
Group Co., Ltd.
2555 แต่ต่อมาศาลสู งของนิ วซี แลนด์ก็มีคาํ พิพากษาขอให้รัฐบาล
นิ วซี แลนด์จะ
นไป
“ในระยะหลัง บริ ษทั ต้องประสบกับปั ญหาข้อจํากัด
...
นของเราจะก่อให้เกิด
”
นอกเหนื อจากการลงทุ น
แล้ว บริ ษ ัท ยัง
เร่ ง ปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น งาน
อุปทาน โดยเฉพาะในด้านสิ นค้าเกษตร การเพาะพันธุ์ การแปรรู ป การขนส่ ง และการ
ขาย โดยในปี 2552 COFCO ได้ลงทุนถึง 2,200
มาตรฐานความปลอดภัย
พยายามทุ่ มงบประม
ห่ วงโซ่ อุปทาน

กําลังมุ่งเป้ าในการพัฒนา “คลัสเตอร์ ” ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

หรื อ

10 ปี ข้างหน้าจริ ง
ไทยเราจะมีวิธีการในการเอาประโยชน์จากการขาดแคลนสิ นค้าเกษตรของจีนและความพยายามในการ
สยายปี กออกไปประกอบการในต่างประเทศของ COFCO
...
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