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2015 年 5 月 6 日 
 

双日協同飼料会社の 谷口博史と申します。 よろしくお願いします。 

 

当社は 2011 年 8 月に設立された 100%日系の新しい飼料製造販売会社です。 株主は ベトナムに堅固

な地盤を持ち ベトナム政府より長年の功績に対して友好勲章を頂いた総合商社の双日株式会社と 特に

養豚用においては世界最高の技術を持つ 日本 No.1 の 飼料会社である協同飼料株式会社となります。 

 

当社は 最高技術で製造した品質の良い 安心、安全な飼料を ベトナムの農家へお届けし 農家の皆様

により良い畜肉を作っていただく。そしてこの 品質の良い肉を食したべトナムの人々の食生活を豊か、

健康、ハッピーにする。と言う コンセプトの元 本事業にまい進しております。 

 

ロンアン省に進出させていただいた理由はそのロケーションです。ロンアンはホーチミン市に近く また

ベトナム南部の畜産集中地域であるメコンデルタへのゲートになると言う事です。 

今後 メコンデルタの畜産は 大きく発展すると考えており そこに多大な貢献が出来ると考えておりま

す。 

 

その為にも 当社としましては ロンアン省には さらなる交通インフラ（道路、水路や港湾）の改善を

お願いしたいと思います。これが出来れば 飼料物流が容易になり より効率の良い配送が出来 ロンア

ンに対しての貢献も増大するが出来ると考えております。  

 

当社は 今後もベトナム国および ベトナム国の畜産業発展の為に最大の努力をしていく事とお約束申し

上げます。同時に 本プロジェクトに多大なサポートをいただいた ベトナム政府、ロンアン省、ロンア

ン省人民委員会、その他 工業団地関係各位等 に対しまして 深く御礼申し上げます。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

谷口博史 

双日協同飼料会社社長 
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06/05/2015 
 

 

Trân trọng kính chào! Tôi là Taniguchi Hiroshi, Tổng Giám Đốc của công ty Trách Nhiệm 
Hữu Hạn Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojitz.  
 
Công ty chúng tôi là một công ty sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi mới, 100% vốn đầu 
tư từ Nhật Bản, được  thành lập vào tháng 8 năm 2011. Các chủ đầu tư bao gồm Công ty cổ 
phần Sojitz, đã được chính phủ Việt Nam đánh giá trao tặng huân chương hữu nghị do là 
công ty thương mại tổng hợp lâu năm và có thành tích tốt trên đất nước Việt Nam; và công  
ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Kyodo Shiryo, công ty nắm giữ kỹ thuật dinh dưỡng  heo hàng 
đầu thế giới, cũng như là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đứng đầu Nhật Bản. 
 

Công ty chúng tôi hoạt động trên phương châm dùng công nghệ cao để sản xuất ra thức ăn 
chăn nuôi chất lượng cao, an toàn nhằm giúp cho bà con chăn nuôi Việt Nam an tâm sản 
xuất ra được loại thịt tốt. Nhờ đó, chất lượng bữa ăn của người dân Việt Nam sẽ phong phú 
hơn, người người đều hạnh phúc, khỏe mạnh. 
 

Chúng tôi chọn đầu tư vào tỉnh Long An bởi vì vị trí địa lý của vùng đất này. Long An khá gần 
với Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là nơi tập trung chăn nuôi của Nam Bộ, và là cửa 
ngõ trung tâm để đến các tỉnh thành Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, do chúng tôi cũng 
đánh giá tiềm năng phát triển chăn nuôi của Đồng Bằng Sông Cửu Long sau này rất lớn, theo 
đó công ty chúng tôi cũng sẽ có cơ hội đóng góp lớn hơn, nhiều hơn vào sự phát triển của 
tỉnh.  
 
Với mục tiêu trên, công ty chúng tôi mong rằng tỉnh Long An sẽ hoàn thiện hơn nữa cơ sở hạ 
tầng, giao thông( đường bộ, đường sông, hệ thống cảng). Bởi vì một khi cải thiện điều này 
thì sẽ ngoài việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi trở nên dễ dàng hơn, hệ thống giao nhận 
cũng sẽ làm việc hiệu quả hơn và chúng tôi sẽ càng đóng góp được nhiều hơn cho tỉnh Long 
An. 
 
Công ty chúng tôi với cam kết nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành chăn nuôi 
Việt Nam, cũng như đất nước Việt Nam và cũng gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất 
đến chính phủ Việt Nam, tỉnh Long An, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An, cùng các cơ quan ban 
ngành, khu công nghiệp sở tại đã hết lòng giúp đỡ dự án này. 
 

 
 
TANIGUCHI HIROSHI  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI KYODO SOJITZ 
 
 
 


