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เวบ็ไซตข์อง Mitsubishi Corporation

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัธรุกจิ กจิกรรมดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม  
นกัลงทนุสมัพนัธแ์ละขอ้มลูการรบัสมคัรงานของ Mitsubishi Corporation ไดจ้าก
เวบ็ไซตข์องเรา

http://www.mitsubishicorp.com/global

หอ้งสมดุ MC 
หน้าเวบ็ไซต์น้ีมขีอ้มลูเพิม่เตมิทีป่ระกอบดว้ยวดิโีอแนะน�าบรษิทั ประวตัโิดยยอ่
ของบรษิทั ภาพรวมของกจิกรรมเพือ่สงัคม และตวัอยา่งสือ่โฆษณาของบรษิทั

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

พมิพบ์นกระดาษเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทีผ่า่นการรบัรองจาก FSCTM
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ปรชัญาองคก์ร - หลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร

Mitsubishi Corporation (MC) เป็นองคก์รธรุกจิสากลแบบบรูณาการทีพ่ฒันาและด�าเนินธรุกจิในเกอืบทกุอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การเงนิภาค
อุตสาหกรรม พลงังาน ผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัรกล สนิคา้เคม ีอาหาร และธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม ธรุกจิของ MC ในปจัจบุนั ขยายขอบเขต
ไปไกลกวา่การคา้ขายแบบดัง้เดมิ โดยมกีารด�าเนินธรุกจิทีห่ลากหลายตัง้แต่การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตไิปจนถงึการลงทนุในธรุกจิคา้ปลกี 
โครงสรา้งพืน้ฐาน ผลติภณัฑท์างการเงนิ และการผลติสนิคา้เชงิอุตสาหกรรม 

MC วา่จา้งแรงงานขา้มชาตกิวา่ 65,000 คนทีท่�างานทัง้ในส�านกังานใหญ่และบรษิทัยอ่ยกวา่ 200 แหง่ในกวา่ 90 ประเทศทัว่โลก และเครอืขา่ย
บรษิทัในกลุม่อกีกวา่ 600 กลุม่

ความรบัผดิชอบขององคก์รต่อสงัคม 
“Shoki Hoko” 
ทุม่เทเพือ่สรา้งสงัคมแหง่ความมัง่คัง่ทัง้ในดา้นวตัถุและดา้นจติใจ ให้
ความส�าคญัต่อการปกปกัรกัษาสิง่แวดลอ้มโลก

ความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 
“Shoji Komei” 
ยดึมัน่ในหลกัการความโปรง่ใสและเปิดเผย ด�าเนินธรุกจิดว้ยความ
ซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม

ความเขา้ใจในธรุกจิระดบัสากล 
“Ritsugyo Boeki” 
ขยายธรุกจิโดยมพีืน้ฐานอยู่บนมมุมองเป็นสากลอยา่งรอบดา้น

หลกัปรชัญาสามประการขององคก์รไดบ้ญัญตัขิึน้ใน
ปี พ.ศ. 2477 เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนินงานของ 
Mitsubishi Trading Company (Mitsubishi Shoji 
Kaisha) มทีีม่าจากหลกัการของ นาย Koyata Iwasa-
ki ประธานคนทีส่ ีข่อง Mitsubishi 

แมว้า่ Mitsubishi Trading Company จะยตุกิจิการ
ลงในปี พ.ศ. 2490 แต่หลกัการน้ีไดถ้กูน�ามาใชเ้ป็น
ปรชัญาองคก์รของ MC และเจตนารมณ์แหง่หลกัการ
ยงัด�ารงอยู่ต่อไป ในการด�าเนินงานของฝา่ยบรหิาร
และพนกังานในปจัจบุนั นอกจากนัน้หลกัปรชัญาสาม 
ประการขององคก์ร ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นรากฐานทีส่�าคญั
ของหลกัการบรหิารจดัการขององคก์รทีรู่จ้กักนัในนาม  
กลุม่บรษิทั Mitsubishi บรษิทัในกลุม่ Mitsubishi มี
บทบาทในธรุกจิหลายสาขาโดยมปีระวตัศิาสตรแ์ละ
ปรชัญารว่มกนั บรษิทัยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
จติวญิญาณอนัแขง็แกรง่ของการแขง่ขนัทางธรุกจิฉนั 
มติรระหวา่งกนั 

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

MITSUBISHI CORPORATION
บทน�า
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ก่อตัง้ขึน้ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2522) 
Mitsubishi Shoji ไดก้่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2497 และไดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวและโอซากา้ทัง้สองแหง่ในปีเดยีวกนั  
บรษิทัประกาศแผนการบรหิารครัง้แรกในปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2511 บรษิทัไดร้บัมอบหมายใหด้�าเนินโครงการขนาดใหญ่ใน
การพฒันาโครงการ LNG (ก๊าซธรรมชาตเิหลว) ในประเทศบรไูน 
ซึง่ถอืเป็นการลงทนุขนาดใหญ่ครัง้แรกของบรษิทั บรษิทัไม่
เพยีงแต่ด�าเนินกจิกรรมในดา้นการคา้เทา่นัน้ แต่ไดเ้ริม่ขยายธรุกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและการลงทนุออกไปยงัหลายประเทศ
ทัว่โลก ดงัจะเหน็ไดจ้ากโครงการแร่เหลก็และถ่านหนิเพือ่การถลุง
เหลก็ในประเทศออสเตรเลยี และแคนาดาและธรุกจินาเกลอืใน
ประเทศเมก็ซโิก ในปี พ.ศ. 2514 บรษิทัไดเ้ปลีย่นชือ่ทางการภาษา
องักฤษเป็น “Mitsubishi Corporation”

ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2542) 
ในปี พ.ศ. 2535 MC ประกาศใชน้โยบายบรหิารใหม่โดยมสีาระ
ส�าคญัคอื เพือ่เปลีย่นบรษิทัใหเ้ป็น “องคก์รระดบัสากลทีม่ ัน่คง” MC  
เริม่ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการด�าเนินงานโดยรวมของบรษิทั
และการเพิม่คณุคา่ในสนิทรพัยข์องบรษิทัใหม้ากขึน้ เราทุม่เท
ความพยายามในการขยายกจิการและบุคคลากรออกไปหลาย
ประเทศทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2541 MC ประกาศแผน “MC2000” เพือ่
น�าเสนอแนวทาง “Select & Focus” ส�าหรบัธรุกจิ เพือ่เพิม่ความ
แขง็แกรง่ใหก้บัธรุกจิสาขาต่างๆ ทีอ่ยู่ในแผนกลยทุธ ์และมุง่เน้น
นโยบายทีใ่หค้วามส�าคญักบัลกูคา้ แผนฉบบัใหม่น้ีเป็นเครือ่งมอื
ในการเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัรากฐานของบรษิทัและปทูางไปสู่
ความเจรญิรุง่เรอืงในอนาคต

เข้าสู่สหสัวรรษใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2544 MC ประกาศแผน “MC2003” เพือ่เป็นพมิพเ์ขยีว
เชงิรกุฉบบัใหม่ส�าหรบัการเตบิโตทางธรุกจิ มเีน้ือหาครอบคลุมการ
ขยายหว่งโซ่คณุคา่ของบรษิทั เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บั
ความสามารถในการท�าก�าไร และกลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นการสรา้งธรุกจิ
ใหม่ ปี พ.ศ. 2547 บรษิทัเปิดแผน “INNOVATION 2007” ที่
สถาปนา MC เป็น “นกับุกเบกิอุตสาหกรรมใหม่” โดยมจีดุมุง่หมาย
เพือ่เปิดศกัราชใหม่และเตบิโตไปพรอ้มกบัสงัคม ปี พ.ศ. 2550 MC  
ก่อตัง้กลุม่นวตักรรมทางธรุกจิและกลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันาขึน้มาใหม ่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”

ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2532) 
MC เลง็เหน็ความจ�าเป็นทีต่อ้งคดิคน้ระบบใหม่ทีส่ามารถสรา้ง 
ผลก�าไรใหก้บับรษิทั บรษิทัเริม่ปรบัปรงุธรุกจิทีด่�าเนินการอยู่แลว้
ใหม้ปีระสทิธภิาพ และพฒันากจิการใหม่ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ในปี พ.ศ. 2529 บรษิทัยดึเอานโยบายใหม่มาปรบัใชอ้ยา่งจรงิจงั 
โดยเปลีย่นจากการใหค้วามสนใจกบัธรุกรรมการด�าเนินงานมาเป็น
การมุง่เน้นทีผ่ลก�าไรเป็น หลกั ในปีเดยีวกนัน้ีบรษิทัไดร้า่งแผนการ
บรหิารฉบบัใหม่ขึน้ MC เขา้ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ลอนดอนในปี พ.ศ. 2532

ประวตัคิวามเป็นมา
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วสิยัทศัน์     มุง่มัน่ใหธ้รุกจิเตบิโตเป็นสองเทา่ในปี พ.ศ. 2563

○ ธรุกจิดา้นทรพัยากร
เพิม่ผลผลติในสว่นของบรษิทัเป็น
สองเทา่

×2 ×2

○ ธรุกจิทีไ่ม่ใช่ทรพัยากร 
เพิม่ผลก�าไรเป็นสองเทา่

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

○ เลอืก “ธรุกจิทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็” ผา่นการปรบั
รปูแบบพอรต์โฟลโิอเชงิรกุ

○ เสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บั
ธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็

○ อตัราสว่นสนิทรพัยท์ีเ่ป็น
ทรพัยากรและไม่ใช่
ทรพัยากรเป็น 50:50

จ�านวนธรุกจิ
ยอ่ย (BSS)

จ�านวน BSS ทีส่รา้ง
รายไดส้ทุธ ิ20 พนัลา้น
เยน

จ�านวน BSS ทีส่รา้ง
รายไดส้ทุธ ิ10-20 พนั
ลา้นเยน

47

5

1

35 ถงึ 40

≧10

10 ถงึ 15

180 พนัลา้น
เยน

FYE ม.ีค. พ.ศ. 2556 FYE ม.ีค. พ.ศ. 2556

FYE ม.ีค. พ.ศ. 2556 ชว่งปี พ.ศ. 2563

ชว่งปี พ.ศ. 2563 ชว่งปี พ.ศ. 2563

ทศิทางกลยทุธใ์หม่ เป็นสิง่ยนืยนัคณุคา่ของ MC ในฐานะบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการ “เตบิโตและสรา้งรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอด
ทัง้วงจรธรุกจิ โดยการบรหิารพอรต์โฟลโิอ (ยอดการด�าเนินงานรวม) ทีม่กีารกระจายทัง้ในสว่นโมเดลธรุกจิ อุตสาหกรรม ตลาด  
และพืน้ทีท่างภมูศิาสตร”์ เราจะด�าเนินการเพือ่ปรบัปรงุพอรต์โฟลโิอ ใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มกบัมุง่มัน่ท�าใหว้สิยัทศัน์ดา้นการ
เตบิโตของธรุกจิประสบผลส�าเรจ็และเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์รโดยรวม

ภาพการเตบิโตปี พ.ศ. 2563

วสิยัทศัน์เกีย่วกบัพอรต์โฟลโิอ 

ธรุกจิเตบิโตเป็นสองเทา่

การกระจายธรุกจิ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
และ ธรุกจิทีป่ระสบ

ความส�าเรจ็ 

กลยทุธก์ารบรหิารจดัการในปจัจบุนัของ Mitsubishi Corporation มชีือ่วา่ “ทศิทางกลยทุธใ์หม่ – แผนผงัแนวทางใหมสู่่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื”  
โดยมผีลบงัคบัใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในมมุมองของโมเดลธรุกจิและสภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิทีค่อ่ยๆ พฒันาขึน้ ทศิทาง 
กลยทุธใ์หม่คอืตวัก�าหนดนโยบายการบรหิารขัน้พืน้ฐานรวมทัง้กลยทุธท์างธรุกจิและการตลาด กลยทุธใ์หมถ่กูออกแบบมาเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
การเตบิโตระยะยาวหรอื “วสิยัทศัน์การเตบิโต พ.ศ. 2563” 

ทศิทางกลยทุธใ์หม่
แผนผงัแนวทางใหม่สู่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
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กลยทุธท์างธรุกจิ และกลยทุธท์างการตลาด

ทศิทางกลยทุธ์

กลยทุธท์างธรุกจิ กลยทุธท์างการตลาด 

ธรุกจิดา้น
ทรพัยากร

รบัมอืกบั
ความตอ้งการ
วตัถุดบิทีเ่พิม่

ขึน้

○ สรา้งมลูคา่ขององคก์รอยา่งยัง่ยนืดว้ยกจิกรรมทางธรุกจิอกีมากมายทีมุ่ง่มัน่พฒันาเพือ่เพิม่
คณุคา่ใหแ้ก่สงัคมและสิง่แวดลอ้มผา่นโครงการโดยรวมและโครงการระดบัสากล 

○ สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั “ธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็” ผา่นการปรบัรปูแบบพอรต์โฟลโิอเชงิรกุ 
เพือ่ด�าเนินการใหส้�าเรจ็ก่อนคูแ่ขง่ 

หลกัการ

○ รกัษาอตัราการลงทนุเฉลีย่ในชว่งสามปี (2.0-2.5 ลา้นลา้นเยน) เพือ่ปรบัปรงุฐานรายไดข้อง
บรษิทั 

○ เรง่รดัการตดัทอนการลงทนุ เรยีกเงนิลงทนุคนืเพือ่น�าไปใชใ้นการลงทนุใหม ่
นโยบายการลงทนุ

○ จา่ยเงนิปนัผลสม�่าเสมอโดยใชน้โยบายปนัผลแบบสองสว่นทีป่ระกอบไปดว้ย สว่นคงทีแ่ละสว่น
ผกผนั 

○ ก�าหนดเงนิปนัผลสว่นคงทีใ่หส้อดคลอ้งกบัฐานของระดบัรายไดท้ี ่350 พนัลา้นเยนต่อปี 
นโยบายปนัผล

ธรุกจิทีไ่ม่ใช่
ทรพัยากร

สนบัสนุน
ตลาดทอ้งถิน่ที่

มคีวาม
หลากหลายใน

เอเชยี

ใชเ้งนิทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ พุง่เป้าไปทีเ่อเชยี

ลงทนุเพือ่การเจรญิเตบิโตของธรุกจิพรอ้มกบัการปรบัรปูแบบพอรต์โฟลโิอเชงิรกุ โดยเน้นตลาดเอเชยีเป็นพเิศษ 
ก�าหนดงบประมาณ 100 พนัลา้นเยน (ในชว่งระยะเวลาสามปี) เพือ่เขา้ครอบครอง “ตลาดบุกเบกิ” ตามแผนงานองคก์ร (วจิยัและพฒันาขององคก์ร)

เพิม่มลูคา่ขององคก์รอยา่งยัง่ยนื ดว้ยพอรต์โฟลโิอทีม่คีวามหลากหลายและคดัสรรแลว้เป็นอยา่งดี

○ สง่มอบโครงการทีอ่ยู่ระหวา่งด�าเนินการ และ
เลอืกพฒันาสนิทรพัยห์ลกัในโครงการต่อเน่ือง 

○ กลบัไปใหค้วามสนใจกบัความสามารถในการ
ผลติและตน้ทนุในแง่เงนิลงทนุและการ
ด�าเนินงาน โดยพจิารณาจากวฏัจกัรของ
อุตสาหกรรมทรพัยากรและพลงังาน 

○ อาหาร: สรา้งเครอืขา่ยของแหลง่วตัถุดบิ
ธญัพชืทัว่อเมรกิา 

○ ทรพัยากรแร่ และน�้ามนัและกา๊ซ
ธรรมชาติ: พฒันาโครงการและจดัหา
แหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นเอเชยี โอเชยีเนีย 
อเมรกิา รสัเซยี และแอฟรกิาตะวนัตก สรา้ง
ศนูยก์ลางตลาดทัว่โลก โดยมฐีานอยู่ที่
ภมูภิาคเอเชยี 

○ ปุ๋ ย: พฒันาแหลง่วตัถุดบิปุ๋ ยโดยมกีลุม่
เป้าหมายเป็นตลาดทัว่เอเชยี 

○ ปรบัรปูแบบพอรต์โฟลโิอเชงิรกุเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ระยะยาวในการสรา้ง 
“ธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็” ดว้ยขนาดที่
แตกต่างกนั และเรยีกคนืเงนิทนุเพือ่สรา้ง
โอกาสในการลงทนุใหม่ 

○ ใชเ้งนิลงทนุในอุตสาหกรรม/สาขาทีผ่า่นการ
คดัเลอืกแลว้ เพือ่สรา้งโอกาสทีม่แีนวโน้มใน
ทางทีด่ ี

○ แสวงหาโอกาสการลงทนุในสาขายานยนต ์
อาหาร การคา้ปลกี การผลติกระแสไฟฟ้า 
ชวีวทิยาศาสตร ์ก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน
ขัน้ปลาย และการบรหิารจดัการสนิทรพัย ์

○ ค้าปลีก: สรา้งหว่งโซ่คณุคา่ของผลติภณัฑ์
เพือ่การอุปโภคบรโิภคในตลาดเอเชยี โดย
สรา้งแฟรนไชสค์า้ปลกีรว่มกบัหุน้สว่นทีม่ ี
ศกัยภาพ 

○ ยานยนต์: เสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัการ
ด�าเนินงานในประเทศไทยและอนิโดนีเซยี 
และน�าโมเดลธรุกจิน้ีไปใชก้บัประเทศ
เพือ่นบา้นในเอเชยี 

○ เพิม่ความส�าคญัใหก้บัวนิยัทางการเงนิ อาทเิชน่ การสนบัสนุนเงนิทนุเพือ่การลงทนุจากกระแสเงนิสด
ของบรษิทัเอง ใชส้มมตฐิานของระดบัรายไดท้ี ่350 พนัลา้นเยนต่อปี 

○ ควบคมุอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ระยะกลางถงึระยะยาวใหอ้ยู่ในระดบั 12-15% 
วนิยัทางการเงนิ
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(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

* ต�าแหน่งของส�านกังานและสาขาจะมสีญัลกัษณ์ก�ากบั  
(ไมร่วมส�านกังานโครงการและส�านกังานสงักดัสาขาในประเทศญีปุ่น่)

● ส�านกังานใหญ่: โตเกยีว 
● จ�านวนส�านกังานในประเทศญีปุ่น่: 29 แหง่  

(รวมส�านกังานสงักดัสาขา หรอื Annexed Office 18 
แหง่)

● จ�านวนส�านกังานและสาขาในต่างประเทศ: 192 แหง่ 
(รวมส�านกังานโครงการ 34 แหง่)

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารภมูภิาคของ MC

เอเชีย และโอเชียเนีย

ยโุรปและแอฟริกา

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

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

 【ละตนิอเมรกิา】
กวัเตมาลาซติี้
ปานามาซติี้
กโีต
ลมิา

ลาปาซ
โบโกตา
ซานดเิอโก้
การากสั
เปอรโ์ตออรแ์ดซ
อะซุนซอิอง
บวัโนสไอเรส
เซาเปาโล
รโิอเดอจาเนโร
เบโลโอรซีอนชี
ซานโตส

 【ยโุรป และ แอฟรกิา】
ลอนดอน
แมดรดิ
ปารสี
บรสัเซลส์
อมัสเตอดมัส์
ดสึเซลดอรฟ์
แฟรงกเ์ฟิรต์
เบอรล์นิ
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

 【ตะวนัออกกลาง และ  
เอเชยีกลาง】

อสิตนับลู
องัการา
บากู
อาชกาบตั
ทาชเคนต์
อสัตานา
อลัมาตี
ดไูบ
ไคโร
เทลอาวฟี
รอมลัลอฮ์
อมัมาน
รยิาด
เจดดะห์
อลั โคหบ์าร์
บาสรา
โดฮา
อาบดูาบี
มสักตั
คเูวต
เตหะราน

 【เอเชยีตะวนัออก】
อลูานบาตอร์
ปกักิง่
เฉงิตู
กวา่งโจว
เซนิเจิน้
อูฮ่ ัน่
เทยีนจนิ
เซีย่เหมนิ
หนานจงิ
ชงิเต่า
เซีย่งไฮ้
ตา้เหลยีน
เสิน่หยาง
ฮอ่งกง
ไทเป

 【เอเชยี และ โอเชยีเนีย】
การาจี
อสิลามาบดั
ลาฮอร์
นิวเดลี
มมุไบ

สถานทีต่ ัง้ของส�านกังาน และเครอืขา่ย MC

MC มสี�านกังาน และบรษิทัยอ่ยกวา่ 200 แหง่ รวมทัง้ส�านกังานทีต่ ัง้อยู่ในประเทศญีปุ่น่ บรษิทัด�าเนินธรุกจิรว่มกบักลุม่บรษิทั
กวา่ 600 บรษิทัทีต่ ัง้อยู่ในราว 90 ประเทศทัว่โลก

เอเชียตะวนัออก

ตะวนัออกกลาง
และเอเชียกลาง

ญ่ีปุ่ น

เครอืขา่ยทัว่โลก
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ส�านักงาน
ใหญ่ 

กลักตัตา
เจนไน
โคลอมโบ
ธากา
ยา่งกุง้
เนปีดอว ์
กรงุเทพฯ 
หาดใหญ่
กวัลาลมัเปอร์
บนิตลูู
สงิคโปร์
พนมเปญ
เวยีงจนัทน์
ฮานอย 
โฮจมินิหซ์ติี้
จารก์าตา้
สรุาบายา
บนัดารเ์สรเีบกาวนั
มะนิลา
นูเมอา
เมลเบริน์
ซดินีย์
เพริธ์

บรสิเบน
เมาทเ์วเวอรล์ยี์
โอ๊คแลนด์
โซล
กวางยาง
โพฮงั

ในหว้งเวลาทีเ่ศรษฐกจิโลกตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอน เรามคีวามจ�าเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูขา่วสารที่
เทีย่งตรงและทนัเวลา บรหิารจดัการความเสีย่งทีจ่�าเป็น และใชม้าตรการทีฉ่บัไวเพือ่ควา้โอกาส
ในการเตบิโต 

ขอ้เทจ็จรงิคอื เรามเีครอืขา่ยทัว่โลกซึง่ประกอบไปดว้ยส�านกังานและบรษิทัยอ่ยมากกวา่ 
200 แหง่ บรษิทัในกลุม่มากกวา่ 600 แหง่ กวา่ 90 ประเทศทัว่โลก 

หวัหน้าส�านกังาน และ บรษิทัยอ่ย  ต่างๆ ของ MC ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่ MC ใน
ประเทศและภมูภิาคต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูอ้�านวยการใหญ่และ CEO บทบาทของ
ผูบ้รหิารเหลา่น้ีคอื การใหข้อ้มลูทีท่นัสมยัทีส่ดุและสนบัสนุนการด�าเนินกจิกรรมของกลุม่ MC 

โครงสรา้งการด�าเนินงานระดบัสากลของเราประกอบไปดว้ย ประเทศญีปุ่น่และภมูภิาคหลกั
ในต่างประเทศอกี 6 ภมูภิาค ไดแ้ก่ อเมรกิาเหนือ ละตนิอเมรกิา ยโุรปและแอฟรกิา  
ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง เอเชยีตะวนัออก และเอเชยีและโอเชยีเนีย แต่ละภมูภิาคมี
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารภมูภิาค (CEO ภมูภิาค) เป็นผูบ้รหิารบรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอื
ภายในภมูภิาคดงักลา่ว โดยมหีน้าทีจ่ดัการกบัปญัหาทัว่ไปทีพ่บในภมูภิาค มองหาโอกาส
ส�าหรบัธรุกจิใหม่ และจดักระบวนการท�างานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยอยู่บนพืน้ฐานของ
การท�างานรว่มกนั 

CEO ภมูภิาคและผูบ้รหิารส�านกังานและบรษิทัยอ่ยและกลุม่บรษิทัของ MC เลอืกใชค้วาม
ช�านาญและทรพัยากรอยา่งระมดัระวงั เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์และความตอ้งการทีม่คีณุสมบตัิ
เฉพาะส�าหรบัแต่ละภมูภิาคของโลก พวกเขายงัคงท�างานรว่มกนัเพือ่สรา้ง “คณุคา่ขององคก์ร
อยา่งยัง่ยนื” ใหก้บักลุม่ MC

อเมริกาเหนือ

ละตินอเมริกา
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ส�านกังาน CEO กลุม่ธรุกจิ
บรกิารดา้น IT 

ฝา่ยธรุกจิบรกิารดา้น IT 
แผนกวางแผนดา้น IT

แผนกตรวจสอบภายใน 
แผนกกลยทุธแ์ละวางแผนองคก์ร 

ส�านกังานกรรมการตรวจสอบ

แผนกสือ่สารองคก์ร 

แผนกบรหิารองคก์ร 

แผนกกจิการดา้นบรรษทับรบิาล
และสิง่แวดลอ้ม 

แผนกกฎหมาย 

แผนกทรพัยากรบุคคล 

แผนกวางกลยทุธ ์และ
การพฒันาธรุกจิ 

แผนกความสมัพนัธ ์

แผนกความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
ระหวา่งประเทศ 

แผนกการจดัการโลจสิตกิส ์

แผนกบญัชอีงคก์ร 

แผนกบรหิารความเสีย่ง 

แผนกการเงนิ 

แผนกทีป่รกึษาโครงสรา้งทางการ
เงนิและ M&A 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์

สว่นสายงานองคก์ร

คณะกรรมการธรรมาภบิาล
และคา่ตอบแทน 

ผูอ้�านวยการใหญ่และ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

กรรมการตรวจสอบ

ทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการทีป่รกึษา
ระหวา่งประเทศ 

คณะกรรมการวางกลยทุธท์างธรุกจิ 
คณะกรรมการวางกลยทุธท์างการ

ตลาด 
คณะกรรมการการก�ากบัดแูลกจิการ 
คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทั

บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 
คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
คณะกรรมการก�ากบัการเปิดเผย

ขอ้มลู 

กลยทุธท์างการตลาด 
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่า่ยก�ากบัดแูล 

กจิการ 
รองผูจ้ดัการใหญ่ กจิการดา้น

บรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่า่ยสารสนเทศ 

*โครงสรา้งองคก์รของส�านกังานใหญ่ 

ส�านกังาน CEO กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

ฝา่ยธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ฝา่ยพลงังานรปูแบบใหม่และการผลติ

กระแสไฟฟ้า 
ฝา่ยธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ส�านกังาน CEO กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละ การพฒันา 

แผนกบรหิารกลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

ฝา่ยธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์
ฝา่ยการเงนิภาคอุตสาหกรรม 
ฝา่ยการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานก่อสรา้ง
ฝา่ยโลจสิตกิส ์

ส�านกังาน CEO กลุม่ธรุกจิพลงังาน 
แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิพลงังาน 
ฝา่ยธรุกจิ E&P 
ฝา่ยธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิ
ฝา่ยธรุกจิปิโตรเลยีม 
ฝา่ยธรุกจิคารบ์อนและ LPG 

ส�านกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 
แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 
ฝา่ยธรุกจิเหลก็ 
ฝา่ยการคา้ทรพัยากรแร่
ฝา่ยลงทนุทรพัยากรแร่

ส�านกังาน CEO กลุม่เครือ่งจกัรกล 
แผนกบรหิารกลุม่เครือ่งจกัรกล 
ฝา่ยธรุกจิเครือ่งจกัรอุตสาหกรรม 
ฝา่ยธรุกจิเรอืและยานอวกาศ
ฝา่ยธรุกจิยานยนต์ 
ฝา่ยธรุกจิ Isuzu 

ส�านกังาน CEO กลุม่สนิคา้เคม ี
แผนกบรหิารกลุม่สนิคา้เคม ี
แผนก Phoenix 
แผนกโครงการ Saudi Petrochemical 
ฝา่ยสนิคา้เคมอุีตสาหกรรม A 
ฝา่ยสนิคา้เคมอุีตสาหกรรม B 
ฝา่ยสนิคา้เคมเีฉพาะ 
ฝา่ยชวีวทิยาศาสตร ์

ส�านกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค 
แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค 
ฝา่ยธรุกจิผูบ้รโิภคระดบัสากล
ฝา่ยคา้ปลกี 
ฝา่ยผลติภณัฑเ์พือ่การด�ารงชพี 
ฝา่ยทรพัยากรเพือ่การด�ารงชพี

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558)

โครงสรา้งองคก์ร

กลุ่มธรุกิจบริการด้าน IT

กลุ่มธรุกิจส่ิงแวดล้อมและ
โครงสร้างพืน้ฐานระดบัสากล 

กลุ่มการเงินภาคอตุสาหกรรม
โลจิสติกสแ์ละการพฒันา

กลุ่มธรุกิจพลงังาน

กลุ่มผลิตภณัฑโ์ลหะ

กลุ่มเครื่องจกัรกล

กลุ่มสินค้าเคมี

กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือการ
อปุโภคบริโภค
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โครงสร้างองคก์ร: 1 ฝ่ายพฒันา (2 แผนก) /1 แผนก 
ส�านกังาน CEO กลุม่ธรุกจิบรกิาร 

■ ฝ่ายธรุกิจบริการด้าน IT แผนกวางแผนธรุกจิบรกิารดา้น IT แผนกพฒันาธรุกจิบรกิารดา้น IT
แผนกวางแผนด้าน IT 

กลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น IT
กลุม่ธรุกจิบรกิารมหีน้าทีจ่ดัหาฟงักช์ัน่ทางดา้น IT ทีจ่�าเป็นส�าหรบัธรุกจิของกลุม่ 
MC และธรุกจิของลกูคา้ รวมไปถงึการลงทนุและการจดัการเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

IT จดัวา่เป็นเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�าเนินธรุกจิทกุประเภท เพือ่ใหท้นั 
ต่อการเปลีย่นแปลงของภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิ อาท ิความกา้วหน้าของสงัคม 
แบบดจิติอลและความหลากหลายทางธรุกจิ สง่ผลใหค้วามตอ้งการดา้น IT ม ี

การขยายตวัเพิม่ขึน้ในระดบัโลก นอกจากนัน้แลว้ยงัมบีทบาทในการพฒันา 
และจดัหาบรกิารดา้น IT เพือ่กระตุน้การตอบสนองและความสามารถในการ 
แขง่ขนัระดบัโลกผา่นความรว่มมอืกบัหุน้สว่นธรุกจิทัง้ในประเทศญีปุ่น่และใน 
ต่างประเทศ เรามสีว่นสนบัสนุนในการยกระดบัคณุคา่องคก์รภายใน MC และ 
ลกูคา้ รวมถงึการขยายตวัทางธรุกจิอยา่งต่อเน่ือง โดยสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ 
จาก IT ในธรุกจิ 

แผนกธรุกจิบรกิารดา้น IT ใหบ้รกิารดา้น IT แบบเบด็เสรจ็ทีค่รอบคลุมตัง้แต่บรกิารใหค้�าปรกึษาไปจนถงึการพฒันาและ
ใชง้านระบบ รวมทัง้งานเอาทซ์อรส์ เรามสีว่นชว่ยแกป้ญัหาของบรษิทัคูค่า้ ปรบัปรงุกระบวนการทางธรุกจิ และเพิม่คณุคา่ 
ใหก้บัองคก์ร บรกิารดงักลา่วถกูน�าเสนอในรปูแบบการลงทนุทางธรุกจิ อาท ิTata Consultancy Services Japan, Ltd., 
"บรกิารใหค้�าปรกึษาโดย Tata และบรษิทัรว่มทนุของ MC" และ SIGMAXYZ Inc. หรอืความรว่มมอืของหุน้สว่นธรุกจิ  
ในขณะเดยีวกนัเรายงัท�างานเกีย่วขอ้งกบัการขยายธรุกจิและเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัธรุกจิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT  
โดยสนบัสนุนการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้สงูมาใชป้ระโยชน์สงูสดุอกีดว้ย 
 สง่เสรมิธรุกจิ SI (System Integration) และธรุกจิเอาทซ์อรส์ดา้น IT
 สง่เสรมิธรุกจิใหค้�าปรกึษาและธรุกจิ BPO (Business Process Outsourcing)

 สนบัสนุนธรุกจิโดยอาศยัประสบการณ์และเทคโนโลยขี ัน้สงู
 สนบัสนุนตลาดอาเซยีนและธรุกจิคา้ปลกี 
 สง่เสรมิความรว่มมอืการเป็นหุน้สว่นกบั Tata Consultancy Services Limited (TCS)

ฝา่ยวางแผนดา้น IT
ฝา่ยวางแผนดา้น IT มหีน้าทีด่แูลมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT ของ MC ทัว่ทัง้บรษิทั อยา่งเชน่ ระบบและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT ทีค่รอบคลุมทัง้ในสว่นกลยทุธแ์ละการ
วางแผน รวมทัง้การลงทนุและการบรหิารตน้ทนุ ความตอ้งการทางธรุกจิของกลุม่ MC มคีวามหลากหลายมากขึน้และกระจายตวัออกไปทัว่โลก ในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยี
ทางดา้น IT กม็กีารพฒันาอยา่งไม่หยดุยัง้ ฝา่ยวางแผนดา้น IT มหีน้าทีต่อบสนองอยา่งรวดเรว็ใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลงเหลา่น้ี เราไม่เพยีงท�างานรว่มกนัเพือ่ปรบัใช้
มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT ของ MC ทัว่ทัง้บรษิทัเทา่นัน้ แต่ยงัท�าหน้าทีน่�าเสนอและสง่เสรมิการควบคมุภายในดา้น IT และมาตรการความปลอดภยัของขอ้มลูอกีดว้ย

ธรุกจิของกลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น IT

แผนกธรุกจิบรกิาร
ดา้น IT

Tata Consultancy Services Japan
ดว้ยความเชีย่วชาญดา้นลกูคา้สมัพนัธข์อง  
MC บวกกบัความส�าเรจ็ในระดบัสากลของ  
Tata Consultancy Services (TCS) จาก
ประเทศอนิเดยี บรกิารดา้น IT ครบวงจรของ  
TCS Japan จงึสามารถสนบัสนุนทัง้ในดา้น
นวตักรรมและดา้นโลกาภวิตัน์ใหก้บับรษิทั
ลกูคา้ไดอ้ยา่งมัน่คง 

ศนูยข้์อมลูมิตะกะท่ีทนัสมยัท่ีสดุ 
ศนูยข์อ้มลูมติะกะตัง้อยู่ทีเ่มอืงมติะกะในกรงุโตเกยีว  
อาคารของศนูยไ์ดร้บัการตดิตัง้ระบบป้องกนั 

ความเสยีหายจากแผน่ดนิไหวแบบแยกฐานระบบใหม ่
ลา่สดุ พรอ้มดว้ยระบบท�าความเยน็ดว้ยอากาศจาก 
ภายนอกเป็นแหง่แรกของเมอืง บรกิารศนูยข์อ้มลู 
มติะกะไดร้บัการยอมรบัในดา้นคณุภาพมาเป็นระยะ 
เวลาหลายปี และ MC ยงัคงใหบ้รกิารเอาทซ์อรส์ดา้น  
IT มาอยา่งต่อเน่ือง โดยใหค้วามส�าคญัเป็นพเิศษใน 
เรือ่งการควบคมุภยัพบิตั ิเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ 
ระบบความปลอดภยัทีไ่วใ้จได ้

เปิดให้บริการคลาวดค์อมพิวต้ิง
ส�าหรบัอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
MC ตัง้บรษิทัแหง่ใหม่ชือ่ MC Data Plus Inc. 
และโอนยา้ยธรุกจิแอปพลเิคชัน่บนระบบคลาวด์
ส�าหรบัอุตสาหกรรมก่อสรา้งไปยงับรษิทัยอ่ย
แหง่ใหม่น้ี บรษิทัใหม่จะชว่ยขยายธรุกจิและ 
เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัธรุกจิใหบ้รกิารคลาวด์
คอมพวิติง้ และยงัมบีทบาทในการพฒันาบรกิาร
แอปพลเิคชัน่ส�าหรบัขอ้มลูขนาดใหญ่อกีดว้ย 

บรกิารแอปพลเิคชัน่ส�าหรบัขอ้มลูขนาดใหญ่

MC Data Plus
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ฝา่ยธรุกจิดา้น  
สิง่แวดลอ้ม

ฝา่ยธรุกจิโครงสรา้ง  
พืน้ฐาน 

ฝา่ยพลงังานรปูแบบ
ใหม่และการผลติ 

กระแสไฟฟ้า

กลุม่พฒันาธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากลจดัตัง้ขึน้เป็น
กลุม่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารดแูลของผูอ้�านวยการใหญ่โดยตรง ภายหลงัมกีารปรบั
โครงสรา้งใหม่ใหเ้ป็นกลุม่ธรุกจิเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นกลุม่ธรุกจิ
สิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล ประกอบดว้ยสามฝา่ย คอื ฝา่ย 

ธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม ฝา่ยพลงังานรปูแบบใหม่และการผลติกระแสไฟฟ้า 
และฝา่ยธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน 

หน้าทีห่ลกัของกลุม่น้ีไดแ้ก่ในการดแูลการคา้และด�าเนินธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
ในดา้นการผลติกระแสไฟฟ้า ทรพัยากรน�้า การขนสง่ และโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทีจ่�าเป็นอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพชวีติของพวกเรา เรามคีวาม
ช�านาญหลายดา้นทีส่ามารถชว่ยจดัการกบัสภาวะโลกรอ้นและจดัหาแหลง่
พลงังานอยา่งยัง่ยนืได ้อาท ิธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานในยคุหน้า  

เรายงัมสีว่นรว่มในการผลติแบตเตอรีล่เิทยีมออิอน ซึง่ในปจัจบุนัถอืเป็นสว่น
ประกอบทีจ่�าเป็นของรถยนต์และอุปกรณ์เกบ็พลงังานไฟฟ้าทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

จดุมุง่หมายของเราคอื เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตของเครือ่งมอื
ขบัเคลือ่นผลก�าไรในระยะยาวทีม่ ัน่คงและเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์ร ในเวลา
เดยีวกนักด็�าเนินงานเพือ่สรา้งสงัคมทีย่ ัง่ยนืทีใ่สใ่จต่อสภาพแวดลอ้มทาง 
ธรรมชาตใิหเ้กดิขึน้ควบคู่กนัไป การด�าเนินงานของเราเป็นแนวทางในระยะ 
ยาว เรายงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันากลไก เทคโนโลย ีและระบบธรุกจิรวมทัง้
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง ไปพรอ้มกบัการขยายอาณาเขตทางธรุกจิในสาขาที่
ก่อใหเ้กดิสาธารณประโยชน์มศีกัยภาพในการเตบิโตสงู อนัจะเปิดโอกาสให้
ผูค้นจ�านวนมากสามารถใชช้วีติอยู่ไดภ้ายใตส้ภาวะทีท่รพัยากรมจี�ากดั 

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ  
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล แบง่ออกเป็น 3 ฝา่ย 

MC มสีดัสว่นการลงทนุ 20% ใน Star Energy Geothermal Pte  
Ltd. ผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ Wayang  
Windu ขนาด 230 MW ทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี เป็นหน่ึงใน
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก

MC-JALUX Airport Services Co. , Ltd. ที ่MC ถอืหุน้ 45.5 % 
ไดร้บัสมัปทานเขา้ด�าเนินงานในสนามบนินานาชาต ิMandalay 
เป็นระยะเวลา 30 ปีตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 

บทบาทในการพฒันา ผลติ และจ�าหน่ายแบตเตอรีล่เิทยีมออิอน  
ซึง่ถอืเป็นสว่นประกอบหลกัในรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม 

 แบตเตอรีล่เิทยีมออิอน

 พฒันาและบรหิารธรุกจิใหม่ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

  การผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่และใน
ต่างประเทศ 

 การผลติกระแสไฟฟ้านอกสถานที ่

 การสง่กระแสไฟฟ้าขายต่างประเทศ 

 สง่ออกอุปกรณ์ผลติและสง่กระแสไฟฟ้า 

 ธรุกจิทรพัยากรน�้า

  ธรุกจิรถไฟ ทา่เรอื และสนามบนิ  

  อุปกรณ์โรงงานปิโตรเลยีม ก๊าซ และปิโตรเคม,ี 
ใหเ้ชา่ FPSO  

 เหลก็ โลหะไรส้นิม และอุปกรณ์โรงงานซเีมนต ์
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โครงสร้างองคก์ร: 3 ฝ่ายพฒันา (12 แผนก) 
ส�านกังาน CEO กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

■ ฝ่ายธรุกิจด้านส่ิงแวดล้อม   แผนกธรุกจิพลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม แผนกวจิยัและพฒันาธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม   
■ ฝ่ายพลงังานรปูแบบใหม่และการผลิตกระแสไฟฟ้า   แผนกธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า EMEA แผนกธรุกจิพลงังานอเมรกิา แผนกธรุกจิพลงังานเอเชยี

และโอเชยีเนีย แผนกระบบพลงังาน A แผนกระบบพลงังาน B แผนกระบบพลงังานระหวา่งประเทศ  
■ ฝ่ายธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐาน   แผนกธรุกจิทรพัยากรน�้า แผนกธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ แผนกธรุกจิวศิวกรรม แผนกโครงการโรงงาน

MC รว่มลงทนุในทา่บรกิารตูส้นิคา้ทีท่า่เรอื 
บาเลนเซยี ซึง่จดัวา่เป็นทา่เรอืขนถ่ายสนิคา้ที ่
ใหญ่ทีส่ดุแหง่หน่ึงในแถบเมดเิตอเรเนียนและเป็น 
ศนูยก์ลางการขนถ่ายสนิคา้ทางเรอืทีส่�าคญัทีส่ดุ 
แหง่หน่ึงของโลก 
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MC อยู่ระหวา่งการพฒันาธรุกจิบรกิารดา้นการบนิ
สว่นบุคคลในระดบัสากล และหน่ึงในบรษิทัยอ่ยของ  
MC ทีใ่หบ้รกิารเชา่เครือ่งบนิทีถ่อืกรรมสทิธิเ์อง
ทัง้หมดไดแ้ก่ MC Aviation Partners

กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันามุง่เน้นพฒันาธรุกจิการเงนิ
ภาคอุตสาหกรรมโดยมเีป้าหมายคอื สนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งได ้ซึง่กลุม่ของเราสามารถใช้
ประโยชน์จากความช�านาญและเครอืขา่ยทีม่อียู่ เพือ่ยกระดบัไปสู่องคก์รธรุกจิแบบ
บรูณาการในระดบัสากล เราใชป้ระโยชน์จากความเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ อาท ิ
การพฒันาโครงการและการจดัการสนิทรพัย ์เพือ่ลงทนุในหลากหลายอุตสาหกรรม
และน�าเสนอโอกาสน้ีใหแ้ก่นกัลงทนุ  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุม่ของเราไดใ้หบ้รกิารทางการเงนิเฉพาะทางครบวงจร มคีวาม
โดดเดน่ต่างจากบรกิารทีน่�าเสนอโดยสถาบนัการเงนิทัว่ไป บรกิารเหลา่น้ีไดแ้ก่ การ
จดัการสนิทรพัย ์การเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน การเงนิส�าหรบักองทนุ
สว่นบุคคล และธรุกจิใหเ้ชา่ทรพัย ์นอกจากนัน้กลุม่ของเรายงัสง่เสรมิการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สว่นใหญ่มุง่เน้นทีก่ารพฒันาเมอืงและสิง่ก่อสรา้งเชงิพาณชิย ์
การพฒันาอาคารชดุพกัอาศยั และโลจสิตกิส ์
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ธรุกจิของกลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

ฝา่ยการเงนิภาค  
อุตสาหกรรม 

 ธรุกจิการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ธรุกจิใหเ้ชา่ทัว่ไป ในประเทศญีปุ่น่และใน
ต่างประเทศ รวมทัง้เชา่ซือ้ยานยนต์

 ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการบนิรวมทัง้การใหเ้ชา่ 
เครือ่งบนิและเครือ่งยนต์ส�าหรบัเครือ่งบนิ

ฝา่ยโลจสิตกิส์

 การขนสง่หลายรปูแบบระหวา่งประเทศ 

 เป็นเจา้ของและด�าเนินธรุกจิเรอืเทกอง

 ธรุกจิการจดัการดา้นโลจสิตกิส ์

 ใหค้�าปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์

ฝา่ยการพฒันา  
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ  

การก่อสรา้ง

 การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ 

 พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญ่ในเขตเมอืง 

 บรหิารงานก่อสรา้ง  

ฝา่ยธรุกจิ  
จดัการสนิทรพัย ์

 การจดัการสนิทรพัยส์�าหรบักองทนุทีล่งทนุใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละธรุกจิการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง

 ธรุกจิบรหิารการลงทนุในกองทนุสว่นบุคคล

 ธรุกจิจดัการสนิทรพัยส์�าหรบัสนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไดอ้ืน่ๆ

แผนกปฏบิตักิารของ Keihin ของ Mitsubishi Corporation  
LT, Inc. ในเมอืงโยโกฮามา ประเทศญีปุ่น่

หอพกันกัศกึษาในสหรฐัอเมรกิาด�าเนินการก่อสรา้งโดย  
Diamond Realty Investments Inc. 

MC Aviation Partners ด�าเนินธรุกจิใหเ้ชา่เครือ่งบนิครบ
วงจร มสี�านกังานอยู่ในลอสแองเจลสิ โตเกยีวและดบัลนิ  
(ภาพ CG) 

GYRE ศนูยค์า้ปลกีขนาดใหญ่ทีท่นัสมยัของ Japan Retail  
Fund Investment Corporation บรหิารจดัการโดยบรษิทัยอ่ย
ของ MC 

โครงสร้างองคก์ร: 4 ฝ่าย (12 แผนก) 
ส�านกังาน CEO กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา แผนกบรหิารกลุม่การเงนิอุตสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 
■ ฝ่ายธรุกิจจดัการสินทรพัย ์  แผนกธรุกจิจดัการสนิทรพัยส์ว่นอสงัหารมิทรพัย ์แผนกพฒันาธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์แผนกวาณชิธนกจิ    
■ ฝ่ายการเงินภาคอตุสาหกรรม   แผนกการเงนิส�าหรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน แผนกเชา่และการเงนิ แผนกธรุกจิการบนิ    
■ ฝ่ายการพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละการก่อสร้าง   แผนกพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ แผนกพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนี แผนกพฒันาเมอืง
■ ฝ่ายโลจิสติกส ์  แผนกธรุกจิโลจสิตกิส ์แผนกธรุกจิเรอืเทกองแหง้ แผนกพฒันาธรุกจิโลจสิตกิส ์
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หว่งโซ่คณุคา่ของ LNG 

บรไูน
มาเลเซยี

ออสเตรเลยี
รสัเซยี

อนิโดนีเซยี
โอมาน เป็นต้น

โครงการหลกัในต่างประเทศของกลุม่ธรุกจิพลงังาน

ประเทศแหลง่ก�าเนิด การด�าเนินการตน้ทาง การท�าก๊าซเป็นของเหลว โลจสิตกิส ์หรอื การขนสง่ การตลาด

การส�ารวจ 
การพฒันาและ

การผลติ 
การผลติ LNG

การขนสง่ 
ทางทอ่ LNG

ญีปุ่น่และ
ตลาดโลก

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและน�้ามนัจดัเกบ็ไวท้ี ่Onahama 
Petroleum Co. ในเมอืงฟุกุชมิะ ประเทศญีปุ่น่

ภายในโรงงานอบแอโนดของ MC Zhenjiang Anode Solutions 
Co., Ltd. ซึง่เป็นกจิการรว่มทนุดา้นการผลติ ตัง้อยู่ในมณฑล 
เจยีงซู ประเทศจนี 

สถานทีพ่ฒันาและผลติก๊าซธรรมชาตใินแปลง Kangean ตัง้อยู่
นอกชายฝ ัง่ชวาตะวนัออก ประเทศอนิโดนีเซยี 

กลุม่ธรุกจิพลงังาน
กลุม่ธรุกจิพลงังานท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นการพฒันาอุตสาหกรรมและชว่ย
พฒันาคณุภาพชวีติของผูค้น เราเกีย่วขอ้งกบัพลงังานทัง้ในรปูแบบ
ของเหลว ก๊าซ และของแขง็ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคน�าไปใชเ้ป็นแสงสวา่ง  
ความรอ้น และพลงังาน พอรต์โฟลโิอดา้นพลงังานของเราทีก่�าลงั
ขยายตวัน้ี ประกอบดว้ยก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) น�้ามนัดบิ ผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีม ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ถ่านปิโตรเลยีม ถ่านหนิโคก้ 
และผลติภณัฑค์ารบ์อน 

โมเดลธรุกจิของเรามจีดุมุง่หมายทีจ่ะครอบคลุมพืน้ทีห่ว่งโซ่คณุคา่ทาง

พลงังาน เริม่ตัง้แต่ตน้น�้าไปจนถงึปลายน�้า เราท�าการส�ารวจ พฒันา และ 

ผลติน�้ามนัและก๊าซ รวมทัง้ลงทนุในโครงการ LNG เราน�าเขา้และท�าการ

คา้ และมคีวามสนใจในดา้นการคา้ภายในประเทศและธรุกจิคา้ปลกี กลุม่ 

ของเราด�าเนินมาตรการเพือ่ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและปกป้อง

สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินเวลาเดยีวกนั นอกจากนัน้เรายงัท�างานเชงิ

รกุเพือ่เขา้สู่ธรุกจิพลงังานรปูแบบใหม่ อาท ิgas-to-liquid (GTL) และ

เชือ้เพลงิชวีภาพเป็นหลกั เป็นตน้ 

ทะเลเหนือ UK
แหลง่พฒันา/ผลติ

(น�้ามนัดบิ) 

อริกั
แหลง่ผลติ 
(น�้ามนัดบิ)

อริกั SGU

แหลง่ส�ารวจ 
โกตดวิวัร ์
(น�้ามนัดบิ/ก๊าซธรรมชาต)ิ โอมาน LNG

กาบอง
แหลง่ส�ารวจ/พฒันา/ผลติ 
(น�้ามนัดบิ)

แองโกลา
แหลง่พฒันา/ผลติ 

(น�้ามนัดบิ)

ซาฮาลนิ II LNG

บราวซ ์LNG

วทีสโตน LNG

เชลฟ์ตะวนัตกเฉยีงเหนือ LNG

คมิเบอรล์ยี์
แหลง่ส�ารวจ 

(น�้ามนัดบิ/ก๊าซธรรมชาต)ิ

พมา่ 
แหลง่ผลติ 
(น�้ามนัดบิ/ก๊าซธรรมชาต)ิ 

มาเลเซยี LNG
บรไูน LNG

ดองก ีเซอโรโน LNG

ลงทนุใน MEDCO

แกงจนี
แหลง่พฒันา/ผลติ 

(น�้ามนัดบิ/ก๊าซธรรมชาต)ิ

ปาปวันิวกนีี
แหลง่ส�ารวจ/พฒันา 

(ก๊าซธรรมชาต)ิ

แคนาดา
โครงการพฒันา 

ก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน

คาเมรอน LNG

อา่วเมก็ซโิก US
แหลง่พฒันา/ผลติ 
(น�้ามนัดบิ)

เวเนซุเอลา
แหลง่พฒันาแหลง่น�้ามนั 
หนกั Orinoco 
(น�้ามนัดบิ)

ตงักหู ์LNG

คลัหาด LNG

LNG แคนาดา

16



โครงสร้างองคก์ร: 4 ฝ่าย (22 แผนก) 
ส�านกังาน CEO กลุม่ธรุกจิพลงังาน แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิพลงังาน 

■ ฝ่ายธรุกิจ E&P   แผนกธรุกจิ E&P เอเชยี แผนกธรุกจิ E&P ยโุรปและแอฟรกิา แผนกธรุกจิ E&P อเมรกิาและโอเชยีเนีย   ■ ฝ่ายธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ   
แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตปิระเทศบรไูน แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตปิระเทศมาเลเซยี แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตปิระเทศออสเตรเลยี แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาติ
ประเทศอนิโดนีเซยี แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตติะวนัออกกลาง แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตปิระเทศรสัเซยี แผนกธรุกจิก๊าซธรรมชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา แผนก

ธรุกจิก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน แผนกด�าเนินการ & การคา้ LNG   ■ ฝ่ายธรุกิจปิโตรเลียม   แผนกน�้ามนัดบิ แผนกผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม แผนกการตลาด

อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม แผนกวตัถุดบิสาธารณูปโภค แผนกวตัถุดบิปิโตรเลยีม   ■ ฝ่ายธรุกิจคารบ์อนและ LPG   แผนกวสัดุคารบ์อน แผนกถ่านปิโตรเลยีม 
แผนกวสัดุคารบ์อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอลมูเินียม แผนกธรุกจิคารบ์อนและกราไฟตพ์เิศษ แผนกธรุกจิ LPG

โครงการคาเมรอน LNG (ภาพประกอบ) 
ในหว้งเวลาแหง่การปฏวิตัดิา้นพลงังานจากหนิดนิดาน
ในอเมรกิาเหนือ MC พยายามแสวงหาหนทางทีจ่ะใช้
ประโยชน์จากแหลง่ส�ารองอนัอุดมสมบรูณ์ของภมูภิาค
น้ี เพือ่ใหส้ามารถสง่ออก LNG ไดจ้ากสหรฐัอเมรกิา  
สว่นแบง่ LNG ของ MC ทีผ่ลติจากโรงงานแปรรปูก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นของเหลวทีโ่ครงการคาเมรอน LNG (4 
ลา้นตนัต่อปี) จะถกูจ�าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในประเทศ
ญีปุ่น่เป็นหลกั ดว้ยระดบัราคาทีส่มัพนัธก์บัราคาก๊าซ
ธรรมชาตขิองสหรฐัอเมรกิา คาดวา่โครงการน้ีจะสามารถ
เริม่ตน้ผลติในเชงิพาณชิยไ์ดใ้นปี พ.ศ. 2561 
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กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ
กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะด�าเนินธรุกจิเกีย่วกบัโภคภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ผลติภณัฑท์ี่
เป็นเหลก็ ทีม่วีตัถุดบิเหลก็เป็นสว่นประกอบ และโลหะไรส้นิม เรามสีว่นชว่ยสรา้งสงัคม
ทัว่โลกใหม้คีวามมัง่คัง่เพิม่ขึน้ โดยการจดัหาวตัถุดบิและผลติภณัฑค์ณุภาพสงูใหก้บัตลาด
โลกอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

ในแง่ของการลงทนุ เรามบีทบาทในวตัถุดบิโลหะหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ถ่านหนิโคก้ 
ถ่านหนิทีใ่หค้วามรอ้น สนิแร่เหลก็ ทองแดง นิกเกลิและโครเมยีม ชว่งทีเ่ศรษฐกจิโลก
ยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง เราประมาณการวา่ความตอ้งการในอนาคตจะยงัคงแขง็แกรง่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรบัถ่านหนิโคก้ 

ในดา้นการคา้เราใชป้ระโยชน์จากบรกิารและฟงักช์ัน่ทีม่คีณุภาพของเราเพือ่เสรมิสรา้ง
ความแขง็แกรง่ใหก้บัโครงสรา้งอุปทาน ไดแ้ก่ วตัถุดบิและผลติภณัฑแ์ปรรปูขัน้กลาง 
บรษิทัยอ่ยของเรา Metal One ประกอบกจิการคา้ผลติภณัฑเ์หลก็ ในขณะที ่Mitsubishi 
Corporation RtM International และ Mitsubishi Corporation RtM Japan ประกอบ
กจิการคา้ทัง้วตัถุดบิเหลก็และโลหะไรส้นิม บรษิทัทัง้สองแหง่น้ีก่อตัง้ขึน้ในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2556 

จากการประเมนิความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งแมน่ย�า เราตัง้
เป้าทีจ่ะพฒันาธรุกจิของกลุม่ต่อไปเพือ่ตอบสนองตลาดโลกใหด้ยีิง่ขึน้ โดยหวงัวา่การ
ด�าเนินงานของเราจะสามารถเพิม่ผลก�าไรและมลูคา่ใหก้บัธรุกจิต่อไป 

 

โครงสร้างองคก์ร: 3 ฝ่าย (7 แผนก, ส�านักงาน 3 แห่ง)  
ส�านกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ

■ ฝ่ายธรุกิจเหลก็   แผนก Metal One แผนกชิน้สว่นรถยนต์

■ ฝ่ายค้าทรพัยากรแร ่  ส�านกังาน RtM ส�านกังานธรุกจิ Triland  
■ ฝ่ายลงทนุทรพัยากรแร่   แผนกสนิแร่เหลก็ แผนก MDP แผนกโลหะพืน้ฐาน แผนกอลมูเินียม แผนก Hernic ส�านกังานพฒันาโลหะหายาก 

BMA (ประเทศออสเตรเลยี) สามารถ
ผลติถ่านหนิโคก้ไดป้ระมาณ 60 ลา้น
ตนัต่อปีและเป็นผูผ้ลติถ่านหนิโคก้ที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลกทีม่ปีรมิาณการคา้ทาง
ทะเลประมาณ 25% ของทัง้หมด
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หว่งโซ่คณุคา่ของกลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ

การพฒันาในดา้นทรพัยากรโลหะ

เครอืขา่ยการจดัจ�าหน่ายของ Metal One 
Corporation ประกอบดว้ยส�านกังานมากกวา่ 
140 แหง่ในประเทศญีปุ่น่และในอกีหลาย
ประเทศทัว่โลก ใหบ้รกิารทีค่รอบคลุมตัง้แต่
การจดัเกบ็ การแปรรปูเหลก็ และการบรหิาร
การจดัสง่

Mitsubishi Corporation RtM International  
Pte. Ltd. เป็นบรษิทัยอ่ยทีด่�าเนินธรุกจิรว่มกนั
ในการคา้วสัดุเหลก็ ก่อตัง้ขึน้ทีป่ระเทศสงิคโปร์
เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2556 

ความพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ขยายการผลติ  
ที ่BMA (เหมอืงถ่านหนิทีเ่ป็นกจิการรว่มทนุ 
ระหวา่ง Mitsubishi Development Pty Ltd. 
และ BHP Billiton Ltd.) ในประเทศออสเตรเลยี  
BMA มภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนเรือ่งประสทิธภิาพ
ในการผลติ 

ในแต่ละปีเหมอืง Escondida ในประเทศชลิี
สามารถผลติทองแดงไดม้ากกวา่ 1 ลา้นตนั นบั
เป็นเหมอืงทองแดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกที่
ยงัคงมทีองแดงส�ารองส�าหรบัการด�าเนินงานได้
อกี 50 ปี เป็นอยา่งน้อย 

Mozal
(โมซมับกิ)

Hernic Ferrochrome
(แอฟรกิาใต)้

AREVA Mongol 
(มองโกเลยี) 

Furuya Metal
(ญีปุ่น่)

PACIFIC METALS CO., LTD.
(ญีปุ่น่)

Gresik
(อนิโดนีเซยี)

Crosslands Resources
(ออสเตรเลยี)

Oakajee Port & Rail
(ออสเตรเลยี)

Clermont
(ออสเตรเลยี)

AREVA Resources Australia
(ออสเตรเลยี)

Weda Bay
(อนิโดนีเซยี)

BMA
(ออสเตรเลยี)

Kintyre
(ออสเตรเลยี)

Boyne
(ออสเตรเลยี)

Ulan
(ออสเตรเลยี)

Warkworth/Coal & Allied
(ออสเตรเลยี)

ถ่านหนิ 
สนิแร่เหลก็
นิกเกลิ โครเมยีม 

ทองแดง
อลมูเินียม
ยเูรเนียม

PGM (โลหะกลุม่แพลตตนิมั)
โครงการทีก่�าลงัด�าเนินงาน
โครงการดา้นการส�ารวจ / อยู่ระหวา่งพฒันา

JCU
(Japan Canada Uranium)

(แคนาดา)

West McArthur
(แคนาดา)

Marathon
(แคนาดา)

IOC
(แคนาดา)

Antamina
(เปร)ู

Escondida
(ชลิ)ี

Albras
(บราซลิ)

Los Pelambres
(ชลิ)ี

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

(ชลิ)ี

Quellaveco
(เปร)ู

CMP (ชลิ)ี

CAP (ชลิ)ี

วตัถุดบิเหลก็และ 
ผลติภ

ณั
ฑ

เ์หลก็กลา้ 

วตัถดิุบ 

ถ่านหนิโคก้  ถ่านหนิทีใ่หค้วามรอ้น  สนิแร่เหลก็
    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) Marathon (PGM) 
    Hernic (โครเมยีม) เป็นตน้ 

    Mitsubishi Corporation RtM International

    Mitsubishi Corporation RtM Japan

    Triland Metals

การจดัหา

    Mitsubishi Corporation RtM International
    Mitsubishi Corporation RtM Japan

         เศษเหลก็
            Metal One
              Mitsui Bussan Resources & 
              Structural Steel Corporation

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

ด�าเนินการผลิต 
จดัจ�าหน่ายและการตลาด 

Metal One
    Isuzu Corporation
    Tamatsukuri Corporation   CANTAK
    MC TUBULAR PRODUCTS
    SUS-TECH CORPORATION 
    Coilplus   MSAT   ISTW   IWWI เป็นตน้ 

         ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต ์
           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 

ท�าการค้า (แปรรูป จัดจ�าหน่ายและการตลาด เป็นต้น)การลงทนุดา้นทรพัยากร

ผูใ้ช้ปลายทาง

ผูต้่อเรอื 

น�้ามนัและ 
ก๊าชธรรมชาติ
พลงังาน 
งานก่อสรา้ง 
ยานยนต์ 
เครือ่งจกัร 
เครือ่งใชใ้นบา้น 
กระป๋อง 
สายเคเบิล้ 
เครือ่งดืม่ 
เครือ่งประดบั 

การผลิต

เหลก็แผน่รดีรอ้น 
เหลก็กลา้และเหลก็เสน้พเิศษ 

เป็นตน้ 

    โรงเหลก็
    โรงงาน EAF

วตัถุดบินอกกลุม่เหลก็และ 
ผลติภ

ณั
ฑ

 ์
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ธรุกจิกลุม่เครือ่งจกัรกล 

แผนกเรอืและ  
ยานอวกาศ

 ด�าเนินงานเกีย่วกบัเรอื เรอืซึง่ถกูออกแบบเฉพาะ 
ส�าหรบัส�ารวจน�้ามนัและก๊าซนอกชายฝ ัง่ FPSO/FSO  
อุปกรณ์ทางทะเล ฯลฯ การเงนิ ธุรกจิถอืครองและ 
บรหิารเรอื 

 จ�าหน่ายอุปกรณ์ดา้นความมัน่คงใหก้บักระทรวง
กลาโหมประเทศญีปุ่น่  

 ประมวลผลขอ้มลูและจ�าหน่ายภาพถ่ายดาวเทยีม

แผนกธรุกจิ 
ยานยนต ์

 ธรุกจิการผลติและจ�าหน่ายในต่างประเทศ 

 สนิเชือ่ส�าหรบัรถยนตใ์นต่างประเทศ, บรกิารหลงั
การขายและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 สง่ออกรถยนต ์(รถยนตป์ระกอบ ชิน้สว่นประกอบ
และอะไหล)่  

ฝา่ยธรุกจิเครือ่งจกัร
อุตสาหกรรม 

 จ�าหน่ายและบ�ารงุรกัษาลฟิต์และบนัไดเลือ่น  

 จ�าหน่ายเครือ่งมอืชา่ง เครือ่งจกัรกลการเกษตร 
เครือ่งมอืก่อสรา้ง และอุปกรณ์ท�าเหมอืง 

 ใหเ้ชา่เครือ่งจกัรกล

แผนกธรุกจิ Isuzu 

 ธรุกจิการผลติและจ�าหน่ายในต่างประเทศ 

 สนิเชือ่ส�าหรบัรถยนตใ์นต่างประเทศ, บรกิารหลงั
การขายและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 สง่ออกรถยนต ์(รถยนตป์ระกอบ ชิน้สว่นประกอบ
และอะไหล)่  

MC ด�าเนินธรุกจิใหเ้ชา่และจ�าหน่ายโดยมุง่เน้น
เครือ่งจกัรกลเพือ่งานก่อสรา้งและอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดย
ผา่นผูใ้หบ้รกิารใหเ้ชา่คอื Nikken Corporation

สนบัสนุนการสรา้งสงัคมทีย่ ัง่ยนืโดยสง่เสรมิการใชง้านรถยนต์
พลงังานไฟฟ้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ Outlander PHEV  

รถบรรทกุปิคอพั ISUZU D-MAX เป็นหน่ึงในผลติภณัฑห์ลกั 
ของธรุกจิยานยนตข์อง MC ในประเทศไทย 

เรอืบรรทกุ LNG แบบ “Sayaendo”  
ทีท่นัสมยัทีส่ดุเขา้รว่มกบักองเรอืในปี 
พ.ศ. 2557 ซึง่ MC มสีว่นรว่มทนุดว้ย  
(ภาพถ่ายโดย Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.) (ดา้นบน) 
ดาวเทยีมถ่ายภาพความละเอยีดสงู 
GeoEye-1 (ขวา)  

กลุม่เครือ่งจกัรกล
กลุม่เครือ่งจกัรกลด�าเนินธรุกจิหลากหลายเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกลใน 
4 สาขาหลกั คอื เครือ่งจกัรอุตสาหกรรม การเดนิเรอื การป้องกนัภยั
และอากาศยาน และยานยนต ์เราด�าเนินธรุกจิเกีย่วกบัเครือ่งมอืชา่ง 
เครือ่งจกัรกลเพือ่การเกษตร อุปกรณ์ก่อสรา้งและท�าเหมอืง ลฟิต์และ
บนัไดเลือ่น เรอื อุปกรณ์ทางดา้นอวกาศ ยานยนต ์และธรุกจิอืน่ๆ  

ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากความช�านาญและเครอืขา่ยอนักวา้งไกลใน
ระดบัสากลของเรา เพือ่เชือ่มต่อกบัลกูคา้ ผูผ้ลติ และหุน้สว่น ท�าใหเ้รา

สามารถ ตอบสนองต่อสภาพความเปลีย่นแปลงทางธรุกจิและพฒันาการ 
ด�าเนินงานไปทัว่โลกได ้

เรายงัคงเพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัการด�าเนินงานในปจัจบุนั โดยสรา้ง 
หว่งโซ่คณุคา่ทีย่าวขึน้ครอบคลุม ตัง้แต่การขายไปจนถงึการเงนิ การ
กระจายสนิคา้และการลงทนุในธรุกจิอยา่งกวา้งขวาง แต่ในเวลาเดยีวกนั
เรากม็องหาชอ่งทางในการสรา้งธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ  ทีจ่ะพฒันาไปเป็น
รายไดห้ลกัของ MC ในอนาคตดว้ย  
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ธรุกจิเรอื 
กลุม่เครือ่งจกัรกลสรา้งหว่งโซ่คณุคา่ 
ทีค่รอบคลุมทัง้การถอืครองกรรมสทิธิ ์
และการด�าเนินงานของเรอื และเรอื 
ซึง่ถกูออกแบบเฉพาะส�าหรบัส�ารวจ 
น�้ามนัและก๊าซนอกชายฝ ัง่ รวมทัง้ใน 
สว่นการเงนิ การคา้ และธรุกจิ 
อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มกนัน้ีเรายงั 
ไดเ้รง่ขยายธรุกจิน้ีออกไปทัว่โลก 

โครงสร้างองคก์ร: 4 ฝ่าย (13 แผนก, ส�านักงาน 1 แห่ง)  
ส�านกังาน CEO กลุม่เครือ่งจกัรกล แผนกบรหิารกลุม่เครือ่งจกัรกล ส�านกังานพฒันาธรุกจิกลุม่เครือ่งจกัรกล  
■ ฝ่ายธรุกิจเครื่องจกัรอตุสาหกรรม   แผนกปฏบิตักิารและการตลาดลฟิต์และบนัไดเลือ่น แผนกธรุกจิเครือ่งมอือุตสาหกรรม แผนกเครือ่งมอืส�าหรบังาน
ก่อสรา้งและธรุกจิใหเ้ชา่    ■ ฝ่ายเรือและยานอวกาศ   แผนกเรอืพาณชิย ์แผนกเรอืเดนิทะเลและเรอืขนน�้ามนั แผนกป้องกนัภยัและยานอวกาศ    

■ ฝ่ายธรุกิจยานยนต์   แผนกยานยนตอ์าเซยีนและเอเชยีตะวนัตกเฉยีงใต ้แผนกยานยนตเ์อเชยีเหนือ แผนกยานยนตย์โุรป ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 
แผนกยานยนตอ์เมรกิาและออสเตรเลยี   ■ ฝ่ายธรุกิจ Isuzu   แผนก Isuzu อาเซยีน แผนก Isuzu ยโุรป ตะวนัออกกลาง อเมรกิาและโอเชยีเนีย แผนก Isuzu 
เอเชยี
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กลุม่สนิคา้เคมี
กลุม่สนิคา้เคมมีบีทบาทในธรุกจิสามแขนงคอื ดา้นสนิคา้เคมอุีตสาหกรรม ไดแ้ก่  
ปิโตรเคม ีเกลอือุตสาหกรรม และปุ๋ ย ดา้นสนิคา้เคมเีฉพาะ ประกอบไปดว้ย พลาสตกิ 
และผลติภณัฑเ์ฉพาะดา้น เชน่ ยรูเีทน ยางสงัเคราะห ์และวตัถุดบิสารเคลอืบผวิ และ 
ดา้นชวีวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วโยงตัง้แต่ธรุกจิดา้นวทิยาศาสตรอ์าหาร เวชภณัฑ ์ไปจนถงึ 
สารเคมทีางการเกษตร 

ตลาดหลกัของเราครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ปิโตรเคม ีสนิคา้เคมภีาค
อุตสาหกรรม พลงังาน ยานยนต์ ก่อสรา้ง สแีละกาว อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็โทรนิกส ์
เซมคิอนดคัเตอร ์อุปกรณ์สือ่สาร สิง่ทอ เครือ่งนุ่งหม่ ปุ๋ ยและเคมภีณัฑก์ารเกษตร 
กสกิรรมและเลีย้งสตัว ์อาหารและเครือ่งบรโิภค เวชภณัฑ ์และวสัดุทางการแพทย ์และ
การกระจายสนิคา้ เรามสีว่นชว่ยใหผู้ค้นมคีวามสขุกบัคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยน�าเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามหลายหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ  

อุตสาหกรรมเคมมีคีวามเชือ่มโยงกบัหลายสาขาทีม่ผีูบ้รโิภคเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
อยา่งเชน่ เสือ้ผา้ อาหาร และทีอ่ยูอ่าศยั กลุม่ธรุกจิของเราใชป้ระโยชน์จากคณุสมบตัิ
ทีโ่ดดเดน่ของอุตสาหกรรมน้ีเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและทนัสมยัแก่ MC และผูบ้รโิภค
ของเรา โดยการเพิม่ความเชือ่มโยงใหม่ๆ  กบัหว่งโซ่มลูคา่ทัว่โลกของเราอยา่งต่อเน่ือง 

โครงสร้างองคก์ร: 4 ฝ่าย (16 แผนก) 
ส�านกังาน CEO กลุม่สนิคา้เคม ีแผนกบรหิารกลุม่สนิคา้เคม ีแผนก Phoenix แผนกโครงการ Saudi Petrochemical 
■ ฝ่ายสินค้าเคมีอตุสาหกรรม A   แผนกโอเลฟินสแ์ละอะโรเมตกิส ์แผนกปิโตรเคมขี ัน้กลาง แผนกโพลเีอสเตอร ์แผนกคลอรอ์ลัคาไลด ์■ ฝ่ายสินค้าเคมี
อตุสาหกรรม B   แผนกเมทานอล แผนกแอมโมเนีย แผนกปุ๋ ย แผนกสารประกอบอนินทรยี ์■ ฝ่ายสินค้าเคมีเฉพาะ   แผนกพลาสตกิ แผนก PVC แผนกวสัดุ
เฉพาะทาง แผนกสนิคา้เคมชีนิดพเิศษ ■ ฝ่ายชีววิทยาศาสตร ์  แผนกสนิคา้ไบโอเคม ีแผนกผลติภณัฑช์วีวทิยาศาสตร ์

Metanol de Oriente, METOR, 
S.A. (METOR)  
Metanol de Oriente, METOR, 
S.A. (METOR) ก่อตัง้ขึน้เมือ่ 
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2535 เป็น 
กจิการรว่มทนุระหวา่ง Mitsubishi  
Corporation, Petroquimica De  
Venezuela S.A. (PEQUIVEN),  
Mitsubishi Gas Chemical  
Company และบรษิทัอืน่ๆ 
METOR ผลติเมทานอลจาก
ก๊าซธรรมชาตทิีม่รีาคาถกู และ
จ�าหน่ายใหก้บัยโุรปและอเมรกิา
เป็นหลกั  
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หว่งโซ่คณุคา่ของกลุม่สนิคา้เคมแีละบรษิทัยอ่ยรวมทัง้บรษิทัในเครอื 

บรษิทัยอ่ยหลกัๆในต่างประเทศ (ผูผ้ลติ) 

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. 
เป็นกจิการรว่มทนุระหวา่งบรษิทัญีปุ่น่และ
มาเลเซยี มกี�าลงัการผลติ paraxylene 540,000  
ตนั และ benzene 200,000 ตนัต่อปี 

Chuo Kagaku Co., Ltd. เป็นผูผ้ลติหบีหอ่
และภาชนะพลาสตกิส�าหรบัใส่อาหารของ
ญีปุ่น่เพยีงรายเดยีวทีม่ฐีานการผลติ 5 แหง่ใน
ประเทศจนี และก�าลงัขยายธรุกจิในประเทศจาก
ฐานการผลติทีม่อียู่ 

MC Food Specialties Inc. เป็นหน่ึงในบรษิทั
ชัน้น�าทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหารของ
ญีปุ่น่ ทีผ่ลติเครือ่งปรงุรสและสว่นผสมอาหาร
คณุภาพสงู

SHARQ อยู่ในกลุม่โรงงานเดีย่วทีม่กี�าลงัการ
ผลติสงูทีส่ดุในโลก โดยสามารถผลติ ethylene 
glycol ไดถ้งึ 2,050,000 ตนัต่อปีและ  
polyethylene 1,550,000 ตนัต่อปี

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
(UK) 

รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ 

Tri-Pack Films Ltd.
(ปากสีถาน) 

ผลติแผน่ฟิลม์ 

TOSOH HELLAS
(กรซี) 

อุปกรณ์ส�าหรบัแบตเตอรี ่

CASTELLO
(สเปน) 

ผลติ tartrates

Eastern Petrochemical Company 
(SHARQ)

(ซาอุดอิาระเบยี) 
ปิโตรเคมี

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd.
(PC AROMATICS)

(มาเลเซยี) 
ธรุกจิปิโตรเคมพีืน้ฐาน 

PT. Sorini Towa Berlian Corporindo
(อนิโดนีเซยี) 

ผลติซอรบ์ทิอล 

DECCAN
(อนิเดยี) 

รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสาร
ออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร 

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
(จนี) 

รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสาร
ออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร 

THAI CHEMICAL
(ไทย) 

ผลติสารเสรมิสภาพพลาสตกิ  
(Plasticizers) และสารยดึตดิ 

MC-Towa International  
Sweeteners Co., Ltd.

(ไทย) 
ธรุกจิผลติมลัททิอล 

Fermentech Indonesia
(อนิโดนีเซยี) 

ผลติกรด นิวคลอีกิและ เคริด์แลน 

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

รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ 

DM Color 
(เมก็ซโิก) 

ผลติและจ�าหน่ายเมด็พลาสตกิ

Rimtec Corporation
(อเมรกิา) 

ผูผ้ลติสารประกอบ 
PVC 

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

ผลติเมทานอล 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

(เมก็ซโิก) 
ผลติภณัฑเ์กลอื 

FOSFATOS DEL PACIFICO
(เปร)ู

แยกสนิแร่ฟอสฟอรสั/ผลติดนิเบาและอฐิ

ฝา่ยสนิคา้เคม ีอุตสาหกรรม A/B 
ฝา่ยสนิคา้เคมเีฉพาะ/แผนกชวีวทิยาศาสตร ์

วสัดุ

ทรพัยากร
ทางทะเล 

น�้ามนัดบิ

ก๊าซ
ธรรมชาติ

ทรพัยากร
แร่

ทรพัยากร
โรงงาน 

ฝ่ายสินค้าเคมี อตุสาหกรรม A ฝ่ายสินค้าเคมีเฉพาะ
เกลืออุตสาหกรรม   ESSA

แนฟทา เอทลินี 
เบนซนี 
ไซลนี 

วตัถุดบิ PVC

พาราไซลีน   PC AROMATICS

เอทิลีนไกลคอล   SHARQ

เมทานอล   METOR

แอมโมเนีย

สินแร่ฟอสเฟต   FOSFATOS

โปตสัเซยีมคลอไรด์

ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยเคมผีสม
Mitsubishi Shoji Agri-Service

MC Ferticom

เอทานอล

ฝ่ายสินค้าเคมี อตุสาหกรรม B

บริษัทผู้ผลิต          บริษัทขายสินค้า

โพลไีวนิลคลอไรด ์(PVC)

เสน้ใยโพลเีอสเตอร ์
PET เรซิน่ 

โพลเีอทลินีเรซิน่ 
SHARQ

กรดทารท์ารกิ 
CASTELLO

มลัททิอล ซอรบ์ทิอล 
(สารใหค้วามหวาน) 

MTIS・STBC

พลาสตกิอุตสาหกรรม 

แผนกชีววิทยาศาสตร์

ผลติภณัฑพ์ลาสตกิสงัเคราะห ์
Mitsubishi Corporation Plastics   KIBIKASEI
RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku   DM Color

ยางสงัเคราะห ์/ พลาสตกิคณุสมบตัเิฉพาะ 
สารเคลอืบผวิและสารยดึตดิ 
Mitsubishi Shoji Chemical
THAI CHEMICAL

เคมสีารกึง่ตวัน�า  วตัถุดบิส�าหรบัแบตเตอรี ่
วสัดุขดัเงา หนิลบัมดี 
TOSOH HELLAS

สารใหค้วามหวาน อาหารทางการแพทย ์สารสกดัจากยสีต์ เครือ่งปรงุรส 
Mitsubishi Shoji Foodtech   MC Food Specialties
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

สารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร 
Liling Fine Chemicals　DECCAN

เภสัชภัณฑ์ชีวภาพ   FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

ตลาด  
ผลิตภณัฑ์

วสัดุบรรจุภณัฑ ์

วสัดุตกแต่งภายใน
ส�าหรบังานก่อสรา้ง 

สารเคลอืบผวิและสาร
ยดึตดิ 

ยานยนต ์
อุปกรณ์อเิลก็โทรนิกส ์
ภายในบา้น 
IT เพือ่การสือ่สาร 

เครือ่งส�าอางและสาร
ซกัฟอก 

ปุ๋ ย 

สิง่ทอ 

เภสชัภณัฑแ์ละสนิคา้
ทางการเกษตร 

ผลติภณัฑอ์าหาร 
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กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค
กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภคด�าเนินธรุกจิในสาขาต่างๆ ซึง่
ประกอบไปดว้ย การกระจายสนิคา้, รา้นคา้ปลกีและภตัตาคาร โดย
จดัหาสนิคา้ประเภทต่างๆ ใหก้บัผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ อาหาร เสือ้ผา้ สิง่จ�าเป็น
ในชวีติประจ�าวนัและสนิคา้ทางการแพทย ์จดุแขง็ของกลุม่ผลติภณัฑค์อื 
การด�าเนินธรุกจิโดยใชภ้าพรวมของอุตสาหกรรมทัง้หมดมาประกอบการ
พจิารณา เริม่ตัง้แต่ทรพัยากรทีต่น้น�้าไปจนถงึตลาดคา้ปลกีทีป่ลายน�้า 
เราตอบแทนสงัคมโดยการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีต่รงตาม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ผา่นชอ่งทางส�านกังานและบรษิทัในเครอืทัง้
ในประเทศญีปุ่น่และต่างประเทศทัว่โลก นอกจากน้ีเรายงัสนบัสนุนชวีติ
ทีห่ลากหลายและเตม็รปูแบบของผูบ้รโิภค โดยใหค้วามส�าคญัเป็นพเิศษ
กบัความน่าเชือ่ถอืและความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารทีเ่รามใีห ้

ฝา่ยคา้ปลกี

 จ�าหน่ายอาหาร เสือ้ผา้ เฟอรนิ์เจอรแ์ละวสัดุตกแต่งภายใน  
สนิคา้ประจ�าวนัและอืน่ๆ

 พฒันาและจดัจ�าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคและบรกิารต่างๆ

 ธรุกจิทางดา้นการตลาด กลยทุธด์งึดดูลกูคา้ดว้ยคะแนน 
สะสม และบรกิารช�าระเงนิ

ฝา่ยผลติภณัฑเ์พือ่
การด�ารงชพี

 มบีทบาทในการแปรรปู จดัหา และจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารต่างๆ ไดแ้ก่ อาหารแปรรปู อาหารแช่แขง็และแชเ่ยน็ 
ของหวาน สรุา อาหารสตัว ์ผลติภณัฑก์ระดาษ วสัดุหอ่หุม้ 
วตัถุดบิส�าหรบักระดาษ ยางรถยนต ์เครือ่งนุ่งหม่ รองเทา้ 
และสนิคา้ในครวัเรอืน 

 ด�าเนินธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลสขุภาพ เชน่ บรกิาร 
เอาทซ์อรส์ส�าหรบัโรงพยาบาล น�าเขา้และจ�าหน่ายเครือ่งมอื
ทางการแพทย ์และใหเ้ชา่อุปกรณ์ดา้นการพยาบาล 

ฝา่ยธรุกจิผูบ้รโิภค
ระดบัสากล

 วางแผน ด�าเนินการ และโปรโมทธรุกจิใหมใ่นตลาด 
เกดิใหม่

 พฒันาธรุกจิอาหารใน UK และตลาดยโุรปอืน่ๆ

ฝา่ยทรพัยากรเพือ่การ
ด�ารงชพี

 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางธรุกจิเพือ่จดัหาผลติภณัฑใ์หก้บั
ลกูคา้ในประเทศญีปุ่น่และต่างประเทศไดอ้ยา่งสม�่าเสมอ โดยเขา้
ไปจดัการวตัถุดบิหลายชนิด ไดแ้ก่ ธญัพชื ขา้ว พชืผกัสด น�้ามนั
และไขมนั ผลติภณัฑจ์ากทะเล สารใหค้วามหวานและแป้ง  
อาหารสตัว ์เน้ือสตัว ์สว่นผสมเครือ่งดืม่ ผลติภณัฑจ์ากนม  
วสัดุส�าหรบัอาคารและการก่อสรา้ง และด�าเนินการครอบคลุม 
ตัง้แต่การผลติขัน้ตน้ การจดัซือ้ การผลติและแปรรปูสนิคา้ 

ธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค 

ฟารม์เลีย้งปลาแซลมอนในทะเลที ่Cermaq ประเทศนอรเ์วย ์ 
Cermaq ประเทศนอรเ์วย ์

ศนูยก์ารขนสง่เฉพาะงานส�าหรบั LIFE CORPORATION 
ซเูปอรม์ารเ์กต็จ�าหน่ายอาหารแบบลกูโซ่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
ญีปุ่น่ โดยม ีMitsubishi Shokuhin Co., Ltd. เป็นผูใ้หบ้รกิาร

รา้นสะดวกซือ้ Lawson ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นรา้นขายสนิคา้
รปูแบบใหมท่ีม่แีบบฉบบัของตวัเอง เพือ่ตอบสนองความตอ้ง 
การของลกูคา้และชมุชน

“Alfamart” ด�าเนินงานโดยกลุม่ Alfa หน่ึงในผูน้�าธรุกจิคา้ปลกี 
ในประเทศอนิโดนีเซยี

24



โครงสร้างองคก์ร: 4 ฝ่าย (20 แผนก, ส�านักงาน 1 แห่ง)  
ส�านกังาน CEO กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค
■ ฝ่ายธรุกิจผูบ้ริโภคระดบัสากล   แผนกอนิโดนีเซยี แผนกจนีและอาเซยีน แผนกพฒันาตลาดใหม่   ■ ฝ่ายค้าปลีก แผนกคา้ปลกีอาหาร แผนกเครือ่ง
นุ่งหม่และสนิคา้อุปโภคบรโิภค แผนกพฒันาผลติภณัฑ ์แผนกสนบัสนุนการคา้ปลกี   ■ ฝ่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือการด�ารงชีพ   แผนกอาหารแปรรปู แผนกกระดาษ
และบรรจุภณัฑ ์แผนกเครือ่งนุ่งหม่ แผนกผลติ S.P.A. แผนกยางรถยนตแ์ละสนิคา้บรโิภค แผนกการดแูลสขุภาพ   ■ ฝ่ายทรพัยากรเพ่ือการด�ารงชีพ   แผนก
ผลติภณัฑท์างการเกษตร น�้ามนัและไขมนั แผนกธญัพชืและเมลด็พชืน�้ามนั แผนกผลติภณัฑจ์ากทะเล แผนกสารใหค้วามหวานและผลติภณัฑแ์ป้ง แผนกผลติภณัฑ์
อาหารสตัวแ์ละเน้ือสตัว ์แผนกเครือ่งดืม่และผลติภณัฑจ์ากนม แผนกวสัดุส�าหรบัอาคารและการก่อสรา้ง ส�านกังานธรุกจิฟารม์ปลาแซลมอน 

Princes Limited เป็นบรษิทัยอ่ย
ของ MC ด�าเนินธรุกจิผลติและ
จดัจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่
ใน UK และก�าลงัขยายธรุกจิใน
ตลาดยโุรป บรษิทัน้ีถอืหุน้ทัง้หมด
โดย MC 
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กจิการดา้นบรรษทับรบิาล (CSR) และสิง่แวดลอ้ม
MC เลง็เหน็วา่ ความทา้ทายเรือ่งความยัง่ยนืเป็นหน่ึงในประเดน็ทีส่�าคญั 
ในการบรหิารจดัการ ดงันัน้เราจงึใหค้วามส�าคญัในการเขา้ไปมสีว่นรว่ม 
ในทกุๆ ดา้นของธรุกจิในการสนบัสนุนโครงการรเิริม่ต่างๆ ทีต่ระหนกัถงึ 
สงัคมทีย่ ัง่ยนื 

เราไดก้�าหนดความคาดหวงัต่อวธิใีนการด�าเนินธรุกจิของเราโดยอยู่
บนพืน้ฐานของปรชัญาอนัเป็นแนวทางของเราคอื หลกัปรชัญาสาม
ประการขององคก์ร เป็นหลกัการทีร่วมแงม่มุต่างๆ เอาไวท้ัง้หมด เชน่ 
พนัธสญัญาของเราทีจ่ะเคารพในสทิธมินุษยชนและปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
กจิกรรมทัง้หมดทีบ่รษิทัจดัจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตัขิอง

องคก์ร กฎบตัรวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม และกฎบตัรทางสงัคม 
ประเดน็ความยัง่ยนืของโลกไดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งมนียัส�าคญัใน

ชว่งหลายปีทีผ่า่นมา และยงัคงมคีวามเปลีย่นแปลงจนทกุวนัน้ี MC  
มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง "คณุคา่ขององคก์รทีย่ ัง่ยนื" ผา่นกจิกรรมทางธรุกจิ
ทีม่กีารขยายตวัออกไปในหลายสาขาอุตสาหกรรม ดว้ยเหตุน้ีเราจงึ
พยายามทีจ่ะจดัการกบัประเดน็หลกัเรือ่งความยัง่ยนืทัง้ในประเทศ
ญีปุ่น่และประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

MC ก่อตัง้โครงการ "DREAM AS ONE" ในปี พ.ศ. 2557 โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เพิม่
ความพยายามในการสนบัสนุนกฬีาคนพกิาร โครงการน้ีมเีป้าหมายท�าใหก้ฬีา
คนพกิารเป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง พรอ้มกบัสรา้งความตระหนกัรูแ้ละสง่เสรมิความ
เขา้ใจทีม่ากขึน้ของกจิกรรมเหลา่น้ีในเวลาเดยีวกนั ผา่นโครงการกจิกรรม
อยา่งเชน่ การสนบัสนุนหอ้งเรยีนกฬีาและเป็นเจา้ภาพจดักจิกรรมทางดา้นกฬีา
และโครงการดา้นการศกึษา เป็นตน้ MC จดัใหม้หีลกัสตูรประจ�าส�าหรบัอบรม
อาสาสมคัรกฬีาคนพกิารและสง่เสรมิใหพ้นกังานเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรม
อาสาสมคัรทีส่นบัสนุนกฬีาคนพกิาร 

Mitsubishi Corporation คอืผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลกั
อยา่งเป็นทางการของสมาคมกฬีาคนพกิารประเทศ
ญีปุ่น่

คลนิิกฟุตบอลส�าหรบัทมีอายุต�่ากวา่ 19 ปีของสมาคมกฬีาฟุตบอลคนพกิาร 7 คนประเทศญีปุ่น่ 
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ระยะเวลากวา่ 4 ปี ตัง้แต่เกดิเหตุแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ในฝ ัง่ตะวนัออกของญีปุ่น่และเหตุการณ์สนึามใิน
ปี พ.ศ. 2554 MC ไดม้อบเงนิชว่ยเหลอืไปแลว้เป็นจ�านวนทัง้สิน้กวา่ 10,000 ลา้นเยนเพือ่สนบัสนุนการ 
ฟ้ืนฟูในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ ส�าหรบัปีน้ี บรษิทัไดอ้นุมตัเิงนิชว่ยเหลอืเพิม่เตมิอกี 3,500 ลา้นเยนเป็น 
ระยะเวลา 5 ปีจากน้ีไป MC ไดด้�าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพือ่มอบทนุการศกึษาฉุกเฉนิใหก้บันกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัผลกระทบ มอบเงนิสนบัสนุนการฟ้ืนฟูใหก้บั NPO และหน่วยงานอืน่ๆ ทีม่ ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัความพยายามฟ้ืนฟู โดยมอบผา่นมลูนิธบิรรเทาสาธารณภยัของบรษิทั อกีทัง้ยงัใหก้าร 
สนบัสนุนการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและสรา้งงานใหก้บัผูค้น อน่ึง เราไดส้ง่อาสาสมคัรทีเ่ป็นพนกังานกลุม่ MC  
ไปยงัพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง จนถงึเดอืนมถุินายนปีน้ี มพีนกังานรวมแลว้ประมาณ 3,750  
คนรว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมน้ี MC ไดร้เิริม่โครงการต่าง ๆ อาท ิโครงการอุตสาหกรรมทีห่ก – ฟารม์ 
ผลไมใ้นจงัหวดัฟุกุชมิะ เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ราไดใ้ชค้วามรูค้วามช�านาญในการสง่เสรมิโครงการพฒันาเพือ่ 
อนาคตในพืน้ทีโ่ทโฮะคุ  

MC พจิารณากลัน่กรองเงนิกูย้มืและการลงทนุอยา่งละเอยีด เราไม่เพยีงสนใจในปจัจยัทางดา้น
เศรษฐกจิเทา่นัน้ แต่ยงัพจิารณาไปถงึปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาลดว้ย 
เราด�าเนินงานเชงิรกุรว่มกบัทกุภาคสว่นเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ยิง่ไป
กวา่นัน้ MC ยงัไดแ้บง่ปนัแนวนโยบายการบรหิารจดัการหว่งโซ่อุปทานอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัให้
กบัซพัพลายเออรข์องเราดว้ย นอกจากน้ีเรายงัท�าการตรวจสอบซพัพลายเออรแ์ละเยีย่มชมโรงงาน 
โดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารจดัการ หว่งโซ่อุปทาน ในการด�าเนินธรุกจิเราเลง็เหน็ความส�าคญั
ของการเขา้ไปมสีว่นรว่มในชมุชนทอ้งถิน่และความพยายามลดผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้ม  

ESG Management

MC จดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้มขึน้เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551  
ซึง่มสีมาชกิประกอบไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก ขอ้คดิเหน็และค�าแนะน�าจากคณะกรรมการถกู
น�าไปเป็นสว่นหน่ึงของแผนงานเริม่ตน้เรือ่งความยัง่ยนืและการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

MC ก่อตัง้แผนกขึน้ใหม่เพือ่ประสานงานดา้นกจิกรรมเพือ่การกุศลของบรษิทัเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2516 นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา พนกังานของเราจากทัว่โลกไดเ้ขา้ 
ไปมสีว่นรว่มอยา่งจรงิจงัในโครงการระยะยาวทีต่อบแทนคนืสู่ชมุชนุทีเ่ราด�าเนินธรุกจิอยู่ กจิกรรมเพือ่การกุศลของบรษิทัใหค้วามส�าคญักบั 5 สาขาหลกั ไดแ้ก่  
สิง่แวดลอ้มโลก ประชาสงเคราะห ์การศกึษา ศลิปและวฒันธรรม และการแลกเปลีย่นการมสีว่นรว่มระหวา่งประเทศ 

กจิกรรมเพือ่การกุศลของ MC 

ความพยายามในการฟ้ืนฟูเพือ่เหตุแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ของญีปุ่น่ 

โครงการอุตสาหกรรมทีห่ก – ฟารม์ผลไม ้

คา่ยมติรภาพเพือ่แม่และเดก็ 
คา่ยส�าหรบัลกูๆและคณุแม่ทีต่อ้งเลีย้งดูลกูโดยล�าพงั เพือ่เปิด 
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดส้มัผสักบักจิกรรมสนุกสนาน 
กลางแจง้ กจิกรรมคา่ยน้ีเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 โดยสมาชกิ 
ของกลุม่ MC ท�าหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัรผูใ้หค้�าแนะน�า 

Mitsubishi Corporation Foundation for the 
Americas / Mitsubishi Corporation Fund for 
Europe and Africa 
MC สนบัสนุนโครงการรเิริม่ต่างๆ ทีด่�าเนินงานเพือ่ปกป้อง 
สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตแิละบรรเทาปญัหาความยากจน ผา่น 
ทาง Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas  
(MCFA) และ Mitsubishi Corporation Fund for Europe and  
Africa (MCFEA) 

โครงการทดลองปลกูปา่เขตรอ้นทดแทน 
MC เริม่ตน้โครงการทดลองแหง่แรกทีป่ระเทศมาเลเซยีในปี  
พ.ศ. 2533 โดยมเีป้าหมาย เพือ่ทดแทนปา่ระบบนิเวศน์เขต 
รอ้นโดยเรว็ จากนัน้ เราไดข้ยายโครงการต่อไปยงัหลายพืน้ที ่
ในประเทศบราซลิ เคนยา และอนิโดนีเซยี 

(เวบ็ไซตม์ลูนิธบิรรเทาสาธารณภยัของ Mitsubishi Corporation: http://mitsubishicorp-foundation.org/en ฃบล)

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม & โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากลของ MC แสดงบทบาทหลกัในการเขา้ไปมี
สว่นรว่มกบัหลากหลายธรุกจิ โดยมจีดุมุง่หมายคอืการกา้วไปสู่สงัคมคารบ์อนต�่าและแกไ้ขประเดน็
ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ปญัหาการขาดแคลนน�้า โครงการของเรามขีอบเขตครอบคลุมหลาย
แขนงธรุกจิ อาท ิธรุกจิแหลง่พลงังานใหม่ สิง่แวดลอ้มและน�้า รวมถงึการพฒันาชมุชนอจัฉรยิะ 

สนบัสนุนสงัคมทีย่ ัง่ยนืผา่นธรุกจิของเรา 

คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

ธรุกจิผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม ด�าเนินการโดยบรษิทั
ยอ่ยในอเมรกิา Diamond Generating Corporation 
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หลกัปรชัญาองคก์รของ MC สามประการอนัไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบขององคก์ร 
ต่อสงัคม ความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม และความเขา้ใจในธรุกจิระดบัสากล ยงั 
เป็นหลกัให ้MC ด�าเนินการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรรษทัภบิาล 
ในอกีหลายวธิ ีไดแ้ก่ การแต่งตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบอสิระ  
(กรรมการจากภายนอกบรษิทั 5 คนและกรรมการตรวจสอบจากภายนอก 3 
คน) เริม่ใชร้ะบบเจา้หน้าทีบ่รหิาร และจดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาขึน้ตรง 
ต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยมสีมาชกิสว่นใหญ่มาจากภายนอกบรษิทั  
(คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพจิารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการ 

ทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ) 
MC มคีวามพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการปฏริปูและปรบัปรงุระบบควบคมุ 

ภายใน เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัจะด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิอยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและเอกสารการจดัตัง้บรษิทั ระบบควบคมุ 
ภายในมเีน้ือหาครอบคลุมเรือ่งการด�าเนินธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ การ 
ก�ากบัดแูล การจดัการความเสีย่ง การรายงานทางการเงนิ การบรหิารและ 
จดัเกบ็ขอ้มลู ตรวจสอบความถกูตอ้งในการบรหิารจดัการกลุม่โดยรวม การ 
ตรวจสอบและเฝ้าสงัเกตภายใน และกรรมการตรวจสอบ 

บรรษทัภบิาล (Corporate Governance) และระบบควบคมุ
ภายใน

องคป์ระกอบของสมาชกิ (รอบปีสิน้สดุมนีาคม พ.ศ. 2559) 
▪สมาชิกจากภายนอก (6 คน):   

Kunio Ito (สมาชิกจากภายนอก)  
Ryozo Kato (ผู้อ�านวยการจากภายนอก)  
Hidehiro Konno (ผู้อ�านวยการจากภายนอก)  
Sakie T. Fukushima (ผู้อ�านวยการจากภายนอก)  
Akihiko Nishiyama (ผู้อ�านวยการจากภายนอก) 
Tadashi Kunihiro (กรรมการตรวจสอบจากภายนอก) 

▪สมาชิกจากภายในบริษทั (3 คน):  
Yorihiko Kojima* (ประธานกรรมการ)  
Ken Kobayashi (ผู้อ�านวยการใหญ่และ CEO)  
Hideyuki Nabeshima (กรรมการตรวจสอบอาวุโส) 

*ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาระหว่างประเทศ 

*ประธานคณะกรรมการ

ท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุ้น 

รอ้งขอ

แนะน�า

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาระหว่างประเทศ 

 [โครงสร้างการบริหาร] 

คณะกรรมการหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุภายใน 
คณะกรรมการก�ากบัการเปิดเผยขอ้มลู

คณะกรรมการการก�ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการลงทนุ 

คณะกรรมการบรหิารการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความมัน่คงของชาต ิเป็นตน้ 

องคก์รบริหาร (กลุ่มธรุกิจ เป็นต้น) 

แต่งตัง้และ
ก�ากบัเจา้หน้าที่

บรหิาร

แต่งตัง้/ถอดถอน พจิารณาคา่ตอบแทน แต่งตัง้/ถอดถอน พจิารณาคา่ตอบแทน 
แต่งตัง้/
ถอดถอน 

ตรวจสอบบญัชี

คณะกรรมการบริษทั ผู้ตรวจสอบอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
(คณะกรรมการตรวจสอบ)

ตรวจสอบ/รายงาน รายงาน

เสนอแผนงานส�าหรบัการอภปิรายในหวัขอ้
การบรหิารทีม่คีวามส�าคญัและรายงานผล
การด�าเนินงานตามแผน

ผูอ้�านวยการใหญ่และ CEO 

คณะกรรมการบริหาร 

ความร่วมมือระหว่างกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน/
ผู้ตรวจสอบอิสระ 

ก�าหนดและแจ้งข้อมลู
เก่ียวกบัระบบและกลยทุธ์
ท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุ
ภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ส่วนสายงานองคก์ร 

ตรวจสอบ

▪สมาชิกจากภายใน (4 คน):
Yorihiko Kojima* (ประธานกรรมการ) 
Ken Kobayashi (ผูอ้�านวยการใหญ่และ CEO) 
Minoru Makihara (ทีป่รกึษาองคก์รอาวโุส) 
Mikio Sasaki (อดตีประธาน ทีป่รกึษากรรมการอาวโุส) 

องคป์ระกอบของสมาชกิ (รอบปีสิน้สดุมนีาคม พ.ศ. 2559)  
▪สมาชิกจากภายนอก (9 คน):
Dr. Herminio Blanco Mendoza (อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (เม็กซิโก)) 
ศาสตราจารย์ Joseph S Nye (ศาสตราภิชานแห่งมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์และศาสตราจารย์แห่ง
รัฐสลุต่านโอมาน (อเมรกิา)) 
Mr. Ratan N Tata (ประธาน Tata Trusts (อินเดีย)) 
Mr. George Yeo (ประธาน Kerry Logistics Network (สงิคโปร)์) 
Mr. Jaime Augusto Zobel de Ayala II (ประธานและ CEO Ayala Corporation (ฟิลิปปินส)์ 
Sir John Bond (ประธาน KKR Asia Ltd. (สหราชอาณาจักร)) 
Mr. Niall FitzGerald (อดีต CEO & ประธาน Unilever (ไอรแ์ลนด์)) 
Ryozo Kato (ผู้อ�านวยการจากภายนอก) 
Hidehiro Konno (ผู้อ�านวยการจากภายนอก) 
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การก�ากบัดแูลกจิการ (Compliance)
MC ไดจ้ดัตัง้กฎระเบยีบภายในต่างๆ โดยมพีืน้ฐานมาจากหลกัปรชัญา
สามประการขององคก์ร ซึง่เป็นปรชัญาแนวทางของ MC กฎระเบยีบ
ดงักลา่วไดแ้ก่ มาตรฐานการปฏบิตัขิององคก์รและจรรยาบรรณธรุกจิ  
(Code of Conduct) ในการด�าเนินธรุกจิ เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานมหีน้าที ่
ตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑเ์ป็นล�าดบัแรก MC จดั 
ใหม้ตี�าแหน่งเจา้หน้าทีฝ่า่ยก�ากบัดแูลพรอ้มกบัแต่งตัง้เจา้หน้าทีห่น่ึงคน 
ประจ�าในแต่ละกลุม่ธรุกจิและภมูภิาค (ประเทศญีปุ่น่และต่างประเทศ) 
เจา้หน้าทีใ่นต�าแหน่งน้ี รบัผดิชอบดแูลการด�าเนินงานในแต่ละวนัใหเ้ป็น
ไปตามกฎเกณฑ ์ในปีงบประมาณสิน้สดุเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2553  
เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานของบรษิทัทัง้หมดตอ้งเขา้อบรมหลกัสตูร 
e-learning ทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบักรณีศกึษาดา้นจรรยาบรรณธรุกจิ 
หลงัจากจบหลกัสตูร เจา้หน้าทีแ่ละพนกังานจะตอ้งลงนามในเอกสาร
ขอ้ตกลงทีร่ะบุวา่ พวกเขาเขา้ใจและจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยู่เสมอ 
วธิปีฏบิตัดิงักลา่วถกูน�าไปใชก้บับรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืของ  
MC ดว้ย นอกจากนัน้ยงัมขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีน่�าไปใชก้บักลุม่ MC ทัว่ทัง้

บรษิทัไดแ้ก่ การจดัใหม้กีารอภปิรายเรือ่งการก�ากบัดแูล เพือ่สง่เสรมิ
ใหบุ้คลากรอภปิรายรว่มกนัในประเดน็เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลในสถานที่
ปฏบิตังิานแต่ละแหง่โดยใชก้รณีศกึษา (ตวัอยา่งเชน่ การฝา่ฝืนระเบยีบ
ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากมมุมองการปฏบิตังิานในส�านกังาน) การสมัมนา  
และแจกจา่ยคูม่อืถาม & ตอบจากกรณีศกึษาเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลให้
แก่พนกังาน มาตรการเหลา่น้ีถกูก�าหนดขึน้เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บุคลากรจะมี
กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่เพยีงแต่พนกังานและ 
เจา้หน้าทีข่อง MC เทา่นัน้ แต่ยงัหมายความรวมถงึบุคลากรในบรษิทั
ยอ่ยและบรษิทัในเครอืของ MC ดว้ย

การปฏบิตัขิอง MC ทัง้หมดมพีืน้ฐานมาจากจติวญิญาณแหง่การปฏบิตัติาม

กฎเกณฑ ์สิง่น้ียงัเป็นปจัจยัส�าคญัต่อการยกระดบัคณุคา่ขององคก์รโดยรวม 

และเรายงัคงยดึมัน่ในการปรบัปรงุและสง่เสรมิแผนการดา้นการก�ากบัการปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑอ์ยา่งต่อเน่ือง

ผูอ้�านวยการใหญ่และ CEO 

CEO กลุ่ม, CEO ภมิูภาค 

แต่งตัง้

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากบัดแูลกิจการ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากบัดแูลกิจการกลุ่ม 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากบัดแูลกิจการสาขาในประเทศ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากบัดแูลกิจการภมิูภาคต่างประเทศ

หวัหน้าองคก์ร (หน่วยธรุกิจ แผนก ฝ่าย, สาขา เป็นต้น) 

สัง่การ

สัง่การ

พนักงาน

Mitsubishi Corporation

แต่งตัง้

หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากบัดแูลกิจการ 

สัง่การ รายงาน

รายงานและปรกึษา

รายงานและปรกึษา 

รายงานและปรกึษา 

คณะกรรมการการก�ากบัดแูลกิจการ 

ระบบรบัแจ้งเบาะแสภายใน 

รายงาน

รายงาน
ประธาน: หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากบัดแูลกิจการ 

ตู้ไปรษณียแ์ละสายตรงถึงหน่วยงานก�ากบัดแูล 

ตู้ไปรษณียแ์ละสายตรงถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตู้ไปรษณียแ์ละสายตรงถึงท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 

ส�านักงานบริหาร: ฝ่ายกฎหมาย ส�านักงานบริหารการก�ากบัดแูลกิจการ

บริษทัย่อยและบริษทัในเครือ

ผูจ้ดัการโดยตรง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก�ากบัดแูลกิจการ 

รายงานและปรกึษา  

รายงาน
และ 

ปรกึษา

สัง่การ

พนักงาน 

รายงานและปรกึษา
รายงานและปรกึษา

(เป้าหมาย: บรษิทัสาขาทีจ่ดทะเบยีนภายในประเทศของ MC) 

กลุ่ม MC ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
หน่วยงานก�ากบัดแูลกิจการ ผา่นช่องทางตู้ไปรษณียแ์ละสายตรง 

ระบบรบัข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสภายใน

รายงานและ
ปรกึษา

29



Yorihiko Kojima
ประธานกรรมการ

Hideyuki Nabeshima
กรรมการตรวจสอบอาวโุส

Ken Kobayashi* Hideto Nakahara*

Takahisa Miyauchi* Shuma Uchino*

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

Hidehiro Konno**Ryozo Kato** Sakie T. Fukushima**
ผูอ้�านวยการใหญ่ & กรรมการ
ตวัแทน, G&S Global Advisors Inc.

Akihiko Nishiyama**
ศาสตราจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยั
ฮโิตสบึาช ิ

คณะกรรมการบรษิทั

Eiko Tsujiyama*
ศาสตราจารย,์  
บณัฑติวทิยาลยัแหง่คณะ
พาณชิยศาสตร,์ มหาวทิยาลยั
วาเซดะ

Hiroshi Kizaki Hideyo Ishino* Tadashi Kunihiro*
ทนายความประจ�า T. Kunihiro & 
Co., ทนายความ 

กรรมการตรวจสอบ

 * ในฐานะกรรมการตวัแทน
** ในฐานะผูอ้�านวยการจากภายนอกองคก์รตามมาตรา 2-15 ของกฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนบรษิทั

* ในฐานะกรรมการตรวจสอบจากภายนอกองคก์รตามมาตรา 2-16 ของกฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนบรษิทั

(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

Jun Yanai* Jun Kinukawa*

Kazuyuki Mori* Yasuhito Hirota*

ฝา่ยบรหิาร
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รองผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุส

รองผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสฝา่ยบรหิารผูอ้�านวยการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

Ken Kobayashi*

รองผูอ้�านวยการใหญ่ฝา่ยบรหิาร

เจา้หน้าทีบ่รหิาร

Yasuhiko Kitagawa
ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกวางกลยทุธ ์
และการพฒันาธุรกจิ

Kenji Yasuno
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารฝ่าย
เรอื & ยานอวกาศ

Hidemoto Mizuhara
ผูอ้�านวยการใหญ่ Mitsubishi 
International Corporation
(ควบต�าแหน่ง)
รองผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายบรหิาร,  
Mitsubishi Corporation (Americas)

Junichi Iseda
หวัหน้าเจา้หน้าทีภ่มูภิาค อนิโดนีเซยี
(ควบต�าแหน่ง)
ผูอ้�านวยการใหญ่, PT. Mitsubishi 
Corporation Indonesia

Kazuyasu Misu
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารฝา่ย
ธุรกจิผูบ้รโิภคระดบัสากล

Shinichi Nakayama
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารฝ่าย
สนิคา้เคมอุีตสาหกรรม B

Masaji Santo
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารฝ่าย
ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน

Mitsuyuki Takada
กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร Mitsubishi  
Australia Ltd.
(ควบต�าแหน่ง)
กรรมการผูจ้ดัการ Mitsubishi  
New Zealand Ltd.
(ควบต�าแหน่ง)
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ภมูภิาค เอเชยีและโอเชยีเนีย  
(โอเชยีเนีย)

Kenichi Koyanagi
ผูจ้ดัการทัว่ไป สาขานาโกย่า 

Yoichi Shimoyama
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ภมูภิาค, เอเชยีตะวนัออก
(ควบต�าแหน่ง)
ผูอ้�านวยการใหญ่, Mitsubishi  
Corporation (Hong Kong) Ltd.

Akira Murakoshi
ผูอ้�านวยการใหญ่, Mitsubishi  
Company (Thailand) Ltd.
(ควบต�าแหน่ง)
ผูอ้�านวยการใหญ่,  
Thai-MC Company Limited
(ควบต�าแหน่ง)
ผูจ้ดัการทัว่ไป, ส�านกังานหาดใหญ่,  
Mitsubishi Company (Thailand),  
Ltd.
(ควบต�าแหน่ง)
ผูจ้ดัการทัว่ไป, ส�านกังานหาดใหญ่,  
Thai-MC Company, Limited

Koichi Kitamura
ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกบรหิารกลุม่
เครือ่งจกัรกล

Masakazu Sakakida
ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ,  
Mitsubishi Corporation India  
Private Ltd.
(ควบต�าแหน่ง)
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ภมูภิาค เอเชยีและโอเชยีเนีย  
(เอเชยีใต)้

Hiroshi Nakagawa
ประธานกรรมการ TRI PETCH 
ISUZU SALES COMPANY LTD.

Kazuyuki Masu
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
แผนกบญัชอีงคก์ร

Takeshi Hagiwara
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  
ฝ่ายเคมภีณัฑพ์ืน้ฐาน A

Keisuke Hoshino
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
MITSUBISHI DEVELOPMENT 
PTY LTD.

Koichi Wada
รองหวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร
ฝ่ายธุรกจิก๊าซธรรมชาติ

Tsutomu Takanose
หวัหน้ากลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การ
อุปโภคบรโิภค ประเทศจนี

Shinya Yoshida
ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกวางกลยทุธ์
และวางแผนองคก์ร

Katsuhiro Ito
ผูช้่วยเจา้หน้าทีส่ายงานองคก์ร
อาวโุส
(งานบรหิารทัว่ไป)

Mitsumasa Icho
ผูจ้ดัการทัว่ไป  
แผนกบรหิารความเสีย่ง

Takajiro Ishikawa
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร
ฝ่ายธุรกจิจดัการสนิทรพัย์

Yasuteru Hirai
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ภมูภิาค, เอเชยีตะวนัออก 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูอ้�านวยการใหญ่, Mitsubishi 
Corporation (Shanghai) Ltd. 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, ส�านกังานเซีย่งไฮ้ 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Mitsubishi 
Corporation (Shanghai) Ltd. 
สาขาอูฮ่ ัน่ 

Noboru Tsuji
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  
ฝ่ายธุรกจิยานยนต์ 

Norikazu Tanaka
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายลงทนุทรพัยากรแร่ 

Fuminori Hasegawa
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธุรกจิปิโตรเลยีม

Yutaka Kyoya
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายทรพัยากรเพือ่การด�ารงชพี

Tetsuji Nakagawa
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายพลงังานรูปแบบใหม่และการ
ผลติกระแสไฟฟ้า

Hidenori Takaoka 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ส�านกังาน CEO  
กลุม่ธุรกจิพลงังาน 

Noriyuki Tsubonuma 
ประธานและ CEO, MITSUBISHI 
CORPORATION RTM 
INTERNATIONAL PTE. LTD. 
(ควบต�าแหน่ง) 
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายคา้ทรพัยากรแร่ 

Yasushi Okahisa 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ส�านกังาน CEO  
กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม  
โลจสิตกิส์และการพฒันา 

* เป็นคณะกรรมการบรษิทั

Hideto Nakahara*
ส่วนงานวางกลยทุธ ์และ
การพฒันาธุรกจิ ความ
สมัพนัธ์ระดบัสากล, 
ความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ  
การจดัการโลจสิตกิส์

Takahisa Miyauchi*
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารกลุม่สนิคา้เคมี

Jun Kinukawa*
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารกลุม่ผลติภณัฑ์
โลหะ

Jun Yanai*
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารกลุม่ธุรกจิ
พลงังาน 
(ควบต�าแหน่ง)
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่าย
ก�ากบัดแูลกจิการ

Yasuyuki Sugiura
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารภมูภิาค 
อเมรกิาเหนือ
(ควบต�าแหน่ง)
ผูอ้�านวยการใหญ่,  
Mitsubishi Corporation (Americas)

Toru Moriyama
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารภมูภิาค เอเชยี 
และ โอเชยีเนีย

Toshimitsu Urabe
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารกลุม่ธรุกจิบรกิาร
ดา้น IT

Eiichi Tanabe
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารกลุม่การเงนิ
ภาคอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิส์และการพฒันา

Takehiko Kakiuchi
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารกลุม่ผลติภณัฑ์
เพือ่การอุปโภคบรโิภค

Yasuhito Hirota*
การสือ่สารองคก์ร, การ
บรหิารองคก์ร, กจิการ
ดา้นบรรษทับรบิาลและ
สิง่แวดลอ้ม, กฎหมาย,  
ทรพัยากรมนุษย์

Seiji Shiraki
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารภมูภิาค 
ละตนิอเมรกิา

Shuma Uchino*
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารฝา่ยการเงนิ

Shunichi Matsui
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ภมูภิาค เอเชยีตะวนัออก 
(ควบต�าแหน่ง)
ผูอ้�านวยการใหญ่,  
Mitsubishi Corporation  
China Co., Ltd. (ควบต�าแหน่ง)
ผูอ้�านวยการใหญ่,  
Mitsubishi Corporation  
China Commerce Co., Ltd.

Kazushi Okawa
หวัหน้าเจา้หน้าที ่
ฝ่ายปฏบิตักิารกลุม่
เครือ่งจกัรกล
(ธุรกจิเครือ่งจกัร
อุตสาหกรรม, ธุรกจิ 
เรอื & ยานอวกาศ)

Kozo Shiraji
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารกลุม่
เครือ่งจกัรกล

Shigeaki Yoshikawa
ประธานเจา้หน้าที ่
บรหิารภมูภิาค  
ตะวนัออกกลางและ
เอเชยีกลาง

Kazuyuki Mori*
วางกลยทุธ์ส่วนภมูภิาค 
(ญีปุ่น่)
(ควบต�าแหน่ง)
ผูจ้ดัการทัว่ไป สาขา
คนัไซ

Hajime Hirano
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่าย
ปฏบิตักิารกลุม่ กลุม่ธุรกจิ
พลงังาน (ธุรกจิ E & P 
ธุรกจิก๊าซธรรมชาต)ิ 
(ควบต�าแหน่ง) 
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่าย
ปฏบิตักิาร ฝ่ายธุรกจิก๊าซ
ธรรมชาต ิ

Hiroshi Sakuma
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
กลุม่ธุรกจิสิง่แวดลอ้ม
และโครงสร้างพืน้ฐาน
ระดบัสากล

Yuichi Hiromoto
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่าย
ปฏบิตักิารกลุม่ กลุม่การเงนิ
ภาคอุตสาหกรรม โลจสิตกิส์
และการพฒันา (การเงนิภาค
อุตสาหกรรม, การพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์และการ
กอ่สร้าง) 
(ควบต�าแหน่ง) 
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายการเงนิอุตสาหกรรม 

Kanji Nishiura
หวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่าย
ปฏบิตักิารกลุม่ กลุม่
โลหะ 

Haruki Hayashi
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ภมูภิาค ยโุรป & แอฟรกิา
(ควบต�าแหน่ง)
กรรมการผูจ้ดัการ,  
Mitsubishi Corporation 
International (Europe) Plc.
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ขอ้มลูส�าคญัทางการเงนิ
Mitsubishi Corporation และบรษิทัในเครอื

พนัลา้นเยน

3/2558

รายรบัและรายได ้[IFRS]

3/2556 3/2557

รายรบั

ก�าไรขัน้ตน้

รายไดส้ทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

รายไดส้ทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ต่อ
หุน้ (พืน้ฐาน) (เยน)

รายไดส้ทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ต่อ
หุน้ (ปรบัลด) (เยน)

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (%)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม 
(ROA) (%)

ฐานะทางการเงนิ [IFRS]

สนิทรพัยร์วม

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่หุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (เยน) 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธ ิ(เทา่)

เงนิปนัผล

เงนิปนัผลต่อหุน้ (ส�าหรบัทัง้ปี, เยน)

อตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (%)

¥6,009.9

1,054.9

323.5

196.45

196.02

7.8

2.3

¥7,635.2

1,186.0

361.4

219.30

218.80

7.5

2.3

¥7,669.5

1,209.9

400.6

246.39

245.83

7.5

2.5

15,064.7

4,517.1

2,742.36

1.0

15,901.1

5,067.7

3,074.03

0.9

16,774.4

5,570.5

3,437.75

0.8

55.00

25

68.00

25

70.00

28

*อตัราการปนัผลส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ค�านวณจากรายไดส้ทุธทิีม่าจาก Mitsubishi Corporation ภายใต ้U.S. GAAP

สรปุขอ้มลูรายกลุม่ (รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558) [IFRS] 

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม
และโครงสรา้งพืน้ฐาน

ระดบัสากล

39.2 พนัลา้นเยน

31.6 พนัลา้นเยน

28.9 พนัลา้นเยน

20.4 พนัลา้นเยน

996.2 พนัลา้นเยน

1,578 คน

กลุม่การเงนิ 
ภาคอุตสาหกรรม 

โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา

230.2 พนัลา้นเยน

75.7 พนัลา้นเยน

33.1 พนัลา้นเยน

40.1 พนัลา้นเยน

895.8 พนัลา้นเยน

2,765 คน

กลุม่ธรุกจิพลงังาน

1,816.2 พนัลา้นเยน

59.2 พนัลา้นเยน

71.6 พนัลา้นเยน

82.3 พนัลา้นเยน

2,253.6 พนัลา้นเยน

1,568 คน

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ

852.8 พนัลา้นเยน

199.3 พนัลา้นเยน

2.7 พนัลา้นเยน

13.9 พนัลา้นเยน

4,796.8 พนัลา้นเยน

11,879 คน

กลุม่เครือ่งจกัรกล

806.7 พนัลา้นเยน

197.3 พนัลา้นเยน

33.2 พนัลา้นเยน

91.3 พนัลา้นเยน

1,999.1 พนัลา้นเยน

9,429 คน

กลุม่สนิคา้เคมี

1,462.3 พนัลา้นเยน

110.9 พนัลา้นเยน

18.8 พนัลา้นเยน

31.4 พนัลา้นเยน

975.5 พนัลา้นเยน

6,897 คน

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอุปโภคบรโิภค

2,448.6 พนัลา้นเยน

525.4 พนัลา้นเยน

20.6 พนัลา้นเยน

120.5 พนัลา้นเยน

3,144.6 พนัลา้นเยน

34,030 คน

รายรบั

ก�าไรขัน้ตน้

รายไดจ้ากเงนิลงทนุตามวธิี
สว่นไดเ้สยี (Equity Method)

รายไดส้ทุธิ

สนิทรพัยร์วม

จ�านวนพนกังาน

*รายไดจ้ากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี (Equity Method) แสดงถงึรายไดจ้ากเงนิลงทนุทีป่ระเมนิคา่ดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี
*รายไดส้ทุธแิสดงถงึรายไดส้ทุธทิีม่าจากบรษิทัใหญ่
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*รายไดส้ทุธแิสดงถงึรายไดส้ทุธทิีม่าจากบรษิทัใหญ่
*อตัราการปนัผลส�าหรบัรอบระเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ค�านวณจากรายไดส้ทุธทิีม่าจาก Mitsubishi Corporation ภายใต ้U.S. GAAP

รายรบั

รายไดส้ทุธิ

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)

สนิทรพัยร์วมและสว่นของผูถ้อืหุน้ เงนิปนัผลต่อหุน้และอตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผล

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA)

รายไดส้ทุธติ่อหุน้ (ปรบัลด)

ก�าไรขัน้ตน้

(พนัลา้นเยน)
8,000.0

(พนัลา้นเยน)
500.0

(%)
20.0

(พนัลา้นเยน)
20,000.0

(เงนิปนัผล: เยน)
70.00

(%)

30

28

26

24

22

20

18

(%)
5.0

(เยน)
300.00

(พนัลา้นเยน)
1,500.0

55.00

68.00

2.3

25

6,009.9

323.5

7.8

196.02

1,054.9

7,635.2

400.6

7.5

2.5

245.83

1,209.9

7,669.5

361.4

7.5
2.3

218.80

1,186.0

3/2556

3/2556

3/2556 3/2556

3/2556

3/2556

3/2556

15,064.7

4,517.1

15,901.1

5,067.7

16,774.4

70.00

5,570.5

สนิทรพัยร์วม เงนิปนัผลต่อหุน้

25

28

6,000.0

4,000.0

2,000.0

0
3/2556 3/2557 3/2558

1,250.0

1,000.0

750.0

500.0

250.0

0
3/2557 3/2558

400.0

300.0

200.0

100.0

0
3/2557 3/2558

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0
3/2557 3/2558

15.0

10.0

5.0

0
3/2557 3/2558

4.0

3.0

2.0

1.0

0
3/2557 3/2558

สว่นของผูถ้อืหุน้

16,000.0

12,000.0

8,000.0

4,000.0

0
3/2557 3/2558

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0

อตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผล

3/2557 3/2558
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บรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืทีส่�าคญั

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
iVision Shanghai Co., Ltd. (China)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) 

SIGMAXYZ Inc. (Japan)

Infosec Corporation (Japan)

Bewith, Inc. (Japan)

51.00

49.00 

33.75

40.00

40.00

ใหค้�าปรกึษาดา้น IT พฒันาระบบ บรกิารทางธรุกจิและดแูลรกัษา เป็นตน้ 

โซลชูัน่ทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT บรกิารอนิทเิกรตระบบ (system integration) บรกิารจดัการดา้น IT 

และการตลาดส�าหรบัผลติภณัฑ ์เป็นตน้

บรกิารใหค้�าปรกึษาดา้นธรุกจิ 

ผูใ้หบ้รกิารทัว่ไปดา้นความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

ผูใ้หบ้รกิาร จดัจา้งหน่วยงานภายนอก หรอื outsource (ศนูยต์ดิต่อ)

กลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น IT

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
Alternative Investment Capital Ltd. (Japan)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.)

Diamond Realty Management Inc. (Japan)

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.)

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.)

MC Aviation Partners Inc. (Japan)

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 LLC (U.S.A.)

MC Asset Management Europe Limited (U.K.)

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan)

DBI Management Inc. (Japan)

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore)

Yokohama Akarenga Inc. (Japan)

MC Asset Management Asia Limited (Hong Kong)

51.00

100.00

100.00

66.00

100.00

100.00

100.00

80.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

51.00

100.00

61.65

82.44

100.00

100.00

100.00

100.00

67.00

100.00

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ เป็นตน้)

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารจดัการอากาศยาน

ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารจดัการอากาศยาน

ธรุกจิเชา่เครือ่งยนต์อากาศยาน

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(เสนอขายหลกัทรพัย)์

ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารจดัการอากาศยาน

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(เสนอขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้)

ธรุกจิโลจสิตกิสค์รบวงจร, การขนสง่หลายรปูแบบระหวา่งประเทศ, ธรุกจิคลงัสนิคา้

พฒันา & ด�าเนินงานเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางการคา้

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

ธรุกจิประกนั

ธรุกจิทา่เรอืคลงัสนิคา้เทกองแหง้, ธุรกจิคลงัสนิคา้

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(ใหค้�าปรกึษาดา้นการลงทนุ)

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ/เสนอขายหลกัทรพัย)์

ธรุกจิจดัการกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

ธรุกจิจดัการกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

ระบบโลจสิตกิสเ์รอืสนิคา้เทกองแหง้

บรหิารสนิทรพัยเ์พือ่การพาณชิย์

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(เสนอขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้)

กลุม่การเงนิภาคอุตสาหกรรม โลจสิตกิส ์และการพฒันา

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
TRILITY GROUP PTY LTD (Australia)

MCKG Port Holding Corporation (Japan)

Diamond Generating Europe Limited (U.K.)

Diamond Solar Corporation (Japan)

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.)

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan)

Diamond Generating Corporation (U.S.A.)

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong)

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands)

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands)

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
Swing Corporation (Japan)

Chiyoda Corporation (Japan)

Lithium Energy Japan (Japan)

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. (Mexico)

60.00

60.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

33.33

33.73

41.94

50.00

ธรุกจิน�้า

บรหิารการลงทนุส�าหรบัธรุกจิทา่เรอื

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

ธรุกจิระบบสง่พลงังานไฟฟ้า

บรกิารหลงัการขายส�าหรบัโรงงานผลติไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

สง่ออก, น�าเขา้และคา้ชิน้สว่นอุปกรณ์โรงงานภายในประเทศ

ธรุกจิน�้า

ธรุกจิวศิวกรรมโรงงาน

ผลติและจ�าหน่ายแบตเตอรีล่เิทยีมออิอน

ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม & โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558)
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ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
Metal One Corporation (Japan)

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Singapore)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan)

Triland Metals Ltd. (U.K.)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia)

M.C. Inversiones Limitada (Chile)

MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.)

JECO Corporation (Japan)

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
Iron Ore Company of Canada (Canada)

JECO 2 Ltd. (U.K.)

60.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

70.00

100.00

26.18

50.00

ด�าเนินธรุกจิผลติภณัฑเ์หลก็กลา้

บรษิทัยอ่ยทีด่�าเนินธรุกจิรว่มกนัในการคา้ทรพัยากรโลหะ

บรษิทัคา้ทรพัยากรเหลก็ใหก้บัประเทศญีปุ่น่

นายหน้าส�าหรบัสนิคา้โภคภณัฑท์ีต่ลาดแลกเปลีย่นโลหะแหง่กรงุลอนดอน (LME)

ลงทนุ ผลติและจ�าหน่ายถ่านหนิและทรพัยากรแร่อืน่ๆ 

บรษิทัด�าเนินธรุกจิเกีย่วกบัทรพัยากรเหลก็ในละตนิอเมรกิา

ลงทนุใน Anglo American Sur, S.A. (ชลิ)ี

บรษิทัลงทนุเหมอืงทองแดง Escondida ในประเทศชลิ ี

บรษิทัลงทนุเหมอืงทองแดง Los Pelambres ในประเทศชลิ ี

กจิการเหมอืงสนิแรเ่หลก็ รวมถงึการแปรรปูและจดัจ�าหน่าย

บรษิทัลงทนุเหมอืงทองแดง Escondida ในประเทศชลิ ี

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan)

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada)

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada)

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia)

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands)

Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands)

Diamond Gas Operation Co., Ltd.  (Japan)

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands)

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada)

Diamond Resources (Canning) PT (Australia)

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia)

MC Energy, Inc. (Japan)

MCX Dunlin (UK) Limited (U.K.)

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.)

MCX Osprey (UK) Limited (U.K.)

MI Berau B.V. (The Netherlands)

Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
Astomos Energy Corporation (Japan)

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei)

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore)

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia)

65.70

67.50

100.00

100.00

80.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

56.00

100.00

100.00

49.00

25.00

39.40

50.00

ส�ารวจ พฒันาและผลติน�้ามนัในประเทศแองโกลา 

ส�ารวจ พฒันาและผลติก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดานในประเทศแคนาดา

บรษิทัลงทนุส�าหรบัธรุกจิก๊าซธรรมชาตจิากหนิดนิดานในประเทศแคนาดา

บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์�าหรบัโครงการ GTL (Gas to liquid) ในประเทศมาเลเซยี

บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์�าหรบัโครงการ Malaysia III

ส�ารวจและพฒันาไฮโดรคารบ์อนในประเทศปาปวันิวกนีิ

ตวัแทนธรุกจิ LNG และผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบัก๊าซธรรมชาตแิละขอ้มลูดา้นอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ

บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์�าหรบัโครงการ Sakhalin II ในประเทศรสัเซยี

พฒันาโครงการ LNG ในภาคตะวนัตกของประเทศแคนาดา

ส�ารวจและพฒันาน�้ามนัและก๊าซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี

ส�ารวจและพฒันาน�้ามนัและก๊าซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี

ดแูลการตลาดและจ�าหน่ายแอสฟลัทแ์ละผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม

ส�ารวจ พฒันาและผลติน�้ามนั

ส�ารวจ พฒันาและผลติน�้ามนัและก๊าซธรรมชาติ

ส�ารวจ พฒันาและผลติน�้ามนั

บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์�าหรบัโครงการ Tangguh ในประเทศอนิโดนีเซยี

ดแูลการตลาดและจ�าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม

บรษิทัส�ารวจและพฒันาน�้ามนัและก๊าซธรรมชาติ

น�าเข้า ค้าขาย แจกจ่ายภายในประเทศและจ�าหน่าย LPG

ผลิตและจ�าหน่าย LNG ในประเทศบรูไน

บริษัทถือครองหลักทรัพย์ของ P.T. Medco Energi Internasional (อินโดนีเซีย)

พัฒนาและจ�าหน่ายทรัพยากร (LNG, LPG, ก๊าซธรรมชาติเหลวและน้�ามันดิบ) ในประเทศออสเตรเลีย 

กลุม่ธรุกจิพลงังาน

MC Aviation Corporation (Japan)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
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)

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)

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. (South Korea)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore)

100.00

20.00

40.00

35.80

50.00

50.00

20.00

40.28

35.00

26.81

50.00

40.00

30.14

50.00

จ�าหน่ายและท�าการตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการบนิเชงิพาณชิย ์

ธรุกจิใหเ้ชา่ทัว่ไป

ธรุกจิใหเ้ชา่เครือ่งยนตอ์ากาศยาน

ธรุกจิใหเ้ชา่รถยนต์

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

ใหเ้ชา่รถยนต์, ขายผอ่นช�าระรถยนต์สว่นบุคคลและเพือ่การพาณชิย ์

ใหเ้ชา่ ขายผอ่นช�าระ วธิทีางการเงนิอืน่

เจา้ของผูใ้หบ้รกิารเรอืสนิคา้เทกองแหง้ และเรอืขนสง่รถยนต์

ธรุกจิบ�ารงุรกัษาเครือ่งยนตอ์ากาศยานและจ�าหน่ายชิน้สว่นเครือ่งยนต ์

จดัหาอุปกรณ์จา่ยไฟภาคพืน้ดนิส�าหรบัสนามบนิ บ�ารงุรกัษาสิง่อ�านวยความสะดวกของสนามบนิ ผลติและจ�าหน่ายรถเขน็อาหาร

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(ใหค้�าปรกึษาดา้นการลงทนุ)

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)
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ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan)

Chuo Silika Co., Ltd. (Japan)

KOHJIN Holdings Co.,Ltd. (Japan)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan)

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan)

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan)

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan)

MC Yamasan Polymers Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi International Polymer Trade Corporation (U.S.A.)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited (Japan)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan)

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. (Japan)

MC Food Specialties Inc. (Japan)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
SPDC Ltd. (Japan)

Meiwa Corporation (Japan)

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Malaysia)

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (Mexico)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela)

การตลาดของสนิคา้เคมี

ผลติซลิกิา

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. และบรษิทัรว่มทนุ 

ผลติแผน่ฟิลม์และสนิคา้เคม ี

การตลาดของผลติภณัฑป์ุ๋ ย

ผลติปุ๋ ย

ผลติภาชนะพลาสตกิใสอ่าหาร

การตลาดของวตัถุดบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ

การตลาดของวตัถุดบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ

การตลาดของสารท�าละลาย ส ีพลาสตกิเคลอืบผวิ และซลิโิคน

จ�าหน่ายสารท�าละลาย, เรซิน่เคลอืบ เป็นตน้ 

จ�าหน่ายสนิคา้เคมชีนิดพเิศษและพลาสตกิ 

บรษิทัรว่มทนุทีม่สีนิทรพัยอ์ยู่ในอุตสาหกรรมเคมอีาหาร

ผลติสารใหค้วามหวาน อาหารทางการแพทย ์เครือ่งปรงุรสและสว่นผสมเพือ่สขุภาพ 

ผลติสารสกดัจากยสีตแ์ละสว่นผสมเพือ่สขุภาพ 

ผลติเครือ่งปรงุรส เคมอีาหาร เป็นตน้ 

จ�าหน่ายเคมอีาหาร (สารใหค้วามหวาน สว่นผสมเพือ่สขุภาพ เป็นตน้) 

การลงทนุและธรุกจิปิโตรเลยีมรวมทัง้ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัปิโตรเคมี

บรษิทัการคา้

ผลติเบนซนิและพาราไซลนี

ผลติเกลอื

ผลติเมทานอล

กลุม่สนิคา้เคมี

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
Mitsubishi Corporation Technos (Japan)

MSK Farm Machinery Corporation (Japan)

Nikken Corporation (Japan)

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.)

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore)

Diamond Camellia S.A. (Panama)

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia)

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia)

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia)

The Colt Car Company Ltd. (U.K.)

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.)

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland)

MCE Bank GmbH (Germany)

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands)

MC Factoring Rus LLC. (Russia)

Zao MC Bank Rus (Russia)

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand)

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand)

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia)

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Indonesia)

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Indonesia)

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia)

Vina Star Motors Corporation (Vietnam)

Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China)

FF Sheffe B.V. (The Netherlands)

MMC Chile S.A. (Chile)

MC Autos del Peru S.A. (Peru)

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand)

Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Thailand)

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India)

100.00

100.00

96.83

100.00

100.00

100.00

95.00

90.00

52.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

88.73

93.50

100.00 

40.00

40.00

32.28

31.00

25.00

50.00

49.00

40.00

41.00

27.50

30.00

38.00

จ�าหน่ายเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรอุตสาหกรรม

จ�าหน่ายและใหบ้รกิารส�าหรบัเครือ่งจกัรกลเพือ่การเกษตรและอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก

ใหเ้ชา่และจ�าหน่ายเครือ่งจกัรกลและอุปกรณ์อืน่ๆ ส�าหรบังานก่อสรา้ง

จ�าหน่ายและใหบ้รกิารส�าหรบัเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรอุตสาหกรรม

มเีรอืในครอบครองและใหบ้รกิารเชา่เหมาล�า

มเีรอืในครอบครองและใหบ้รกิารเชา่เหมาล�า

บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต์

บรกิารดา้นคอมพวิเตอร์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต์

ธรุกจิเกีย่วเน่ืองกบัรถยนต์

บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต์

บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

ผลติรถยนต ์

ผลติและจดัจ�าหน่ายเครือ่งยนตส์�าหรบัรถยนตแ์ละชิน้สว่นเหลก็แผน่

ประกอบรถยนต์

ประกอบและจดัจ�าหน่ายรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

บรษิทัรว่มทนุด�าเนินธรุกจิเกีย่วกบัรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

จดัจ�าหน่ายรถยนต์

ผลติรถยนต์

สง่ออกและจ�าหน่ายรถยนต ์

ผลติและจ�าหน่ายรถยนต ์

กลุม่เครือ่งจกัรกล

100.00

98.50

100.00

100.00

100.00

72.83

60.59

100.00

100.00

100.00

90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

30.39

33.05

30.00

49.00

25.00
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จ�านวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นน้อยแบง่ตามการด�าเนินงาน

・จ�านวนพนกังานส�านกังานใหญ่และบรษิทัในเครอืทัง้หมด: 71,994 คน
・จ�านวนพนกังานเฉพาะทีส่�านกังานใหญ่: 5,637 คน
・บรษิทัรว่มทนุกบับรษิทัในเครอืไม่รวมอยู่ในจ�านวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นน้อย

จ�านวนบรษิทัในเครอื
และบรษิทัรว่มทนุ

สว่นน้อย

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม  
& โครงสรา้งพืน้ฐาน

ระดบัสากล

59

กลุม่การเงนิ 
ภาคอุตสาหกรรม  

โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา

87

กลุม่ธรุกจิพลงังาน

92

กลุม่ผลติภณัฑ์
โลหะ

26

กลุม่เครือ่งจกัรกล

124

กลุม่สนิคา้เคมี

52

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอุปโภคบรโิภค

111

กลุม่ธรุกจิบรกิาร
ดา้น IT

7

สว่นสายงานองคก์ร

12

บรษิทัยอ่ยใน
สว่นภมูภิาค

44

รวม

614

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan)

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico)

Rimtec Corporation (U.S.A.)

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.)

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)

21.00

49.00

35.00

49.00

40.00

29.78

20.00

20.00

20.00

30.00

แยกสนิแร่ฟอสฟอรสั / ผลติอฐิ

ผลติไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด์

ผลติเมด็พลาสตกิและสารใหส้ี

ผลติสารประกอบ PVC

ผลติสเตบไิลเซอรแ์ละสารเตมิแต่งส�าหรบัพลาสตกิ

รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร

รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร

รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ

รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ

ผลติทารเ์ตรต

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

<บริษทัย่อย>
Agrex do Brasil S.A. (Brazil)

Agrex, Inc. (U.S.A.)

Alpac Forest Products Inc. (Canada)

Art Coffee Co., Ltd. (Japan)

California Oils Corporation (U.S.A.)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia)

Cermaq Group AS (Norway)

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan)

Foodlink Corporation (Japan)

Indiana Packers Corporation (U.S.A.)

Japan Farm, Ltd. (Japan)

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan)

MC Healthcare, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Japan)

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (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)

Southern Cross Seafood S.A. (Chile)

TH Foods, Inc. (U.S.A.)

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan)

Yonekyu Corporation (Japan)

<บริษทัร่วมทนุส่วนน้อย>
Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China)

Himaraya Co., Ltd. (Japan)

Itoham Foods, Inc (Japan)

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan)

Kanro Co.,Ltd. (Japan)

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan)

Lawson, Inc. (Japan)

Life Corporation (Japan)

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)

MCC Development Corporation (U.S.A.)

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.)

Rokko Butter Co., Ltd. (Japan)

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China)

81.54 

100.00

70.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.42

80.00

70.00

65.98

80.00

100.00

100.00

92.15

62.00

59.81

74.78

64.45

100.00

100.00

100.00

99.50

53.16

81.92

71.02

20.00

20.02

24.32

26.35

30.05

48.41

32.40

23.50

30.00

30.00

28.71

20.87

20.00

รบัซือ้และจ�าหน่ายเมลด็พชื

รบัซือ้และจ�าหน่ายเมลด็พชื

ผลติและจ�าหน่ายเยือ่กระดาษ

ผลติและจ�าหน่ายเมลด็กาแฟคัว่

ผลติและจ�าหน่ายน�้ามนัและไขมนัจากพชืทีผ่า่นกระบวนการแลว้

ท�าเหมอืงทรายซลิกิาใหบ้รสิทุธิแ์ละจ�าหน่าย

ฟารม์ปลาแซลมอน แปรรปูและจ�าหน่าย

ผลติและขายสง่ผลติภณัฑจ์ากน�้าตาล

จ�าหน่ายเน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑท์ีท่�าจากเน้ือสตัว์

แปรรปูและจ�าหน่ายเน้ือสกุร

เพาะเลีย้งสตัวปี์กและสกุร แปรรปูเน้ือไก่

ภตัตาคารฟาสตฟู้์ดแบบมสีาขาและรา้นพซิซ่าแบบสง่ถงึบา้น

สนบัสนุน back office ส�าหรบัการจดัการโรงพยาบาล จ�าหน่ายเครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเภสชัภณัฑ์

ออกแบบ ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑเ์ครือ่งนุ่งหม่

ดแูลการตลาดของวสัดุก่อสรา้งและรบัเหมางานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง

จ�าหน่ายและท�าการตลาดของวสัดุบรรจุภณัฑ ์กระดาษ กระดาษแขง็และกลอ่งกระดาษลกูฟูก และสง่ออกกระดาษ

และกระดาษแขง็

ขายสง่ผลติภณัฑอ์าหาร

ผลติแป้งขา้วโพดและผลติภณัฑแ์ปรรปูทีเ่กีย่วขอ้ง

ใหเ้ชา่และจ�าหน่ายอุปกรณ์และสนิคา้ส�าหรบัการพยาบาล

โรงโม่แป้ง

ผลติและดแูลการตลาดของอาหารปศุสตัว์

ผลติสนิคา้อาหารและซอฟทด์ริง้

การตลาดของเมลด็พชื ผลติและการตลาดของอาหารปศุสตัว ์

ฟารม์ปลาแซลมอนและปลาเทราต์

ผลติขา้วเกรยีบอบกรอบ

แปรรปูและจ�าหน่ายผลติภณัฑจ์ากทะเล

จ�าหน่ายเน้ือสตัว ์ผลติและจ�าหน่ายอาหารแปรรปู

จดัจ�าหน่ายเภสชัภณัฑแ์ละวสัดทุางการแพทย์

ขายปลกีอุปกรณ์กฬีา

ผลติและจ�าหน่ายเน้ือสตัวแ์ละอาหารแปรรปู

ผลติและจ�าหน่ายน�้ามนังาและงา

ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑข์นมหวาน

ธรุกจิขนสง่และคลงัสนิคา้ทา่เรอื

แฟรนไชสข์องรา้นสะดวกซือ้ LAWSON

รา้นซุปเปอรม์ารเ์กต็แบบมสีาขา

แปรรปูแป้ง

บรษิทัรว่มทนุของบรษิทัคอนกรตีผสมเสรจ็

ผลติและท�าการตลาดปนูซเีมนต์

ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑจ์ากเนยแขง็

ขายสง่เภสชัภณัฑ์

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอุปโภคบรโิภค
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ขอ้มลูองคก์ร
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558)

ชือ่บรษิทั
Mitsubishi Corporation

วนัก่อตัง้

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

ทนุจดทะเบยีน
204,446,667,326 เยน 

จ�านวนหุน้สามญั 
1,624,036,751 หุน้ 

ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน 
โตเกยีว นาโกยา่ ลอนดอน

ส�านกังานใหญ่ 
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8086, Japan*
*ส�านกังานทีใ่ชจ้ดทะเบยีนบรษิทั 

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

จ�านวนพนกังาน
ส�านกังานใหญ่: 5,637 คน

ส�านกังานใหญ่และบรษิทัในเครอืทัง้หมด: 
71,994 คน 

จ�านวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นน้อย 
614 บรษิทั 
*ไม่รวมบรษิทัรว่มทนุกบับรษิทัในเครอืของ MC 
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