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ขอมูลองคกร
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556)

ช่ือบริษัท
Mitsubishi Corporation

วันที่กอตั้ง 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 
(วนัทีจ่ดทะเบยีน: 1 เมษายน พ.ศ. 2493) 

ทุนจดทะเบียน 
204,446,667,326 เยน 

จํานวนหุนสามัญ 
1,653,505,751 หุน้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตอไปนี้ 
โตเกยีว โอซากา้* นาโกยา่ ลอนดอน 
*ควบรวมกบัตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

สํานักงานใหญ 
Mitsubishi Shoji Building 
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-8086, Japan* 
*สาํนกังานทีใ่ชจ้ดทะเบยีนบรษิทั 

Marunouchi Park Building 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-8086, Japan 

จํานวนพนักงาน 
สาํนกังานใหญ่: 5,815 คน 
สาํนกังานใหญ่และบรษิทัในเครอืทัง้หมด: 65,975 คน 

จํานวนบริษัทในเครือและบริษัทรวมทุนสวนนอย 
627 บรษิทั 
*ไม่รวมบรษิทัรว่มทนุกบับรษิทัในเครอืของ MC พมิพบ์นกระดาษเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทีผ่า่นการรบัรองจาก FSCTM
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ปรัชญาองคกร - หลักปรัชญาสามประการขององคกร 

Mitsubishi Corporation (MC) เป็นองคก์รธรุกจิสากลแบบบรูณาการทีพ่ฒันาและดาํเนินธรุกจิในเกอืบทกุอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การเงนิภาคอุตสาหกรรม 

พลงังาน ผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัรกล สนิคา้เคม ีอาหาร และธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม ธรุกจิของ MC ในปจัจบุนั ขยายขอบเขตไปไกลกวา่การคา้ขาย

แบบดัง้เดมิ โดยมกีารดาํเนินธรุกจิทีห่ลากหลายตัง้แต่การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตไิปจนถงึการลงทนุในธรุกจิคา้ปลกี โครงสรา้งพืน้ฐาน ผลติภณัฑ์

ทางการเงนิ และการผลติสนิคา้เชงิอุตสาหกรรม 

MC วา่จา้งแรงงานขา้มชาตกิวา่ 65,000 คนทีท่าํงานทัง้ในสาํนกังานใหญ่และบรษิทัยอ่ยกวา่ 200 แหง่ในกวา่ 90 ประเทศทัว่โลก และเครอืขา่ยบรษิทั

ในกลุม่อกีกวา่ 600 กลุม่ 

ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม 
“Shoki Hoko” 
ทุม่เทเพือ่สรา้งสงัคมแหง่ความมัง่คัง่ทัง้ในดา้นวตัถุและดา้น
จติใจ ใหค้วามสาํคญัต่อการปกปกัรกัษาสิง่แวดลอ้มโลก 

ความซื่อสัตยและเปนธรรม 
“Shoji Komei” 
ยดึมัน่ในหลกัการความโปรง่ใสและเปิดเผย ดาํเนินธรุกจิดว้ย
ความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 

ความเขาใจในธุรกิจระดับสากล 
“Ritsugyo Boeki” 
ขยายธรุกจิโดยมพีืน้ฐานอยู่บนมมุมองเป็นสากลอยา่งรอบดา้น 

หลักปรัชญาสามประการขององคกรไดบัญญัติขึ้น

ในป พ.ศ. 2477 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน

ของ Mitsubishi Trading Company (Mitsubishi 

Shoji Kaisha) มีที่มาจากหลักการของ นาย Koyata 

Iwasaki ประธานคนที่ส่ีของ Mitsubishi 

แมว้า่ Mitsubishi Trading Company จะยตุกิจิการลง
ในปี พ.ศ. 2490 แต่หลกัการน้ีไดถ้กูนํามาใชเ้ป็นปรชัญา
องคก์รของ MC และเจตนารมณ์แหง่หลกัการยงัดาํรงอยู่ 
ต่อไปในการดาํเนินงานของฝา่ยบรหิารและพนกังานใน
ปจัจบุนั นอกจากนัน้หลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร
ยงั ทาํหน้าทีเ่ป็นรากฐานทีส่าํคญัของหลกัการบรหิาร
จดัการขององคก์รทีรู่จ้กักนัในนาม กลุม่บรษิทั 
Mitsubishi บรษิทัในกลุม่ Mitsubishi มบีทบาทใน
ธรุกจิหลายสาขาโดยมปีระวตัศิาสตรแ์ละปรชัญารว่ม
กนั บรษิทัยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ยจติวญิญาณอนั
แขง็แกรง่ของการแขง่ขนัทางธรุกจิฉนัทม์ติรระหวา่งกนั (การตคีวามหลกัปรชัญาสามประการขององคก์รในยคุปจัจบุนัตามความเหน็ชอบในทีป่ระชมุ 

Mitsubishi Kinyokai ของบรษิทั ทีป่ระชมุเดยีวกนัน้ีไดส้ถาปนากลุม่บรษิทั Mitsubishi ขึน้ในเดอืน
มกราคม พ.ศ. 2544) 

เกี่ยวกับบริษัท 
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กอตั้งขึ้นในชวงคริสตทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2522) 

Mitsubishi Shoji ไดก่้อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2497 และไดจ้ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวและโอซากา้ทัง้สองแหง่ในปีเดยีวกนั บรษิทั

ประกาศแผนการบรหิารครัง้แรกในปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 

บรษิทัไดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินโครงการขนาดใหญ่ในการพฒันาโครงการ 

LNG (ก๊าซธรรมชาตเิหลว) ในประเทศบรไูน ซึง่ถอืเป็นการลงทนุขนาดใหญ่

ครัง้แรกของบรษิทั บรษิทัไม่เพยีงแต่ดาํเนินกจิกรรมในดา้นการคา้เทา่นัน้ 

แต่ไดเ้ริม่ขยายธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและการลงทนุออกไปยงัหลาย

ประเทศทัว่โลก ดงัจะเหน็ไดจ้ากโครงการแร่เหลก็และถ่านหนิเพือ่การถลุง

เหลก็ในประเทศออสเตรเลยี และแคนาดาและธรุกจินาเกลอืในประเทศ

เมก็ซโิก ในปี พ.ศ. 2514 บรษิทัไดเ้ปลีย่นชือ่ทางการภาษาองักฤษเป็น 

“Mitsubishi Corporation” 

ชวงคริสตทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2542) 

ในปี พ.ศ. 2535 MC ประกาศใชน้โยบายบรหิารใหม่โดยมสีาระสาํคญัคอื เพือ่

เปลีย่นบรษิทัใหเ้ป็น “องคก์รระดบัสากลทีม่ ัน่คง” MC เริม่ใหค้วามสนใจเป็น

พเิศษกบัการดาํเนินงานโดยรวมของบรษิทัและการเพิม่คณุคา่ในสนิทรพัยข์อง

บรษิทัใหม้ากขึน้ เราทุม่เทความพยายามในการขยายกจิการและบุคคลากร

ออกไปหลายประเทศทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2541 MC ประกาศแผน “MC2000” 

เพือ่นําเสนอแนวทาง “Select & Focus” สาํหรบัธรุกจิ เพือ่เพิม่ความ

แขง็แกรง่ใหก้บัธรุกจิสาขาต่างๆ ทีอ่ยู่ในแผนกลยทุธ ์และมุง่เน้นนโยบายทีใ่ห้

ความสาํคญักบัลกูคา้ แผนฉบบัใหม่น้ีเป็นเครือ่งมอืในการเสรมิความแขง็แกรง่

ใหก้บัรากฐานของบรษิทัและปทูางไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืงในอนาคต 

เขาสูสหัสวรรษใหม 
ในปี พ.ศ. 2544 MC ประกาศแผน “MC2003” เพือ่เป็นพมิพเ์ขยีว

เชงิรกุฉบบัใหม่สาํหรบัการเตบิโตทางธรุกจิ มเีน้ือหาครอบคลุมการ

ขยายหว่งโซ่คณุคา่ของบรษิทั เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บั

ความสามารถในการทาํกาํไร และกลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นการสรา้งธรุกจิ

ใหม่ ปี พ.ศ. 2547 บรษิทัเปิดแผน “INNOVATION 2007” ที่

สถาปนา MC เป็น “นกับุกเบกิอุตสาหกรรมใหม่” โดยมจีดุมุง่หมาย

เพือ่เปิดศกัราชใหม่และเตบิโตไปพรอ้มกบัสงัคม ปี พ.ศ. 2550 MC 

ก่อตัง้กลุม่นวตักรรมทางธรุกจิและกลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม 

โลจสิตกิส ์และ การพฒันา ขึน้มาใหม่ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2551 MC 

ประกาศใชแ้ผนการบรหิารทีม่ชีือ่วา่ “INNOVATION 2009” ปี พ.

ศ. 2552 MC จดัระบบกลุม่นวตักรรมทางธรุกจิใหม่และจดัตัง้สว่น

พฒันาองคก์รขึน้ ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2553 MC จดัระบบใหม่

และเพิม่ศกัยภาพของสว่นพฒันาองคก์ร โดย ก่อตัง้สองกลุม่ใหม่

ขึน้ไดแ้ก่ กลุม่พฒันาธรุกจิสิง่แวดลอ้มระดบัสากล และกลุม่ธรุกจิ

บรกิาร เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 MC ประกาศใชแ้ผนการบรหิาร

ฉบบัใหม่มชีือ่วา่ “Midterm Corporate Strategy 2012” มเีป้าหมาย

เพือ่เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัแพลตฟอรม์การบรหิารโดยมพีืน้ฐาน

มาจากโมเดลการกระจายธรุกจิ และในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 

บรษิทัประกาศใชก้ลยทุธอ์งคก์รฉบบัใหม่มชีือ่วา่ “New Strategic 

Direction-Charting a new path toward substainable growth” 

ชวงคริสตทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2532) 

MC เลง็เหน็ความจาํเป็นทีต่อ้งคดิคน้ระบบใหม่ทีส่ามารถสรา้ง 

ผลกาํไรใหก้บับรษิทั บรษิทัเริม่ปรบัปรงุธรุกจิทีด่าํเนินการอยู่แลว้

ใหม้ปีระสทิธภิาพ และพฒันากจิการใหม่ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ในปี พ.ศ. 2529 บรษิทัยดึเอานโยบายใหม่มาปรบัใชอ้ยา่งจรงิจงั 

โดยเปลีย่นจากการใหค้วามสนใจกบัธรุกรรมการดาํเนินงานมาเป็น

การมุง่เน้นทีผ่ลกาํไรเป็น หลกั ในปีเดยีวกนัน้ีบรษิทัไดร้า่งแผนการ

บรหิารฉบบัใหม่ขึน้ MC เขา้ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ลอนดอนในปี พ.ศ. 2532 

ประวัติความเปนมา 
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แผนผังแนวทางใหมสูการเติบโตอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศน     มุง่มัน่ใหธ้รุกจิเตบิโตเป็นสองเทา่ในปี พ.ศ. 2563 

○ ธุรกิจดานทรัพยากร 

เพิ่มผลผลิตในสวนของบริษัทเปน

สองเทา 

×2 ×2

○ ธุรกิจที่ไมใชทรัพยากร  

เพิ่มผลกําไรเปนสองเทา 

LNG : 7Mt 
ถ่านหนิโคก้ : 20Mt 
ทองแดง : 250Kt 

○ เลือก “ธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จ” ผานการปรับ
รูปแบบพอรตโฟลิโอเชิงรุก 

○ เสริมความแข็งแกรงใหกับ
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 

○ อัตราสวนสินทรัพยที่
เปนทรัพยากรและไมใช
ทรัพยากรเปน 50:50 

จาํนวนธรุกจิยอ่ย (BSS) 

จาํนวน BSS ทีส่รา้งรายได้
สทุธ ิ20 พนัลา้นเยน 

จาํนวน BSS ทีส่รา้งรายได้
สทุธ ิ10-20 พนัลา้นเยน 

47

5

1

35 ถงึ 40

≧10

10 ถงึ 15 

180 พนัลา้น
เยน 

FYE ม.ีค. 2556 FYE ม.ีค. 2556 

FYE ม.ีค. 2556 ชว่งปี พ.ศ. 2563 

ชว่งปี พ.ศ. 2563 ชว่งปี พ.ศ. 2563 

ทิศทางกลยุทธใหม เปนสิ่งยืนยันคุณคาของ MC ในฐานะบริษัทที่มีศักยภาพในการ “เติบโตและสรางรายไดอยาง

ตอเนื่องตลอดทั้งวงจรธุรกิจ โดยการบริหารพอรตโฟลิโอ (ยอดการดําเนินงานรวม) ที่มีการกระจายทั้งในสวนโมเดลธุรกิจ 

อุตสาหกรรม ตลาด และพื้นที่ทางภูมิศาสตร” เราจะดําเนินการเพื่อปรับปรุงพอรตโฟลิโอ ใหมีประสิทธิภาพ พรอมกับมุงมั่น

ทําใหวิสัยทัศนดานการเติบโตของธุรกิจประสบผลสําเร็จและเพิ่มคุณคาใหกับองคกรโดยรวม 

ภาพการเติบโตป พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศนเกี่ยวกับพอรตโฟลิโอ 

Mitsubishi Corporation ไดพ้ฒันากลยทุธก์ารบรหิารจดัการแบบใหม่มชีือ่วา่ ทศิทางกลยทุธใ์หม่ – แผนผงัแนวทางใหม่สู่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยมี
ผลบงัคบัใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงสาํคญัในโมเดลธรุกจิและสิง่แวดลอ้มภายนอกของ Mitsubishi Corporation เราไดย้กเลกิแนวทาง “Midterm Corporate 

Strategy” แบบดัง้เดมิทีผ่กูมดักบัแผนการเงนิทีม่เีป้าหมายคงทีใ่นสามปี ขา้งหน้า เป็นแผนระยะยาวทีม่องไปในอนาคต ดว้ยวสิยัทศัน์การเตบิโตในปี 
พ.ศ. 2563 ในการนําวสิยัทศัน์ไปสู่การปฏบิตั ิเราไดก้าํหนด “ทศิทางกลยทุธใ์หม่” ทีป่ระกอบไปดว้ยแนวทางพืน้ฐานของนโยบายการบรหิารจดัการรว่ม
กบักลยทุธท์างธรุกจิและการตลาดของเรา 

ทิศทางกลยุทธใหม 

ธุรกิจเติบโตเปนสองเทา 

การกระจายธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ 
และ ธุรกิจที่ประสบ

ความสําเร็จ 
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กลยุทธทางธุรกิจ และกลยุทธทางการตลาด 

ทิศทางกลยุทธ 

กลยุทธทางธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด 

ธุรกิจดาน
ทรัพยากร 

รับมือกับ
ความตองการ
วัตถุดิบที่เพิ่ม

ขึ้น 

○ สรา้งมลูคา่ขององคก์รอยา่งยัง่ยนืดว้ยกจิกรรมทางธรุกจิอกีมากมายทีมุ่ง่มัน่พฒันาเพือ่เพิม่คณุคา่ให้
แก่สงัคมและสิง่แวดลอ้มผา่นโครงการโดยรวมและโครงการระดบัสากล 

○ สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั “ธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็” ผา่นการปรบัรปูแบบพอรต์โฟลโิอเชงิรกุ เพือ่
ดาํเนินการใหส้าํเรจ็ก่อนคูแ่ขง่ 

หลักการ 

○ รกัษาอตัราการลงทนุเฉลีย่ในชว่งสามปี (2.0-2.5 ลา้นลา้นเยน) เพือ่ปรบัปรงุฐานรายไดข้องบรษิทั 
○ เรง่รดัการตดัทอนการลงทนุ เรยีกเงนิลงทนุคนืเพือ่นําไปใชใ้นการลงทนุใหม่ นโยบายการลงทุน 

○ จา่ยเงนิปนัผลสมํ่าเสมอโดยใชน้โยบายปนัผลแบบสองสว่นทีป่ระกอบไปดว้ย สว่นคงทีแ่ละสว่นผกผนั 
○ กาํหนดเงนิปนัผลสว่นคงทีใ่หส้อดคลอ้งกบัฐานของระดบัรายไดท้ี ่350 พนัลา้นเยนต่อปี นโยบายปนผล 

ธุรกิจที่ไมใช
ทรัพยากร 

สนับสนุน

ตลาดทองถิ่นที่

มีความ

หลากหลายใน

เอเชีย 

ใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ พุงเปาไปที่เอเชีย 

ลงทนุเพือ่การเจรญิเตบิโตของธรุกจิพรอ้มกบัการปรบัรปูแบบพอรต์โฟลโิอเชงิรกุ โดยเน้นตลาดเอเชยีเป็นพเิศษ 
กาํหนดงบประมาณ 100 พนัลา้นเยน (ในชว่งระยะเวลาสามปี) เพือ่เขา้ครอบครอง “ตลาดบุกเบกิ” ตามแผนงานองคก์ร (R และ D ขององคก์ร) 

เพิม่มลูคา่ขององคก์รอยา่งยัง่ยนื ดว้ยพอรต์โฟลโิอทีม่คีวามหลากหลายและคดัสรรแลว้เป็นอยา่งด ี

○ สง่มอบโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งดาํเนินการ 
และเลอืกพฒันาสนิทรพัยห์ลกัในโครงการ
ต่อเน่ือง 

○ กลบัไปใหค้วามสนใจกบัความสามารถใน
การผลติและตน้ทนุในแงเ่งนิลงทนุและการ
ดาํเนินงาน โดยพจิารณาจากวฏัจกัรของ
อุตสาหกรรมทรพัยากรและพลงังาน 

○ อาหาร: สรา้งเครอืขา่ยของแหลง่วตัถุดบิ
ธญัพชืทัว่อเมรกิา 

○ ทรัพยากรแร และนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติ: พฒันาโครงการและจดัหา
แหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นเอเชยี โอเชยีเนีย 
อเมรกิา รสัเซยี และแอฟรกิาตะวนัตก สรา้ง
ศนูยก์ลางตลาด ทัว่โลกโดยมฐีานอยู่ที่
ภมูภิาคเอเชยี 

○ ปุย: พฒันาแหลง่วตัถุดบิปุ๋ ยโดยมกีลุม่
เป้าหมายเป็นตลาดทัว่เอเชยี ○ ปรบัรปูแบบพอรต์โฟลโิอเชงิรกุเพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ระยะยาวในการสรา้ง 
“ธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็” ดว้ยขนาดที่
แตกต่างกนั และเรยีกคนืเงนิทนุเพือ่สรา้ง
โอกาสในการลงทนุใหม่ 

○ ใชเ้งนิลงทนุในอุตสาหกรรม/สาขาทีผ่า่นการ
คดัเลอืกแลว้ เพือ่สรา้งโอกาสทีม่แีนวโน้มใน
ทางทีด่ ี

○ แสวงหาโอกาสการลงทนุในสาขายานยนต ์
อาหาร การคา้ปลกี การผลติกระแสไฟฟ้า 
ชวีวทิยาศาสตร ์ก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน
ขัน้ปลาย และการบรหิารจดัการสนิทรพัย ์

○ คาปลีก: สรา้งหว่งโซ่คณุคา่ของผลติภณัฑ์
เพือ่การอุปโภคบรโิภคในตลาดเอเชยี โดย
สรา้งแฟรนไชสค์า้ปลกีรว่มกบัหุน้สว่นทีม่ ี
ศกัยภาพ 

○ ยานยนต: เสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัการ
ดาํเนินงานในประเทศไทยและอนิโดนีเซยี 
และนําโมเดลธรุกจิน้ีไปใชก้บัประเทศ
เพือ่นบา้นในเอเชยี 

○ เพิม่ความสาํคญัใหก้บัวนิยัทางการเงนิ อาทเิชน่ การสนบัสนุนเงนิทนุเพือ่การลงทนุจากกระแสเงนิสดของ
บรษิทัเอง ใชส้มมตฐิานของระดบัรายไดท้ี ่350 พนัลา้นเยนต่อปี 

○ ควบคมุอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ระยะกลางถงึระยะยาวใหอ้ยู่ในระดบั 12-15% 
วินัยทางการเงิน 
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(ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

*เมอืงทีม่สีาํนกังาน & สาขาจะมสีญัลกัษณ์กาํกบั 
(ไม่รวมสาํนกังานโครงการและสาํนกังานเพิม่เตมิในประเทศญีปุ่น่) 

● สาํนกังานใหญ่: โตเกยีว 
● จาํนวนสาํนกังานและสาขาในประเทศญีปุ่น่: 29 แหง่ 

(รวมสาํนกังานสงักดัสาขา หรอื Annexed Office 17 แหง่) 
● จาํนวนสาํนกังาน & สาขาในต่างประเทศ: 196 แหง่ 

(รวมสาํนกังานโครงการ 31 แหง่) 

ประธานเจาหนาที่บริหารภูมิภาคของ MC 

เอเชีย และโอเชียเนีย 

ยุโรปและแอฟริกา 

 【ญี่ปุน】
ซปัโปโร
เซน็ได
นาโกยา่
นีงะตะ
โทยามะ
ชซุิโอะกะ
โอซากา้
ทาคามตัสึ
ฮโิรชมิา
ฟุกุโอกะ
นางาซากิ
นะฮะ

 【อเมริกาเหนือ】
นิวยอรค์
ซานฟรานซสิโก
ซแีอตเทลิ
ซลิคิอนวลัเลย์
ลอสแองเจลสิ
ฮสุตนั
วอชงิตนั ด ีซี
ดลัลสั
พติสเ์บริก์
บอสตนั
ทคัสนั
แวนคเูวอร์
โตรอนโต
เมก็ซโิกซติี้

 【ละตินอเมริกา】
กวัเตมาลาซติี้
ปานามาซติี้
กโีต
ลมิา
ลาปาซ

โบโกตา
ซานดเิอโก้
การากสั
เปอรโ์ตออรแ์ดซ
อะซุนซอิอง
บวัโนสไอเรส
เซาเปาโล
รโิอเดอจาเนโร
เบโลโอรซีอนชี
ซานโตส

 【ยุโรป และ แอฟริกา】
ลอนดอน
ลาสปลัมาส
แมดรดิ
ปารสี
บรสัเซลส์
อมัสเตอดมัส์
ดสึเซลดอรฟ์
แฟรงกเ์ฟิรต์
เบอรล์นิ

มวินิก
มลิาน
ออสโล
ปราก
สตอกโฮลม์
วอรซ์อ
บคูาเรสต์
เบลเกรด
เอเธนส์
โซเฟีย
มอสโคว
วลาดวิอสตอ็ก
ยชุโน ซาฮาลนิสค์
เคยีฟ
โจฮนัเนสเบริก์
ดาการ์
คาซาบลงักา
อาบจีาน
แอลเจยีร์
เลกอส
ตนิูส

มาปโูต
ไนโรบี
แอดดสิอาบาบา
ดารเ์อสซาลาม

 【ตะวันออกกลาง และ 
เอเชียกลาง】
อสิตนับลู
องัการา
บากู
อาชกาบตั
ทาชเคนต์
อสัตานา
อลัมาตี
ดไูบ
ไคโร
เทลอาวฟี
รอมลัลอฮ์
อมัมาน
รยิาด
เจดดะห์

อลั โคหบ์าร์
บาสรา
โดฮา
อาบดูาบี
มสักตั
คเูวต
เตหะราน

 【เอเชียตะวันออก】
อลูานบาตอร์
ปกักิง่
เฉงิตู
ฉงชิง่
กวา่งโจว
เซนิเจิน้
อูฮ่ ัน่
เทยีนจนิ
เซีย่เหมนิ
หนานจงิ
ชงิเต่า
เซีย่งไฮ้

สถานที่ต้ังของสํานักงาน และเครือขาย MC 

เครือขายทั่วโลก 

MC มสีาํนกังาน และบรษิทัยอ่ยกวา่ 200 แหง่ รวมทัง้สาํนกังานทีต่ ัง้อยู่ในประเทศญีปุ่น่ บรษิทัดาํเนินธรุกจิรว่มกบั
กลุม่บรษิทักวา่ 600 บรษิทัทีต่ ัง้อยู่ในราว 90 ประเทศทัว่โลก 

เอเชียตะวันออก 

ตะวันออกกลาง
และเอเชียกลาง 

ญี่ปุน 
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สํานักงาน
ใหญ 

ตา้เหลยีน
เสิน่หยาง
ฮอ่งกง
ไทเป

 【เอเชีย และ โอเชีย
เนีย】
การาจี
อสิลามาบดั
ลาฮอร์
นิวเดลี
มมุไบ
กลักตัตา
เจนไน
โคลอมโบ
ธากา
ยา่งกุง้
เนปีดอว ์
กรงุเทพฯ 
หาดใหญ่
กวัลาลมัเปอร์

บนิตลูู
สงิคโปร์
พนมเปญ
เวยีงจนัทน์
ฮานาย
โฮจมินิหซ์ติี้
จารก์าตา้
สรุาบายา
บนัดารเ์สรเีบกาวนั
มะนิลา
นูเมอา
เมลเบริน์
ซดินีย์
เพริธ์
บรสิเบน
เมาทเ์วเวอรล์ยี์
โอ๊คแลนด์
โซล
กวางยาง
โพฮงั
ดางจนิ

ในหว้งเวลาทีเ่ศรษฐกจิโลกตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอน เรามคีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ทีย่งตรงและ

ทนัเวลา บรหิารจดัการความเสีย่งทีจ่าํเป็น และใชม้าตรการทีฉ่บัไวเพือ่ควา้โอกาสในการเตบิโต 

ขอ้เทจ็จรงิคอื เรามเีครอืขา่ยทัว่โลกซึง่ประกอบไปดว้ยสาํนกังานและบรษิทัยอ่ยมากกวา่ 200 แหง่ บรษิทัใน

กลุม่มากกวา่ 600 แหง่ กวา่ 90 ประเทศทัว่โลก 

หวัหน้าสาํนกังาน และ บรษิทัยอ่ยของ MC ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่ MC ในประเทศและภมูภิาคต่างๆ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูอ้าํนวยการใหญ่และ CEO บทบาทของผูบ้รหิารเหลา่น้ีคอื การใหข้อ้มลูทีท่นัสมยั

ทีส่ดุและสนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมของกลุม่ MC รว่มกนั 

ในแต่ละภมูภิาคหลกัมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารภมูภิาค (Regional CEO) ทาํหน้าทีจ่ดัการกบัปญัหาทัว่ไปที่

พบในภมูภิาคและมองหาโอกาสสาํหรบัธรุกจิใหม่ เพือ่ความมัน่คงของ MC ในตลาดเกดิใหม่ (โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ประเทศในเอเชยี) ในปี พ.ศ. 2556 เราไดเ้พิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัโครงสรา้งสาํหรบั CEO ภมูภิาคใน

เอเชยี และ โอเชยีเนีย เราไดแ้ยกตาํแหน่ง “Regional CEO for Europe-CIS, Middle East & Africa” ออกเป็น

สองตาํแหน่งใหม่คอื “Regional CEO for Europe & Africa” และ “Regional CEO for Middle East & Central 

Asia” โครงสรา้งการดาํเนินงานระดบัสากลของเราในปจัจบุนัประกอบไปดว้ย ประเทศญีปุ่น่และภมูภิาคหลกั

ในต่างประเทศอกี 6 ภมูภิาค ไดแ้ก่ อเมรกิาเหนือ ละตนิอเมรกิา ยโุรปและแอฟรกิา ตะวนัออกกลางและเอเชยี

กลาง เอเชยีตะวนัออก และเอเชยีและโอเชยีเนีย 

Regional CEOs และผูบ้รหิารสาํนกังานและบรษิทัยอ่ยและกลุม่บรษิทัของ MC เลอืกใชค้วามชาํนาญและ

ทรพัยากรอยา่งระมดัระวงั เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์และความตอ้งการทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัแต่ละภมูภิาค

ของโลก พวกเขายงัคงทาํงานรว่มกนัเพือ่สรา้ง “คณุคา่ขององคก์รอยา่งยัง่ยนื” ใหก้บักลุม่ MC 

อเมริกาเหนือ 

ละตินอเมริกา
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สาํนกังาน CEO กลุม่ธรุกจิ
บรกิารดา้น IT 

ฝายธุรกิจบริการดาน IT 
แผนกพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

แผนกพฒันาระบบองคก์ร 

แผนกตรวจสอบภายใน 
แผนกกลยทุธแ์ละวางแผน
องคก์ร 

สาํนกังานกรรมการ
ตรวจสอบ 

แผนกสือ่สารองคก์ร 

แผนกบรหิารองคก์ร 

แผนกกจิการดา้นบรรษทั
บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

แผนกกฎหมาย 

แผนกทรพัยากรบุคคล 

แผนกวางกลยทุธ ์และ
การพฒันาธรุกจิ 

แผนกความสมัพนัธ ์

แผนกความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 

แผนกการจดัการโลจสิตกิส ์

แผนกบญัชอีงคก์ร 

แผนกบรหิารความเสีย่ง 

แผนกการเงนิ 

แผนกทีป่รกึษาโครงสรา้ง
ทางการเงนิและ M&A 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์

กลุมธุรกิจบริการดาน IT 

สวนสายงานองคกร 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล
และคาตอบแทน 

ผูอํานวยการ

ใหญ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

ที่ประชุมใหญผูถือหุน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระหวางประเทศ 

คณะกรรมการวางกลยทุธท์างธรุกจิ 
คณะกรรมการวางกลยทุธท์างการ
ตลาด 

คณะกรรมการการกาํกบัดแูลกจิการ 
คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทั
บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากร
บุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัการเปิดเผย
ขอ้มลู 

กลยทุธท์างการตลาด 
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่า่ยกาํกบัดแูล
กจิการ 

รองผูจ้ดัการใหญ่ กจิการดา้น
บรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่า่ย
สารสนเทศ 

สาํนกังาน CEO กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

ฝายธุรกิจดานสิ่งแวดลอม 
ฝายพลังงานรูปแบบใหมและการผลิต
กระแสไฟฟา 

ฝายธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 

กลุมธุรกิจสิ่งแวดลอมและ
โครงสรางพื้นฐานระดับ
สากล 

สาํนกังาน CEO กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละ การพฒันา 

แผนกบรหิารกลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

ฝายธุรกิจจัดการสินทรัพย 
ฝายการเงินภาคอุตสาหกรรม 
ฝายการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและงานกอสราง
ฝายโลจิสติกส 

กลุมการเงินภาค
อุตสาหกรรม โลจิสติกส
และการพัฒนา 

สาํนกังาน CEO กลุม่ธรุกจิพลงังาน 
แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิพลงังาน 
ฝายธุรกิจ E&P 
ฝายธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ฝายธุรกิจปโตรเลียม 
ฝายธุรกิจคารบอนและ LPG 

กลุมธุรกิจพลังงาน

สาํนกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 
แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 
ฝายธุรกิจเหล็ก 
ฝายคาทรัพยากรแร 
ฝายลงทุนทรัพยากรแร A 
ฝายลงทุนทรัพยากรแร B 

กลุมผลิตภัณฑโลหะ

สาํนกังาน CEO กลุม่เครือ่งจกัรกล 
แผนกบรหิารกลุม่เครือ่งจกัรกล 
ฝายธุรกิจเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
ฝายเรือและอากาศยาน 
ฝายธุรกิจยานยนต 
ฝายธุรกิจ Isuzu 

กลุมเครื่องจักรกล 

สาํนกังาน CEO กลุม่สนิคา้เคม ี
แผนกบรหิารกลุม่สนิคา้เคม ี
แผนก Phoenix 
แผนกโครงการ Saudi Petrochemical 
ฝายสินคาเคมีอุตสาหกรรม A 
ฝายสินคาเคมีอุตสาหกรรม B 
ฝายสินคาเคมีเฉพาะ 
ฝายชีววิทยาศาสตร 

กลุมสินคาเคมี 

สาํนกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค 
แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค 
สาํนกังานระบบสารสนเทศ กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอุปโภคบรโิภค 

แผนกพฒันาธรุกจิผูบ้รโิภคระดบัสากล 
ฝายอาหาร (สินคาโภคภัณฑ) 
ฝายอาหาร (ผลิตภัณฑ) การคาปลีกและการ
ดูแลสุขภาพ 

ฝายสิ่งทอ 
ฝายสินคาเบ็ดเตล็ด 

กลุมผลิตภัณฑเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

(ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

โครงสรางองคกร 

*โครงสรา้งองคก์รของสาํนกังานใหญ่ 

10



โครงสรางองคกร: 1 ฝายพัฒนา (2 แผนก) /2 แผนก 

สาํนกังาน CEO กลุม่ธรุกจิบรกิาร 

■ ฝา่ยธรุกจิบรกิารดา้น IT แผนกธรุกจิทีป่รกึษา แผนกธรุกจิ SI 
แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนกพัฒนาระบบองคกร 

กลุมธุรกิจบริการดาน IT 

กลุม่ธรุกจิบรกิารทาํหน้าทีป่ระสานงานกลยทุธด์า้น IT ของ MC ตลอดทัว่ทัง้
องคก์ร ครอบคลุมทกุอยา่งตัง้แต่กลยทุธข์องแต่ละธรุกจิ ไปจนถงึการวางแผน 
พฒันา และบรหิารจดัการ 

ในขณะทีร่ปูแบบทางธรุกจิมคีวามหลากหลายมากขึน้ ความสาํคญัของ IT ใน
กจิกรรมต่างๆ ขององคก์รกเ็พิม่ขึน้เชน่กนั ปจัจบุนับทบาทของ IT มคีวามสาํคญั 
และมผีลต่อการขยายธรุกจิเป็นอยา่งมาก 

กลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น IT จงึดาํเนินการใหบ้รกิารอยา่งครบวงจรตัง้แต่ตน้น้ําไป

จนถงึ ปลายน้ํา เชน่ บรกิารใหค้าํปรกึษา และ จดัระบบแบบรวมเบด็เสรจ็ 
(integrate) เขา้กบัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT บรกิารครบวงจรของเราชว่ยเพิม่
คณุคา่ใหก้บัองคก์รทัง้ในสว่น MC และกลุม่บรษิทั MC ปฏริปูกระบวนการจดัการ
และพฒันาการ ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ยิง่ไปกวา่นัน้ จากการประเมนิและ
พจิารณาแนวโน้มของเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้สงูรวมทัง้การใชป้ระโยชน์ต่างๆ 
และจาก ความรว่มมอืกบัองคก์ร IT ระดบัโลก ทาํใหเ้ราสามารถใหบ้รกิารสนบัสนุน
ดา้น IT กบัโครงการใหม่ และสามารถชว่ยมองหาโอกาสในธรุกจิใหม่ไดด้ว้ย 

IT Frontier Corporation:
IT Frontier เป็นหน่ึงในบรษิทัหลกัดา้น IT ของกลุม่ MC ทาํหน้าทีใ่นการปรบัปรงุ
การบรหิารจดัการโดยรวม บรษิทัเป็นหุน้สว่นทางธรุกจิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขา IT 
ใหก้ารสนบัสนุนลกูคา้อยา่งครอบคลุม ตัง้แต่การวางแผนและการพฒันาไปจนถงึ
การ ดาํเนินการและการบรหิารจดัการ สาขาทีค่รอบคลุมไดแ้ก่ กลยทุธท์าง IT การ
ออกแบบระบบ และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT 

SIGMAXYZ Inc.:
SIGMAXYZ เป็นบรษิทัทีป่รกึษาดา้นธรุกจิทีส่นบัสนุนการสรา้งคณุคา่ใหก้บั
ลกูคา้องคก์ร บรษิทัมบีรกิารใหค้าํปรกึษาเพือ่แกไ้ขปญัหาขององคก์ร รวมถงึการ
วางกลยทุธอ์งคก์ร รปูแบบนวตักรรมองคก์ร และการสรา้งระบบสารสนเทศใหก้บั
องคก์ร 

แผนกธรุกจิบรกิารดา้น IT ชว่ยแกป้ญัหาของกลุม่บรษิทั MC และลกูคา้ของบรษิทั ปรบัปรงุกระบวนการทางธรุกจิและเพิม่
คณุคา่ใหก้บัองคก์ร ในสว่นน้ีเราใหบ้รกิารดา้น IT แบบเบด็เสรจ็ผา่นการลงทนุในธรุกจิ อยา่งเชน่ IT Frontier Corporation 
และ SIGMAXYZ Inc. หรอืในรปูแบบความรว่มมอืของหุน้สว่นธรุกจิ บรกิารต่างๆ น้ีมขีอบเขตครอบคลุมตัง้แต่งานให ้
คาํปรกึษาไปจนถงึการพฒันาระบบและปฏบิตักิารรวมถงึการเอาทซ์อรส์ดว้ย 
■ ธรุกจิการจดัระบบแบบรวมเบด็เสรจ็ (SI) และธรุกจิวา่จา้งงานดา้น IT 
■ ธรุกจิใหค้าํปรกึษา และรบัจา้งบรหิารกระบวนการทางธรุกจิ (BPO) 
■  บรกิารสนบัสนุนดา้น IT สาํหรบัการดาํเนินงานในต่างประเทศของ MC (ธรุกจิยานยนต ์/ ตลาดเอเชยี) และสาํหรบั

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืในประเทศญีปุ่น่ 
■ ความรว่มมอื และพนัธมติรกบั Tata Consultancy Services Limited (TCS) ประเทศอนิเดยี 

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ฝา่ยพฒันาระบบสารสนเทศรบัผดิชอบการบรหิารจดัการงบประมาณและ 
คา่ใชจ้า่ยดา้น IT และระบบหลกัและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT รวมไปถงึการ
วางแผนและสง่เสรมิการควบคมุภายในดา้น IT และมาตรการความปลอดภยัของ
ขอ้มลูทัว่ทัง้กลุม่บรษิทั MC นอกจากนัน้ฝา่ยดงักลา่วน้ียงัรบัผดิชอบการวางแผน
และใหก้ารสนบัสนุนการตดิตัง้ระบบ ERP* ตามมาตรฐานของ MC ซึง่นบัเป็น

สว่นหน่ึงของระบบบรหิารจดัการกลุม่ MC 

*ERP: Enterprise Resource Planning (การวางแผนทรพัยากรองคก์ร) 

ฝายพัฒนาระบบองคกร 
ระบบหลกัสาํหรบัการบรหิารจดัการโดยรวมไดร้บัการพฒันาขึน้ใหเ้ป็นสว่นหน่ึง
ของแผนงาน (platform) การบรหิารจดัการของกลุม่ ฝา่ยพฒันาระบบองคก์ร
รบัผดิชอบการวางแผน สรา้ง และพฒันาระบบหลกัน้ี รวมทัง้พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่ใหร้ะบบต่างๆ สามารถทาํงานรว่มกนัได ้

ธุรกิจของกลุมธุรกิจบริการ 

แผนกธุรกิจบริการดาน IT 

 【การลงทุนในธุรกิจหลัก】

11



ฝายธุรกิจดาน 

ส่ิงแวดลอม 

ฝายธุรกิจโครงสราง 

พื้นฐาน 

ฝายพลังงานรูปแบบใหม

และการผลติกระแสไฟฟา 

■ แบตเตอรีล่เิทยีมออิอน 
■ แมเ่หลก็นีโอไดเมยีม 
■ การดาํเนินงาน ESCO* 
■ ระบบความรอ้นสว่นกลาง 
■ พฒันาชมุชนอจัฉรยิะ 
■ การคา้ใบอนุญาตกิารปลอ่ยมลพษิและการดาํเนินงานอืน่ 
*ESCO: Energy Service Company (บรษิทัจดัการพลงังาน)

■ การผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่และใน
ต่างประเทศ 

■ การผลติกระแสไฟฟ้านอกสถานที ่
■ การสง่กระแสไฟฟ้าขายต่างประเทศ 
■ สง่ออกอุปกรณ์ผลติและสง่กระแสไฟฟ้า 

■ น้ําและสิง่ปฏกิลู 
■ การทาํน้ําจดืจากน้ําทะเล 
■ การดาํเนินงานในสถานีรถไฟ ทา่เรอื และ

สนามบนิ 
■ ปิโตรเลยีม ก๊าซ และอุปกรณ์ปิโตรเคม ีใหเ้ชา่ 

FPSO 
■ เหลก็ โลหะไรส้นิม และอุปกรณ์โรงงานซเีมนต ์

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากลมหีน้าทีห่ลกัใน
การดแูลการคา้และดาํเนินธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นการผลติกระแสไฟฟ้า 
ทรพัยากรน้ํา การขนสง่ และโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็นอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบ
โดยตรงต่อคณุภาพชวีติของพวกเรา เรามคีวามชาํนาญหลายดา้นทีส่ามารถ
ชว่ยจดัการกบัสภาวะโลกรอ้นและจดัหาแหลง่พลงังานอยา่งยัง่ยนืได ้อาทิ
เชน่ ธรุกจิพลงังานทดแทนและการลดการปลอ่ยมลภาวะ เรายงัม ี
สว่นรว่มในโครงการชมุชนอจัฉรยิะและเป็นผูผ้ลติแบตเตอรีล่เิทยีมออิอน ซึง่
ในปจัจบุนัถอืเป็นสว่นประกอบทีจ่าํเป็นของรถยนตแ์ละอุปกรณ์เกบ็พลงังาน

ไฟฟ้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
จดุมุง่หมายของเราคอื เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตของเครือ่งมอื 

ขบัเคลือ่นผลกาํไรในระยะยาวทีม่ ัน่คงและเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์ร ในเวลา
เดยีวกนักด็าํเนินงานเพือ่สรา้งสงัคมทีย่ ัง่ยนืใหเ้กดิขึน้ควบคู่กนัไป การ
ดาํเนินงานของเราเป็นแนวทางในระยะยาว เรายงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันากลไก 
เทคโนโลย ีและระบบทีจ่ะเปิดโอกาสใหผู้ค้นจาํนวนมากขึน้สามารถใชช้วีติ
อยู่ไดภ้ายใตส้ภาวะทีท่รพัยากรมจีาํกดั 

กลุมธุรกิจสิ่งแวดลอมและ 
โครงสรางพื้นฐานระดับสากล 

กลุมธุรกิจสิ่งแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานระดับสากล แบงออกเปน 3 ฝาย 

MC จดัตัง้ Lithium Energy Japan (LEJ) ใหเ้ป็นกจิการรว่มคา้กบั GS 
Yuasa International Ltd. ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2556 
Robert Bosch GmbH และ LEJ ลงนามในขอ้ตกลงความรว่มมอืระดบั
สากล เพือ่สรา้งแบตเตอรีล่เิทยีมออิอนรุน่ต่อไปทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

การดาํเนินงานทีโ่รงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยข์นาด 84MW ทีจ่งัหวดั
ลพบุร ีประเทศไทย เริม่ตน้ขึน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถอื
เป็นหน่ึงในโครงการ โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
MC มสีดัสว่นการลงทนุในโครงการนี้อยู่ทีป่ระมาณ 33% 

ในประเทศออสเตรเลยี TRILITY Group Pty Ltd (TRILITY) ทีม่ ีMC 
เป็นหุน้สว่น มผีลงานเป็นทีย่อมรบัในดา้นการจดัการทางวศิวกรรมและ
สิง่อาํนวยความสะดวกทางดา้นทรพัยากรน้ําและสิง่ปฏกิลูรวมทัง้ในดา้น
ทรพัยากร บรษิทัมกีารพฒันาครอบคลุมการใหบ้รกิารในธรุกจิทรพัยากรน้ํา 
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โครงสรางองคกร: 3 ฝายพัฒนา (14 แผนก) 

สาํนกังาน CEO กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 
■ ฝายธุรกิจดานสิ่งแวดลอม แผนกธรุกจิพลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม แผนกธรุกจิแมเ่หลก็เพือ่สิง่แวดลอ้ม แผนกธรุกจิแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ■ ฝายพลังงาน
รูปแบบใหมและการผลิตกระแสไฟฟา แผนกธรุกจิ EMEA แผนกธรุกจิอเมรกิา แผนกธรุกจิเอเชยีและโอเชยีเนีย แผนกระบบพลงังาน แผนกระบบพลงังาน
ระหวา่งประเทศ การตลาดดา้นพลงังาน ฝา่ยญีปุ่น่ ■ ฝายธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน แผนกธรุกจิทรพัยากรน้ํา A แผนกธรุกจิทรพัยากรน้ํา B แผนกธรุกจิ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ แผนกธรุกจิวศิวกรรม แผนกโครงการโรงงาน 

โรงงานไฟฟ้าพลงัลมนอกชายฝ ัง่น้ี
ดาํเนินการโดย Eneco ซึง่เป็นหุน้สว่นของ 
MC ทางดา้นโรงไฟฟ้าพลงัลมทีด่าํเนินการใน
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
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“Mozo Wondercity” ทีเ่มอืงนาโกยา่ประเทศ
ญีปุ่น่ เป็นศนูยก์ารคา้ใจกลางเมอืงทีป่รบัปรงุใหม่
และเปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2552 มรีา้นคา้เชา่
ประมาณ 230 รา้น และเป็นหน่ึงในศนูยก์ารคา้ที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่น่ 

กลุมการเงินภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกสและ
การพัฒนา 

กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันาดาํเนินงานอยา่งมุง่มัน่เพือ่
พฒันาธรุกจิการเงนิอุตสาหกรรม โดยมเีป้าหมายคอืสนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไดแ้ละธรุกจิที่
สามารถใชป้ระโยชน์จากความชาํนาญและเครอืขา่ยของเราเพือ่ยกระดบัไปสู่องคก์ร
ธรุกจิแบบบรูณาการในระดบัสากล โดยการผสมผสานฟงักช์ัน่หลกัสามประการของเรา
ทีป่ระกอบไปดว้ย “การพฒันาและการคา้” “ความเป็นเจา้ของและการบรหิารงาน” และ 
“การจดัการสนิทรพัย”์ เราใหเ้งนิทนุแก่อุตสาหกรรมต่างๆ และเพิม่โอกาสใหน้กัลงทนุ
สามารถบรหิารจดัการเงนิทนุเหลา่นัน้ได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ของเราไดใ้หบ้รกิารทางการเงนิเฉพาะทางครบวงจร มคีวาม

โดดเดน่ต่างจากบรกิารทีนํ่าเสนอโดยสถาบนัการเงนิทัว่ไป บรกิารเหลา่น้ีไดแ้ก่ การ
จดัการสนิทรพัย ์การเงนิเพือ่โครงสรา้งพืน้ฐาน การเงนิองคก์ร และธรุกจิใหเ้ชา่ทรพัย ์
นอกจากนัน้เรายงัมบีรกิารใหก้บัธรุกจิก่อสรา้งและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สว่นใหญ่
มุง่เน้นทีส่ ิง่ก่อสรา้งเชงิพาณชิยแ์ละการพฒันาเมอืง การพฒันาอาคารชดุพกัอาศยั และ 
โลจสิตกิส ์
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ธุรกิจของกลุมการเงินภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกสและการพัฒนา 

ฝายการเงินภาค 

อุตสาหกรรม 

■ ธรุกจิการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 
■ ธรุกจิการลงทนุในกองทนุสว่นบุคคล 
■ ธรุกจิใหเ้ชา่ทัว่ไป ในประเทศญีปุ่น่และในต่างประเทศ 

(รวมทัง้ยานยนต)์ 
■ ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการบนิรวมทัง้การเชา่เครือ่งบนิ

และเครือ่งยนตส์าํหรบัเครือ่งบนิ 

ฝายโลจิสติกส 

■ การขนสง่หลายรปูแบบระหวา่งประเทศ 
■ เป็นเจา้ของและดาํเนินธรุกจิเรอืเทกอง 
■ ธรุกจิการจดัการดา้นโลจสิตกิส ์
■ ใหค้าํปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์

ฝายการพัฒนา 

อสังหาริมทรัพยและ 

การกอสราง 

■ การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
■ ใหบ้รกิารดา้นการก่อสรา้ง/อสงัหารมิทรพัย ์

ฝายธุรกิจ 

จัดการสินทรัพย 

■ การจดัการสนิทรพัยส์าํหรบักองทนุทีล่งทนุใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละธรุกจิการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

■ ธรุกจิจดัการสนิทรพัยอ์ืน่ๆ 

แผนกปฏบิตักิารของ Keihin ของ Mitsubishi Corporation 
LT, Inc. ในโยโกฮามา 

หอพกันกัศกึษาในสหรฐัอเมรกิาดาํเนินการก่อสรา้งโดย 
Diamond Realty Investments Inc. 

MC Aviation Partners ดาํเนินธรุกจิใหเ้ชา่เครือ่งบนิครบ
วงจร มสีาํนกังานอยู่ในลอสแองเจลสิ โตเกยีวและดบัลนิ 
(ภาพ CG) 

GYRE ศนูยค์า้ปลกีขนาดใหญ่ทีท่นัสมยัของ Japan Retail 
Fund Investment Corporation บรหิารจดัการโดยบรษิทัยอ่ย
ของ MC 

โครงสรางองคกร: 4 ฝาย (12 แผนก) 
สาํนกังาน CEO กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา แผนกบรหิารกลุม่การเงนิอุตสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 
■ ฝายธุรกิจจัดการสินทรัพย แผนกธรุกจิจดัการสนิทรพัยส์ว่นอสงัหารมิทรพัย ์แผนกพฒันาธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์■ ฝายการเงินภาคอุตสาหกรรม แผนก
การเงนิสาํหรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน แผนกวาณชิธนกจิ แผนกเชา่และการเงนิ แผนกธรุกจิการบนิ ■ ฝายการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการกอสราง แผนกพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ แผนกพฒันาเมอืงและทีอ่ยูอ่าศยั, แผนกพฒันาและงานก่อสรา้งชมุชน ■ ฝายโลจิสติกส แผนกธรุกจิโลจสิตกิส ์แผนกธรุกจิเรอืเทกอง แผนก
พฒันาธรุกจิโลจสิตกิส ์
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หวงโซคุณคาของ LNG 

บรไูน
มาเลเซยี
ออสเตรเลยี

รสัเซยี (ซาฮาลนิ)
อนิโดนีเซยี (ตงักหู)์
โอมาน เป็นตน้

โครงการหลักในตางประเทศของกลุมธุรกิจพลังงาน 

ประเทศแหลงกําเนิด การดําเนินการตนทาง
การทํากาซเปน

ของเหลว การขนสง การตลาด

การสาํรวจ 
การพฒันาและ

การผลติ 
การผลติ LNG 

การขนสง่
ทางทอ่ LNG

ญีปุ่น่และ
ตลาดโลก

MC จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทีผ่ลติโดย Showa 
Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd. 

MC ตัง้โรงงานในลกัษณะกจิการรว่มคา้ในมณฑลเจยีงซู ประเทศ
จนี เพือ่ผลติขัว้แอโนดสาํหรบัการถลุงอลมูเินียม 

บรเิวณขดุเจาะก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน 

กลุมธุรกิจพลังงาน 

กลุม่ธรุกจิพลงังานโดยพืน้ฐานทาํหน้าทีข่บัเคลือ่นการพฒันาอุตสาหกรรมและ
ชว่ยพฒันาคณุภาพชวีติของผูค้น เราเกีย่วขอ้งพลงังานทัง้ในรปูแบบของเหลว 
ก๊าซ และของแขง็ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคนําไปใชเ้ป็นแสงสวา่ง ความรอ้น และพลงังาน 
พอรต์โฟลโิอดา้นพลงังานของเราทีก่าํลงัขยายตวัน้ี ประกอบดว้ยก๊าซธรรมชาต ิ
(รวมถงึ ก๊าซธรรมชาตเิหลวหรอื LNG) น้ํามนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ถ่านปิโตรเลยีม ถ่านหนิโคก้ และผลติภณัฑค์ารบ์อน 

โมเดลธรุกจิของเราขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวาง เราม ีสว่นรว่มในหว่งโซ่

คณุคา่ทางพลงังานเริม่ตัง้แต่ตน้น้ําไปจนถงึปลายน้ํา เราทาํการสาํรวจ พฒันา 
และผลติน้ํามนัและก๊าซ รวมทัง้ลงทนุในโครงการ LNG เรานําเขา้และทาํการ
คา้ และมคีวามสนใจในดา้นการคา้ภายในประเทศและการคา้ปลกี กลุม่ของเรา
ดาํเนินมาตรการเพือ่ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและปกป้องสิง่แวดลอ้มตาม
ธรรมชาตใินเวลาเดยีวกนั การรกุคบือยา่งรวดเรว็เขา้สู่ธรุกจิพลงังานรปูแบบใหม่
อาทเิชน่ gas-to-liquid (GTL) และเชือ้เพลงิชวีภาพเป็นเรือ่งทีก่าํลงัอยู่ใน
ความสนใจ 

ทะเลเหนือ UK
พฒันา/ผลติ
(น้ํามนัดบิ)

ไลบเีรยี
สาํรวจ

(น้ํามนัดบิ)

แองโกลา
พฒันา/ผลติ
(น้ํามนัดบิ)

คมิเบอรล์ยี์
สาํรวจ

(น้ํามนัดบิ/ก๊าซธรรมชาต)ิ

แคนาดา
โครงการพฒันา 

ก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน

อา่วเมก็ซโิก US
พฒันา/ผลติ
(น้ํามนัดบิ)

ปาปวันิวกนีี
สาํรวจ/พฒันา

(ก๊าซธรรมชาต)ิ

แกงจนี
พฒันา/ผลติ

(น้ํามนัดบิ/ก๊าซธรรมชาต)ิ

โอมาน LNG

ลงทนุใน MEDCO

บรไูน LNG

อริกั SGU

บราวซ ์LNG
วทีสโตน LNG

ออสเตรเลยีตะวนัตก LNG

มาเลเซยี LNG

กาบอง
สาํรวจ/พฒันา/ผลติ
(น้ํามนัดบิ)

เวเนซุเอลา
พฒันาแหลง่น้ํามนัหนกั 
Orinoco
(น้ํามนัดบิ)

ซาฮาลนิ II LNG

ดองก ีเซอโรโน LNG

ตงักหู ์LNG

16



โครงสรางองคกร: 4 ฝาย (23 แผนก) 

สาํนกังาน CEO กลุม่ธรุกจิพลงังาน แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิพลงังาน 
■ ฝายธุรกิจ E&P แผนกธรุกจิ E&P เอเชยี แผนกธรุกจิ E&P ยโุรปและแอฟรกิา แผนกพฒันาธรุกจิ E&P อเมรกิา ■ ฝายธุรกิจกาซธรรมชาติ แผนก
โครงการประเทศบรไูน แผนกโครงการประเทศมาเลเซยี แผนกประเทศออสเตรเลยี แผนกโครงการประเทศอนิโดนีเซยี แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตติะวนัออกกลาง 
แผนกธรุกจิประเทศรสัเซยี แผนกพฒันาธรุกจิรปูแบบใหม่ แผนกก๊าซระดบัโลก แผนกโครงการดองก ีเซอโรโน แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน 
■ ฝายธุรกิจปโตรเลียม แผนกน้ํามนัดบิ แผนกผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม แผนกการตลาดปิโตรเลยีมอุตสาหกรรม แผนกวตัถุดบิสาธารณูปโภค แผนกวตัถุดบิ
ปิโตรเลยีม ■ ฝายธุรกิจคารบอนและ LPG แผนกวสัดุคารบ์อน แผนกถ่านปิโตรเลยีม แผนกวสัดุคารบ์อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอลมูเินียม แผนกธรุกจิคารบ์อนและ
กราไฟตพ์เิศษ แผนกธรุกจิ LPG 

ธรุกจิการสาํรวจ, การพฒันาและผลติน้ํามนัในประเทศกาบอง 
ขณะน้ี MPDC Gabon ในฐานะบรษิทัยอ่ยของ MC ไดร้บัสทิธิใ์นพืน้ทีส่าํรวจ
สามแปลงในประเทศกาบอง นบัเป็นบรษิทัผูผ้ลติน้ํามนัของญีปุ่น่ทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในแอฟรกิาตะวนัตก 
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กลุมผลิตภัณฑโลหะ 

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัโภคภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ทีม่วีตัถุดบิเหลก็
เป็นสว่นประกอบ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นเหลก็ และโลหะไรส้นิม เรามสีว่นชว่ยสรา้งสงัคม
ทัว่โลกใหม้คีวามมัง่คัง่เพิม่ขึน้ โดยการจดัหาวตัถุดบิและผลติภณัฑค์ณุภาพสงูใหก้บัตลาด
โลกอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
ในแงข่องการลงทนุ เรามบีทบาทในวตัถุดบิโลหะหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ถ่านหนิโคก้ ถ่านหนิ

ทีใ่หค้วามรอ้น สนิแร่เหลก็ ทองแดง นิกเกลิและโครเมยีม ชว่งทีเ่ศรษฐกจิโลก ยงัคงเตบิโต
อยา่งต่อเน่ือง เราประมาณการวา่ความตอ้งการในอนาคตจะยงัคงแขง็แกรง่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สาํหรบัถ่านหนิโคก้ นอกจากน้ีเรายงัดาํเนินกจิการเกีย่วกบัโลหะมคีา่อยา่งเชน่ 
แพลตตนิมัและแพลเลเดยีมอกีดว้ย 
ในดา้นการคา้เราใชป้ระโยชน์จากบรกิารและฟงักช์ัน่ทีม่คีณุภาพของเราเพือ่เสรมิสรา้ง

ความแขง็แกรง่ใหก้บัโครงสรา้งอุปทาน ไดแ้ก่ วตัถุดบิและผลติภณัฑแ์ปรรปูขัน้กลาง บรษิทั
ยอ่ยของเรา Metal One ประกอบกจิการคา้ผลติภณัฑเ์หลก็ ในขณะที ่Mitsubishi 
Corporation RtM International และ Mitsubishi Corporation RtM Japan ประกอบกจิการ
คา้ทัง้วตัถุดบิเหลก็และโลหะไรส้นิม บรษิทัทัง้สองแหง่น้ีก่อตัง้ขึน้ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2556 
จากการประเมนิความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งแมน่ยาํ เราตัง้เป้าที่

จะพฒันาธรุกจิของกลุม่ต่อไปเพือ่ตอบสนองตลาดโลกใหด้ยีิง่ขึน้ โดยหวงัวา่การ ดาํเนินงาน
ของเราจะสามารถเพิม่ผลกาํไรและมลูคา่ใหก้บัธรุกจิต่อไป 

โครงสรางองคกร: 4 ฝาย (8 แผนก) 

สาํนกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ หน่วยดแูลกจิการและควบคมุการคา้ แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 
■ ฝายธุรกิจเหล็ก   แผนก Metal One แผนกสว่นประกอบ (component) 
■ ฝายคาทรัพยากรแร   แผนก RtM 
■ ฝายลงทุนทรัพยากรแร A   แผนกสนิแร่เหลก็ แผนก MDP 
■ ฝายลงทุนทรัพยากรแร B   แผนกโลหะพืน้ฐาน แผนกอลมูเินียม แผนกวตัถุดบิสแตนเลส 

MDP (บรษิทัยอ่ย MC ในประเทศ
ออสเตรเลยี) รว่มกบัหุน้สว่นของบรษิทั 
สามารถผลติถ่านหนิโคก้ไดป้ระมาณ 50 
ลา้นตนัต่อปี และดาํเนินงานอยา่งใกลช้ดิกบั 
BMA ผูผ้ลติถ่านหนิโคก้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
ทีม่ปีรมิาณการคา้ทางทะเลคดิเป็น 30% 
ของทัง้หมด 
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หวงโซคุณคาของกลุมผลิตภัณฑโลหะ 

การพัฒนาในดานทรัพยากรโลหะ

Metal One หน่ึงในบรษิทัยอ่ยของ MC ทีม่ี
ศนูยบ์รกิารเหลก็กวา่ 70 แหง่ทัง้ในประเทศ
ญีปุ่น่และต่างประเทศ เพิม่มลูคา่ใหก้บั
ผลติภณัฑ ์เหลก็ในฐานะสว่นหน่ึงของหว่งโซ่
อุปทาน เหลก็ในระดบัสากล 

Mitsubishi Corporation RtM International 
Pte. Ltd. เป็นบรษิทัยอ่ยทีด่าํเนินธรุกจิรว่มกนั
ในการคา้วสัดุเหลก็ ก่อตัง้ขึน้ทีป่ระเทศสงิคโปร์
เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2556 

ความพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ขยายการผลติ 
ที ่BMA (เหมอืงถ่านหนิทีเ่ป็นกจิการรว่มคา้
ระหวา่ง Mitsubishi Development Pty Ltd 
และ BHP Billiton Ltd) ในประเทศออสเตรเลยี 
BMA มภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนเรือ่งประสทิธภิาพใน
การผลติ 

ในแต่ละปีเหมอืง Escondida ในประเทศชลิี
สามารถผลติทองแดงไดม้ากกวา่ 1 ลา้นตนั นบั
เป็นเหมอืงทองแดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกที่
ยงัคงมทีองแดงสาํรองสาํหรบัการดาํเนินงานได้
อกี 50 ปี เป็นอยา่งน้อย 

สาํรวจแร่ยเูรเนียม 
(มองโกเลยี) 

Asahan
(อนิโดนีเซยี)

Kintyre
(ออสเตรเลยี)

BMA
(ออสเตรเลยี)

JCU
(Japan Canada Uranium)

(แคนาดา)

IOC
(แคนาดา)

Albras
(บราซลิ)

Marathon
(แคนาดา)

Antamina
(เปร)ู

Escondida
(ชลิ)ี

Los Pelambres
(ชลิ)ี

Anglo American Sur S.A.
 (Los Bronces เป็นตน้) 

(ชลิ)ี

CMP (ชลิ)ี

CAP (ชลิ)ี

Quellaveco
(เปร)ู

West McArthur
(แคนาดา)

ถ่านหนิโคก้
สนิแร่เหลก็
นิกเกลิ โครเมยีม 

ทองแดง
อลมูเินียม
ยเูรเนียม

PGM (โลหะกลุม่แพลตตนิมั)
โครงการทีก่าํลงัดาํเนินงาน
โครงการดา้นสาํรวจ / อยู่ระหวา่งพฒันา

Warkworth/Coal & Allied
(ออสเตรเลยี)

Boyne
(ออสเตรเลยี)

Ulan
(ออสเตรเลยี)

AREVA Resources Australia
(ออสเตรเลยี)

การลงทนุดา้นทรพัยากร ทาํการคา้ (แปรรปู จดัจาํหน่ายและการตลาด เป็นตน้) 

วัตถุดิบ การจัดหา การผลิต 
ดําเนินการผลิต 

จัดจําหนายและการตลาด 

Crosslands Resources
(ออสเตรเลยี)

Oakajee Port & Rail
(ออสเตรเลยี)

Clermont
(ออสเตรเลยี)

Gresik
(อนิโดนีเซยี)

Weda Bay
(อนิโดนีเซยี)

PACIFIC METALS CO., LTD.
(ญีปุ่น่)Furuya Metal

(ญีปุ่น่)

Mozal
(โมซมับกิ)

Hernic Ferrochrome
(แอฟรกิาใต)้

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

วตัถุดบิเหลก็และ
ผลติภณั

ฑ
เ์หลก็กลา้ 

วตัถุดบินอกกลุม่เหลก็และ 
ผลติภณั

ฑ
 ์

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

เศษเหลก็
   Metal One Structural 
     Steel & Resource Corporation

เหลก็แผน่รดีรอ้น 
เหลก็กลา้และเหลก็เสน้พเิศษ 
                             เป็นตน้ 

โลหะมคีา่ 
ผลติภณัฑโ์ลหะไรส้นิม 
ผลติภณัฑส์แตนเลส เป็นตน้ 
   ผูผ้ลติทองแดง 
      และ ลวดทองแดงอลัลอยด ์
      และ ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 
   โรงงานรดีโลหะและโรงหลอ่ 
   โรงงานแปรรปูโลหะมคีา่ 
   โรงถลุง เป็นตน้ 

ถ่านหนิโคก้   ถ่านหนิทีใ่หค้วามรอ้น   สนิแร่
เหลก็ 
   BMA (ถ่านหนิโคก้)  IOC (สนิแร่เหลก็) 
   CMP (สนิแร่เหลก็) 
   Warkworth (ถ่านหนิทีใ่หค้วามรอ้น) 
   Clermont (ถ่านหนิทีใ่หค้วามรอ้น) เป็นตน้ 

ทองแดง อลมูเินียม PGM 
นิกเกลิและโครเมยีม เป็นตน้ 
   Anglo American Sur (ทองแดง) 
   Escondida (ทองแดง) 
   Los Pelambres (ทองแดง) 
   Antamina (ทองแดง)  Mozal (อลมูเินียม) 
   Boyne (อลมูเินียม)  Stillwater (PGM) 
   Hernic (โครเมยีม) เป็นตน้ 

โรงเหลก็
โรงงาน EAF
   Kyushu Steel
   Shinkansai Steel เป็นตน้ 

ผูต่้อเรอื 

น้ํามนัและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

พลงังาน 

งานก่อสรา้ง 

ยานยนต ์

เครือ่งจกัร 

เครือ่งใชภ้ายใน
บา้น 

กระป๋อง 

สายเคเบิล้ 

เครือ่งดืม่ 

เครือ่งประดบั 

ผูใชปลายทาง

Metal One
   Isuzu Corporation
   Metal One Steel Service
   Keiyo Blanking Kogyo
   Coilplus   MSAT   ISTW เป็นตน้ 
       ผูผลิตช้ินสวนรถยนต 
         DMET, Hirotec Australia

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan
   TATA TOYO RADIATOR
   T.RAD Czech s.r.o
   Qingdao Toyo Heat Exchanger
   Toyo Radiator Zhongshan เป็นตน้ 
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ธุรกิจกลุมเครื่องจักรกล 

แผนกเรือและ 

อากาศยาน 

■ ดาํเนินงานเกีย่วกบัเรอื เรอืเจาะ FPSO/FSO อุปกรณ์ทาง
ทะเล ฯลฯ การเงนิ ธรุกจิถอืครองและบรหิารเรอื 

■ ธรุกจิการพฒันาดา้นอวกาศและการใชป้ระโยชน์ และธรุกจิ
ภาพดาวเทยีม 

■ ธรุกจิคา้เครือ่งบนิและเครือ่งยนตส์าํหรบัเครือ่งบนิ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีกีย่วกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
ทางการบนิใหก้บักระทรวงกลาโหมญีปุ่น่ 

แผนกธุรกิจ

ยานยนต 

■ สง่ออกยานยนต ์(รถยนตป์ระกอบ ชิน้สว่นประกอบ ชิน้สว่น
อะไหล)่ 

■ ธรุกจิการผลติและจาํหน่ายในต่างประเทศ 
■ ธรุกจิการเงนิสาํหรบัรถยนต ์

ฝายธุรกิจเครื่องจักร

อุตสาหกรรม 

■ ธรุกจิสง่ออก การคา้ต่างประเทศ และการบาํรงุรกัษาลฟิต์
และบนัไดเลือ่น 

■ จาํหน่ายเครือ่งจกัรกลสาํหรบัภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม 

■ ใหเ้ชา่เครือ่งจกัรกลสาํหรบังานก่อสรา้งและจาํหน่ายอุปกรณ์
ทาํเหมอืง 

แผนกธุรกิจ Isuzu 

■ ธรุกจิการผลติและจาํหน่ายในต่างประเทศ 
■ สนิเชือ่สาํหรบัรถยนตใ์นต่างประเทศ, บรกิารหลงัการขาย

และธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
■ รถยนตส์ง่ออกจากประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ (รถยนต์

ประกอบ ชิน้สว่นประกอบและอะไหล)่ 

บนัไดเลือ่นชนิดเกลยีว (Spiral Escalator) ผลติโดย Mitsubishi 
Electric Corporation ตดิตัง้อยู่ที ่The Forum Shops ที ่Caesars 
ในลาสเวกสั 

ธรุกจิยานยนตข์องเราทีร่วมถงึการใหส้นิเชือ่รถยนตใ์นประเทศ
อนิโดนีเซยีกาํลงัดาํเนินงานเพือ่เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัหว่งโซ่คณุคา่ 
โดยมหีุน้สว่นของเรา KTB รบับทบาททีส่าํคญัน้ี 

รถกระบะรุน่ใหม่เปิดตวัในประเทศไทยเมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2555 

เรอืขดุเจาะในแหลง่น้ํามนัทะเลลกึที่
ทนัสมยัทีส่ดุลาํน้ีไดร้บัการสนบัสนุน
ทางการเงนิจาก MC (ดา้นบน) 
ดาวเทยีมถ่ายภาพความละเอยีดสงู 
GeoEye-1 (ขวา) ©DigitalGlobe, Inc.

กลุมเครื่องจักรกล 

กลุม่เครือ่งจกัรกลดาํเนินธรุกจิหลากหลายเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกลใน 4 
สาขาหลกั คอื เครือ่งจกัรอุตสาหกรรม การเดนิเรอื การป้องกนัภยั
และอากาศยาน และ ยานยนต ์เราดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัเครือ่งมอืชา่ง 
เครือ่งจกัรกลเพือ่การเกษตร อุปกรณ์ก่อสรา้งและทาํเหมอืง ลฟิตแ์ละ
บนัไดเลือ่น เรอื อุปกรณ์ทางดา้นอวกาศ ยานยนต ์และธรุกจิอืน่ๆ 
ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากความชาํนาญและเครอืขา่ยอนักวา้งไกลใน

ระดบัสากลของเรา เพือ่เชือ่มต่อกบัลกูคา้ ผูผ้ลติ และหุน้สว่น ทาํใหเ้รา

สามารถ ตอบสนองต่อสภาพความเปลีย่นแปลงทางธรุกจิและพฒันาการ 
ดาํเนินงานไปทัว่โลกได ้
เรายงัคงเพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัการดาํเนินงานในปจัจบุนั โดยสรา้ง 

หว่งโซ่คณุคา่ทีย่าวขึน้ครอบคลุม ตัง้แต่การขายไปจนถงึการเงนิ การ
กระจายสนิคา้และการลงทนุในธรุกจิอยา่งกวา้งขวาง แต่ในเวลาเดยีวกนั
เรากม็องหาชอ่งทางในการสรา้งธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ  ทีจ่ะพฒันาไปเป็น
รายไดห้ลกัของ MC ในอนาคตดว้ย 

20



ธรุกจิยานยนต ์
กลุม่เครือ่งจกัรกลสรา้งหว่งโซ่คณุคา่ทีเ่น้น
การขายและพฒันาธรุกจิยานยนตใ์หเ้ป็นที่
ยอมรบัในภายในประเทศในแต่ละภมูภิาคที ่
แตกต่างกนั ยอดขายของ MC รวมถงึ 
Mitsubishi Motors Corporation และ 
Mitsubishi Fuso Truck and Bus 
Corporation ในประเทศอนิโดนีเซยี และ 
Isuzu Motors Ltd. ในประเทศไทย 

โครงสรางองคกร: 4 ฝาย (13 แผนก) 
สาํนกังาน CEO กลุม่เครือ่งจกัรกล แผนกบรหิารกลุม่เครือ่งจกัรกล 
■ ฝายธุรกิจเครื่องจักรอุตสาหกรรม   แผนกปฏบิตักิารและการตลาดลฟิตแ์ละบนัไดเลือ่น แผนกธรุกจิเครือ่งมอือุตสาหกรรม แผนกโครงการเครือ่งมอืสาํหรบังาน
ก่อสรา้งและทาํเหมอืง ■ ฝายเรือและอากาศยาน   แผนกเรอืพาณชิย ์แผนกเรอืเดนิทะเลและเรอืขนน้ํามนั แผนกป้องกนัภยัและอากาศยาน ■ ฝายธุรกิจยานยนต   
แผนกยานยนตอ์าเซยีนและเอเชยีตะวนัตกเฉยีงใต ้แผนกยานยนตเ์อเชยีเหนือ แผนกยานยนตย์โุรป ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา แผนกยานยนตอ์เมรกิาและออสเตรเลยี 
■ ฝายธุรกิจ Isuzu   แผนกอาเซยีน แผนกยโุรป ตะวนัออกกลาง อเมรกิาและโอเชยีเนีย แผนกเอเชยี 
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กลุมสินคาเคมี 

กลุม่สนิคา้เคมมีบีทบาทในธรุกจิสามแขนงไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้เคมอุีตสาหกรรม ทาํหน้าที่
ดแูลเกีย่วกบัวตัถุดบิ ดา้นสนิคา้เคมเีฉพาะ ทาํหน้าทีด่แูลผลติภณัฑข์ัน้ปลายน้ําไดแ้ก่
พลาสตกิและวสัดุอุปกรณ์อเิลก็โทรนิกส ์และดา้นชวีวทิยาศาสตร ์ทาํหน้าทีพ่ฒันาดา้น
วทิยาศาสตรอ์าหาร เวชภณัฑ ์และสารเคมทีางการเกษตร 
ตลาดหลกัของเราครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ปิโตรเคม ีสนิคา้เคมภีาค

อุตสาหกรรม พลงังาน ยานยนต ์ก่อสรา้ง สแีละกาว อุปกรณ์ไฟฟ้าและ อเิลก็โทรนิกส ์
เซมคิอนดคัเตอร ์อุปกรณ์สือ่สาร สิง่ทอ เครือ่งนุ่งหม่ ปุ๋ ยและเคมภีณัฑก์ารเกษตร 
กสกิรรมและเลีย้งสตัว ์อาหารและเครือ่งบรโิภค เวชภณัฑ ์และวสัดุทางการแพทย ์และ
การกระจายสนิคา้ เรามสีว่นชว่ยใหผู้ค้นมคีวามสขุกบัคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยนําเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามหลายหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ 
อุตสาหกรรมเคมมีคีวามเชือ่มโยงกบัหลายสาขาทีม่ผีูบ้รโิภคเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 

อยา่งเชน่ เสือ้ผา้ อาหาร และทีอ่ยูอ่าศยั กลุม่ธรุกจิของเราใชป้ระโยชน์จากคณุสมบตัิ
ทีโ่ดดเดน่ของอุตสาหกรรมน้ีและใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและทนัสมยัแก่ MC และผูบ้รโิภค
ของเรา ในการดาํเนินการดงักลา่ว เรายงัคงเพิม่ความเชือ่มโยงใหม่ๆ  กบัหว่งโซ่มลูคา่
ทัว่โลกของเราอยา่งต่อเน่ือง 

โครงสรางองคกร: 4 ฝาย (16 แผนก) 
สาํนกังาน CEO กลุม่สนิคา้เคม ีแผนกบรหิารกลุม่สนิคา้เคม ีแผนก Phoenix แผนกโครงการ Saudi Petrochemical 
■ ฝายสินคาเคมีอุตสาหกรรม A   แผนกโอเลฟินสแ์ละอะโรเมตกิส ์แผนกปิโตรเคมขี ัน้กลาง แผนกโพลเีอสเตอร ์แผนกคลอรอ์ลัคาไลด ์■ ฝายสินคาเคมีอุตสาหกรรม 
B   แผนกเมทานอล แผนกแอมโมเนีย แผนกปุ๋ ย แผนกสารประกอบอนินทรยี ์■ ฝายสินคาเคมีเฉพาะ   แผนกพลาสตกิ แผนก PVC แผนกวสัดุเฉพาะทาง แผนกสนิคา้
เคมชีนิดพเิศษ ■ ฝายชีววิทยาศาสตร   แผนกสนิคา้ไบโอเคม ีแผนกผลติภณัฑช์วีวทิยาศาสตร ์

Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V. (ESSA) ในประเทศเมก็ซโิก
เป็นกจิการรว่มคา้ระหวา่ง MC 
และรฐับาลเมก็ซกินั บรษิทัดาํเนิน
ธรุกจิเกลอืสมทุรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
ผลติเกลอืทีม่คีณุภาพและมคีวาม
บรสิทุธิส์งูในปรมิาณสมํ่าเสมอให้
กบัประเทศญีปุ่น่ อเมรกิาเหนือ 
และภมูภิาคอืน่ๆ ของโลก 
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●
●

หวงโซคุณคาของกลุมสินคาเคมีและ บริษัทยอยและบริษัทในเครือ 

บริษัทยอยหลักๆในตางประเทศ (ผูผลิต) 

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. 
เป็นกจิการรว่มคา้ระหวา่งบรษิทัญีปุ่น่และ
มาเลเซยี มกีาํลงัการผลติพาราไซลนี 540,000 
ตนั และ เบนซนี 200,000 ตนัต่อปี 

Chuo Kagaku Co., Ltd. เป็นผูผ้ลติหบีหอ่
และภาชนะพลาสตกิสาํหรบัใส่อาหารของ
ญีปุ่น่เพยีงรายเดยีวทีม่ฐีานการผลติ 5 แหง่ใน
ประเทศจนี และกาํลงัขยายธรุกจิในประเทศจาก
ฐานการผลติทีม่อียู่ 

Kirin Kyowa Foods Company, Limited เป็น
หน่ึงในบรษิทัชัน้นําทางดา้นวทิยาศาสตรก์าร
อาหารของญีปุ่น่ ทีผ่ลติเครือ่งปรงุรสและ 
สว่นผสมอาหารคณุภาพสงู 

การขยายกจิการทาํใหโ้รงงานปิโตรเคม ี
SHARQ ในประเทศซาอุดอิาระเบยี มกีาํลงั
การผลติเพิม่ขึน้เกอืบสองเทา่ นบัเป็นหน่ึงใน
โรงงานทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
(UK) 

รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
(USA) 

รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ 

ฝา่ยสนิคา้เคม ีอุตสาหกรรม A/B 
ฝา่ยสนิคา้เคมเีฉพาะ/แผนกชวีวทิยาศาสตร ์

Eastern Petrochemical Company 
(SHARQ)

(ซาอุดอิาระเบยี) 
ปิโตรเคม ี

CASTELLO
(สเปน) 

ผลติ tartrates 

Tri-Pack Films Ltd.
(ปากสีถาน) 
ผลติแผน่ฟิลม์ 

Rimtec Corporation
(USA) 

สารประกอบ PVC 

Metanol de Oriente, METOR, S.A.
(เวเนซุเอลา) 
ผลติเมทานอล 

DECCAN
(อนิเดยี) 

รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสาร
ออกฤทธิส์าํหรบัเคมกีารเกษตร 

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
(จนี) 

รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสาร
ออกฤทธิส์าํหรบัเคมกีารเกษตร 

FOSFATOS DEL PACIFICO
(เปร)ู 

แยกสนิแร่ฟอสฟอรสั/ผลติดนิเบา
และอฐิ 

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd.
(PC AROMATICS)

(มาเลเซยี) 
ธรุกจิปิโตรเคมพีืน้ฐาน 

THAI CHEMICAL
(ไทย) 

ผลติสารเสรมิสภาพพลาสตกิ 
(Plasticizers) และสารยดึตดิ 

MC-Towa International 
Sweeteners Co., Ltd.

(ไทย) 
ธรุกจิผลติมลัททิอล Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

(เมก็ซโิก) 
ผลติภณัฑเ์กลอื 

PT. Sorini Towa Berlian Corporindo
(อนิโดนีเซยี) 
ผลติซอรบ์ทิอล 

DIA RESIBON
(ไทย) 

ผลติวสัดุขดัเงาและหนิลบัมดี 

Kirin Miwon Foods
(อนิโดนีเซยี) 

ผลติกรด นิวคลอีกิและ เคริด์แลน 

TOSOH HELLAS
(กรซี) 

อุปกรณ์สาํหรบั
แบตเตอรี ่

วัสดุ ตลาด
ผลิตภัณฑ 

บริษัทขายสินคา บริษัทผูผลิต

ESSA

PC AROMATICS

SHARQ

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

METOR

FOSFATOS

ทรพัยากร
ทางทะเล 

น้ํามนัดบิ แนฟทา 

เกลอือุตสาหกรรม 

เอทลินี 
เบนซนี 
ไซลนี 

โปตสัเซยีมคลอไรด ์

ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยเคมผีสม 
Mitsubishi Shoji Agri-Service

MC Ferticom

โพลไีวนิลคลอไรด ์(PVC) ผลติภณัฑพ์ลาสตกิสงัเคราะห ์
Mitsubishi Shoji Plastics   KIBIKASEI
RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku

เคมสีารกึง่ตวันํา  วตัถุดบิสาํหรบัแบตเตอรี ่
วสัดุขดัเงา หนิลบัมดี 
TOSOH HELLAS   DIA RESIBON

วสัดุบรรจุภณัฑ ์

วสัดุตกแต่งภายใน
สาํหรบังานก่อสรา้ง 

สารเคลอืบผวิและ
สารยดึตดิ 

ยานยนต ์
อุปกรณ์
อเิลก็โทรนิกส์
ภายในบา้น 
การสือ่สาร
สาํหรบั IT 

เครือ่งสาํอางและสาร
ซกัฟอก 

ปุ๋ ย 

สิง่ทอ 

เภสชัภณัฑแ์ละ
สนิคา้ทางการ
เกษตร 

ผลติภณัฑอ์าหาร 

สารใหค้วามหวาน อาหารทางการแพทย ์สารสกดัจากยสีต์ เครือ่งปรงุรส 
Mitsubishi Shoji Foodtech   Kirin Kyowa Foods Company, Limited
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

สารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์าํหรบัเคมกีารเกษตร 
Liling Fine Chemicals　DECCAN

ยางสงัเคราะห ์/ พลาสตกิคณุสมบตัเิฉพาะ 
สารเคลอืบผวิและสารยดึตดิ 
Mitsubishi Shoji Chemical
THAI CHEMICAL

พลาสตกิอุตสาหกรรม 

เภสชัภณัฑช์วีภาพ 

กรดทารท์ารกิ 
CASTELLO

โพลเีอทลินีเรซิน่ 
SHARQ

เสน้ใยโพลเีอสเตอร ์
PET เรซิน่ 

มลัททิอล ซอรบ์ทิอล 
(สารใหค้วามหวาน) 

MTIS・STBC

วตัถุดบิ PVC 

พาราไซลนี 

เอทลินีไกลคอล 

เมทานอล 

แอมโมเนีย 

สนิแร่ฟอสเฟต 

เอทานอล 

ฝายสินคาเคมี อุตสาหกรรม B 

ฝายสินคาเคมี อุตสาหกรรม A ฝายสินคาเคมีเฉพาะ 

แผนกชีววิทยาศาสตร 

ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

ทรพัยากร
แร่ 

ทรพัยากร
โรงงาน 
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แผนกอาหาร 

(พื้นฐาน) 

แผนกสิ่งทอ 

แผนกอาหาร 

(ผลิตภัณฑ) การ

คาปลีกและการ

ดูแลสุขภาพ 

แผนกสินคา

เบ็ดเตล็ด 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

ผูบริโภคในตลาด

โลก 

■ พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางธรุกจิแบบบรูณาการ ทีม่ขีอบเขต
การดาํเนินงานตัง้แต่จดัหาวตัถุดบิไปจนถงึการแปรรปู ผลติและ
จดัจาํหน่ายในตลาดผูบ้รโิภค โดยมผีลติภณัฑอ์าหารหลากหลาย
ประเภท ไดแ้ก่ ธญัพชื พชืผกัสด ผลติภณัฑจ์ากทะเล สารให้
ความหวานและแป้งมนั น้ํามนัและไขมนั อาหารสตัว ์เน้ือสตัว ์
สว่นผสมเครือ่งดืม่ และผลติภณัฑจ์ากนม 

■ ผลติและจาํหน่าย (สว่นใหญ่เป็น OEM*) เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้ 
เฟอรนิ์เจอร ์สนิคา้จปิาถะ รวมทัง้ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 
*OEM: Original Equipment Manufacturer (ผูร้บัจา้งผลติภายใตส้นิคา้ยีห่อ้อืน่) 

■ สรา้งแผนงานสาํหรบัแบรนดแ์ละธรุกจิใหม่ และใหก้ารสนบัสนุน
ธรุกจิระหวา่งประเทศ 

■ จาํหน่ายวสัดุทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะ ตวัอยา่งเชน่ ผลติภณัฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม และวสัดุสาํหรบัการสือ่สารผา่น
เสน้ใยแกว้ 

■ จาํหน่ายอาหารแปรรปูและแชเ่ยน็ ขนมหวาน สรุา อาหารสตัว ์
และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

■ วางแผนกลยทุธอ์ยา่งครอบคลุมสาํหรบัการคา้ปลกีและตลาด
ผูบ้รโิภค 

■ บรกิารทางดา้นการตลาด กลยทุธด์งึดดูลกูคา้ดว้ยคะแนนสะสม 
บรกิารชาํระเงนิ 

■ ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงพยาบาล ไดแ้ก่ เครือ่งมอื วสัดุทางการ
แพทย ์และเภสชัภณัฑ ์ใหเ้ชา่อุปกรณ์ดา้นการพยาบาล 

■ ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักระดาษ ไดแ้ก่ กระดาษและกระดาษแขง็ 
วสัดุบรรจุภณัฑ ์ชิน้ไมส้บั เยือ่กระดาษ และการปลกูปา่ 

■ วสัดุสาํหรบัอาคารและการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ปนูซเีมนต ์คอนกรตี
ผสมเสรจ็ ไมท้อ่น ทรายซลิกิา และดนิเคโอลนิ 

■ ยางรถยนต ์วสัดุยางทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 

■ วางแผน ดาํเนินการ และโปรโมทธรุกจิใหม่ในตลาดเกดิใหม่ 
■ พฒันาธรุกจิอาหารใน UK และตลาดยโุรปอืน่ๆ 

AGREX Inc. เป็นบรษิทัยอ่ยของ MC ทีเ่สรมิสรา้งความสามารถใน
การจดัหาธญัพชืในอเมรกิา 

“งานแสดงสนิคา้เครือ่งนุ่งหม่ Mitsubishi Corporation Fashion” นํา
เสนอขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม่ 

Cape Flattery Silica Mines ในประเทศออสเตรเลยี อยู่ในกลุม่
เหมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก 

“Alfamart” ดาํเนินงานโดยกลุม่ Alfa หน่ึงในผูนํ้าธรุกจิคา้ปลกีใน
ประเทศอนิโดนีเซยี 

รา้นสะดวกซือ้ Lawson ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นรา้นขายสนิคา้
รปูแบบใหม่ทีม่แีบบฉบบัของตวัเอง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้และชมุชน 

ธุรกิจกลุมผลิตภัณฑเพื่อการอุปโภคบริโภค 

กลุมผลิตภัณฑเพื่อการอุปโภคบริโภค 

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค ดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
พฒันาธรุกจิ และการลงทนุในหลายสาขาทีส่ง่ผลโดยตรงต่อคณุภาพชวีติ การ
ดาํเนินงานของเราเกีย่วขอ้งกบัอาหาร สิง่ทอ สิง่ของจาํเป็นในชวีติประจาํวนั สนิคา้
เพือ่การดแูลสขุภาพ การกระจายสนิคา้และธรุกจิคา้ปลกี ครอบคลุมทกุสิง่ทกุอยา่ง
ตัง้แต่การจดัหาวตัถุดบิไปจนถงึการสง่มอบสนิคา้ไปยงัตลาดผูบ้รโิภค 

จดุแขง็ของกลุม่ผลติภณัฑค์อื การทีเ่ราสามารถดาํเนินธรุกจิไดอ้ยา่งสมดลุตลอด
หว่งโซ่คณุคา่ ตัง้แต่การจดัหาแหลง่วตัถุดบิทีต่น้น้ํา ไปจนถงึธรุกจิคา้ปลกีและธรุกจิ

ดา้นอาหารทีป่ลายน้ํา การเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัศกัยภาพทีค่รอบคลุมของ
กลุม่ ผา่นการลงทนุในธรุกจิและบรษิทัในเครอืในประเทศญีปุ่น่และต่างประเทศ ทาํให้
เราสามารถนําเสนอวธิแีกป้ญัหาใหก้บัผูบ้รโิภคทีส่ามารถ เสรมิสรา้งชวีติของผูบ้รโิภค
และสง่ผลต่อไปถงึการเขา้ไปมสีว่นรว่มกบัสงัคม ธรุกจิของเรามคีวามเกีย่วขอ้งกบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีผู่บ้รโิภคตอ้งสมัผสัอยู่เสมอในชวีติประจาํวนั ดงันัน้สิง่สาํคญั
ทีส่ดุทีเ่ราคาํนึงถงึคอื การปกป้องรกัษา สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของผลติภณัฑ์
อาหาร 
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โครงสรางองคกร: 4 ฝาย (21 แผนก) 
สาํนกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค สาํนกังานระบบสารสนเทศ กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภค
บรโิภค แผนกพฒันาธรุกจิผูบ้รโิภคระดบัสากล 
■ ฝายอาหาร (พื้นฐาน) แผนกผลติ แผนกธญัพชืและเมลด็พชืน้ํามนั แผนกผลติภณัฑจ์ากทะเล แผนกสารใหค้วามหวานและผลติภณัฑแ์ป้งมนั แผนกน้ํามนัและไขมนั 
แผนกธรุกจิอาหารสตัวแ์ละเน้ือสตัว,์ แผนกวตัถุดบิเครือ่งดืม่ แผนกผลติภณัฑจ์ากนม ■ ฝายอาหาร (ผลิตภัณฑ) การคาปลีกและการดูแลสุขภาพ แผนกอาหารแปรรปู 
A แผนกอาหารแปรรปู B แผนกธรุกจิคา้ปลกี, แผนกธรุกจินวตักรรมคา้ปลกี, แผนกบรกิารผูบ้รโิภค แผนกธรุกจิการดแูลสขุภาพ ■ ฝายสิ่งทอ แผนกเสือ้ผา้แฟชัน่ แผนก
พฒันา S.P.A. แผนกกฬีาและสนิคา้บรโิภค ■ ฝายสินคาเบ็ดเตล็ด แผนกยางรถยนตแ์ละสนิคา้บรโิภค แผนกกระดาษและบรรจุภณัฑ,์ แผนกวสัดุสาํหรบัอาคารและการ
ก่อสรา้ง 

Princes Limited เป็นบรษิทัยอ่ย
ของ MC ดาํเนินธรุกจิผลติและ
จดัจาํหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่
ใน UK และกาํลงัขยายธรุกจิใน
ตลาดยโุรป บรษิทัน้ีถอืหุน้ทัง้หมด
โดย MC 
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โครงการทดลองปฏริปูปา่รอ้นชืน้
ของ MC (มาเลเซยี) 

กิจการดานบรรษัทบริบาล (CSR) และสิ่งแวดลอม 

MC เลง็เหน็วา่ ความทา้ทายเรือ่งความยัง่ยนืเป็นหน่ึงในประเดน็ทีส่าํคญัในการบรหิารจดัการ 
ดงันัน้เราจงึเขา้ไปมสีว่นรว่มอยา่งแขง็ขนัผา่นทกุๆ ดา้นในธรุกจิของเราในการสนบัสนุน
โครงการรเิริม่ต่างๆ ทีต่ระหนกัถงึสงัคมทีย่ ัง่ยนื 
เราไดก้าํหนดความคาดหวงัต่อวธิใีนการดาํเนินธรุกจิของเราโดยอยู่บนพืน้ฐานของปรชัญา

อนัเป็นแนวทางของเราคอื หลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร เป็นหลกัการทีร่วมแงม่มุต่างๆ 
เอาไวท้ัง้หมด เชน่ พนัธสญัญาของเราทีจ่ะเคารพในสทิธมินุษยชนและปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
ประเดน็ความยัง่ยนืของโลกไดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งมนียัสาํคญัในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา และ

ยงัคงมคีวามเปลีย่นแปลงจนทกุวนัน้ี MC มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง “คณุคา่ขององคก์รทีย่ ัง่ยนื” ผา่น
กจิกรรมทางธรุกจิทีม่กีารขยายตวัออกไปในหลายสาขาอุตสาหกรรม ดว้ยเหตุน้ีเราจงึพยายาม
ทีจ่ะจดัการกบัประเดน็หลกัเรือ่งความยัง่ยนืทัง้ในประเทศญีปุ่น่และประเทศอืน่ๆ 
ทัว่โลก โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความคาดหวงัและความตอ้งการของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
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ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 MC แต่งตัง้คณะกรรมการ
ทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม ที่
ประกอบไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก ความคดิเหน็
และคาํแนะนําจากคณะกรรมการถกูนําไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึง
ในแผนงานรเิริม่เรือ่งความยัง่ยนืและการสือ่สารกบัผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กิจการดานบรรษัทบริบาล

และสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาลและ
สิง่แวดลอ้ม 

เรามสีว่นรว่มในหลายธรุกจิทีม่จีดุมุง่หมายทีจ่ะลดมลพษิ
ของคารบ์อนในอากาศเพือ่ชมุชนและแกไ้ขปญัหาที่
เกีย่วขอ้งกบัน้ํา โดยกลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม และโครงสรา้ง
พืน้ฐานระดบัสากล ของ MC มบีทบาทหลกัในเรือ่งน้ี 
โครงการของเรามคีวามเกีย่วขอ้งกบัหลายสาขา ไดแ้ก่ ดา้น
พลงังานรปูแบบใหม่ ธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
น้ํา รวมถงึการพฒันาชมุชนอจัฉรยิะ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดใหญ่ในจงัหวดัคมุาโมโตะ 

MC พจิารณากลัน่กรองเงนิกูย้มืและการลงทนุอยา่งละเอยีด 
เราไม่เพยีงสนใจในปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิเทา่นัน้ แต่ยงั
พจิารณาไปถงึปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ 
ธรรมาภบิาล ดว้ย ยิง่ไปกวา่นัน้ MC ยงัไดแ้บง่ปนั
แนวนโยบายการบรหิารจดัการหว่งโซ่อุปทานอยา่งยัง่ยนื
ของบรษิทัใหก้บัซพัพลายเออรข์องเราดว้ย นอกจากน้ีเรา
ยงัทาํการตรวจสอบซพัพลายเออรแ์ละเยีย่มชมโรงงาน โดย
ถอืเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารจดัการ หว่งโซ่อุปทาน ใน
การดาํเนินธรุกจิเราเลง็เหน็ความสาํคญัของการเขา้ไปมี
สว่นรว่มในชมุชนทอ้งถิน่และ ความพยายามลดผลกระทบ
เชงิลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เยีย่มชมกจิการบรษิทัแปรรปูกุง้ในประเทศไทย 

กจิกรรมเพือ่การกุศลทัว่โลกของ MC ใหค้วามสาํคญักบั
ความต่อเน่ืองและการมสีว่นรว่มของพนกังาน กจิกรรม 
ดงักลา่วใหค้วามสาํคญักบั 5 สาขาต่อไปน้ี คอื สิง่แวดลอ้ม
โลก ประชาสงเคราะห ์การศกึษา ศลิปวฒันธรรม และการ
แลกเปลีย่นระหวา่งประเทศ นอกจากนัน้เรายงัสนบัสนุน
โครงการรเิริม่ทีม่เีป้าหมายเพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้มตาม
ธรรมชาตแิละขจดัปญัหาความยากจน โดยสนบัสนุนผา่น 
Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas 
(MCFA) และ Mitsubishi Corporation Fund for Europe 
and Africa (MCFEA) คา่ยมติรภาพสาํหรบัคณุแม่และลกูๆ 

MC มอบทนุการศกึษาฉุกเฉนิใหก้บันกัศกึษามหาวทิยาลยัที่
ไดร้บัผลกระทบ มอบเงนิสนบัสนุนการฟ้ืนฟูใหก้บั NPO และ
หน่วยงานอืน่ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความพยายามฟ้ืนฟู โดย
มอบผา่นมลูนิธบิรรเทาสาธารณภยัของบรษิทั อกีทัง้ยงัใหก้าร
สนบัสนุนแผนงานรเิริม่ทีช่ว่ยฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและสรา้งงาน
ใหก้บัผูค้น เน่ืองจากมพีนกังาน MC จาํนวนมากตอ้งการเขา้
ไปมสีว่นรว่มใน ความพยายามฟ้ืนฟู ดงันัน้ในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2554 เราจงึไดเ้ริม่ตน้สง่ทมีงานอาสาสมคัรไปยงัพืน้ทีท่ี่
ไดร้บัผลกระทบ จนถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2556 มพีนกังาน
รวมแลว้ประมาณ 2,600 คน ทีไ่ดเ้ขา้รว่มเป็นสว่นหน่ึงของ
กจิกรรมอาสาสมคัรครัง้น้ี 

พนกังาน MC มสีว่นรว่มในกจิกรรมอาสาสมคัร 

สาํหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการเพือ่ความยัง่ยนืของ MC โปรดดจูากหวัขอ้แนวทางสู่ความยัง่ยนืในรายงานประจาํปีของเรา 

สนับสนุนสังคมที่ย่ังยืน

ผานธุรกิจของเรา 

การบริหารจัดการ 

ธรรมาภิบาล (ESG) 

กิจกรรมเพื่อการกุศล 

ความพยายามในการฟนฟู

เพื่อเหตุแผนดินไหวครั้ง

ใหญของญี่ปุน 
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หลกัปรชัญาองคก์รของ MC สามประการอนัไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบขององคก์ร
ต่อสงัคม ความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม และความเขา้ใจ ในธรุกจิ MC ระดบัสากล 
ยิง่เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัระบบบรหิารจดัการของ MC โดยมปีรชัญาน้ีเป็น
เครือ่งนําทาง มจีดุมุง่หมายเพือ่เตบิโตทางธรุกจิอยา่งมัน่คง MC ดาํเนินการ
ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรรษทัภบิาลในหลายวธิ ีการดาํเนินการ
ดงักลา่วน้ีไดแ้ก่ การแต่งตัง้กรรมการอสิระ (กรรมการจากภายนอกบรษิทั 5 คน
และกรรมการตรวจสอบ 3 คน) เริม่ใชร้ะบบเจา้หน้าทีบ่รหิาร และจดัตัง้ 
คณะกรรมการทีป่รกึษาขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยมสีมาชกิสว่นใหญ่

มาจากภายนอกบรษิทั (คณะกรรมการธรรมาภบิาลและคา่ตอบแทน) 
MC มคีวามพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการปฏริปูและปรบัปรงุระบบควบคมุ

ภายใน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัจะดาํเนินกจิกรรมทางธรุกจิอยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและเอกสารการจดัตัง้บรษิทั ระบบควบคมุ
ภายในมเีน้ือหาครอบคลุมเรือ่งการดาํเนินธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ การ 
กาํกบัดแูล การจดัการความเสีย่ง การรายงานทางการเงนิ การบรหิารและ 
จดัเกบ็ขอ้มลู ตรวจสอบความถกูตอ้งในการบรหิารจดัการกลุม่โดยรวม การ
ตรวจสอบและเฝ้าสงัเกตภายใน และกรรมการตรวจสอบ 

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และระบบ
ควบคุมภายใน 

องคประกอบของสมาชิก (รอบปส้ินสุดมีนาคม พ.ศ. 2557) 
■ สมาชกิจากภายในบรษิทั (3 คน): 

Yorihiko Kojima* (ประธาน) 
Ken Kobayashi (ผูอ้าํนวยการใหญ่และ CEO) 
Yukio Ueno (กรรมการตรวจสอบอาวโุส) 

■ สมาชกิจากภายนอกบรษิทั (5 คน): 
Kunio Ito (ผูอ้าํนวยการจากภายนอกบรษิทั) 
Ryozo Kato (ผูอ้าํนวยการจากภายนอกบรษิทั) 
Hidehiro Konno (ผูอ้าํนวยการจากภายนอกบรษิทั) 
Sakie Tachibana Fukushima (ผูอ้าํนวยการจากภายนอกบรษิทั) 
Tadashi Kunihiro (กรรมการตรวจสอบจากภายนอกบรษิทั) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคาตอบแทน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาระหวางประเทศ 

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและคา่ตอบแทน *ประธานคณะกรรมการ 

ที่ประชุมใหญผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท 

ผูอํานวยการใหญและ CEO 

 [โครงสรางการบริหาร] 

ฝายตรวจสอบภายใน 

สวนสายงานองคกร 

คณะกรรมการบริหาร 

องคกรบริหาร (กลุมธุรกิจ เปนตน) 

กรรมการตรวจสอบ 
(คณะกรรมการตรวจสอบ) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคาตอบแทน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาระหวางประเทศ 

ผูตรวจสอบอิสระ 

แต่งตัง้/ถอดถอน พจิารณาคา่ตอบแทน แต่งตัง้/ถอดถอน 

ตรวจสอบบญัช ี
ตรวจสอบ เสนอเรือ่งสาํคญัและรายงาน

การดาํเนินงาน 

รอ้งขอ ตรวจสอบ/รายงาน รายงาน 

รายงาน 

คณะกรรมการหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุภายใน 

แนะนํา 
แต่งตัง้และ
ควบคมุดแูล
เจา้หน้าที่
บรหิาร 

แต่งตัง้/ถอดถอน พจิารณาคา่ตอบแทน 

ความรวมมือระหวางกรรมการตรวจสอบ/ฝายตรวจสอบ
ภายใน/ผูตรวจสอบอิสระ 

คณะกรรมการกาํกบัการเปิดเผยขอ้มลู

คณะกรรมการการกาํกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการลงทนุ 

คณะกรรมการบรหิารการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความมัน่คงของชาต ิเป็นตน้ 

กําหนดและแจงขอมูล
เกี่ยวกับระบบและ
กลยุทธที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมภายใน 

แถวหน้า (จากซา้ย) 
Dr. Herminio Blanco Mendoza 
อดตีรฐัมนตรกีระทรวงการคา้และ
อุตสาหกรรม (เมก็ซโิก) 
ศาสตราจารย ์Joseph S Nye 
ศาสตราภชิานแหง่มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์และ
ศาสตราจารยแ์หง่รฐัสลุต่านโอมาน (U.S.A.) 

Mr. Ratan N Tata 
ประธานกติตคิณุ Tata Sons Limited 
(อนิเดยี) 

Sir John Bond 
ประธาน KKR Asia Ltd. (U.K.) 

Mr. Jaime Augusto Zobel de Ayala II 
ประธานและ CEO 
Ayala Corporation (ฟิลปิปินส)์ 

แถวหลงั (จากซา้ย) 
Ryozo Kato 
(กรรมการบรษิทั) 

Minoru Makihara 
(ทีป่รกึษาองคก์รอาวโุส) 

Mikio Sasaki 
(อดตีประธาน 
ทีป่รกึษากรรมการอาวโุส) 

Yorihiko Kojima 
(ประธานกรรมการ) 

Ken Kobayashi 
(กรรมการบรษิทั, 
ผูอ้าํนวยการใหญ่, 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) 

Hidehiro Konno 
(กรรมการบรษิทั) 

คณะกรรมการทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ (ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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MC ไดจ้ดัตัง้กฎระเบยีบภายในต่างๆ โดยมพีืน้ฐานมาจากหลกัปรชัญา
สามประการขององคก์ร ซึง่เป็นปรชัญาแนวทางของ MC กฎระเบยีบ 
ดงักลา่วไดแ้ก่ มาตรฐานการปฏบิตัขิององคก์รและจรรยาบรรณธรุกจิ 
(Code of Conduct) ในการดาํเนินธรุกจิ เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานมหีน้าที่
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑเ์ป็นลาํดบัแรก MC จดัให้
มตีาํแหน่งเจา้หน้าทีฝ่า่ยกาํกบัดแูลพรอ้มกบัแต่งตัง้เจา้หน้าหน่ึงคน
ประจาํในแต่ละกลุม่ธรุกจิและภมูภิาค (ประเทศญีปุ่น่และต่างประเทศ) 
เจา้หน้าทีใ่นตาํแหน่งน้ี รบัผดิชอบดแูลการดาํเนินงานในแต่ละวนัใหเ้ป็น
ไปตามกฎเกณฑ ์ตัง้แต่ปีงบประมาณสิน้สดุเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2553 
เป็นตน้มา เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานของบรษิทัทัง้หมดตอ้งเขา้อบรม
หลกัสตูร e-learning ทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบักรณีศกึษาดา้นจรรยาบรรณ
ธรุกจิ จากนัน้เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานจะตอ้งเซน็เอกสารขอ้ตกลงทีร่ะบุวา่ 
พวกเขาเขา้ใจและจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบเหลา่น้ีตลอดเวลา พนกังาน
ตอ้งปฏบิตัเิชน่น้ีทกุปี เพือ่เป็นการปลกูฝงัวฒันธรรมทีว่า่ เจา้หน้าทีแ่ละ

พนกังานทัง้หมดของ MC ไม่เพยีงแต่ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎ
ระเบยีบเทา่นัน้ แต่ยงั ทาํหน้าทีโ่ดยตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และอยู่ภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรมระดบัสงูสดุตลอดเวลา และไม่ได้
จาํกดัอยู่เพยีงเจา้หน้าทีแ่ละพนกังานของ MC เทา่นัน้ มาตรการหลาย
อยา่งถกูนํามาใชเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่ จติวญิญาณแหง่การปฏบิตัติาม
กฎเกณฑน้ี์จะคอ่ยๆ ไดร้บัการปลกูฝงัใหก้บัเจา้หน้าทีแ่ละพนกังานของ
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของ MC ดว้ย ตวัอยา่งเชน่ ในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 MC เริม่ตน้จดัสมัมนาเรือ่งการกาํกบัดแูลใหก้บั
เจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
การปฏบิตัขิอง MC ทัง้หมดมพีืน้ฐานมาจากจติวญิญาณแหง่การ

ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์สิง่น้ียงัเป็นปจัจยัสาํคญัต่อการยกระดบัคณุคา่ของ
องคก์รโดยรวม และเรายงัคงยดึมัน่ในการปรบัปรงุและสง่เสรมิแผนการ
ดา้นการกาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

การกํากับดูแลกิจการ (Compliance) 

ผูอํานวยการใหญและ CEO 

CEO กลุม, CEO ภูมิภาค หัวหนาเจาหนาที่ฝายกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการ 

ประธาน: หัวหนาเจาหนาที่ฝายกํากับดูแลกิจการ 

สํานักงานบริหาร: ฝายกฎหมาย สํานักงานบริหารการ
กํากับดูแลกิจการ 

เจาหนาที่ฝายกํากับดูแลกิจการ ระบบรับแจงเบาะแสภายใน 

หัวหนาองคกร (หนวยธุรกิจ แผนก ฝาย, สาขา เปนตน) 

พนักงาน 

พนักงาน 

ผูจัดการโดยตรง เจาหนาที่ฝายกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทยอยและบริษัทในเครือ 

เจาหนาที่ฝายกํากับดูแลกิจการกลุม ตูไปรษณียและสายตรงถึงหนวยงานกํากับดูแล 

เจาหนาที่ฝายกํากับดูแลกิจการสาขาในประเทศ ตูไปรษณียและสายตรงถึงฝายตรวจสอบภายใน 

เจาหนาที่ฝายกํากับดูแลกิจการภูมิภาคตางประเทศ ตูไปรษณียและสายตรงถึงที่ปรึกษากฎหมายภายนอก 

แต่งตัง้ 

แต่งตัง้ รายงาน 

รายงานและปรกึษา 

รายงานและปรกึษา 

รายงานและปรกึษา 

(เป้าหมาย: บรษิทัสาขาทีจ่ดทะเบยีนภายในประเทศของ MC) 

รายงานและปรกึษา 

รายงานและ
ปรกึษา 

รายงานและปรกึษา 

รายงานและปรกึษา 

รายงาน 

รายงาน 

สัง่การ 

สัง่การ 

สัง่การ 

สัง่การ 

กลุม MC 
ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก 
หนวยงานกํากับดูแลกิจการ 
ตูไปรษณียและสายตรง 

Mitsubishi Corporation
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Yorihiko Kojima
ประธานกรรมการ 

Hideyuki Nabeshima*Ken Kobayashi* Hideto Nakahara* Jun Yanai*

Jun Kinukawa* Yasuo Nagai*Takahisa Miyauchi* Shuma Uchino*

Kunio Ito**
ศาสตราจารย, 
คณะพาณิชยศาสตรและการ
จัดการ บัณฑิตวิทยาลัยแหง
มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ 

Kazuo Tsukuda**
ที่ปรึกษาอาวุโส, 
Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. 

Hidehiro Konno**Ryozo Kato** Sakie T. Fukushima**
ผูอํานวยการใหญ & 
กรรมการตัวแทน, 
G&S Global Advisors 
Inc. 

คณะกรรมการบริษัท

Yukio Ueno
กรรมการตรวจสอบอาวุโส 

Eiko Tsujiyama*
ศาสตราจารย, 
บัณฑิตวิทยาลัยแหงคณะ
พาณิชยศาสตร, มหาวิทยาลัย
วาเซดะ 

Osamu Noma Hideyo Ishino* Tadashi Kunihiro*
ทนายความ 

กรรมการตรวจสอบ 

 * ในฐานะกรรมการตวัแทน 

** ในฐานะผูอ้าํนวยการจากภายนอกองคก์รตามมาตรา 2-15 ของกฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนบรษิทั

* ในฐานะกรรมการตรวจสอบจากภายนอกองคก์รตามมาตรา 2-16 ของกฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนบรษิทั 

ฝายบริหาร (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 



Yasuyuki Sugiura
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ภูมิภาค อเมริกาเหนือ 
(ควบตําแหนง) 
ผูอํานวยการใหญ, 
Mitsubishi Corporation 
(Americas) 

รองผูอํานวยการใหญอาวุโส 

รองผูอํานวยการใหญอาวุโสฝายบริหาร 

Ken Kobayashi*
ผูอํานวยการใหญและ
ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร

Hideto Nakahara*
วางกลยุทธ และ
การพัฒนาธุรกิจ ความ
สัมพันธระดับสากล, 
ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ การจัดการ
โลจิสติกส กลยุทธ
ทางการตลาด

Takahisa Miyauchi*
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมสินคาเคมี

Hideyuki Nabeshima*
การสื่อสารองคกร การ
บริหารองคกร กฎหมายและ
ทรัพยากรมนุษย หัวหนา
เจาหนาท่ีฝายกํากับดูแล 
กิจการดานบรรษัทบริบาลและ
สิ่งแวดลอม หัวหนา
เจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ 
ธุรกิจยานยนต

Jun Kinukawa*
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมผลิตภัณฑ
โลหะ

Jun Yanai*
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมธุรกิจ
พลังงาน 

รองผูอํานวยการใหญฝายบริหาร 

Toru Moriyama
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารภูมิภาค
เอเชีย และ โอเชียเนีย 

Toshimitsu Urabe
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมธุรกิจบริการ
ดาน IT

Eiichi Tanabe
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
กลุมกลุมการเงิน
ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส
และการพัฒนา

Takehiko Kakiuchi
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมผลิตภัณฑ
เพื่อการอุปโภคบริโภค

Seiji Shiraki
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารภูมิภาค 
ละตินอเมริกา 

Shuma Uchino*
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารฝายการเงิน

Ichiro Ando
ผูจัดการท่ัวไป 
สาขานาโกยา 

Shunichi Matsui
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารภูมิภาค เอเชีย
ตะวันออก 
(ควบตําแหนง) 
ผูอํานวยการใหญ, 
Mitsubishi Corporation 
(China) Co., Ltd. 

Yasuo Nagai*
กลยุทธสวนภูมิภาค (ญี่ปุน) 
(ควบตําแหนง) 
ผูจัดการท่ัวไป สาขา
คันไซ 

Kozo Shiraji
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมเครื่องจักร 

Shigeaki Yoshikawa
ประธานเจาหนาท่ี
บริหารภูมิภาค 
ตะวันออกกลางและ
เอเชียกลาง 

Kazuyuki Mori
หัวหนาเจาหนาท่ี
ฝายปฏิบัติการแผนกธุรกิจ
กาซธรรมชาติ 

เจาหนาที่บริหาร 

Yasuyuki Sakata
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ภูมิภาค, เอเชียตะวันออก 
(ควบตําแหนง) 
ผูอํานวยการใหญ, Mitsubishi 
Corporation (Hong Kong) Ltd. 
Keiichi Asai
รองผูอํานวยการใหญฝายบริหาร, 
Lithium Energy Japan 
Morinobu Obata
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายสิ่งทอ
Kenji Tani
ผูอํานวยการใหญ, Mitsubishi 
Corporation RtM Japan Ltd. 
Kazushi Okawa
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ, 
ฝายเรือ & อากาศยาน
Yoshihiko Kawamura
ผูชวยเจาหนาท่ีสายงานองคกร
อาวุโส 
Yasuhito Hirota
ผูชวยเจาหนาท่ีสายงานองคกร
อาวุโส 
(ควบตําแหนง) 
ผูจัดการทั่วไป แผนกบริหารองคกร
Hajime Hirano
รองหัวหนาเจาหนาท่ีฝาย
ปฏิบัติการแผนก ฝาย
ธุรกิจกาซธรรมชาติ 

Yuichi Hiromoto
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายการเงินอุตสาหกรรม 
Kanji Nishiura
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายลงทุนทรัพยากรแร A
Tatsuya Kiyoshi
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายสินคาเคมีอุตสาหกรรม A
Yasuhiko Kitagawa
ผูจัดการท่ัวไป แผนกวางกลยุทธ
และการพัฒนาธุรกิจ
Kenji Yasuno
ผูจัดการท่ัวไป สาขาสิงคโปร 
Hidemoto Mizuhara
ผูอํานวยการใหญ Mitsubishi 
International Corporation 
(ควบตําแหนง) 
รองผูอํานวยการใหญฝายบริหาร, 
Mitsubishi Corporation (Americas) 
Junichi Iseda
หัวหนาเจาหนาท่ีภูมิภาค 
อินโดนีเซีย 
(ควบตําแหนง) 
ผูจัดการท่ัวไป สํานักงาน
ตัวแทนจารกาตา 
Hiroshi Sakuma
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายพลังงานรูปแบบใหม &
การผลิตกระแสไฟฟา 

Iwao Toide
ผูจัดการท่ัวไป สํานักงาน 
CEO กลุมผลิตภัณฑโลหะ
Kazuyasu Misu
หัวหนากลุมผลิตภัณฑเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ประเทศจีน 
Shinichi Nakayama
หัวหนาเจาหนาท่ีฝาย
ปฏิบัติการฝายสินคา
เคมีอุตสาหกรรม B
Masaji Santo
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 
(ควบตําแหนง) 
หัวหนาเจาหนาท่ีฝาย
ปฏิบัติการฝายธุรกิจดาน
สิ่งแวดลอม 
Mitsuyuki Takada
กรรมการผูจัดการและประธาน
เจาหนาท่ีฝายบริหาร 
Mitsubishi Australia Ltd. 
(ควบตําแหนง) 
กรรมการผูจัดการ Mitsubishi 
New Zealand Ltd. 
(ควบตําแหนง) 
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ภูมิภาค เอเชียและโอเชียเนีย 

Kenichi Koyanagi
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายธุรกิจ E&P 
Yoichi Shimoyama
ผูจัดการท่ัวไป แผนกการเงิน
Akira Murakoshi
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายสินคาเบ็ดเตล็ด 
Koichi Kitamura
ผูจัดการท่ัวไป ฝายบริหาร
ความเสี่ยง 
Masakazu Sakakida
ประธานและกรรมการผูจัดการ, 
Mitsubishi Corporation India 
Private Ltd. 
(ควบตําแหนง) 
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ภูมิภาค เอเชียและโอเชียเนีย 
Hiroshi Nakagawa
ประธานกรรมการ Tri Petch 
Isuzu Sales Co., Ltd. 
Kazuyuki Masu
ผูจัดการท่ัวไป ฝายบัญชี
องคกร 
Takeshi Hagiwara
หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
ฝายสินคาเคมีเฉพาะ

Haruki Hayashi
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ภูมิภาค ยุโรปและแอฟริกา 
(ควบตําแหนง) 
กรรมการผูจัดการ, Mitsubishi 
Corporation International 
(Europe) Plc. 
Keisuke Hoshino
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
Mitsubishi Development 
Pty Ltd. 
Koichi Wada
ผูจัดการท่ัวไป สาขา
กัวลาลัมเปอร 
Tsutomu Takanose
ผูจัดการท่ัวไป
สํานักงาน CEO กลุมผลิตภัณฑ
เพื่อการอุปโภคบริโภค
Shinya Yoshida
ผูจัดการท่ัวไป แผนกวางกลยุทธ
และวางแผนองคกร 

* เป็นคณะกรรมการบรษิทั 

Nobuaki Kojima
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
กลุมธุรกิจสิ่งแวดลอม & 
โครงสรางพื้นฐานระดับ
สากล 



Mitsubishi Corporation    31  (  U.S. GAAP)

 (    31  . . 2556) 

 

 

 

 ( ) ( ) 

 ( ) ( ) 

 (ROE) (%) 

 

 

 

 (%) 

 ( ) 

 

 ( , ) 

 [ ] (%) 

 

*   U.S. GAAP 
*  U.S. GAAP 
*  Mitsubishi Corporation 
*  

*   Mitsubishi Corporation 
 &   1  . . 2556

¥17,102.8

182.3

294.3

275.8

3/2553

¥167.85

¥167.46

10.4%
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  (%)  

< > 
IT Frontier Corporation (Japan)

SIGMAXYZ Inc. (Japan)

< > 
Bewith, Inc. (Japan)

100.00

78.22

40.00

 IT  (system integration)  IT 
  

 

   outsource ( )

 

  (%)  

< > 
Diamond Generating Asia, Ltd. (Hong Kong)
Diamond Generating Corporation (U.S.A.) 
TRILITY Pty Ltd. (Australia)
Constructora Geotermoelectrica Del Pacifico, S.A. de C.V. (Mexico)
Diamond Power Corporation (Japan)
Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan)
Norelec Del Norte, S.A. de C.V. (Mexico)

< > 
Frontier Carbon Corporation (Japan) 
Electricidad Aguila de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. (Mexico)
Electricidad Sol de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. (Mexico)
Amper Central Solar, S.A. (Portugal)
Swing Corporation (Japan)
Lithium Energy Japan (Japan)
Japan Facility Solutions, Inc. (Japan)
Cleanairtech Sudamerica S.A. (Chile)

100.00
100.00
60.00

100.00
100.00
100.00
100.00

50.00
50.00
50.00 
34.40
33.33
41.94
35.00
49.00
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 (fullerenes) 
 
 

 
 

 
 (ESCO) 

 

 &  

  (%)  

< > 
Alternative Investment Capital Ltd. (Japan)
Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 
Diamond Realty Management Inc. (Japan) 
Healthcare Management Partners, Inc. (Japan) 
Kizuna Capital Partners Co., Ltd. (Japan)
Lifetime Partners, Inc. (Japan) 
MC Architects, Inc. (Japan)
MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.)
MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.)
MC Aviation Partners Inc. (Japan)
MC Capital Asia Pacific Ltd. (Japan)
MC Capital Inc. (U.S.A.) 
MC Engine Leasing Limited (U.K.) 
MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.) 
MCAP Europe Ltd. (Ireland)
Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (Japan) 
Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) 
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Japan)
Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 
New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, British overseas territory)
Seto Futo Co., Ltd. (Japan) 
TorreyCove Capital Partners LCC (U.S.A.)
MC Asset Management Europe Ltd. (U.K.)
Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan)
DBI Management Inc. (Japan)
Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore)

< > 
AJIL Financial Services Company (Saudi Arabia) 
Deucalion MC Engine Leasing Ltd. (Ireland)
Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Turkey)
Marunouchi Capital Co., Ltd. (Japan)
MC Creat Investment Ltd. (Hong Kong)
Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Japan) 
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Japan) 
Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) 
TES Holdings Limited (U.K.)
AGP Corporation (Japan)

51.00
100.00 
100.00 
66.00 

100.00
100.00
100.00  
80.00

100.00
100.00
100.00 
100.00 
80.00

100.00 
100.00 
100.00
100.00
98.66  
51.00 

100.00
61.65 

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

20.00 
40.00
35.80
50.00
50.00 
50.00 
20.00 
40.28
35.00
26.81

 (  ) 
 

 ( ) 
 ( ) 
,  

 
 ( ) 

 
 

 
 

 
 ( ) 

 
 (  ) 

, ,  
 &  

 ( ) 
 

 ( ), 
 ( ) 
 ( / ) 

 
 

 ( )

 

 
 

,  
, ,  

 ( ) 
 &  

, 
,  

  

(    31  . . 2556) 

34



  (%)  

< > 
Ajoco Exploration Co., Ltd. (Japan)
Ajoco’91 Exploration Co., Ltd. (Japan)
Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan)
Cordova Gas Resources Ltd. (Canada)
Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada)
Diamond Gas Resources Pty. Ltd. (Australia)
Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands)
Diamond Tanker Pte. Ltd. (Singapore)
MC Energy, Inc. (Japan)
MCX Exploration (USA) Ltd. (U.S.A.)
Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan)
MPDC Gabon Co., Ltd. (Japan)
Onahama Petroleum Co., Ltd. (Japan)
Pacific Orchid Shipping S.A. (Panama)
Petro-Diamond Inc. (U.S.A.)
Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd. (Singapore)
Tomori E&P Ltd.(U.K.)

< > 
Astomos Energy Corporation (Japan)
Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei)
Brunei Shell Tankers Sendirian Berhad (Brunei)
Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore)
Energi Mega Pratama Inc. (Indonesia)
Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia)

55.00 
55.00 
51.00 
67.50 

100.00
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
85.00 

100.00 
100.00 
100.00 
51.00

49.00 
25.00 
25.00 
39.40 
25.00 
50.00 
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 P.T. Medco Energi Internasional ( ) 

,  
 (LNG, LPG, ) 

 

  (%)  

< > 
Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd. (Republic of South Africa) 
JECO Corporation (Japan) 
M.C. Inversiones Limitada (Chile) 
MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) 
Metal One Corporation (Japan) 
Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 
Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Singapore)
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan) 
Ryowa Development Pty., Ltd. (Australia) 
Ryowa Development II Pty., Ltd. (Australia) 
Triland Metals Ltd. (U.K.)
MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.)

< > 
Compania Minera del Pacifico S.A. (Chile)
Iron Ore Company of Canada (Canada) 
Mozal SA (Mozambique) 
NIKKEI MC ALUMINIUM Co., Ltd. (Japan) 
JECO 2 Ltd.(U.K.)
Furuya Metal Co., Ltd. (Japan) 
Strand Minerals (Indonesia) Pte. Ltd. (Singapore)
PT Weda Bay Nickel (Indonesia)

<  Metal One> 
Isuzu Corporation (Japan) 
Kyushu Steel Corporation (Japan) 
Kyushu Steel Center Co., Ltd. (Japan) 
MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 
Metal One Holdings America, Inc. (U.S.A.) 
Metal One SSS West Japan, Ltd. (Japan) 
Metal One Ryowa Corporation (Japan) 
Metal One Specialty Steel Corporation (Japan) 
Metal One Steel Service Corporation (Japan) 
Metal One Structural Steel & Resource Corporation (Japan) 
Metal One Pipe & Tubular Products Inc. (Japan)
M.O. TEC CORPORATION (Japan) 
Sus-Tech Corporation (Japan) 
Tamatsukuri Corporation (Japan) 

<  Metal One> 
Keiyo Blanking Kogyo Co., Ltd. (Japan) 
Solutions Usiminas (Brazil) 
Matsubishi Metal Industry Co., Ltd. (Japan)

50.98
70.00

100.00
100.00
60.00

100.00
100.00 
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

25.00
26.18
25.00
45.00
50.00
20.30
30.00
27.00

56.60
55.00
55.29

100.00
80.00

100.00
100.00
100.00
90.00

100.00
100.00
94.56
64.48
97.31

40.41
20.00
33.94
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 Los Pelambres  
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< > 
Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Thailand)
Diamond Camellia S.A. (Panama)
MAC Funding Corporation (U.S.A.)
MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands)
MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.)
MCE Bank GmbH (Germany)
■Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corporation Technos (Japan)
Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia)
MMC Automoviles Espana S.A. (Spain)
MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland)
MSK FARM MACHINERY CORPORATION (Japan)
Nikken Corporation (Japan)
Orient Gas Transport Inc. (Liberia)
PT. Dipo Star Finance (Indonesia)
Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.)
The Colt Car Company Ltd. (U.K.)
Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand)
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 

< > 
■Chiyoda Corporation (Japan)

FF Sheffe B.V. (The Netherlands)
Isuzu Engine Manufacturing Co., (Thailand) Ltd. (Thailand)
Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand)
Isuzu Philippines Corporation (Philippines)
Mitsubishi Elevator Hong Kong Company Limited (Hong Kong)
Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China)
MMC Chile S.A. (Chile)
Mitsubishi Motors de Portugal, S.A. (Portugal)
PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia)
PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Indonesia)
Vina Star Motors Corporation (Vietnam)
Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Thailand)

< > 
Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan)
KOHJIN Holdings Co.,Ltd. (Japan)
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan)
MC Ferticom Co., Ltd. (Japan)
Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan)
Mitsubishi Shoji Plastics Corp. (Japan)
KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan)
Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan)
Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (U.S.A.)
MC Life Science Ventures, Inc. (U.S.A.)
Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Japan)
Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.)
Kirin Kyowa Foods Co., Ltd. (Japan)

< > 
SPDC Ltd. (Japan)
Meiwa Corporation (Japan)
Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Malaysia)
Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico)
Thai Chemical Corporation Ltd. (Thailand)
Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela)
Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru)
UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan)
Dia Resibon (ThaiLand) Co.,Ltd. (Thailand)
Tosoh Hellas A.I.C. (Greece)
Tri-Pack Films Ltd. (Pakistan)
Tatsuno Chemical Industories, Inc. (Japan)
Rimtec Corporation (U.S.A.)
Amfine Chemical Corporation (U.S.A.)
Sun Ace Kakoh (Pte.) Ltd (Singapore)
BML Life Science Holdings, Inc. (Japan)
Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China)
Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (U.K.)
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (U.S.A.)
Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain)

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
52.00 
75.00 

100.00 
100.00 
96.83 

100.00 
95.00 

100.00 
100.00 
93.50 
88.73 

33.73
49.00 
15.00 
27.50 
35.00 
25.00 
50.00 
40.00 
50.00 
40.00 
32.28 
25.00 
49.00

100.00
100.00
100.00
72.83
60.59

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
81.02

30.39
33.05
30.00
49.00
40.00
25.00
21.00
49.00
40.00
35.00
25.00
44.00
49.00
40.00
20.00
35.00
29.78
20.00
20.00
20.00
30.00
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<  KOHJIN Holdings> 
KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan)

<  Mitsubishi Shoji Chemical> 
MC Yamasan Polymers Co.,Ltd. (Japan)

<  Chuo Kagaku> 
Huanling Chuo Kagaku Co., Ltd. (China)

<  Mitsubishi Corporation Life Sciences> 
Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan)
KOHJIN Life Sciences Co.,Ltd. (Japan)

<  Kirin Kyowa Foods Co., Ltd.> 
Kirin Kyowa FD Co., Ltd. (Japan)
Kirin Ohland Foods Co., Ltd. (Japan)
Kirin Kyowa Foods (Jiangyin) Co., Ltd. (China)
PT. Kirin-Miwon Foods (Indonesia)

<  Mitsubishi Shoji Foodtech> 
MC-Towa International Sweeteners CO.,Ltd. (Thailand)

<  Mitsubishi Shoji Foodtech> 
Pt.Sorini Towa Berlian Corporation (Indonesia)

100.00

90.00

60.59

100.00
100.00

81.02
81.02
81.02
81.02

100.00

49.90
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 6  Chuo Kagaku  

, ,  
 

,   
 

 
 

 ( ) 

 ( ) 

• : 65,975 
• : 5,815 
•  

  (%)  

< > 
AGREX, Inc. (U.S.A.)
Alpac Forest Products Inc. (Canada)
Alpac Pulp Sales Inc. (Canada)
California Oils Corporation (U.S.A.)
Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia)
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan)
d-rights Inc. (Japan)
Foodlink Corporation (Japan)
Indiana Packers Corporation (U.S.A.)
Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (Japan)
Life Gear Corporation (Japan)
MC Healthcare, Inc. (Japan)

MITSUBISHI CORPORATION FASHION (Japan)
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Japan)
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan)

MRS Corporation (Japan)
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan)
Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan)
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan)
Nosan Corporation (Japan)
Princes Limited (U.K.)
Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia)
Sanyo Foods Co., Ltd. (Japan)
TH FOODS, Inc. (U.S.A.)
Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan)
Tredia Fashion Co., Ltd. (Hong Kong)
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan)
YONEKYU CORPORATION (Japan)

< > 
Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. (Japan)
HIMARAYA Co., Ltd. (Japan)
Hokuetsu Kishu Paper, Co., Ltd. (Japan)
Itoham Foods, Inc (Japan)
Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan)
LAWSON, INC. (Japan)
Life Corporation (Japan)
Maruichi Co., Ltd. (Japan)
Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)
MCC Development Corporation (U.S.A.)
Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.)
ROKKO BUTTER CO., LTD. (Japan)
T-Gaia Corporation (Japan)

TOYO TYRE & RUBBER AUSTRALIA LIMITED (Australia)

100.00 
70.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
99.42 
80.00 
66.52

100.00 
80.00 

100.00 
100.00 
92.15

100.00 
59.92 
74.78 
65.00

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
53.16 
81.83

100.00 
62.00
71.02 

31.60
20.02 
25.15 
22.66
26.35 
32.49
20.96 
20.08 
30.00 
30.00 
28.71 
20.77 
29.57 

25.60 
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