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Mitsubishi Corporation

บทนํา

Mitsubishi Corporation (MC) เป็นองคก์รธรุกจิ
สากลแบบบรูณาการทีพ่ฒันาและดาํเนินธรุกจิอยา่ง
กวา้งขวางในอตุสาหกรรมเกอืบทกุแขนง ไดแ้ก ่
การเงนิภาคอตุสาหกรรม พลงังาน ผลติภณัฑโ์ลหะ 
เคร ือ่งจกัรกล สนิคา้เคม ีและสิง่จาํเป็นตอ่การดาํรง
ชพีประจาํวนั กจิกรรมทางธรุกจิของ MC ในปัจจบุนั
ขยายขอบเขตไปไกลกวา่การคา้ขายแบบดัง้เดมิเพือ่
ใหค้รอบคลมุดา้นการลงทนุและการบรหิารธรุกจิแขนง
ตา่งๆ ซึง่รวมถงึธรุกจิพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิการ
ผลติสนิคา้เชงิอตุสาหกรรม การคา้ปลกี พลงังาน
รปูแบบใหม่ การเงนิและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ MC วา่จา้งแรงงานขา้มชาตกิวา่ 68,000 คน
เพือ่ปฏบิตังิานในสาํนักงานและบรษิทัยอ่ยกวา่ 200 
แหง่ใน 90 กวา่ประเทศทัว่โลก รวมทัง้กลุม่บรษิทัใน
เครอืขา่ยอกีประมาณ 1,200 แหง่ 
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ทุม่เทเพือ่สรา้งสงัคมแหง่
ความมัง่คัง่ทัง้ในดา้นวตัถแุละ
ดา้นจติใจ ใหค้วามสาํคญัตอ่
การปกป้องและรกัษาสิง่แวดลอ้ม
โลก

ยดึมัน่ในหลกัการความโปรง่ใส
และเปิดเผย ดาํเนินธรุกจิดว้ย
ความซือ่สตัยแ์ละเป็นธรรม

ขยายธรุกจิโดยมพีืน้ฐานอยู่บน
มุมมองเป็นสากลอยา่งรอบดา้น

ความรบัผดิชอบของ
องคก์รตอ่สงัคม

ความซือ่สตัยแ์ละ
เป็นธรรม

ความเขา้ใจในธุรกจิ
ระดบัสากล

“Shoki Hoko” “Shoji Komei” “Ritsugyo Boeki”

หลกัปรชัญาสามประการขององคก์รไดบ้ญัญตัขิึน้ในปี พ.ศ. 2477 เพือ่เป็นแนวทางการดาํเนินงานของ 
Mitsubishi Trading Company (Mitsubishi Shoji Kaisha) มทีีม่าจากหลกัการของ นาย Koyata 
Iwasaki ประธานคนทีส่ีข่อง Mitsubishi
แมว้า่ Mitsubishi Trading Company จะยตุกิจิการลงในปี พ.ศ. 2490 แต่หลกัการนีไ้ดถ้กูนํามา

ใชเ้ป็นปรชัญาองคก์รของ MC และเจตนารมณแ์หง่หลกัการยงัดาํรงอยู่ตอ่ไป ในการดาํเนินงานของฝ่าย
บรหิารและพนักงานในปัจจบุนั นอกจากน้ันหลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร ยงัทาํหนา้ทีเ่ป็นรากฐาน
ทีส่าํคญัของหลกัการบรหิารจดัการขององคก์รทีรู่จ้กักนัในนาม กลุม่บรษิทั Mitsubishi บรษิทัในกลุม่ 
Mitsubishi มบีทบาทในธรุกจิหลายสาขาโดยมปีระวตัศิาสตรแ์ละปรชัญารว่มกนั บรษิทัยงัคงเตบิโตอยา่ง
ตอ่เน่ืองดว้ยจติวญิญาณอนัแข็งแกรง่ของการแขง่ขนัทางธรุกจิฉันมติรระหวา่งกนั

กอ่ตัง้ขึน้ในชว่งครสิตท์ศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513- พ.ศ. 2522) 
Mitsubishi Shoji ไดก้อ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2497 และไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวและโอซากา้ทัง้สอง
แหง่ในปีเดยีวกนั บรษิทัประกาศแผนการบรหิารคร ัง้แรกในปี พ.ศ. 2510 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2511 บรษิทัไดร้บั
มอบหมายใหด้าํเนินโครงการขนาดใหญ่ในการพฒันาโครงการ LNG (กา๊ซธรรมชาตเิหลว)ในประเทศบรไูนซึง่ถอื
เป็นการลงทนุขนาดใหญ่คร ัง้แรกของบรษิทั บรษิทัไม่เพยีงแต่ดาํเนินกจิกรรมในดา้นการคา้เทา่น้ัน แต่ไดเ้ร ิม่ขยาย
ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและการลงทนุออกไปยงัหลายประเทศทัว่โลก ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการแรเ่หล็กและ
ถา่นหนิเพือ่การถลงุเหล็กในประเทศออสเตรเลยีและแคนาดา และธรุกจินาเกลอืในประเทศเม็กซโิก ในปี พ.ศ. 2514 
บรษิทัไดเ้ปลีย่นชือ่ทางการภาษาองักฤษเป็น “Mitsubishi Corporation”

ชว่งครสิตท์ศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523- พ.ศ. 2532)
MC เล็งเห็นความจาํเป็นทีต่อ้งคดิคน้ระบบใหม่ทีส่ามารถสรา้งผลกาํไรใหก้บับรษิทั บรษิทัเร ิม่ปรบัปรงุธรุกจิที่

ดาํเนินการอยู่แลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพ และพฒันากจิการใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ในปี พ.ศ. 2529 บรษิทัยดึเอา
นโยบายใหม่มาปรบัใชอ้ยา่งจรงิจงั โดยเปลีย่นจากการใหค้วามสนใจกบัธรุกรรมการดาํเนินงานมาเป็นการมุ่งเนน้ที่

ผลกาํไรเป็นหลกั บรษิทัยงัไดร้า่งแผนการบรหิารฉบบัใหม่ขึน้ดว้ยในปีเดยีวกนั 

ชว่งครสิตท์ศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533- พ.ศ. 2542)
ในปี พ.ศ. 2535 MCประกาศใชน้โยบายบรหิารใหม่โดยมสีาระสาํคญัคอื เพือ่เปลีย่นบรษิทัใหเ้ป็น “องคก์รระดบั
สากลทีม่ ัน่คง” MC เร ิม่ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการดาํเนินงานโดยรวมของบรษิทัและการเพิม่คณุคา่ในสนิทรพัย ์
ของบรษิทัใหม้ากขึน้ เราทุม่เทความพยายามในการขยายกจิการและบคุคลากรออกไปหลายประเทศทัว่โลก ในปี 
พ.ศ. 2541 MCประกาศแผน “MC2000” เพือ่นําเสนอแนวทาง “Select & Focus” สาํหรบัธรุกจิ เพือ่เพิม่ความ
แข็งแกรง่ใหก้บัธรุกจิสาขาตา่งๆ ทีอ่ยู่ในแผนกลยทุธ ์และมุ่งเนน้นโยบายทีใ่หค้วามสาํคญักบัลกูคา้ แผนฉบบัใหม่นี้

เป็นเคร ือ่งมอืในการเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัรากฐานของบรษิทัและปูทางไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืงในอนาคต

ชว่งครสิตท์ศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543- พ.ศ. 2552)
ในปี พ.ศ. 2544 MC ประกาศแผน “MC2003” เพือ่เป็นพมิพเ์ขยีวเชงิรกุฉบบัใหม่สาํหรบัการเตบิโตทางธรุกจิ 
มเีนือ้หาครอบคลมุการขยายหว่งโซค่ณุคา่ของบรษิทั เพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัความสามารถในการทาํกาํไร และ
กลยทุธท์ีมุ่่งเนน้การสรา้งธรุกจิใหม่ ปี พ.ศ. 2547 บรษิทัเปิดแผน “INNOVATION 2007” ทีส่ถาปนา MC เป็น 
“นักบกุเบกิอตุสาหกรรมใหม่” โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่เปิดศกัราชใหม่และเตบิโตไปพรอ้มกบัสงัคม ปี พ.ศ. 2550 MC 
กอ่ตัง้กลุม่นวตักรรมทางธรุกจิและกลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันาขึน้มาใหม่ จากน้ันในปี 
พ.ศ. 2551 MC ประกาศใชแ้ผนการบรหิารทีม่ชี ือ่วา่ “INNOVATION 2009” ปี พ.ศ. 2552 MC จดัระบบกลุม่
นวตักรรมทางธรุกจิใหม่และจดัตัง้สว่นพฒันาองคก์รขึน้

ชว่งครสิตท์ศวรรษ 2010 (พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2562)
ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2553 MC จดัระบบใหม่และเพิม่ศกัยภาพของสว่นพฒันาองคก์รโดยกอ่ตัง้สองกลุม่ใหม่ขึน้ 
ไดแ้ก ่กลุม่พฒันาธรุกจิสิง่แวดลอ้มระดบัสากล และกลุม่ธรุกจิบรกิาร ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 MC ประกาศ
ใชแ้ผนการบรหิารฉบบัใหม่มชี ือ่วา่ “Midterm Corporate Strategy 2012” มเีป้าหมายเพือ่เพิม่ความแข็งแกรง่
ใหก้บัแพลตฟอรม์การบรหิารโดยมพีืน้ฐานมาจากโมเดลการกระจายธรุกจิ และในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
บรษิทัประกาศใชก้ลยทุธอ์งคก์รฉบบัใหม่มชี ือ่วา่ “New Strategic Direction-Charting a new path toward 
substainable growth” ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไดป้ระกาศแผนบรหิารฉบบัใหม่ชือ่วา่ “Midterm 
Corporate Strategy 2018” โดยไดว้างกรอบภาพรวมของกลุม่ MC ในชว่งประมาณปี พ.ศ. 2563 ทีเ่ราตัง้เป้า
เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัพอรต์โฟลโิอดว้ยการเพิม่รายไดจ้ากธรุกจิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากร

ปรชัญาองคก์ร - หลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร ประวตัคิวามเป็นมา

(การตคีวามหลกัปรชัญาสามประการขององคก์รในยคุปัจจบุนัตามความเห็นชอบในทีป่ระชมุ Mitsubishi Kinyokai ของบรษิทั ทีป่ระชมุเดยีวกนันีไ้ด ้
สถาปนากลุม่บรษิทั Mitsubishi ขึน้ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2544)
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ญีปุ่่น
ซปัโปโร
เซน็ได
นาโกยา่
นีงะตะ
โทยามะ
ชซิโุอะกะ
โอซากา้
ทาคามตัสึ
ฮโิรชมิา
ฟุกโุอกะ
นะฮะ

อเมรกิาเหนือ
นิวยอรค์
ซานฟรานซสิโก
ซแีอตเทลิ
ซลิคิอนวลัเลย ์
ลอสแองเจลสิ
ฮุสตนั
วอชงิตนั ด ีซี
ดลัลสั
พติสเ์บริก์
บอสตนั
ทคัสนั
แวนคเูวอร ์
โตรอนโต

เม็กซโิกซติี ้

เกเรตาโร

ละตนิอเมรกิา
กวัเตมาลาซติี ้

ปานามาซติี ้

กโีต
ลมิา
ลาปาซ
โบโกตา
ซานดเิอโก ้
การากสั
เปอรโ์ตออรแ์ดซ
อะซนุซอิอง
บวัโนสไอเรส
เซาเปาโล
รโิอเดอจาเนโร
เบโลโอรซีอนชี
ซานโตส
ปารานากวั 
ฮาวานา 

ยุโรป และ แอฟรกิา
ลอนดอน
แมดรดิ
ปารสี
บรสัเซลส ์

อมัสเตอดมัส ์
ดสึเซลดอรฟ์
แฟรงกเ์ฟิรต์
เบอรล์นิ
มลิาน
ออสโล
ปราก
สตอกโฮลม์
วอรซ์อ
บคูาเรสต ์
เบลเกรด
เอเธนส ์
โซเฟีย
มอสโคว
วลาดวิอสต็อก
ยชุโน ซาฮาลนิสค ์
เคยีฟ
โจฮนัเนสเบริก์
ดาการ ์
คาซาบลงักา
อาบจีาน
แอลเจยีร ์
เลกอส
ตนิูส
มาปโูต
ไนโรบี
แอดดสิอาบาบา

ดารเ์อสซาลาม

ตะวนัออกกลาง และ 
เอเชยีกลาง
อสิตนับลู
องัการา
บากู
อาชกาบตั
ทาชเคนต ์
อสัตานา
อลัมาตี
ดไูบ
ไคโร
เทลอาวฟี
รอมลัลอฮ ์
อมัมาน
รยิาด
เจดดะห ์
อลั โคหบ์าร ์
บาสรา
โดฮา
อาบดูาบี
มสักตั
คเูวต
เตหะราน

เอเชยีตะวนัออก
อลูานบาตอร ์
ปักกิง่
กวา่งโจว
เซนิเจิน้
อูฮ่ ัน่
เทยีนจนิ
เซ ีย่เหมนิ
หนานจงิ
ชงิเตา่
เซ ีย่งไฮ ้
ตา้เหลยีน
ฮ่องกง
ไทเป

เอเชยี และ โอเชยีเนีย
การาจี
อสิลามาบดั
ลาฮอร ์
นิวเดลี
มุมไบ
กลักตัตา
เจนไน
บงัคาลอร ์
โคลอมโบ
ธากา
ยา่งกุง้

เนปีดอว ์
กรงุเทพฯ 
หาดใหญ่
กวัลาลมัเปอร ์
บนิตลูู
สงิคโปร ์
พนมเปญ
เวยีงจนัทน์
ฮานอย 
โฮจมินิหซ์ติี ้

จารก์าตา้
สรุาบายา
บนัดารเ์สรเีบกาวนั
มะนิลา
นูเมอา
เมลเบริน์
ซดินีย ์
เพริธ์
บรสิเบน
เมาทเ์วเวอรล์ยี ์
โอค๊แลนด ์
โซล
กวางยาง
โพฮงั

สถานทีต่ ัง้ของสาํนักงาน และเครอืขา่ย MC

อเมรกิาเหนือ

สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย 20 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 213 แหง่ 

ละตนิอเมรกิา

สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย 20 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 125 แหง่ 

เมือ่เศรษฐกจิโลกมแีนวโนม้ทีจ่ะเช ือ่มโยงถงึกนัและประชาคมระหวา่ง
ประเทศมกีลไกทีซ่บัซอ้นมากขึน้ การวเิคราะหแ์นวโนม้ของโลกถอืเป็น
ความทา้ทายอยา่งมาก แมก้ารป้องกนัความเสีย่งในดา้นเศรษฐกจิ 
การเมอืง ภมูริฐัศาสตร ์และดา้นอืน่ๆ จะมคีวามสาํคญั แต่ในเวลา
เดยีวกนับรษิทัตอ้งเดนิหนา้แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเตบิโตอยา่ง
เหมาะสม ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มของการดาํเนินธรุกจิทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ขอ้เท็จจรงิคอื เรามเีครอืขา่ยทัว่โลกซึง่ประกอบไปดว้ยสาํนักงานและ

บรษิทัยอ่ยมากกวา่ 200 แหง่และบรษิทัในกลุม่ประมาณ 1,200 แหง่ ที่

ต ัง้อยู่ในกวา่ 90 ประเทศทัว่โลก 
ผูบ้รหิารสาํนักงานและบรษิทัยอ่ยของ MC คอืตวัแทนของกลุม่ MC 

ในประเทศและภมูภิาคตา่งๆทัว่โลกไดถ้อืเอาจดุแข็งของบรษิทัซ ึง่ถอืเป็น
องคก์รธรุกจิครบวงจรระดบัโลก เพือ่จดัหาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนแ์ละ
สนับสนุนการดาํเนินกจิกรรมของกลุม่ MC 

โครงสรา้งการดาํเนินงานระดบัสากลของเราประกอบไปดว้ยประเทศ
ญีปุ่่ นและภมูภิาคหลกัในตา่งประเทศอกี 6 ภมูภิาค ไดแ้ก ่อเมรกิาเหนือ 
ละตนิอเมรกิา ยโุรปและแอฟรกิา ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง เอเชยี
ตะวนัออก และเอเชยีและโอเชยีเนีย แตล่ะภมูภิาคมปีระธานเจา้หนา้ที่

บรหิารภมูภิาค (CEO ภมูภิาค) เป็นผูบ้รหิารบรษิทัยอ่ยและบรษิทัใน
เครอืภายในภมูภิาคดงักลา่ว โดยมภีารกจิในการจดัการกบัปัญหาทัว่ไป
ทีพ่บในภมูภิาคและเป็นผูนํ้าการพฒันาธรุกจิในรปูแบบทีส่ามารถกา้ว
ขา้มพรมแดนของประเทศหรอืภมูภิาคตา่งๆได ้

CEO ภมูภิาคพรอ้มดว้ยผูบ้รหิารสาํนักงานและบรษิทัยอ่ยรวมทัง้
กลุม่บรษิทัของ MC ปฏบิตังิานรว่มกนัในการเลอืกใชค้วามชาํนาญและ
ทรพัยากรอยา่งระมดัระวงั เพือ่รบัมอืกบัสถานการณแ์ละความตอ้งการ
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะสาํหรบัแตล่ะภมูภิาคของโลกอยา่งตอ่เน่ือง และเพิม่
คณุคา่ใหก้บัองคก์รกลุม่ MC โดยอยู่บนพืน้ฐานของการทาํงานรว่มกนั 

เครอืขา่ยทัว่โลก
MC มสีาํนักงาน และบรษิทัยอ่ยกวา่ 200 แหง่ รวมทัง้สาํนักงานทีต่ ัง้อยู่ในประเทศญีปุ่่ น บรษิทัดาํเนินธรุกจิรว่มกบั

กลุม่บรษิทัประมาณ 1,200 แหง่ทีต่ ัง้อยู่ในกวา่ 90 ประเทศทัว่โลก 

(ขอ้มูล ณ วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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สาํนักงาน
ใหญ่

ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง

สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย 34 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 5 แหง่ 

ยโุรปและแอฟรกิา

สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย 41 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 194 แหง่ 

เอเชยี และโอเชยีเนีย

สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย 52 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 223 แหง่ 

เอเชยีตะวนัออก

สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย 25 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 82 แหง่ 

ญีปุ่่ น

สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย 27 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 355 แหง่ 

สาํนกังานใหญ่: โตเกยีว
จาํนวนสาํนกังานในประเทศญีปุ่่น: 27 แหง่
(รวมสาํนกังานสงักดัสาขา หรอื Annex Offices 16 แหง่)
จาํนวนสาํนกังานและบรษิทัย่อยในตา่งประเทศ: 192 แหง่
(รวมสาํนกังานโครงการ 34 แหง่)

* ตาํแหน่งของสาํนักงานและบรษิทัยอ่ยจะมสีญัลกัษณก์าํกบั 
(ไม่รวมสาํนักงานโครงการและสาํนักงานสงักดัสาขาในประเทศญีปุ่่ น)

* อา้งองิจากหวัหนา้สาํนักงานและบรษิทัยอ่ย MC (ไม่รวมสาํนักงาน
โครงการและสาํนักงานสงักดัสาขาในญีปุ่่ นและในตา่งประเทศ) 

* ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 โดยเป็นการทาํบญัชี
งบการเงนิรวมของบรษิทัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง (แตไ่ม่รวมสาํนักงาน
ภมูภิาคและบรษิทัยอ่ยอืน่ๆของ MC 45 แหง่ทีใ่ชว้ธิกีารทาํ
บญัชงีบการเงนิรวม) 

จาํนวนบรษิทัในกลุ่ม: 1,197 แหง่ 
(บรษิทัในเครอื 770 แหง่ และบรษิทัรว่มทุน
สว่นน้อย 427 แหง่) 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาคของ MC
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สาํนักงาน CEO กลุม่ธรุกจิบรกิาร
ดา้น IT 

ฝ่ายธุรกจิบรกิารดา้น IT 

แผนกวางแผนดา้น IT

กลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น IT

แผนกตรวจสอบภายใน 

แผนกกลยทุธแ์ละ
วางแผนองคก์ร

สาํนักงานกรรมการ
ตรวจสอบและกาํกบัดแูล 

แผนกสือ่สารองคก์ร 

แผนกบรหิารองคก์ร 

แผนกกจิการดา้นบรรษทับรบิาลและ
สิง่แวดลอ้ม 

แผนกกฎหมาย 

แผนกทรพัยากรบคุคลระดบัสากล

แผนกวางกลยทุธแ์ละประสานงานระดบัสากล 

แผนกวางแผนและวจิยั 

แผนกความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
ระหวา่งประเทศ

แผนกการจดัการโลจสิตกิส ์

แผนกบญัชอีงคก์ร 

แผนกบรหิารความเสีย่ง 

แผนกการเงนิ 

แผนกทีป่รกึษาโครงสรา้งทางการ
เงนิและ M&A 

แผนกนักลงทนุสมัพนัธ ์

สว่นสายงานองคก์รคณะกรรมการ
ธรรมาภบิาล
และคา่ตอบแทน

ผูอ้าํนวยการ
ใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารกรรมการ

ตรวจสอบและ
กาํกบัดแูล 

ทีป่ระชมุใหญ่
ผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
กาํกบัดแูล 

คณะกรรมการ
บรษิทั

คณะกรรมการ
ทีป่รกึษา

ระหวา่งประเทศ

คณะกรรมการวางกลยทุธท์างธรุกจิ 

คณะกรรมการวางกลยทุธท์างการ
ตลาด 

คณะกรรมการการกาํกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทั
บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

คณะกรรมการกาํกบัการเปิดเผยขอ้มูล

กลยทุธท์างการตลาด 

หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูล
กจิการ 

รองผูจ้ดัการใหญ่ กจิการดา้น
บรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายสารสนเทศ

*โครงสรา้งองคก์รของสาํนักงานใหญ่

สาํนักงาน CEO กลุม่ธรุกจิ
สิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐาน
ระดบัสากล 

แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม
และโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

ฝ่ายธุรกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ฝ่ายพลงังานรูปแบบใหม่
และการผลติกระแสไฟฟ้า 

ฝ่ายธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

สาํนักงาน CEO กลุม่การเงนิภาค
อตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละ 
การพฒันา 

แผนกบรหิารกลุม่การเงนิภาค
อตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละ
การพฒันา 

ฝ่ายธุรกจิจดัการสนิทรพัย ์

ฝ่ายการเงินภาคอตุสาหกรรม 

ฝ่ายการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
และงานกอ่สรา้ง

ฝ่ายโลจสิตกิส ์

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา

สาํนักงาน CEO กลุม่ธรุกจิพลงังาน 

แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิพลงังาน 

ฝ่ายธุรกจิ E&P 

ฝ่ายธุรกจิกา๊ซธรรมชาต ิ

ฝ่ายธุรกจิปิโตรเลยีม 

ฝ่ายธุรกจิคารบ์อนและ LPG

กลุม่
ธรุกจิพลงังาน

สาํนักงาน CEO กลุม่ผลติภณัฑ ์
โลหะ 

แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 

ฝ่ายธุรกจิเหล็ก 

ฝ่ายการคา้ทรพัยากรแร่

ฝ่ายลงทุนทรพัยากรแร่

กลุม่
ผลติภณัฑโ์ลหะ

สาํนักงาน CEO กลุม่เคร ือ่งจกัรกล 

แผนกบรหิารกลุม่เคร ือ่งจกัรกล 

ฝ่ายธุรกจิเคร ือ่งจกัร
อตุสาหกรรม 

ฝ่ายธุรกจิเรอืและยานอวกาศ

ฝ่ายธุรกจิยานยนต ์

ฝ่ายธุรกจิ Isuzu

กลุม่
เคร ือ่งจกัรกล

สาํนักงาน CEO กลุม่สนิคา้เคม ี

แผนกบรหิารกลุม่สนิคา้เคม ี

แผนก Phoenix 

แผนกโครงการ Saudi 
Petrochemical 

ฝ่ายสนิคา้เคมอีตุสาหกรรม A 

ฝ่ายสนิคา้เคมอีตุสาหกรรม B 

ฝ่ายสนิคา้เคมเีฉพาะ 

ฝ่ายวทิยาศาสตรช์วีภาพ

กลุม่
สนิคา้เคมี

สาํนักงาน CEO กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอปุโภคบรโิภค 

แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอปุโภคบรโิภค 

ฝ่ายคา้ปลกี 

ฝ่ายจดัจาํหน่ายสนิคา้เพือ่การ
ดาํรงชพี 

ฝ่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภคเพือ่
การดาํรงชพี 

ฝ่ายผลติภณัฑอ์าหารสด 

ฝ่ายทรพัยากรสนิคา้เพือ่การดาํรงชพี 

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอปุโภคบรโิภค

โครงสรา้งองคก์ร (ขอ้มูล ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2559)
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TCSJ เป็นกจิการรว่มทนุระหวา่ง MC และ Tata Consultancy 
Services (TCS) ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2557 TCSJ เป็นผู ้
ใหบ้รกิารการนํา IT และความรูด้า้นอตุสาหกรรมทีท่นัสมยั
มาใชใ้นการแกไ้ขการดาํเนินงานทางธรุกจิทีต่รงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยทมีผูเ้ช ีย่วชาญสาขา IT ทีม่คีวามรูด้า้น
ภาษาญีปุ่่ นกวา่ 2,400 คน และเครอืขา่ยวศิวกรทัว่โลกกวา่ 
340,000 คน

ธรุกจิออกแบบและตดิตัง้ระบบ (ญีปุ่่ น) 

Tata Consultancy Services Japan (TCSJ)
การเรง่ปฏรูิปธุรกจิดว้ยบรกิาร IT ไรพ้รมแดนทีช่ว่ยเพิม่
ความสามารถในการแข่งขนั 

MC เปิดดาํเนินการศนูยข์อ้มูลทีเ่มอืงมติะกะมาตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2527 และไดเ้ปิดใชอ้าคารแหง่ใหม่บนพืน้ทีเ่ดยีวกนั
ในปี พ.ศ. 2556 ศนูยข์อ้มูลมติะกะตัง้อยูบ่นพืน้ดนิทีม่ี
ความมัน่คงพรอ้มตดิตัง้ระบบป้องกนัความเสยีหายจาก
แผ่นดนิไหวแบบแยกฐานและระบบปรบัอากาศจากภายนอก 
ใหบ้รกิารทีห่ลากหลายเพือ่รองรบัผูใ้ชบ้รกิารศนูยข์อ้มูล
และความสะดวกในการเดนิทางจากใจกลางกรงุโตเกยีว

ธรุกจิศนูยข์อ้มูล (ญีปุ่่ น) 

Mitaka Data Center 
ศูนยข์อ้มูลทีท่นัสมยัทีสุ่ด 

MC Data Plus (MCDP)กอ่ตัง้ขึน้โดยการนําบรกิาร
คลาวดท์ีถ่อืกาํเนิดโดยการสนับสนุนของ MC เขา้
จดทะเบยีน ซึง่บรกิารคลาวดนี์ถ้อืครองสว่นแบง่การตลาด
สงูสดุในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งและถกูใชง้านในบรษิทั
กอ่สรา้งกวา่ 30,000 แหง่และสถานทีก่อ่สรา้งอกีกวา่ 
10,000 แหง่ MCDP อยู่ระหวา่งขยายธรุกจิใหค้รอบคลมุ
บรกิารวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่และทีป่รกึษาดา้นการ
วเิคราะหข์อ้มูล 

ธรุกจิใหบ้รกิารคลาวด ์(ญีปุ่่ น) 

MC Data Plus Inc. (MCDP)
การใชค้วามเชีย่วชาญดา้น IT เพิม่ศกัยภาพ
องคก์ร บุคลากรและอตุสาหกรรม

กลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น IT
กลุม่ธรุกจิบรกิารมหีนา้ทีจ่ดัหาฟังกช์ ัน่ทางดา้น IT ทีจ่าํเป็นสาํหรบัธรุกจิของกลุม่ MC และ

ธรุกจิของลกูคา้รวมไปถงึการลงทนุและการจดัการเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงค ์

ขา้งตน้

IT จดัวา่เป็นเคร ือ่งมอืทีจ่าํเป็นสาํหรบัการดาํเนินธรุกจิทกุประเภท เพือ่ใหท้นัตอ่การ

เปลีย่นแปลงของภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิ อาท ิความกา้วหนา้ของสงัคมแบบดจิติอลและความ

หลากหลายทางธรุกจิ สง่ผลใหค้วามตอ้งการดา้น IT มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ในระดบัโลก 

นอกจากน้ันแลว้ยงัมบีทบาทในการพฒันาและจดัหาบรกิารดา้น IT เพือ่กระตุน้การตอบสนอง

และความสามารถในการแขง่ขนัระดบัโลกผ่านความรว่มมอืกบัหุน้สว่นธรุกจิทัง้ในประเทศญีปุ่่ น

และตา่งประเทศ เรามสีว่นสนับสนุนในการยกระดบัคณุคา่องคก์รภายใน MC และลกูคา้รวมถงึ

การขยายตวัทางธรุกจิอยา่งตอ่เน่ือง โดยสง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์าก IT ในธรุกจิ

ฝ่ายธุรกจิ
บรกิารดา้น IT

ฝ่ายธรุกจิบรกิารดา้น IT เป็นผูใ้หบ้รกิาร IT ครบวงจรทีส่ามารถปรบัเปลีย่นใหต้รงตามความตอ้งการ
และมศีกัยภาพในการแขง่ขนัระดบัโลก เพือ่สนับสนุนการแกปั้ญหาของลกูคา้ ปรบัปรงุกระบวนการ
ทางธรุกจิ และเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์ร โดยดาํเนินการผ่านธรุกจิตา่งๆ ไดแ้ก ่ธรุกจิออกแบบและตดิตัง้
ระบบ ธรุกจิบรกิารคลาวด ์ธรุกจิศนูยข์อ้มูล ธรุกจิทีป่รกึษา เป็นตน้ นอกจากนีด้ว้ยการใชป้ระโยชน์
จากความกา้วหนา้ของระบบดจิติอล เราไดนํ้าเอาประสบการณแ์ละผลลพัธป์รมิาณมหาศาลที ่MC 
รวบรวมจากอตุสาหกรรมตา่งๆ ไปใชเ้พือ่สรา้งสรรคธ์รุกจิในแนวทาง “การเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรมสู่
ยคุดจิติอล” อกีดว้ย 

การออกแบบและตดิตัง้ระบบระดบัโลก / บรกิารคลาวด ์/ บรกิารเอาทซ์อรส์ดา้น IT / บรกิารดา้น
ความปลอดภยัทางขอ้มูล / บรกิารใหค้าํปรกึษา / พฒันาธรุกจิดจิติอล 

แผนกวางแผน
ดา้น IT

แผนกวางแผนดา้น IT มหีนา้ทีร่บัผดิชอบการวางแผนกลยทุธท์างดา้น IT ของ MC ทัง้องคก์ร 
รวมทัง้การออกแบบแนวนโยบายและมาตรการตา่งๆ ทางดา้น IT ไปตลอดจนถงึการลงทนุและการ
บรหิารตน้ทนุ ความตอ้งการทางธรุกจิของกลุม่ MC มคีวามหลากหลายมากขึน้และกระจายตวัออก
ไปทัว่โลก ในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยทีางดา้น IT ก็มกีารพฒันาอยา่งไม่หยดุยัง้ แผนกวางแผนดา้น 
IT มหีนา้ทีต่อบสนองอยา่งรวดเรว็ใหท้นัตอ่ความเปลีย่นแปลงเหลา่นี ้เราไม่เพยีงทาํงานรว่มกนัเพือ่
ปรบัใชม้าตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT ของ MC ทัว่ทัง้บรษิทัเทา่น้ัน แต่ยงัทาํหนา้ทีนํ่าเสนอและสง่เสรมิ
การควบคมุภายในดา้น IT และมาตรการความปลอดภยัของขอ้มูลอกีดว้ย 

ธรุกจิบรกิารดา้น IT 
พฒันาธรุกจิดจิติอล 

MIC Business Solutions Inc. (MIBS) 
บรกิารดา้น IT 
(สหรฐัอเมรกิา) 

สาํนกังาน MIC สาขาซลิคิอนวลัเลย ์
(สหรฐัอเมรกิา) 

Infosec Corporation ความปลอดภยัทางขอ้มูล (ญีปุ่่ น) 
SIGMAXYZ Inc. ทีป่รกึษา (ญีปุ่่ น) 
สาํนกังานใหญ่ MC (ญีปุ่่ น) 

Tata Consultancy Services (อนิดยี) 

iVision Shanghai Co., Ltd. 
บรกิารดา้น IT 

(จนี) 
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MC มกีจิการรว่มทนุกบั SBM Offshore ผูนํ้าธรุกจิ 
FPSO ระดบัโลกเพือ่ใหบ้รกิารเชา่เหมา ดาํเนินการและ
บาํรงุรกัษาระบบ FPSO ทัง้สามโครงการสาํหรบัการพฒันา
แหลง่นํา้มนักน้ทะเลและกา๊ซธรรมชาต ิFPSO มกีาํลงัการ
ผลติรวมกนัประมาณ 150,000 บารเ์รล/วนั โดยจะสง่มอบ
นํา้มนัใหก้บั Petrobras บรษิทันํา้มนัแหง่ชาตขิองบราซลิ
เป็นระยะเวลา 20 ปี 

ธรุกจิ FPSO (Floating Production Storage and Offloading) (บราซลิ) 

FPSO for Petrobras
ใหเ้ชา่เหมา ดาํเนินการและดูแลรกัษา FPSO สาํหรบั
โครงการพฒันาแหล่งน้ํามนักน้ทะเลขนาดใหญ่ 

DGC กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 1999 เพือ่ดาํเนินธรุกจิ
การผลติกระแสไฟฟ้าระดบัภมูภิาคของ MC โรงไฟฟ้าที่
บรษิทัเป็นผูพ้ฒันา กอ่สรา้ง ดาํเนินการและดแูลรกัษา
ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาต ิ9 แหง่และโรงไฟฟ้าพลงัลม
อกี 2 แหง่ (กาํลงัการผลติรวม 2,500MW) นอกจากนี ้
DGC อยู่ระหวา่งทาํการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ
เพิม่เตมิอกีสองแหง่ซึง่มกีาํลงัการผลติรวมกนั 820MW 

ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (สหรฐัอเมรกิา) 

Diamond Generating Corporation (DGC)  
พฒันาธุรกจิจากไฟฟ้าทีผ่ลติในอเมรกิาเหนือ 

ในปี พ.ศ. 2556 MC กอ่ตัง้บรษิทั DGE ขึน้เพือ่ดาํเนิน
ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้าโดยเอกชนรายใหญ่ (IPP) ใน
ยโุรปและตะวนัออกกลาง DGE ทาํงานรว่มกบัพนัธมติร
ช ัน้นําในทอ้งถิน่อยา่งใกลช้ดิเพือ่เขา้ซ ือ้สนิทรพัยต์า่งๆ 
ในภาคพลงังานหมุนเวยีน เชน่ พลงังานลมนอกชายฝ่ัง 
เป็นตน้ ปัจจบุนั DGE มกีาํลงัการผลติไฟฟ้า 500MW และ
มเีป้าหมายจะเพิม่กาํลงัการผลติเป็น 1,200MW ภายในปี 
พ.ศ. 2563 

ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (สหราชอาณาจกัร)

Diamond Generating Europe (DGE)
พฒันาธุรกจิจากไฟฟ้าทีผ่ลติขึน้ในพืน้ที ่

SS ใหบ้รกิารนํา้แบบครบวงจรสาํหรบัผูใ้ชนํ้า้ 1.6 ลา้นรายในพืน้ที่
สแตฟฟอรด์เชอรต์อนใตแ้ละเมอืงเคมบรดิจ ์ธรุกจินํา้ของบรษิทั
ครอบคลมุตัง้แต่การถอืกรรมสทิธิ ์การบาํรงุรกัษาและการดาํเนินกจิการ
ดา้นนํา้ ไปจนถงึการลงทนุในสนิทรพัยแ์ละการบรหิารลกูคา้ นอกจากนี ้
SS ยงัมบีรกิารดา้นวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบันํา้และสว่นใหบ้รกิารลกูคา้ที่
ครอบคลมุทัง้ประเทศผ่านศนูยบ์รกิารกวา่ 30 แหง่ทัว่สหราชอาณาจกัร 

ธรุกจินํา้ (สหราชอาณาจกัร) 

South Staffordshire
บรกิารน้ําประปาทีค่รอบคลุมต ัง้แต่การดาํเนินงานและ
บํารุงรกัษา การลงทุนในสนิทรพัยท์ีถ่อืครองไปจนถงึการ
บรหิารลูกคา้และบรกิารชาํระเงิน 

Doha Metro แลน่ผ่านเมอืงโดฮา ขณะนีอ้ยู่ระหวา่ง
การกอ่สรา้ง 3 เสน้ทางคอื สายสแีดง สเีขยีวและสี
ทอง ประกอบไปดว้ย 37 สถานีครอบคลมุระยะทาง
ทัง้สิน้ 86 กโิลเมตร 

รถไฟ (กาตาร)์ 

Doha Metro  
ระบบรถไฟใตด้นิแบบอตัโนมตัเิตม็รูปแบบระบบ
แรกของรฐักาตาร ์อยู่ระหวา่งการกอ่สรา้ง 

โรงไฟฟ้า Tuxpan 
การผลติกระแสไฟฟ้า  
(เม็กซโิก) 

Aurora Solar PV Power Plant (กาํลงัดาํเนินการ) 
การผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

(แคนาดา) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัถา่นหนิ Cochrane 
การผลติกระแสไฟฟ้า  
(ชลิ)ี 

Diamond Transmission Corporation Limited 
ธรุกจิสายสง่ไฟฟ้า (สหราชอาณาจกัร) 

Lithium Energy and Power GmbH 
แบตเตอร ีล่เิทยีมไอออน 
(เยอรมนั) 

TCV Stevedoring Company S.A. 
ทา่เรอื 
(สเปน) 

Calik Enerji 
Plant EPC 
(ตรุก)ี 

กอ่สรา้งโรงงานผลติปุ๋ยขนาดใหญ่ 
Plant EPC 
(เตริก์เมนิสถาน) 

กอ่สรา้งโรงงานผลติปุ๋ยขนาดใหญ่ 
Plant EPC (Engineering, Procurement, Construction)  
(อซุเบกสิถาน) 

กอ่สรา้งโรงงานผลติ
เหล็กแผ่นรดีรอ้น 
Plant EPC 
(อนิเดยี) 

Metito 
ธรุกจินํา้ 
(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 

Cairo Metro 
รถไฟ 

(อยีปิต)์ 

Dubai Metro 
รถไฟ 

(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. 
สนามบนิ 

(เมยีนมาร)์ 

กอ่สรา้งสนามบนินานาชาตอูิลนับาตอรแ์หง่ใหม่ 
สนามบนิ 

(มองโกเลยี) 
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Lithium Energy Japan เป็นผูผ้ลติรายใหญ่รายแรกของ
โลก ผูพ้ฒันา ผลติและจาํหน่ายแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออน
ความจสุงูทีม่ปีระสทิธภิาพสงู นอกจากจะเป็นสว่นประกอบ
ในรถยนตแ์บบไฮบรดิรุน่ “Outlander” ของ MMC แลว้ 
บรษิทัยงัจาํหน่ายแบตเตอร ีใ่หก้บัผูผ้ลติรถยนตใ์นยโุรปอกี
หลายราย 

ธรุกจิแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออน (ญีปุ่่ น) 

Lithium Energy Japan
ผลติแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนความจุสูงในระดบั
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2552 MC กอ่ตัง้บรษิทั DGA ขึน้เพือ่ดาํเนินธรุกจิ
การผลติกระแสไฟฟ้าโดยเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในภมูภิาค
เอเชยีและโอเชยีเนีย บรษิทัทาํงานรว่มกบัพนัธมติรทอ้งถิน่อยา่ง
ใกลช้ดิในการพฒันาธรุกจิ IPP เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
แหลง่พลงังานทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้ภมูภิาค และ
ขณะเดยีวกนัก็มสีว่นในการตอบแทนสงัคมและสนับสนุน
การพฒันาประเทศซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโครงการ สนิทรพัยท์ีถ่อืครอง
ในปัจจบุนัมกีาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้ารวมกนัทัง้สิน้ 1,100MW 

ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (ฮ่องกง) 

Diamond Generating Asia (DGA)
พฒันาธุรกจิจากไฟฟ้าทีผ่ลติขึน้ในพืน้ที ่

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ 
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

การดาํเนินงานของเราเป็นแนวทางในระยะยาวโดยมเีป้าหมายคอื การเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์รผ่านการ

เตบิโตของเคร ือ่งมอืขบัเคลือ่นผลกาํไรในระยะยาวทีม่ ัน่คง ในเวลาเดยีวกนัก็ดาํเนินงานเพือ่สรา้งสงัคมที่

ย ัง่ยนืและใสใ่จตอ่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตใิหเ้กดิขึน้ควบคู่กนัไป เรายงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันากลไก 

เทคโนโลย ีและระบบธรุกจิรวมทัง้กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งไปพรอ้มกบัการขยายอาณาเขตทางธรุกจิใน

สาขาทีก่อ่ใหเ้กดิสาธารณประโยชนแ์ละมศีกัยภาพในการเตบิโตสงู อนัจะเปิดโอกาสใหผู้ค้นจาํนวนมาก

สามารถใชช้วีติอยู่ไดภ้ายใตส้ภาวะทีท่รพัยากรมจีาํกดั 

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากลประกอบดว้ย 3 ฝ่าย ไดแ้ก ่ฝ่ายธรุกจิดา้น

สิง่แวดลอ้ม ฝ่ายธรุกจิพลงังานรปูแบบใหม่และการผลติกระแสไฟฟ้า และฝ่ายธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน 

หนา้ทีห่ลกัของกลุม่คอื ดแูลการคา้และดาํเนินธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติกระแสไฟฟ้า ทรพัยากรนํา้ 

การขนสง่ และโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่าํเป็นอืน่ๆ เรามคีวามชาํนาญในหลายดา้นทีส่ามารถชว่ยจดัการกบั

สภาวะโลกรอ้นและจดัหาแหลง่พลงังานอยา่งยัง่ยนืได ้อาท ิธรุกจิพลงังานหมุนเวยีนและพลงังานในยคุหนา้ 

นอกจากนีเ้รายงัมสีว่นรว่มในการผลติแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออนซึง่ปัจจบุนัถอืเป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัใน

รถยนตท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ฝ่ายธุรกจิดา้น สิง่แวดลอ้ม แบตเตอร ีล่เิทยีมออิอน / พฒันาและบรหิารธรุกจิใหม่ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

ฝ่ายพลงังานรูปแบบใหม่
และการผลติกระแสไฟฟ้า

การผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ นและตา่งประเทศ/ การขายปลกีกระแสไฟฟ้าในญีปุ่่ น/ การผลติ
กระแสไฟฟ้านอกสถานที/่ ระบบสง่ไฟฟ้าในตา่งประเทศ / สง่ออกอปุกรณก์ารผลติและสง่กระแสไฟฟ้า

ฝ่ายธุรกจิโครงสรา้ง 
พืน้ฐาน

ธรุกจิทรพัยากรนํา้ / ธรุกจิรถไฟ ทา่เรอื และสนามบนิ / อปุกรณโ์รงงานปิโตรเลยีม กา๊ซ และ
ปิโตรเคม,ี ใหเ้ชา่ FPSO / เหล็ก โลหะไรส้นิม และอปุกรณโ์รงงานซเีมนต ์

Swing Corporation ธรุกจินํา้ (ญีปุ่่ น) 

Japan Water Corporation ธรุกจินํา้ (ญีปุ่่ น) 

MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-ene) การผลติกระแสไฟฟ้าใหก้บัครวัเรอืนและสาํนักงานขนาดเล็ก (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation Power Ltd. ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (ญีปุ่่ น) 

Chiyoda Corporation วศิวกรรมโรงไฟฟ้า (ญีปุ่่ น) 

TRILITY 
ธรุกจินํา้
(ออสเตรเลยี) 

ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ 
ธรุกจิแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออน 
ธรุกจินํา้ 
ธรุกจิพลงังานรปูแบบใหม่และการผลติกระแสไฟฟ้า 
ธรุกจิวศิวกรรมโรงไฟฟ้า 
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One Rock Capital บรหิารกองทนุมูลคา่ 430 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั โดยมเีป้าหมายหลกัคอื บรษิทัขนาดกลาง
ในภมูภิาคอเมรกิาเหนือ กองทนุมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่มูลคา่
ใหก้บัการลงทนุโดยใชค้วามไดเ้ปรยีบของทัง้ศกัยภาพของ
ผูจ้ดัการกองทนุในพืน้ทีแ่ละจากผลงานทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ในระดบัสากลของ MC 

ธรุกจิหุน้นอกตลาด (Private Equity) (สหรฐัอเมรกิา) 

One Rock Capital Partners 
กองทุนกูย้มืเงินทีม่เีป้าหมายลงทุนในบรษิทัตลาด
ขนาดกลางในอเมรกิาเหนือ 

Marunouchi Capital กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2551 เป็น
ผูบ้รหิารกองทนุเพือ่เขา้ซ ือ้กจิการโดยมกีลุม่เป้าหมายหลกั
คอืบรษิทัญีปุ่่ น ในปี พ.ศ. 2559 Marunouchi Capital 
ไดอ้อกกองทนุกองทีส่องทีม่เีป้าหมายขนาดเงนิลงทนุคอื 
หน่ึงแสนลา้นเยน โดย Marunouchi Capital ตัง้เป้าที่
จะเพิม่มูลคา่ใหก้บัการลงทนุของบรษิทัโดยใชค้วาม
ไดเ้ปรยีบจากฐานลกูคา้ทีห่ลากหลายของธนาคาร Tokyo-
Mitsubishi UFJ ผนวกกบัชือ่เสยีงความน่าเชือ่ถอืและ
ผลงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลของ MC 

ธรุกจิหุน้นอกตลาด (Private Equity) (ญีปุ่่ น) 

Marunouchi Capital
กองทุนกูย้มืเงินทีม่เีป้าหมายลงทุนในกจิการขนาด
กลางและขนาดใหญ่ในญีปุ่่น 

Diamond Realty Investments (DRI) เป็นบรษิทัทีล่งทนุเชงิ
รกุและมคีวามเชีย่วชาญในการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ชา่ หอพกั
นักศกึษาและอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมทัว่สหรฐัอเมรกิา
ซึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก 
ตัง้แต่ชว่งตน้ปี พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา DRI ไดเ้ขา้
ลงทนุในโครงการตา่งๆ แลว้กวา่ 130 โครงการ มมูีลคา่การพฒันา
รวมกนัทัง้สิน้มากกวา่ 4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั DRI ยงัคงผลกัดนั
ใหเ้กดิการพฒันาโครงการใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์
ความตอ้งการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตดว้ยวธิวีเิคราะหก์าร
เคลือ่นยา้ยของประชากร การเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชช้วีติ และ
การปรบัเปลีย่นกรอบความคดิในโครงสรา้งอตุสาหกรรมอนัเป็นผล
มาจากการเร ิม่ตน้ของอคีอมเมริซ์รวมถงึปัจจยัอืน่ๆ ในสหรฐัอเมรกิา

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(สหรฐัอเมรกิา) 

Diamond Realty Investments, Inc. (DRI)  
บรษิทัทีล่งทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ผีลงานในอดตีเป็นทีย่อมรบั 

MC Aviation Partners Americas Inc. 
เชา่ซ ือ้เคร ือ่งบนิ 
(สหรฐัอเมรกิา) 

Diamond Realty Investments (Dallas) 
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
(สหรฐัอเมรกิา) 

MCAP EUROPE Inc. 
เชา่ซ ือ้เคร ือ่งบนิ 
(ไอรแ์ลนด)์ 

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH 
ขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (เยอรมนั) 

MC Logistics CIS LLC 
ขนสง่สนิคา้ทัว่ไป 
(รสัเซยี) 

พฒันาอาคารชดุ
ใน VSIPⅠBình 
Dương
พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
(เวยีดนาม) 

พฒันาอาคารชดุในเสิน่หยาง พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(จนี) 
พฒันาอาคารชดุในตา้เหลยีน พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(จนี) 

Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd. ขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (จนี) 
ศูนยก์ระจายสนิคา้ฉงชิง่ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(จนี) 

พฒันาอาคารชดุใน Ortigas Center มหานครมะนิลา พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(ฟิลปิปินส)์ 
พฒันาสวนอตุสาหกรรมใน Laguna Technopark พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(ฟิลปิปินส)์ 

โครงการแลนดม์ารค์ในย่างกุง้ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(เมยีนมาร)์ 

อาคารสาํนกังานสาํหรบัพฒันาบรกิาร BPO ใน Makati พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(ฟิลปิปินส)์ 

Mitsubishi Corporation 
LT (Thailand) Co., Ltd. 
ขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (ไทย) 

MC Logistics India Pvt. Ltd. 
ขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (อนิเดยี) 

ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF) หุน้นอกตลาด (Private Equity) (สงิคโปร)์ 
Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. การขนสง่ทางเรอืสนิคา้เทกองแหง้ (สงิคโปร)์ 

โครงการอาคารชดุ Orange Country (OC) ในจาการต์า พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(อนิโดนีเซยี) 
พฒันาอาคารชดุ BSD ในจาการต์า พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(อนิโดนีเซยี) 

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) 
เชา่ซ ือ้รถยนต ์

(ตรุก)ี 

AJIL Financial Services เชา่ซ ือ้ทัว่ไป (ซาอดุอิาระเบยี) 

UBS MC GENERAL PARTNER - UBS-PREMF LIMITED 
กองทนุตราสารหนีอ้สงัหารมิทรพัย ์

(สหราชอาณาจกัร) 

10



กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันาประกอบธรุกจิดา้นการลงทนุและบรหิารจดัการใน

ภาคอสงัหารมิทรพัย ์ใหเ้ชา่ซ ือ้ หุน้นอกตลาด (Private Equity)และโลจสิตกิส ์นอกเหนือจากคลงัความรู ้

และความสามารถในการบรหิารจดัการทีส่ ัง่สมผ่านประสบการณแ์ละเครอืขา่ยองคก์รทางธรุกจิครบวงจร

ระดบัโลกแลว้ MC ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการบรหิารสนิทรพัยเ์พือ่สรา้งพอรต์โฟลโิอทีม่ี

ประสทิธภิาพและเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์ร 

ฝ่ายธุรกจิ จดัการสนิทรพัย ์ บรหิารสนิทรพัยส์าํหรบักองทนุทีล่งทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละธรุกจิการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง/ ธรุกจิบรหิาร
และจดัการการลงทนุหุน้นอกตลาด (Private Equity)/ ธรุกจิบรหิารสนิทรพัยส์าํหรบัสนิทรพัย ์
แทจ้รงิ (real asset) อืน่ๆ ผ่านบรษิทัยอ่ย

ฝ่ายการเงินภาค 
อตุสาหกรรม

ธรุกจิลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน / ธรุกจิใหเ้ชา่เฉพาะดา้น เชน่ ใหเ้ชา่รถยนต ์/ ธรุกจิใหเ้ชา่ทัว่ไป
ในญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ ใหเ้ชา่รถยนต ์/ ธรุกจิเกีย่วกบัสายการบนิ เชน่ ใหเ้ชา่อากาศยาน
และเคร ือ่งยนต ์

ฝ่ายการพฒันา อสงัหารมิทรพัย ์
และ การกอ่สรา้ง

การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ / พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญ่ในเขตเมอืง / 
บรหิารงานกอ่สรา้ง

ฝ่ายโลจสิตกิส ์ การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศรปูแบบตา่งๆ / ถอืกรรมสทิธิแ์ละดาํเนินธรุกจิเรอืเทกอง/ 
ธรุกจิใหค้าํปรกึษาและการจดัการภาคการขนสง่ (logistics)

ดว้ยความเชีย่วชาญของ MC Aviation Partners 
Inc. (MCAP) MC มเีป้าหมายทีจ่ะดาํเนินธรุกจิใหเ้ชา่
อากาศยานทีม่คีวามยดืหยุน่ มปีระสทิธภิาพและใหบ้รกิาร
ในระดบัโลก จากการสนับสนุนของสาํนักงาน MC มาก
กวา่ 200 แหง่ทัว่โลก MCAP จงึสามารถเปิดใหบ้รกิารได ้
ในกรงุโตเกยีว ลอสแองเจลสิ และดบัลนิ 

ธรุกจิใหเ้ชา่อากาศยาน (ญีปุ่่ น) 

MC Aviation Partners Inc.
บรษิทัช ัน้นําในธุรกจิใหเ้ชา่อากาศยานของญีปุ่่น 

MCLOGI กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2497 เป็นบรษิทัใหบ้รกิาร
ขนสง่สนิคา้ในญีปุ่่ น จนี รวมทัง้ประเทศอืน่ๆในแถบเอเชยี 
และประเทศทางฝ่ังตะวนัตก ดว้ยทกัษะความชาํนาญงาน
ทางธรุกจิของ MC รวมกบัความเชีย่วชาญทีไ่ดร้บัจาก
การทาํธรุกรรมกบัลกูคา้ทีเ่ป็นตวัแทนในอตุสาหกรรมเชน่ 
เคร ือ่งนุ่งหม่ ยานยนต ์ทาํให ้MCLOGI สามารถนําเสนอ
โซลชู ัน่ทีห่ลากหลายไม่จาํกดัเพยีงดา้นโลจสิตกิส ์

ธรุกจิขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)  
บรษิทัโลจสิตกิสค์รบวงจรทีใ่หบ้รกิารท ัว่โลก 

ในปี พ.ศ. 2545 MCUBS บรรลุขอ้ตกลงเร ือ่งการจดัการสนิทรพัย ์
กบั Japan Retail Fund Investment Corporation เป็น REIT 
สนิทรพัยเ์พือ่การพาณิชยร์ายแรกของญีปุ่่ น นอกเหนือจากการ
บรหิารหน่ึงในพอรต์โฟลโิอสนิทรพัยท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ
ญีปุ่่ นแลว้ MCUBS ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงการจดัการสนิทรพัย ์
กบั Industrial & Infrastructure Fund Investment 
Corporation ในปี พ.ศ. 2550 เป็น REIT สนิทรพัยอ์ตุสาหกรรม
รายแรกของญีปุ่่ น ในปี พ.ศ. 2558 MCUBS กา้วขึน้เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของ MCUBS MidCity Inc. ซึง่ไดบ้รรลุขอ้ตกลงการ
บรหิารสนิทรพัยใ์หก้บั REIT สาํนักงาน MCUBS MidCity 
Investment Corporation 

ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)
หน่ึงในบรษิทับรหิารสนิทรพัยอ์สงัหารมิทรพัยช์ ัน้นําของญีปุ่่น 
ถอืครอง REIT สามกองทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

(CG image)

Diamond Reality Management Inc. กองทนุสว่นบคุคลทีล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. บรหิารสนิทรพัย ์(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation เชา่ซ ือ้รถยนต ์(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. เชา่ซ ือ้ ขายผ่อนชาํระ และจดัหาเงนิทนุแบบอืน่ๆ (ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. พฒันาและจดัการอสงัหารมิทรพัยเ์ชงิพาณิชย ์(ญีปุ่่ น) 

ฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์

ฝ่ายการเงนิภาคอตุสาหกรรม 

ฝ่ายพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 

ฝ่ายโลจสิตกิส ์
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ดว้ยเล็งเห็นถงึศกัยภาพในอนาคตของภมูภิาคแอฟรกิา
ตะวนัตก กลุม่ MC จงึเร ิม่ตน้พฒันากจิการดา้นนํา้มนัใน
ประเทศกาบองตัง้แต่ชว่งตน้ของปี พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2522 
ปัจจบุนั MPDC Gabon บรษิทัยอ่ยของ MC ถอืครองสทิธิ ์
ในแปลงสมัปทานนํา้มนัจาํนวนสองแปลงในกาบองและ
สามารถผลตินํา้มนัไดป้ระมาณ 3,500 บารเ์รลตอ่วนั ถอื
เป็นผูผ้ลตินํา้มนัสญัชาตญิีปุ่่ นรายใหญ่ทีส่ดุในสาธารณรฐั
กาบอง

ธรุกจิสาํรวจ พฒันาและผลติ (กาบอง) 

Gabon Business 
โครงการพฒันาน้ํามนัในแอฟรกิาตะวนัตก 

การปฏวิตัหินินํา้มนัสง่ผลใหก้ารผลติกา๊ซธรรมชาตเิตบิโต
อยา่งรวดเรว็ Cameron LNG คอืโครงการแปรรปูกา๊ซ
ธรรมชาตทิีผ่ลติในสหรฐัอเมรกิาเป็นของเหลวเพือ่สง่ออก 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไปคาดวา่โครงการนีจ้ะสามารถ
ผลติ LNG ในเชงิพาณิชยไ์ดถ้งึ 1.2 ลา้นตนัตอ่ปี โดยหน่ึง
ในสามจะดาํเนินการโดย MC โครงการ Cameron LNG 
มแีหลง่สาํรองในตะวนัออกกลางและเอเชยีเพือ่การจดัหา
วตัถดุบิอยา่งมเีสถยีรภาพ

แปรรปูเป็นของเหลวและจดัจาํหน่าย LNG (สหรฐัอเมรกิา) 

Cameron LNG Project 
แปรรูปกา๊ซธรรมชาตจิากแหล่ง US เป็นของเหลวและสง่ออก 

Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas Co. ในฐานะกลุม่
บรษิทัของ MC และ Idemitsu Gas and Life Co., Ltd. 
ในฐานะกลุม่บรษิทัของ Idemitsu Kosan รว่มมอืกนัจดัตัง้ 
Astomos Energy Corporation ขึน้ในปี พ.ศ. 2549 
Astomos ถอืเป็นหน่ึงในกจิการทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของโลก
ทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้น LPG และครองสว่นแบง่ประมาณ 
23% ของความตอ้งการเชือ้เพลงิทัง้หมดของประเทศญีปุ่่ น 
นอกจากนีบ้รษิทัยงัดาํเนินธรุกจิคา้ปลกีพลงังานไฟฟ้ารวมทัง้
จดัจาํหน่ายเซลเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นครวัเรอืนและนํา้มนัหลอ่ลืน่
ประสทิธภิาพสงู

ธรุกจินําเขา้และจดัจาํหน่าย LPG (ญีปุ่่ น) 

Astomos Energy Corporation 
หน่ึงในผูเ้ล่นรายใหญ่ทีสุ่ดของโลกในธุรกจิ LPG 

Penn West Petroleum Ltd. พฒันา (แคนาดา) 
Cutbank Ridge Partnership (CRP) พฒันา (แคนาดา) 
LNG Canada 
แปรรปูเป็นของเหลว จาํหน่ายและขนสง่ LNG 
(แคนาดา) 

Petro-Diamond Inc. 
จดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์
(สหรฐัอเมรกิา) 

K2 Business 
สาํรวจ พฒันาและผลติ 
(สหรฐัอเมรกิา) 

แปลงสาํรวจ Carabobo 
พฒันานํา้มนัดบิที ่Orinoco 
(เวเนซเุอลา) 

Cote d’Ivoire Business 
สาํรวจ 
(โกตดวิวัร)์ 

Angola Business 
สาํรวจ พฒันาและผลติ 
(แองโกลา) 

Dunlin Oilfield, UK North Sea 
สาํรวจ พฒันาและผลติ 
(สหราชอาณาจกัร) 

Garraf Business 
พฒันาและผลติ 
(อริกั) 

โครงการ SGU 
(อริกั) 

Qalhat LNG (โอมาน) 

Oman LNG 
(โอมาน) 

เมยีนมาร ์
การผลติ 
(เมยีนมาร)์ 

การลงทุนใน CIMA ENERGY, LTD 
(สหรฐัอเมรกิา) 

Malaysia LNG 
(มาเลเซยี) 

แปลงสาํรวจ Kangean 
สาํรวจ พฒันาและผลติ (อนิโดนีเซยี) 

Wheatstone LNG 
(ออสเตรเลยี) 

Petro-Diamond Singapore (Pte) จดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์(สงิคโปร)์ 

Brunei LNG (บรไูน) 

Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) 
สาํรวจ พฒันาและผลติ (อนิโดนีเซยี) 

Namikata Terminal Co., Ltd.
แหลง่สาํรอง 

(ญีปุ่่ น) 

Browse LNG (ออสเตรเลยี) 
Kimberley Business สาํรวจ พฒันาและผลติ (ออสเตรเลยี) 

North West Shelf (NWS) LNG (ออสเตรเลยี) 
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กลุม่ธรุกจิพลงังาน
กลุม่ธรุกจิพลงังานทาํหนา้ทีข่บัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรมและชว่ยพฒันาคณุภาพชวีติของผูค้น 

เราเกีย่วขอ้งกบัพลงังานทัง้ในรปูแบบของเหลว กา๊ซ และของแข็ง เพือ่ใหผู้บ้รโิภคนําไปใชเ้ป็นแสงสวา่ง 

ความรอ้น และพลงังาน พอรต์โฟลโิอดา้นพลงังานของเราทีก่าํลงัขยายตวันี ้ประกอบดว้ยกา๊ซธรรมชาติ

เหลว (LNG) นํา้มนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ถา่นปิโตรเลยีม ถา่นหนิโคก้ 

และผลติภณัฑค์ารบ์อน

โมเดลธรุกจิของเรามจีดุมุ่งหมายทีจ่ะครอบคลมุพืน้ทีห่ว่งโซค่ณุคา่ทางพลงังาน เร ิม่ต ัง้แต่ตน้นํา้ไป

จนถงึปลายนํา้ เราทาํการสาํรวจ พฒันา และผลตินํา้มนัและกา๊ซ รวมทัง้ลงทนุในโครงการ LNG เรา

นําเขา้และทาํการคา้ และมคีวามสนใจในดา้นการคา้ภายในประเทศและธรุกจิคา้ปลกี กลุม่ของเราดาํเนิน

มาตรการเพือ่ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและปกป้องสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินเวลาเดยีวกนั 

นอกจากน้ันเรายงัทาํงานเชงิรกุเพือ่เขา้สู่ธรุกจิพลงังานรปูแบบใหม่ อาท ิgas-to-liquid (GTL) และ

เชือ้เพลงิชวีภาพเป็นหลกั เป็นตน้

ฝ่ายธุรกจิ E & P สาํรวจ พฒันาและผลติจากนํา้มนัดบิและกา๊ซธรรมชาติ

ฝ่ายธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ ผลติ ขนสง่และจาํหน่าย LNG เป็นตวัแทนนําเขา้สาํหรบัลกูคา้ในญีปุ่่ น

ฝ่ายธุรกจิปิโตรเลยีม นําเขา้นํา้มนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและแนฟทามายงัประเทศญีปุ่่ นและซือ้ขายกบัตา่งประเทศ/
ถอืครองและดาํเนินธรุกจิเรอืบรรทกุนํา้มนั ดาํเนินการและดแูลศนูยก์ระจายสนิคา้/ลงทนุในธรุกจิ
ตา่งประเทศโดยมุ่งเนน้การจาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม/สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐานในการจดั
สง่เป็นของตวัเองผ่านการลงทนุในโรงกลัน่นํา้มนัและเขา้ไปมสีว่นรว่มในกลุม่ธรุกจิทีห่ลากหลาย
ตลอดทัง้อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม/ทาํการตลาดนํา้มนัดบิและนํา้มนัหนักโดยมเีป้าหมายคอืบรษิทั
ผลติพลงังานไฟฟ้าและการใชง้านทัว่ไปในอตุสาหกรรม/จาํหน่ายนํา้มนัเบนซนิ นํา้มนัดเีซล 
นํา้มนักา๊ดและนํา้มนัเช ือ้เพลงิอืน่ๆ ใหแ้กล่กูคา้

ฝ่ายธุรกจิคารบ์อนและ LPG ซือ้ขายวสัดุและผลติภณัฑค์ารบ์อนชนิดตา่งๆ/สนับสนุนงานบรหิารจดัการองคก์รของ Astomos 
Energy Corporation/สนับสนุนงานบรหิารจดัการองคก์รของ Namikata Terminal Co., Ltd.

Mitsubishi Corporation Energy เป็นหน่ึงในบรษิทัคา้
ปลกีและจาํหน่ายนํา้มนัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ดาํเนิน
กจิการรา้นตวัแทนจาํหน่ายประมาณ 300 แหง่และสถานี
บรกิารนํา้มนัอกีกวา่ 1,000 แหง่ จาํหน่ายสนิคา้ประเภทตา่งๆ 
ไดแ้ก ่นํา้มนัเบนซนิ นํา้มนัดเีซล นํา้มนักา๊ด นํา้มนัเช ือ้เพลงิ 
นํา้มนัเรอืเดนิสมุทร นํา้มนัหลอ่ลืน่และแอสฟัลด ์นอกจากนี้
บรษิทัยงัไดพ้ฒันาธรุกจิคา้ปลกีรปูแบบใหม่ผ่านการรว่มทนุ
กบัผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในภาคธรุกจิอืน่ๆ ดว้ย

ธรุกจิจาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. 
จดัหาน้ํามนัใหอ้ย่างมเีสถยีรภาพ 

โครงการ Donggi-Senoro (DSLNG) เป็นโครงการ 
LNG ระดบัภมูภิาคเอเชยีโครงการแรกของโลกทีม่บีรษิทั
จากประเทศญีปุ่่ น อนิโดนีเซยีและเกาหลเีขา้ไปมสีว่นรว่ม
โดยไม่มบีรษิทัทรพัยากรรายใหญ่เขา้มารว่มดว้ย MC ใน
ฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ทาํหนา้ทีเ่ป็นผูนํ้าโครงการ โดยเร ิม่ตน้
กระบวนการผลติและจาํหน่าย LNG และกา๊ซธรรมชาติ
เหลวทีพ่บรว่มกนัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558

แปรรปู LNG เป็นของเหลวและจดัจาํหน่าย (อนิโดนีเซยี) 

Donggi-Senoro LNG 
โครงการ LNG ระดบัภูมภิาคเอเชยีโครงการแรก 

Petro Diamond Australia Pty Ltd วางแผนทีจ่ะใช ้
เครอืขา่ยขนาดใหญ่ของ Mitsubishi Corporation 
ผนวกกบัความเชีย่วชาญในดา้นการจดัหาและการซือ้ขาย
เชือ้เพลงิใหเ้ป็นประโยชนต์อ่การเพิม่คณุคา่ใหก้บัลกูคา้ 
โดยนําเสนอผลติภณัฑด์เีซลทีม่คีณุภาพและเชือ่ถอืได ้
และมเีป้าหมายในการสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานใหก้บั
ภาคใตข้องออสเตรเลยี

ธรุกจินํา้มนัดเีซลในออสเตรเลยี (ออสเตรเลยี) 

Petro Diamond Australia Pty Ltd 
ธุรกจิจดัหา จาํหน่ายและกระจายสนิคา้น้ํามนัดเีซลในออสเตรเลยี 

โครงการ Tangguh LNG 
(อนิโดนีเซยี) 

ปาปัวนิวกนีิ 
สาํรวจและพฒันา 
(ปาปัวนิวกนีิ) 

โครงการ SakhalinⅡ
(รสัเซยี) 

ธรุกจิสาํรวจ พฒันาและผลตินํา้มนัและกา๊ซธรรมชาต ิ

ธรุกจิ LNG 

ธรุกจิกา๊ซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน 

ธรุกจิ LPG 

ธรุกจิปิโตรเลยีม 

Onahama Petroleum Co., Ltd. 
สถานีจา่ย 
(ญีปุ่่ น) 

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd. 
กระบวนการกลัน่ 
(ญีปุ่่ น) 
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MC เร ิม่ตน้ดว้ยการเขา้ไปมสีว่นรว่มลงทนุในเหมอืงทองแดง
ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก Escondida ในปี พ.ศ. 2531 
จากน้ัน MC ไดเ้พิม่การลงทนุในเหมอืงทองแดงทัง้ในชลิแีละ
เปรอูยา่งตอ่เน่ือง ในปี พ.ศ. 2554 MC เขา้รว่มลงทนุกบั 
Anglo American Sur S.A. (AAS) เขา้ถอืกรรมสทิธิ ์
ในเหมอืงทองแดงขนาดใหญท่ีร่อการพฒันา Los Bronces 
การดาํเนินงานดา้นการลงทนุในแหลง่แรเ่หล็กนีจ้ดัไดว้า่เป็น
แหลง่แรร่ะดบัโลกทัง้ในดา้นคณุภาพของแหลง่ผลติและ
ปรมิาณการผลติ

ธรุกจิทองแดง (ชลิ)ี 

Escondida Mine / AAS 
ผูนํ้าในธุรกจิทองแดงระดบัโลก 

MC จดัตัง้บรษิทัยอ่ย Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI) ขึน้ในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2556 เพือ่เป็นศนูยก์ลางการคา้ทรพัยากรแรร่ะดบั
โลก บรษิทัมฐีานการดาํเนินงานในสงิคโปรซ์ ึง่เป็นประเทศ
แหง่ศนูยก์ลางทัง้ขอ้มูลการตลาดและทรพัยากรบุคลใน
ดา้นโภคภณัฑ ์RtMI มุ่งมัน่ตอบสนองความตอ้งการที่
หลากหลายของลกูคา้และครอบครองอปุสงคใ์นตลาดที่
กาํลงัเตบิโตโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภมูภิาคเอเชยี 

การคา้ทรพัยากรแร ่(สงิคโปร)์ 

Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI) 
การคา้ทรพัยากรแรไ่ปท ัว่โลก

Triland Metals Ltd. เป็นสมาชกิ Ring Dealing ของ LME 
(London Metal Exchange) เพยีงรายเดยีวในประเทศญีปุ่่ น 
บรษิทักอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2514 เป็นผูใ้หบ้รกิารเคร ือ่งมอื
บรหิารความเสีย่งจากการแกวง่ตวัของราคาในตลาดสนิคา้
โภคภณัฑโ์ลหะใหก้บัลกูคา้ทัว่โลกอยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนั
บรกิารดแูลสภาพคลอ่งและบรกิารตวัแทนการคา้ของ Triland 
รวมทัง้ฐานลกูคา้ทีแ่ข็งแกรง่ของบรษิทัชว่ยเตมิเต็มและเพิม่
คณุคา่ใหก้บัธรุกจิซือ้ขายทรพัยากรแรข่อง MC 

การคา้สญัญาซือ้ขายโลหะลว่งหนา้ (สหราชอาณาจกัร) 

Triland Metals Ltd. 
เป็นสมาชกิ LME Ring Dealing รายเดยีวในญีปุ่่น

JCU (Japan Canada Uranium) 
ยเูรเนียม: สาํรวจและพฒันา 
(แคนาดา) 

Cantak Corporation 
ธรุกจิคลงัสนิคา้และจาํหน่ายทอ่เหล็ก 
(แคนาดา) 

IOC 
สนิแรเ่หล็ก 
(แคนาดา) 

Quellaveco 
ทองแดง: สาํรวจและพฒันา 
(เปร)ู 

Escondida ทองแดง (ชลิ)ี 

CMP สนิแรเ่หล็ก (ชลิ)ี 

Los Pelambres ทองแดง (ชลิ)ี 

Anglo American Sur S.A. ทองแดง (ชลิ)ี 
CAP S. A. สนิแรเ่หล็ก (ชลิ)ี 

Coilplus, Inc. 
ศนูยบ์รกิารเหล็กแผ่น 

(สหรฐัอเมรกิา) 

Mozal S. A. 
อลมูเินียม: ถลงุแร ่

(โมซมับกิ) 

Hernic Ferrochrome Pty. Ltd. 
โครเมยีม 

(แอฟรกิาใต)้ 

Crosslands Resources Pty. Ltd. 
สนิแรเ่หล็ก:สาํรวจและพฒันา 

(ออสเตรเลยี) 

Oakajee Port & Rail 
สนิแรเ่หล็ก: พฒันาทา่เรอืและเสน้ทางรถไฟ 

(ออสเตรเลยี) 

Kintyre 
ยเูรเนียม: สาํรวจและพฒันา 

(ออสเตรเลยี) 

PT. Indonesia Steel Tube Works 
ผลติทอ่เหล็กแบบมตีะเข็บ 

(อนิโดนีเซยี) 

PT. Iron Wire Works Indonesia 
ธรุกจิแปรรปูและจาํหน่ายเหล็กลวด 

(อนิโดนีเซยี) 

MC Metal Service Asia 
(Thailand) Co., Ltd. 
ศนูยบ์รกิารเหล็กแผ่น 
(ไทย) 

DIA Modern Engineering (Thailand) Co., Ltd. 
ผลติชิน้สว่นยานยนต ์

(ไทย) 

AREVA Mongol 
ยเูรเนียม: สาํรวจและพฒันา 

(มองโกเลยี) 

Gresik 
ทองแดง: ถลงุแร ่

(อนิโดนีเซยี) 

Antamina 
ทองแดง 

(เปร)ู 
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กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ
กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัโภคภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ผลติภณัฑเ์หล็ก วตัถดุบิที่

เกีย่วขอ้งกบัเหล็ก และโลหะนอกกลุม่เหล็ก เรามสีว่นสนับสนุนการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของโลกทีเ่ราอาศยั

อยู่ดว้ยการจดัหาทรพัยากรแรแ่ละผลติภณัฑโ์ละคณุภาพสงูป้อนใหก้บัตลาดโลกอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

การลงทนุในทรพัยากรแรข่องเราประกอบดว้ย ถา่นหนิ ทองแดง สนิแรเ่หล็ก ถา่นหนิเชือ้เพลงิ อลมูเินียม 

ยเูรเนียม และวตัถดุบิสแตนเลสสตลี เราคาดการวา่ความตอ้งการในอนาคตจะยงัคงเพิม่สงูขึน้จากเศรษฐกจิ

โลกทีย่งัคงเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 

กจิกรรมการคา้ของเราดาํเนินการโดย Metal One Corporation (Metal One) เป็นตวัแทนสาํหรบั

ผลติภณัฑเ์หล็กและโดย Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. ซึง่เป็นศนูยก์ลาง

การคา้ระดบัโลกสาํหรบัผลติภณัฑ/์วตัถดุบิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหล็กและโลหะนอกกลุม่เหล็ก บรษิทัทัง้สองแหง่

ใชศ้กัยภาพการดาํเนินงานและบรกิารทีม่คีณุภาพเพือ่สนับสนุนเครอืขา่ยการจดัจาํหน่าย 

เราตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่ผลกาํไรและคณุคา่ใหก้บัธรุกจิตอ่ไปดว้ยการประเมนิความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะ

อตุสาหกรรมอยา่งแม่นยาํและตอบสนองตอ่แนวโนม้ของตลาดโลกใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ฝ่ายธุรกจิเหล็ก การดาํเนินงานดา้นการจดัจาํหน่ายและแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กโดยทัว่ไป/พฒันาโครงการที่

เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์หล็ก/การผลติชิน้สว่นยานยนต ์

ฝ่ายคา้ทรพัยากรแร่ ธรุกจิการคา้ผลติภณัฑ ์ถา่นหนิ สนิแรเ่หล็ก ทองแดง อลมูเินียม นิกเกลิและโลหะผสมเหล็กรวมทัง้
โลหะมคีา่ตา่งๆ/สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในตลาด London Metal Exchange (LME)

ฝ่ายลงทุนในทรพัยากรแร ่ การลงทนุในทรพัยากรแร ่เชน่ ถา่นหนิโคก้ ทองแดง สนิแรเ่หล็ก ถา่นหนิเชือ้เพลงิ อลมูเินียม 
ยเูรเนียม และวตัถดุบิสแตนเลสสตลีMitsubishi Development Pty Ltd (MDP) รว่มกบั 

BHP Billiton ดาํเนินธรุกจิถา่นหนิโคก้ผ่าน BHP Billiton 
Mitsubishi Alliance (BMA) โดยมกีาํลงัการผลติ
ถา่นหนิสาํหรบัอตุสาหกรรมเหล็ก (hard coking coal) 
ประมาณ 66 ลา้นตนัตอ่ปีและเป็นหน่ึงในซพัพลายเออรร์าย
ใหญ่ทีส่ดุของโลก 

ธรุกจิถา่นหนิโคก้ (ออสเตรเลยี) 

BMA 
หน่ึงในซพัพลายเออรถ์า่นหนิโคก้รายใหญ่
ทีสุ่ดของโลก 

Metal One Corporation (Metal One) กอ่ตัง้ขึน้ในปี 
พ.ศ. 2546 เป็นบรษิทัรว่มทนุระหวา่ง MC และ Nissho Iwai 
Corporation (ปัจจบุนัคอื Sojitz Corporation) ดว้ย
เครอืขา่ยการขายทีป่ระกอบดว้ยสาํนักงานกวา่ 140 แหง่และ
บรษิทัยอ่ยทัง้ในญีปุ่่ นและตา่งประเทศ นอกเหนือจากการ
จาํหน่ายผลติภณัฑเ์หล็ก Metal One ยงัไดส้รา้งหว่งโซ่
คณุคา่เพือ่เช ือ่มโยงผูผ้ลติเหล็กกบัลกูคา้เขา้ดว้ยกนัดว้ย
บรกิารครบวงจรตัง้แต่การกระจายสนิคา้ สนิคา้คงคลงั การ
ผลติไปจนถงึการแปรรปู 

ธรุกจิเหล็ก (ญีปุ่่ น) 

Metal One Corporation 
ผูนํ้าในการกระจายสนิคา้เหล็ก 

Clermont 
ถา่นหนิเชือ้เพลงิ 

(ออสเตรเลยี) 

MM & KENZAI Corporation จาํหน่ายเหล็กโครงสรา้งอาคารและเศษเหล็ก (ญีปุ่่ น) 

Metal One Service Center Holdings Corporation ศนูยบ์รกิารเหล็กแผ่น (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. การคา้ทรพัยากรแร ่(ญีปุ่่ น) 

Furuya Metal Co., Ltd. PGM (โลหะกลุม่แพลทนัิม): แปรรปู (ญีปุ่่ น) 

Pacific Metals Co., Ltd. ถลงุแรนิ่กเกลิ (ญีปุ่่ น) 

Sus-Tech Corporation แปรรปูและจาํหน่ายสแตนเลสสตลี (ญีปุ่่ น) 

Tamatsukuri Corporation แปรรปูและจาํหน่ายเหล็กแผ่น (ญีปุ่่ น) 

Boyne 
อลมูเินียม: ถลงุแร ่
(ออสเตรเลยี) 

Ulan ถา่นหนิเชือ้เพลงิ (ออสเตรเลยี) 

Warkworth 
Hunter Valley Operations 
ถา่นหนิเชือ้เพลงิ (ออสเตรเลยี) 

ธรุกจิเหล็ก 

การคา้ทรพัยากรแร ่

ลงทนุในทรพัยากรแร ่

15



MC จาํหน่ายรถยนต ์Isuzu ในประเทศไทยและสง่ออกไป
ยงัประเทศตา่งๆ กวา่ 100 ประเทศทัว่โลก ดว้ยความมุ่งเนน้
ในการดาํเนินงานกบั Tri Petch Isuzu Sales ในประเทศ
ไทย MC ขยายการดาํเนินงานใหค้รอบคลมุดา้นการขาย 
สนิเชือ่ และบรกิารหลงัการขาย สง่ผลให ้Isuzu กา้วขึน้
เป็นแบรนดช์ ัน้นําในตลาดรถยนตเ์พือ่การพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 

ธุรกจิยานยนต ์Isuzu ใน
ประเทศไทย 
จาํหน่ายรถยนตใ์นตลาดประเทศไทยและ
สง่ออกไปทัว่โลก 

ในปี พ.ศ. 2554 MC ไดก้อ่ตัง้บรษิทั Diamond Star 
Shipping Pte. Ltd. ขึน้ในสงิคโปร ์เพือ่แสวงหาโอกาสใน
การพฒันากจิการเจา้ของเรอืและเชา่เหมาลาํใหก้า้วหนา้
ควบคู่ไปการดาํเนินงานในโตเกยีว โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบ
ดา้นการแขง่ขนัของสงิคโปรใ์นฐานะศนูยก์ลางการขนสง่ทาง
เรอืระดบัโลก 

เจา้ของเรอืและธรุกจิเชา่เหมาลาํ (สงิคโปร)์ 

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. 
ความกา้วหน้าของการพฒันาการเป็นเจา้ของเรอืและธุรกจิเชา่เหมาลํา

MC Autos del Peru S.A. 
จดัจาํหน่ายรถยนต ์
(เปร)ู 

MMC Chile S.A. 
จดัจาํหน่ายรถยนต ์
(ชลิ)ี 

MMC Rus LLC. 
จดัจาํหน่ายรถยนต ์
(รสัเซยี) 

MC Factoring Rus LLC. 
บรกิารสนิเช ือ่รถยนต ์(รสัเซยี) 

Zao MC Bank Rus 
บรกิารสนิเช ือ่รถยนต ์(รสัเซยี) 

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

MC Lift & 
Solutions Co., Ltd. 
สง่ออกลฟิต ์
(ไทย) 

Mitsubishi Motors 
Vietnam Co., Ltd. 
ประกอบและจดั
จาํหน่ายรถยนต ์
(เวยีดนาม) 

MC Machinery Systems, Inc.
จาํหน่ายและใหบ้รกิารสาํหรบัเคร ือ่งมอื

และเคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม 
(สหรฐัอเมรกิา) 

The Colt Car Company Ltd. จดัจาํหน่ายรถยนต ์(สหราชอาณาจกัร) 

Spitalgate Dealer Services Ltd. บรกิารสนิเช ือ่รถยนต ์(สหราชอาณาจกัร) 

MC Automobile (Europe) NV 
ธรุกจิเกีย่วเน่ืองกบัรถยนต ์

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

MCE Bank Gmbh 
บรกิารสนิเช ือ่รถยนต ์

(เยอรมนั) 
MMC Ukraine LLC. 

จดัจาํหน่ายรถยนต ์
(ยูเครน) 

Isuzu Motors India Pvt Ltd. 
ผลติและจดัจาํหน่ายรถยนต ์

(อนิเดยี) 

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
นําเขา้และจดัจาํหน่ายรถยนต ์(มาเลเซยี) 
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★

กลุม่เคร ือ่งจกัรกล
กลุม่เคร ือ่งจกัรกลดาํเนินธรุกจิหลากหลายเกีย่วกบัเคร ือ่งจกัรกลใน 4 สาขาหลกั คอื เคร ือ่งจกัร

อตุสาหกรรม การเดนิเรอื การป้องกนัภยัและอากาศยาน และยานยนต ์เราดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัเคร ือ่งมอื

ชา่ง เคร ือ่งจกัรกลเพือ่การเกษตร อปุกรณก์อ่สรา้งและทาํเหมอืง ลฟิตแ์ละบนัไดเลือ่น เรอื อปุกรณท์าง

ดา้นอวกาศ ยานยนต ์และธรุกจิอืน่ๆ  

ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากความชาํนาญและเครอืขา่ยอนักวา้งไกลในระดบัสากลของเรา เพือ่เช ือ่มตอ่

กบัลกูคา้ ผูผ้ลติ และหุน้สว่น ทาํใหเ้ราสามารถ ตอบสนองตอ่สภาพความเปลีย่นแปลงทางธรุกจิและ

พฒันาการ ดาํเนินงานไปทัว่โลกได ้

เรายงัคงเพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัการดาํเนินงานในปัจจบุนั โดยสรา้ง หว่งโซค่ณุคา่ทีย่าวขึน้

ครอบคลมุ ตัง้แต่การขายไปจนถงึการเงนิ การกระจายสนิคา้และการลงทนุในธรุกจิอยา่งกวา้งขวาง แต่ใน

เวลาเดยีวกนัเราก็มองหาชอ่งทางในการสรา้งธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ ทีจ่ะพฒันาไปเป็นรายไดห้ลกัของ MC 

ในอนาคตดว้ย

ฝ่ายธุรกจิเคร ือ่งจกัร
อตุสาหกรรม

จาํหน่ายและบาํรงุรกัษาลฟิตแ์ละบนัไดเลือ่น / จาํหน่ายเคร ือ่งมอืชา่ง เคร ือ่งจกัรกลการเกษตร 
เคร ือ่งมอืกอ่สรา้ง และอปุกรณท์าํเหมอืง / ใหเ้ชา่เคร ือ่งจกัรกล

ฝ่ายเรอืและ ยานอวกาศ ดาํเนินงานเกีย่วกบัเรอื เรอืซ ึง่ถกูออกแบบเฉพาะสาํหรบัสาํรวจนํา้มนัและกา๊ซนอกชายฝ่ัง FPSO/
FSO อปุกรณท์างทะเล ฯลฯ การเงนิ ธรุกจิถอืครองและบรหิารเรอื / จาํหน่ายอปุกรณด์า้นความ
มัน่คงใหก้บักระทรวงกลาโหมประเทศญีปุ่่ น / ประมวลผลขอ้มูลและจาํหน่ายภาพถา่ยดาวเทยีม

ฝ่ายธุรกจิยานยนต ์ ธรุกจิการผลติและจาํหน่ายในตา่งประเทศ / สนิเชือ่สาํหรบัรถยนตใ์นตา่งประเทศ, บรกิารหลงัการ
ขายและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง / สง่ออกรถยนต ์(รถยนตป์ระกอบ ชิน้สว่นประกอบและอะไหล)่

ฝ่ายธุรกจิ Isuzu ธรุกจิการผลติและจาํหน่ายในตา่งประเทศ / สนิเชือ่สาํหรบัรถยนตใ์นตา่งประเทศ, บรกิารหลงัการ
ขายและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง / สง่ออกรถยนต ์(รถยนตป์ระกอบ ชิน้สว่นประกอบและอะไหล)่

Nikken Corporation เป็นผูบ้กุเบกิธรุกจิใหเ้ชา่อปุกรณ์
กอ่สรา้งในญีปุ่่ น เป็นหน่ึงในกจิการทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน
อตุสาหกรรมดว้ยสาขากวา่ 234 ทัว่ประเทศ Nikken สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในอตุสาหกรรมตา่งๆ ทีห่ลากหลาย
ผ่านเครอืขา่ยของ MC ไม่เพยีงในธรุกจิใหเ้ชา่เทา่น้ัน บรษิทัยงั
พฒันาผลติภณัฑข์องตวัเองอกีดว้ย 

ธรุกจิใหเ้ชา่เคร ือ่งจกัรสาํหรบังานกอ่สรา้ง (ญีปุ่่ น) 

Nikken Corporation 
ผูใ้หบ้รกิารครบวงจรในธุรกจิใหเ้ชา่ 

MC กอ่ตัง้ KTB ขึน้ในปี พ.ศ. 2513 เพือ่เป็นตวัแทนนําเขา้
และจาํหน่าย MMC และ MFTBC ทีม่ฐีานการดาํเนินงาน
ในอนิโดนีเซยี บรษิทัมบีทบาทในการสรา้งความแข็งแกรง่
ใหก้บัหว่งโซค่ณุคา่ในดา้นยานยนตข์อง MC มาเป็นเวลา
กวา่ 40 ปี ครอบคลมุตลอดทัง้การผลติ จาํหน่าย สนิเชือ่
รถยนต ์จาํหน่ายรถยนตม์อืสอง และธรุกจิใหเ้ชา่รถยนต ์

ธุรกจิ MMC/MFTBC ในอนิโดนีเซยี  
พฒันาหว่งโซค่ณุคา่ในธุรกจิยานยนต ์

Mitsubishi Corporation Technos จาํหน่ายเคร ือ่งมอืและเคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ญีปุ่่ น) 
MSK Farm Machinery Corporation จาํหน่ายและใหบ้รกิารสาํหรบัเคร ือ่งจกัรกลการเกษตรและอปุกรณอ์าํนวยความสะดวก (ญีปุ่่ น) 

ธรุกจิเคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม 
ธรุกจิเรอื (  ฐานปฏบิตักิาร) 
ธรุกจิยานยนต ์(Mitsubishi Motors Corporation (MMC) / 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC)) 
ธรุกจิยานยนต ์(Isuzu) 

Isuzu UTE Australia Pty Ltd. 
จดัจาํหน่ายรถยนต ์
(ออสเตรเลยี) 
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SHARQ กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2524 โดย Saudi Petrochemical 
Development (MC อยู่ในฐานะผูร้ว่มลงทนุ) และ Saudi 
Basic Industries Corporation หลงัจากการขยาย
กจิการรวมสามคร ัง้ ปัจจบุนับรษิทัเตบิโตขึน้เป็นหน่ึงในผูนํ้า
ของอตุสาหกรรมการผลติโพลเีอทลินีและเอทลินีไกลคอล 
จาํหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้กล่กูคา้ทัว่โลก 

ธรุกจิการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
(ซาอดุอิาระเบยี) 

SHARQ 
โครงการปิโตรเคมทีีใ่หญ่ทีสุ่ดโครงการ
หน่ึงของโลก 

ในประเทศไทย MC-Towa International Sweeteners 
(MTIS) คอืผูผ้ลติมอลททิอลซึง่มแีคลอร ีต่ํา่และมปีระสทิธภิาพ
ในการป้องกนัฟันผุ มอลททิอลผลติจากแป้งมนัสาํปะหลงัและ
วตัถดุบิทีม่ศีกัยภาพจากแหลง่ภายในประเทศ เพือ่ป้อนใหก้บั
บรษิทัผูผ้ลติขนมช ัน้นําของโลกเป็นหลกั 

ธรุกจิผลติมอลททิอล (ไทย) 

MC Towa International Sweeteners Co., Ltd. 
โฟกสัทีผู่ผ้ลติขนมหวานรายใหญ่ของโลก

ESSA เป็นกจิการรว่มทนุกบัรฐับาลเม็กซโิก ไดร้บัการ
จดัอนัดบัใหเ้ป็นผูผ้ลติเกลอืดว้ยพลงังานแสงอาทติยร์าย
ใหญ่ทีส่ดุในโลก ผลติสนิคา้เกลอืคณุภาพสงูป้อนใหแ้ก่
ญีปุ่่ น สหรฐัอเมรกิา และอกีหลายๆประเทศ ในแตล่ะปี
กระบวนการระเหยของนํา้ทะเลทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
ของ ESSA สามารถสรา้งผลผลติเกลอืไดถ้งึ 8.5 ลา้นตนั 
(รวมปรมิาณนําเขา้คร ึง่หน่ึงของญีปุ่่ น) 

ธรุกจิเกลอื (เม็กซโิก) 

Exportadora de Sal, 
S.A. de C.V. (ESSA) 
ผูผ้ลติเกลอืดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
รายใหญ่ทีสุ่ดของโลก 

METOR เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายเมทานอล กอ่ตัง้ขึน้จาก
การรว่มทนุระหวา่งบรษิทัปิโตรเคมทีีม่รีฐับาลเวเนซเุอลาเป็น
เจา้ของ Pequiven กบั Mitsubishi Gas Chemical และ
บรษิทัอืน่ๆ ในปี พ.ศ. 2553 โรงงานแหง่ทีส่องเร ิม่เดนิเคร ือ่ง
การผลติ ทาํใหก้าํลงัการผลติเพิม่ขึน้เป็น 1.6 ลา้นตนัตอ่ปี 
ปัจจบุนั METOR เป็นทีรู่จ้กัในฐานะสญัลกัษณแ์หง่ความ
สมัพนัธร์ะหวา่งประเทศญีปุ่่ นและเวเนซเุอลา่ 

ธรุกจิผลติและจาํหน่ายเมทานอล (เวเนซเุอลา) 

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

Amfine Chemical Corporation 
ผลติสเตบไิลเซอรแ์ละสารเตมิแตง่
สาํหรบัพลาสตกิ 
(สหรฐัอเมรกิา) 

Rimtec Corporation 
ผลติสารประกอบ PVC 
(สหรฐัอเมรกิา) 

DM Color Mexicana S.A. de C.V. 
ผลติเม็ดพลาสตกิและสารใหส้ ี
(เม็กซโิก) 

CGCL 
ผลติเมทานอล 
(ตรนิิแดดและโตเบโก) 

Fosfatos del Pacífico S.A. 
แยกสนิแรฟ่อสฟอรสัและผลติอฐิ 
(เปร)ู 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited 
รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ 
(สหราชอาณาจกัร) 

MCLS Europe B.V. 
จดัจาํหน่ายผลติภณัฑด์า้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
(เนเธอรแ์ลนด)์ 

TOSOH-HELLAS AI.C. 
ผลติวตัถดุบิสาํหรบัแบตเตอร ี ่
(กรซี) 

Tartaros Gonzalo Castello SL 
ผลติทารเ์ทรต 
(สเปน) 

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation 
จาํหน่ายสนิคา้เคมชีนิดพเิศษและพลาสตกิ 

(สหรฐัอเมรกิา) 
Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. 

จาํหน่ายเคมอีาหาร (สารใหค้วามหวาน สว่นผสมเพือ่สขุภาพ เป็นตน้) 
(สหรฐัอเมรกิา) 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. 
รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ 

(สหรฐัอเมรกิา) 

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. 
รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสาร
ออกฤทธิส์าํหรบัเคมกีารเกษตร 

(จนี) 

Jiangyin Weixi Kyowa Foods Co., Ltd. 
ผลติเคร ือ่งปรงุรส 

(จนี) 

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE 
จดัจาํหน่ายเคมกีารเกษตร 

(อนิเดยี) 

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. 
รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิ ์

สาํหรบัเคมกีารเกษตร (อนิเดยี) 

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,
 Regional Headquarters, Asia & Oceania 

ดแูลการตลาดและพฒันาผลติภณัฑด์า้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
(สงิคโปร)์ 

PT. Fermentech 
ผลตินิวคลโีอไทดแ์ละโพลแีซคคาไรด ์(อนิโดนีเซยี) 

Sorini-Tpwa Berlian Corporindo 
ผลติซอรบ์ทิอล (อนิโดนีเซยี) 

PT. Centram 
ผลติสารเพิม่ความหนืดโพลแีซคคาไรด ์

(อนิโดนีเซยี) 
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กลุม่สนิคา้เคมี
กลุม่สนิคา้เคมมีบีทบาทในธรุกจิสามแขนงคอื ดา้นสนิคา้เคมอีตุสาหกรรม ไดแ้ก ่ปิโตรเคม ีเกลอื

อตุสาหกรรม และปุ๋ ย ดา้นสนิคา้เคมเีฉพาะ ประกอบดว้ย พลาสตกิและผลติภณัฑเ์ฉพาะดา้น เชน่ 

ยรูเีทน ยางสงัเคราะห ์และวตัถดุบิสารเคลอืบผวิ และดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพทีเ่กีย่วโยงตัง้แต่ธรุกจิดา้น

วทิยาศาสตรอ์าหาร เวชภณัฑ ์ไปจนถงึสารเคมทีางการเกษตร ตลาดหลกัของเราครอบคลมุหลาย

อตุสาหกรรม ไดแ้ก ่ปิโตรเคม ียานยนต ์กอ่สรา้ง เซมคิอนดคัเตอร ์สิง่ทอ กสกิรรม อาหาร เวชภณัฑแ์ละ

การกระจายสนิคา้ สิง่จาํเป็นตอ่การดาํรงชวีติประจาํวนัหลายอยา่งลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

เคมทีัง้สิน้ อยา่งเชน่ เสือ้ผา้ อาหารและทีอ่ยูอ่าศยั เรามสีว่นชว่ยใหผู้ค้นมคีวามสขุกบัคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 

โดยนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีวามหลายหลายในอตุสาหกรรมตา่งๆ 

ฝ่ายสนิคา้เคมี
อตุสาหกรรม A 

วตัถดุบิสาํหรบัพลาสตกิและเสน้ใยสงัเคราะห ์ฟีนอล เกลอือตุสาหกรรม โซดาไฟ 

ฝ่ายสนิคา้เคมี
อตุสาหกรรม B 

เมทานอล เอทานอล แอมโมเนีย ปุ๋ ยเคม ีเคมอีนินทรยี ์

ฝ่ายสนิคา้เคมเีฉพาะ พลาสตกิ วสัดุเฉพาะทาง วสัดุอเิล็กทรอนิกส ์สนิคา้เคมชีนิดพเิศษ สารเคลอืบผวิ 

ฝ่ายวทิยาศาสตรช์วีภาพ วตัถดุบิทาํอาหาร เภสชัภณัฑ ์เคมกีารเกษตร เทคโนโลยชีวีภาพและผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 

ผลติภณัฑป์ระเภทตา่งๆของ Chuo Kagaku เป็นสิง่ที่
พบเห็นเป็นประจาํในชวีติประจาํวนั เชน่ ถาดสาํหรบับรรจุ
เนือ้ปลาทีว่างจาํหน่ายอยู่ในซปุเปอรม์ารเ์ก็ตทอ้งถิน่ หรอื
ภาชนะใส่อาหารปรงุสาํเรจ็สาํหรบัมือ้เทีย่งหรอืมือ้คํา่ทีห่า
ซือ้ไดต้ามรา้นสะดวกซือ้ Chuo Kagaku ดาํเนินกจิการ
อยู่ในญีปุ่่ นเป็นหลกัโดยมฐีานการผลติอยู่ในจนี และกาํลงั
ขยายการดาํเนินงานไปยงัตา่งประเทศ 

ภาชนะพลาสตกิบรรจอุาหาร (ญีปุ่่ น) 

Chuo Kagaku Co., Ltd. 
ภาชนะบรรจุอาหารชนิดตา่งๆ 

MC Food Specialties เป็นบรษิทัผูผ้ลติอาหารทีผ่ลติ
เคร ือ่งปรงุและสว่นผสมอาหารคณุภาพสงูป้อนสู่ตลาด จาก
ความเชีย่วชาญในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคในการผลติ
และจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร บรษิทัมกีารดาํเนินงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองในการสนับสนุนเชงิบวกตอ่การพฒันาวฒันธรรม
ดา้นอาหารทีส่รา้งเสรมิสขุภาพแตแ่ฝงดว้ยความน่าสนใจใน
เวลาเดยีวกนั เพือ่สรา้งรอยยิม้ใหเ้กดิขึน้บนใบหนา้ของ
ผูบ้รโิภคทัว่โลก 

วทิยาศาสตรก์ารอาหาร (ญีปุ่่ น) 

MC Food Specialties Inc. 
อรอ่ย ปลอดภยั เชือ่ถอืได ้และดตีอ่สุขภาพ 

สนิคา้เคมอีตุสาหกรรม 
สนิคา้เคมเีฉพาะ 
วทิยาศาสตรช์วีภาพ

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation 
จดัจาํหน่ายผลติภณัฑป์ุ๋ ย (ญีปุ่่ น) 
MC Ferticom Co., Ltd. 
ผลติปุ๋ ย (ญีปุ่่ น) 
KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. 
ผลติแผ่นฟิลม์และสนิคา้เคม ี(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. 
จดัจาํหน่ายวตัถดุบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ (ญีปุ่่ น) 
KIBIKASEI Co., Ltd. 
จดัจาํหน่ายวตัถดุบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ (ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Shoji Chemical Corp. 
จดัจาํหน่ายสารทาํละลาย ส ีพลาสตกิเคลอืบผวิ ซลิโิคน 
(ญีปุ่่ น) 

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. 
ผลติไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited 
บรษิทัรว่มทนุทีม่สีนิทรพัยอ์ยู่ในอตุสาหกรรมเคมอีาหาร 
(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. 
ผลติสารใหค้วามหวาน อาหารทางการแพทย ์เคร ือ่งปรงุรส
และสว่นผสมเพือ่สขุภาพ (ญีปุ่่ น) 
Kohjin Life Science Co., Ltd. 
ผลติสารสกดัจากยสีตแ์ละสว่นผสมเพือ่สขุภาพ (ญีปุ่่ น) 
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Cermaq คอืผูป้ระกอบการฟารม์แซลมอนทีม่ขีนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 2 ของโลก มกีาํลงัการผลติ 150,000 ตนัตอ่
ปีจากแหลง่ผลติในนอรเ์วย ์ชลิ ีและแคนาดา MC เขา้ซ ือ้
กจิการ Cermaq และจดัตัง้เป็นบรษิทัยอ่ยในปี พ.ศ. 2557 
ปัจจบุนั Cermaq เป็นผูผ้ลติปลาแซลมอนเพือ่สขุภาพสง่
จาํหน่ายไปยงัตลาดทัว่โลก 

Princes เพิม่ยอดขายในตลาดรา้นคา้ปลกีของสหราช
อาณาจกัรผ่านการผลติดว้ยเคร ือ่งจกัร นําเขา้ และจดั
จาํหน่ายสนิคา้ทัง้แบรนดท์ัว่ไปและแบรนดเ์ฉพาะของตวัเอง
หลายประเภท ไดแ้ก ่อาหารกระป๋อง นํา้มนัประกอบอาหาร 
พาสตา้ เคร ือ่งดืม่ปราศจากแอลกอฮอล ์และอืน่ๆ บรษิทัอยู่
ระหวา่งการขยายกจิการไปยงัตลาดยโุรปโดยใชแ้บรนดท์ี่
ไดร้บัความนิยมในสหราชอาณาจกัร เชน่ Princes และ 
Napolina 

ในแตล่ะปี Ipanema Plantation สามารถผลติกาแฟได ้
9,200 ตนั หรอืมปีรมิาณเทยีบเทา่กาแฟ 1 พนัลา้นแกว้ 
บรษิทัผลติกาแฟพนัธุเ์ฉพาะคณุภาพสงูซึง่ผ่านการรบัรอง
ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มจากสถาบนั
ในสหรฐัอเมรกิาและยโุรป MC เขา้รว่มลงทนุในปี พ.ศ. 
2555 โดยมบีทบาทสนับสนุนการใชเ้คร ือ่งจกัรควบคู่ไป
กบัการเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลกูและเก็บเกีย่วผลผลติ 
เพือ่บรรลุเป้าหมายสาํคญัคอืการจดัหากาแฟคณุภาพสงู
อยา่งสม่ําเสมอและมเีสถยีรภาพ 

Olam ดาํเนินธรุกจิใน 70 ประเทศและทําการคา้ขาย
สนิคา้ถงึ 47 ชนิด บรษิทัเป็นผูนํ้าระดบัโลกในดา้นผลติผล
ทางการเกษตรหลากหลายชนิด ไดแ้ก ่กาแฟ โกโก ้และถัว่ 
หว่งโซค่ณุคา่ของ Olam มุ่งเนน้การพฒันาอยา่งยัง่ยนื
และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้โดยครอบคลมุทัง้การ
ผลติ ขนสง่ และแปรรปู ในปี พ.ศ. 2558 MC ถอืครองหุน้
คดิเป็นสดัสว่น 20% 

บรษิทัเหลา่นีเ้ป็นกจิการรว่มคา้กบั Daio Paper ใน
อนิโดนีเซยี ดาํเนินการผลติ นําเขา้และจาํหน่ายผา้ออ้ม
แบบใชแ้ลว้ทิง้ บรษิทัดาํเนินธรุกจิในตลาดทีม่กีารเพิม่ขึน้
ของประชากรและคณุภาพชวีติเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นอปุสงค ์
โดยใชร้ะบบโลจสิตกิสแ์ละเครอืขา่ยการจดัจาํหน่ายของ 
Alfa Group ซึง่ MC รว่มลงทนุและเป็นพนัธมติรทาง
ธรุกจิ 

ธรุกจิฟารม์ปลาแซลมอน (นอรเ์วย)์ 

Cermaq ASA 
ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีย่ ัง่ยนื

ผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารและเคร ือ่งดืม่ (สหราชอาณาจกัร) 

Princes Limited 
ผูจ้ดัจาํหน่ายช ัน้นําดา้นอาหารและเคร ือ่งดืม่ใน
สหราชอาณาจกัร

ทาํไรก่าแฟ (บราซลิ) 

Ipanema Coffees 
ไรก่าแฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก 

ธรุกจิวตัถดุบิประกอบอาหาร (สงิคโปร)์ 

Olam International Limited 
บรษิทัรายใหญ่ทีทํ่าธุรกจิการเกษตรระดบัโลก 

ธรุกจิผลติผา้ออ้มแบบใชแ้ลว้ทิง้ (อนิโดนีเซยี) 

PT. Elleair International Manufacturing Indonesia
PT. Elleair International Trading Indonesia 
จดัหาผา้ออ้มคณุภาพสูงจากญีปุ่่น

TH Foods Inc. 
ผลติขา้วอบกรอบ 
(สหรฐัอเมรกิา) 

Muji U.S.A. Ltd. 
เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน (สหรฐัอเมรกิา) 
Mitsubishi Imaging (MPM), Inc. 
เคร ือ่งพมิพส์าํนักงานและอตุสาหกรรม วสัดุสาํหรบัสือ่และภาพถา่ยองิคเ์จ็ท (สหรฐัอเมรกิา) 

Indiana Packers 
Corporation 
เนือ้สตัว ์(สหรฐัอเมรกิา) 

MCC Development Corporation 
ปนูซเีมนตแ์ละคอนกรตีผสมเสรจ็ 
(สหรฐัอเมรกิา) 

Sesaco Corporation 
เมล็ดงา 
(สหรฐัอเมรกิา) 

Muji Europe Holdings Ltd. 
เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน 
(สหราชอาณาจกัร) 

Agrex do Brasil S.A. 
จดัหาและจาํหน่ายธญัพชื
และเมล็ดพชืนํา้มนั 
(บราซลิ) 

MC Coffee do Brasil Ltda. 
กาแฟ 
(บราซลิ) 

Astillas Exportaciones Limitada ผลติและจาํหน่ายไมส้บั (ชลิ)ี 

Forestal Tierra Chilena Limitada 
ปลกูสวนป่า 
(ชลิ)ี 

Salmones Humboldt Limitada 
ฟารม์แซลมอน 
(ชลิ)ี 

Nitto Fuji International 
Vietnam 
แป้งผสม (เวยีดนาม) 

Kewpie Vietnam 
Co., Ltd. 
เคร ือ่งเทศ (เวยีดนาม) 

Nissin Foods Singapore 
บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู 
(สงิคโปร)์ 

Agrex Asia Pte Ltd. 
การตลาดธญัพชืและ
เมล็ดพชืนํา้มนั 
(สงิคโปร)์ 

Agrex Inc. 
จดัหาและจาํหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืนํา้มนั 

(สหรฐัอเมรกิา) 

Mitsubishi Cement Corporation 
ปนูซเีมนตแ์ละคอนกรตีผสมเสรจ็ 

(สหรฐัอเมรกิา) 

Acasia Foods Co., Ltd. ศนูยอ์าหาร (จนี) 

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. เภสชัภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์(จนี) 
Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd. เภสชัภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์(จนี) 

Agrex (Beijing) Co., Ltd. การตลาดธญัพชืและเมล็ดพชืนํา้มนั (จนี)

Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd. เคร ือ่งมอืและวสัดุทางการแพทย ์(จนี) 
Retail Support International Corporation ธรุกจิโลจสิตกิสส์าํหรบัรา้นสะดวกซือ้ (CVS) และรา้นคา้ปลกีอืน่ๆ (ไตห้วนั)

MC Marketing & Sales (HK) Ltd. อาหารและเคร ือ่งดืม่ (ฮ่องกง) 
Lluvia Limited โม่แป้งและผลติภณัฑก์าแฟ (เมยีนมาร)์ 

Indo Nissin Foods บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู (อนิเดยี) 

UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd. เสือ้ผา้ (ไทย) 
Thai Kurabo Co., Ltd. เสน้ใยฝ้าย เสน้ใยสงัเคราะหแ์ละผา้ทอ (ไทย) 

Asia Modified Starch Co., Ltd. แป้งมนัสาํปะหลงั (ไทย) 
Nissin Foods Thailand บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู (ไทย) 

TMAC กุง้ (ไทย) 
Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. เคร ือ่งเทศ (มาเลเซยี) 

Oriental Coffee Alliance Sdn. Bhd. กาแฟ (มาเลเซยี) 

Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd. กาแฟ (มาเลเซยี) 
PT. Fast Retailing Indonesia เสือ้ผา้ (อนิโดนีเซยี) 

PT. Yamazaki Indonesia เบเกอร ี ่(อนิโดนีเซยี) 
PT. Munchy Indonesia ผลติภณัฑข์นม (อนิโดนีเซยี) 

PT. Ichi Tan Indonesia เคร ือ่งดืม่ (อนิโดนีเซยี) 
PT. Kewpie Indonesia เคร ือ่งเทศ (อนิโดนีเซยี) 

Nissin Foods Indonesia บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู (อนิโดนีเซยี) 
PT. Kaneka Foods Indonesia นํา้มนัและไขมนัแปรรปู (อนิโดนีเซยี) 

Freewheel Trade and Invest 7 (Pty) Ltd. 
ปลกูสวนป่าและจาํหน่ายไมส้บั 

(แอฟรกิาใต)้ 
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ธรุกจิหลกัของ Mitsubishi Shokuhin คอืการคา้สง่
ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู อาหารแชแ่ข็ง อาหารแชเ่ย็น 
เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และผลติภณัฑข์นมไปทัว่โลก ศนูย ์
จาํหน่ายสนิคา้สาํหรบัรา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารในญีปุ่่ น
แบบครบวงจรนี ้คอืการปฏวิตัริปูแบบการกระจายสนิคา้
อาหาร เพิม่คณุคา่ใหก้บัวฒันธรรมอาหารและรองรบั
รปูแบบการใชช้วีติทีห่ลากหลาย 

ธรุกจิจดัจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. 
ธุรกจิจดัจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารทีม่สีว่นแบ่งสูงทีสุ่ดในญีปุ่่น 

Lawson เช ือ่มัน่วา่เราจะสามารถกา้วขึน้เป็น “แบรนดร์า้น
สะดวกซือ้เพือ่สขุภาพอนัดบั 1” ไดจ้ากการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัลกูคา้อยา่งสม่ําเสมอ การนําขอ้มูลพฤตกิรรมของลกูคา้
และขอ้มูลขนาดใหญ่อืน่ๆ มาใชเ้พือ่พฒันาผลติภณัฑ ์
ทาํให ้Lawson สามารถนําเสนอกลยทุธใ์หม่ๆ มาปรบัใช ้
อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่รวมถงึโครงการความบนัเทงิแบบสะดวก
ซือ้และอคีอมเมริซ์ 

ธรุกจิรา้นสะดวกซือ้ (ญีปุ่่ น) 

Lawson 
รา้นสะดวกซือ้รูปแบบใหม่ทีข่บัเคลือ่นโดย
ความตอ้งการของลูกคา้และชมุชน 

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภคบรโิภค
กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การดาํรงชพีดาํเนินธรุกจิในการจดัหาสนิคา้ตา่งๆ ใหก้บัผูบ้รโิภคในตลาดโลก 

ไดแ้ก ่อาหาร เสือ้ผา้ สนิคา้ทางการแพทย ์และสิง่จาํเป็นในชวีติประจาํวนัอืน่ๆ การดาํเนินงานของเรา

มคีวามเกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมหลายสาขาซึง่ครอบคลมุตัง้แต่ทรพัยากรทีต่น้นํา้ไปจนถงึตลาด

คา้ปลกีทีป่ลายนํา้ เรามสีว่นรว่มในการเพิม่คณุคา่ใหก้บัสงัคมโดยการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพและตรงตามความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค โดยใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ

กบัความน่าเชือ่ถอืและความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารทีเ่รามใีห ้

ฝ่ายคา้ปลกี ธรุกจิรา้นคา้ปลกีและภตัตาคาร 
จาํหน่ายและทาํตลาดสนิคา้ประเภทอาหาร เสือ้ผา้แฟช ัน่ เฟอรนิ์เจอรแ์ละสนิคา้ตกแตง่ภายใน 
เคร ือ่งใชภ้ายในบา้น 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ บรกิารรบัชาํระเงนิ และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิอืน่ๆ 

ฝ่ายจดัจาํหน่ายสนิคา้
เพือ่การดาํรงชพี 

จดัหาและกระจายสนิคา้อาหาร กระดาษและบรรจภุณัฑ ์ผลติภณัฑส์ิง่ทอ/ ระบบบรหิารงาน
โรงพยาบาล จาํหน่ายเคร ือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์ธรุกจิใหเ้ชา่อปุกรณด์า้นการ
พยาบาล และอืน่ๆ 

ฝ่ายผลติภณัฑอ์ปุโภค
บรโิภคเพือ่การดาํรงชพี 

ผลติและจาํหน่ายอาหารแปรรปู ผลติภณัฑข์นม เคร ือ่งดืม่ อาหารกระป๋อง บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู 
เคร ือ่งปรงุ แป้งสาล ีนํา้ตาล สตารช์ ผลติภณัฑจ์ากสตารช์ ยางรถยนต ์และสนิคา้จาํเป็นใน
ชวีติประจาํวนัอืน่ๆ 

ฝ่ายผลติภณัฑอ์าหารสด ผลติ จดัหา แปรรปูและจาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากทะเล อาหารทะเลแปรรปู เนือ้ไก ่เนือ้หมู 
เนือ้ววั ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวอ์ืน่ๆ ขา้ว ผกัผลไม ้เนยแข็ง ผลติภณัฑจ์ากนม ฯลฯ 

ฝ่ายทรพัยากรเพือ่การ
ดาํรงชพี 

ผลติ จดัหา แปรรปูและจาํหน่าย ธญัพชืทีเ่ป็นวตัถดุบิ เมล็ดพชืนํา้มนั วตัถดุบิอาหารสตัว ์
วตัถดุบิอาหาร นํา้มนั & ไขมนั และวสัดุกอ่สรา้ง & ตกแตง่บา้น 

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. ทรายซลิกิา (ออสเตรเลยี) 

Riverina (Australia) Pty., Ltd. อาหารสตัว ์(ออสเตรเลยี) 

Agrex Australia Pty., Ltd. 
จดัหาและจาํหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืนํา้มนั 
(ออสเตรเลยี) 

ฝ่ายคา้ปลกี 
ฝ่ายจดัจาํหน่ายสนิคา้เพือ่การ
ดาํรงชพี 
ฝ่ายผลติภณัฑอ์ปุโภคบรโิภค
เพือ่การดาํรงชพี 

ฝ่ายผลติภณัฑอ์าหารสด 
ฝ่ายทรพัยากรเพือ่การ
ดาํรงชพี 

Loyalty Marketing, Inc. จดุบรกิารสาํหรบัลกูคา้ 
d-rights Inc. ผลติเนือ้หาและบรหิารจดัการสทิธปิระโยชน ์
KFC Holdings Japan Ltd. บรกิารดา้นอาหาร 
Transaction Media Networks Inc. 
บรกิารชาํระเงนิอเิล็กทรอนิกส ์
Life Corporation ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
Life Gear Corporation เคร ือ่งรองเทา้ 
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation 
วสัดุบรรจภุณัฑแ์ละเคร ือ่งจกัรกล ผลติภณัฑก์ระดาษ 
MC Healthcare, Inc. 
ระบบจดัการโรงพยาบาล เวชภณัฑแ์ละเคร ือ่งมอืทางการแพทย ์
Nippon Care Supply Co., Ltd. 
ใหเ้ชา่อปุกรณด์า้นการพยาบาล 
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. ผลติภณัฑเ์คร ือ่งนุ่งหม่ 
Kanro Co., Ltd. ผลติภณัฑข์นม 
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. ผลตินํา้ตาล 
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. โม่แป้ง 
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. ผลติแป้งและสารใหค้วามหวาน 

Toyo Reizo Co., Ltd. 
ทาํการตลาดและแปรรปูผลติภณัฑจ์ากทะเล 
Sanyo Foods Co., Ltd. แซลมอนรมควนั 
Foodlink Corporation ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวแ์ปรรปู 
Itoham Yonekyu Holdings Inc. ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวแ์ปรรปู 
Japan Farm ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวแ์ปรรปู 
Tokimeki Farm ผลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์
Salad Club, Inc. สลดัผกัสาํเรจ็รปู 
MC Produce Co., Ltd. ผกัและผลไม ้
JCC Co., Ltd. เนยแข็ง 
Art Coffee Co., Ltd. กาแฟ 
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation 
วสัดุกอ่สรา้ง 
Nosan Corporation อาหารสตัว ์
MC FOODS Ltd. เคร ือ่งดืม่ ขนมและผลติภณัฑน์ม 
MC Agri Alliance Ltd. วตัถดุบิอาหารสด 
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. 
ระบบขนสง่และคลงัสนิคา้ทา่เรอื 

ญีปุ่่ น 
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กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม & โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากลของเราแสดง

บทบาทหลกัในการสนับสนุน MC เขา้ไปมสีว่นรว่มกบัหลากหลาย

ธรุกจิ โดยมจีดุมุ่งหมายคอืการกา้วสู่สงัคมคารบ์อนตํา่และแกไ้ข

ประเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ปัญหาการขาดแคลนนํา้ ธรุกจิ

ของเรามขีอบเขตครอบคลมุหลายแขนง อาท ิธรุกจิแหลง่พลงังาน

ใหม่ สิง่แวดลอ้มและนํา้ รวมถงึการพฒันาชมุชนอจัฉรยิะ 

MC พจิารณากลัน่กรองเงนิกูย้มืและการลงทนุอยา่งละเอยีด เราไม่เพยีงสนใจในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ

เทา่น้ัน แต่ยงัพจิารณาไปถงึปัจจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) ดว้ย เราดาํเนินงาน

เชงิรกุรว่มกบัทกุภาคสว่นเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ยิง่ไปกวา่น้ัน MC ยงัไดแ้บง่ปัน

แนวนโยบายการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัใหก้บัซพัพลายเออรข์องเราดว้ย 

นอกจากนีเ้รายงัทาํการตรวจสอบซพัพลายเออรแ์ละเยีย่มชมโรงงาน โดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิาร

จดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

MC จดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาล

และสิง่แวดลอ้มขึน้เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 ขอ้คดิเห็น

และคาํแนะนําจากคณะกรรมการซึง่มสีมาชกิประกอบไปดว้ย

ผูเ้ช ีย่วชาญจากภายนอกถกูนําไปเป็นสว่นหน่ึงของแผนงาน

เร ิม่ตน้เร ือ่งความยัง่ยนืและการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

สนับสนุนสงัคมทีย่ ัง่ยนืผ่านธรุกจิของเรา 

การบรหิาร ESG 

คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาล
และสิง่แวดลอ้ม 

ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม
นอกชายฝ่ังในเนเธอรแ์ลนด ์ดาํเนินการโดย
บรษิทัยอ่ยในสหราชอาณาจกัร Diamond 
Generating Europe 

คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทั
บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

สาํหรบั MC หลกัปรชัญาองคก์รสามประการกอ่ใหเ้กดิรากฐานของกจิกรรมทางธรุกจิ

ทัง้หมดของเรา ไม่วา่จะเป็นมาตรฐานการปฏบิตัขิององคก์ร กฎบตัรวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม 

และกฎบตัรทางสงัคม มาตรฐานเหลา่นีห้มายรวมถงึคาํมัน่สญัญาของเราทีจ่ะเคารพใน

หลกัสทิธมินุษยชนรวมทัง้ปกป้องและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มของโลก 

คาํมัน่สญัญาแตล่ะขอ้ของเราไดร้บัการเนน้ยํา้อกีคร ัง้ใน “Midterm Corporate 

Strategy 2018” กลยทุธร์ะดบัองคก์รฉบบัใหม่ระยะเวลาสามปีทีป่ระกาศใชไ้ปในเดอืน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งคณุคา่ใหก้บัสงัคมดว้ยการสรา้งมูลคา่

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั 

MC ตระหนักถงึความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีต่อ้งการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิระดบัโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลาและจดัการ

กบัประเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยแนวทางนี ้MC 

มุ่งหมายจะสรา้งมูลคา่ทัง้สามดา้นอยา่งตอ่เน่ืองผ่านทัง้ทางกจิกรรมหลกัทางธรุกจิและ

กจิกรรมเพือ่การกศุลขององคก์ร 

ความยัง่ยนื 
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ในปี พ.ศ. 2516 MC จดัตัง้แผนกใหม่ขึน้เพือ่ประสานงานดา้นกจิกรรมเพือ่การกศุลของบรษิทั
เป็นคร ัง้แรก นับตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มาพนักงานของเราจากทัว่โลกไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มอยา่งจรงิจงั
ในโครงการระยะยาวทีต่อบแทนคนืสูช่มุชนุทีเ่ราดาํเนินธรุกจิอยู่ กจิกรรมเพือ่การกศุลของ MC 
ใหค้วามสาํคญักบั 6 สาขาหลกั ไดแ้ก ่สิง่แวดลอ้มโลก ประชาสงเคราะห ์การศกึษา ศลิปะและ
วฒันธรรม การแลกเปลีย่นการมสีว่นรว่มระหวา่งประเทศ และความพยายามฟ้ืนฟูพืน้ทีป่ระสบภยั
แผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่ทางภาคตะวนัออกของญีปุ่่ น 

MC กอ่ตัง้โครงการ “DREAM AS ONE.” 
ขึน้ในปี พ.ศ. 2557 โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่เพิม่
ความพยายามในการสนับสนุนกฬีาคนพกิาร 
โครงการนีม้เีป้าหมายทาํใหก้ฬีาคนพกิารเป็นที่

รูจ้กัในวงกวา้ง พรอ้มกบัสรา้งความตระหนักรูแ้ละ
สง่เสรมิความเขา้ใจทีม่ากขึน้ของกจิกรรมเหลา่นี้

ในเวลาเดยีวกนั ผ่านการสนับสนุนหอ้งเรยีนกฬีา 
เป็นเจา้ภาพจดักจิกรรมทางดา้นกฬีาและจดัตัง้
โครงการดา้นการศกึษา MC จดัใหม้หีลกัสตูร
ประจาํสาํหรบัอบรมอาสาสมคัรกฬีาคนพกิารและ
สง่เสรมิใหพ้นักงานเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรม
อาสาสมคัรทีส่นับสนุนกฬีาคนพกิาร 

ในชว่งระยะเวลากวา่สีปี่ต ัง้แต่เกดิเหตุแผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่ในฝ่ังตะวนัออกของญีปุ่่ นและเหตกุารณ์
สนึามใินปี พ.ศ. 2554 MC ไดม้อบเงนิชว่ยเหลอืไปแลว้เป็นจาํนวนทัง้สิน้กวา่ 10,000 ลา้นเยนเพือ่
สนับสนุนการฟ้ืนฟูในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ ในปี พ.ศ. 2558 เราไดอ้นุมตัเิงนิชว่ยเหลอืเพิม่เตมิอกี 
3,500 ลา้นเยนเป็นระยะเวลาตอ่ไปอกี 5 ปี MC ไดด้าํเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่มอบทนุการศกึษาให ้
กบันักศกึษามหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัผลกระทบ มอบเงนิสนับสนุนการฟ้ืนฟูใหก้บั NPO และหน่วยงาน
อืน่ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความพยายามฟ้ืนฟู โดยมอบผ่านมูลนิธบิรรเทาสาธารณภยัของบรษิทั 
อกีทัง้ยงัใหก้ารสนับสนุนการฟ้ืนฟูอตุสาหกรรมทอ้งถิน่และ
สรา้งงานใหก้บัผูค้น อน่ึง เราไดส้ง่อาสาสมคัรทีเ่ป็นพนักงาน
กลุม่ MC ไปยงัพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งตอ่เน่ือง (จนถงึ
เดอืนมถินุายนปี พ.ศ. 2559 มพีนักงานรวมแลว้ประมาณ 
4,250 คนรว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมดงักลา่ว) MC ได ้
รเิร ิม่โครงการตา่งๆ อาท ิโครงการอตุสาหกรรมทีห่ก– ฟารม์
ผลไมใ้นจงัหวดัฟุกุชมิะ ควบคู่ไปกบัการกอ่ตัง้ Fukushima 
Ouse Winery ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการผลติไวนแ์ละ
เหลา้ โครงการเหลา่นีเ้ปิดโอกาสให ้MC ไดใ้ชค้วามรูค้วาม
ชาํนาญในการสง่เสรมิโครงการพฒันาเพือ่อนาคตในพืน้ที่
โทโฮะคุ 

เว็บไซตมู์ลนิธบิรรเทาสาธารณภยัของ Mitsubishi Corporation: http://mitsubishicorp-foundation.org/en ฃบล

กจิกรรมเพือ่การกศุลของ MC 

คา่ยสาํหรบัลกูๆและคณุแม่ทีต่อ้งเลีย้งดูลกูโดยลาํพงั เพือ่เปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดส้มัผสักบักจิกรรมสนุกสนาน
กลางแจง้ กจิกรรมคา่ยนีเ้ร ิม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 โดยสมาชกิ
ของกลุม่ MC ทาํหนา้ทีเ่ป็นอาสาสมคัรผูใ้หค้าํแนะนํา

คา่ยมติรภาพเพือ่แม่และเด็ก

ความพยายามฟ้ืนฟูพืน้ทีป่ระสบภยัแผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่ทางภาคตะวนัออกของญีปุ่่ น 

ในแตล่ะปี MC ซือ้ผลงานศลิปะประมาณ 200 ชิน้จากศลิปิน
รุน่เยาวท์ีนํ่าเสนอผลงานใหพ้จิารณาผ่าน Art Gate Program 
โดย MC รบัซือ้ผลงานแตล่ะชิน้ในราคา 100,000 เยนและนําไป
จาํหน่ายตอ่ดว้ยวธิกีารประมูล รายไดจ้ากโครงการถกูใชไ้ปเพือ่
กอ่ตัง้กองทนุสนับสนุนเพือ่พฒันาอาชพีศลิปิน โครงการนีเ้ปิด
ตวัในปี พ.ศ. 2551 และมสีว่นสนับสนุนใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการ
จาํนวนมากประสบความสาํเรจ็ในการเดนิตามความฝันและกา้ว
ขึน้เป็นศลิปินระดบัมอือาชพี 

Mitsubishi Corporation Art Gate Program 

MC เร ิม่ตน้โครงการทดลองแหง่แรกทีป่ระเทศมาเลเซยีในปี พ.ศ. 
2533 โดยมเีป้าหมายเพือ่ทดแทนป่าระบบนิเวศนเ์ขตรอ้นโดย
เรว็ จากน้ันเราไดข้ยายโครงการตอ่ไปยงัหลายพืน้ทีใ่นประเทศ
บราซลิ เคนยา และอนิโดนีเซยี

โครงการทดลองปลกูป่าเขตรอ้นทดแทน

Mitsubishi Corporation คอืผูใ้หก้ารสนับสนุนหลกั
อยา่งเป็นทางการของสมาคมกฬีาคนพกิารประเทศญีปุ่่ น

Yuichi Takahashi นักวิง่มาราธอนผูพ้กิารทางสายตา 
(ซา้ย) และพนักงาน MC 

นํา้ผลไมแ้ละสปารค์กลิง้ไวนผ์ลติโดย Fukushima 
Ouse Winery 
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องคป์ระกอบของสมาชกิ (ขอ้มูลเมือ่ 24 มถินุายน พ.ศ. 2559)

■สมาชกิจากภายนอก (5 คน):

Ryozo Kato (ผูอ้าํนวยการจากภายนอก)

Hidehiro Konno (ผูอ้าํนวยการจากภายนอก)

Akihiko Nishiyama (ผูอ้าํนวยการจากภายนอก)

Toshiko Oka (ผูอ้าํนวยการจากภายนอก)

Tadashi Kunihiro 
(ผูต้รวจสอบและกรรมการกาํกบัดแูลจากภายนอก)

■สมาชกิจากภายในบรษิทั (3 คน):

Ken Kobayashi* 
(ประธานกรรมการ)

Takehiko Kakiuchi 
(ผูอ้าํนวยการใหญ่และ CEO)

Hideyuki Nabeshima 
(ผูต้รวจสอบอาวโุสและกรรมการ
กาํกบัดแูล)

*ประธานคณะกรรมการ

*ประธานคณะกรรมการ

■สมาชกิจากภายใน (4 คน)

Yorihiko Kojima* (ประธานกติตมิศกัดิ)์

Ken Kobayashi (ประธานกรรมการ)

Takehiko Kakiuchi (ผูอ้าํนวยการใหญ่และ CEO)

Eiichi Tanabe (รองผูอ้าํนวยการใหญ่อาวโุสฝ่ายบรหิาร)

■สมาชกิจากภายนอก (8 คน):

Dr. Herminio Blanco Mendoza 
(อดตีรฐัมนตรกีระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม (เม็กซโิก))

Professor Joseph S Nye 
(ศาสตราภชิานแหง่มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์และศาสตราจารยแ์หง่รฐัสลุตา่นโอมาน (อเมรกิา))

Mr. Ratan N Tata (ประธาน Tata Trusts (อนิเดยี))

Mr. George Yeo (ประธาน Kerry Logistics Network (สงิคโปร)์)

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

Mr. Niall FitzGerald (อดตี CEO & ประธาน Unilever (ไอรแ์ลนด)์)

Ryozo Kato (ผูอ้าํนวยการจากภายนอก)

Hidehiro Konno (ผูอ้าํนวยการจากภายนอก)

องคป์ระกอบของสมาชกิ (ขอ้มูลเมือ่ 24 มถินุายน พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพจิารณาคา่ตอบแทน

คณะกรรมการทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ

MC เล็งเห็นวา่การเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัมาตรการกาํกบัดแูลกจิการอยา่ง

ตอ่เน่ืองเป็นประเด็นสาํคญัดา้นการบรหิาร เพราะน่ีคอืพืน้ฐานทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจใหก้บั

การบรหิารทีเ่หมาะสม โปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ ดงัน้ัน MC จงึดาํเนินการเพือ่บงัคบั

ใชร้ะบบกาํกบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้โดยอยู่บนพืน้ฐานของระบบกรรมการ

ตรวจสอบและกาํกบัดแูล ระบบดงักลา่วรวมถงึการเพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัการควบคมุ

ดแูลการบรหิารผ่านมาตรการอยา่งเชน่ การแตง่ตัง้ผูอ้าํนวยการจากภายนอกรวมถงึ

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลจากภายนอก (ผูอ้าํนวยการจากภายนอกจาํนวน 5 คน

และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลจากภายนอกจาํนวน 3 คน) จากผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามเงือ่นไขการเป็นผูอ้าํนวยการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลอสิระ 

และแตง่ตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบรษิทัโดยมสีมาชกิสว่น

ใหญ่เป็นผูอ้าํนวยการจากภายนอกและกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลจากภายนอก

รวมทัง้ผูเ้ช ีย่วชาญอืน่ๆ จากภายนอกบรษิทั (คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพจิารณา

คา่ตอบแทนและคณะกรรมการทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ) ขณะเดยีวกนั MC ใชร้ะบบ

เจา้หนา้ทีบ่รหิารเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจและดาํเนินงานทางธรุกจิเป็นไปอยา่งฉับไวและมี

ประสทิธภิาพ 

MC ยงัคงดาํเนินความพยายามตอ่ไปในการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัระบบ

การควบคมุภายใน โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่คณุคา่ขององคก์รจากการดาํเนินธรุกจิ

อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเอกสาร

จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ระบบการควบคมุภายในมเีนือ้หาครอบคลมุดา้นการบรหิารและ

จดัเก็บขอ้มูล การจดัการความเสีย่ง การดาํเนินธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ การกาํกบัดแูล 

รายงานทางการเงนิ การตรวจสอบและเฝ้าสงัเกตภายใน การตรวจสอบความถกูตอ้งใน

การบรหิารจดัการกลุม่โดยรวม และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูล 

บรรษทัภบิาล 
(Corporate Governance)

 และระบบควบคมุภายใน

ทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูล
(คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูล) 

ผูต้รวจสอบอสิระ

ผูอ้าํนวยการใหญ่และ CEO
คณะกรรมการบรหิาร

แผนกตรวจสอบภายใน

สว่นสายงานองคก์ร

องคก์รบรหิาร (กลุม่ธรุกจิ เป็นตน้)

กาํหนดและแจง้ขอ้มูล
เกีย่วกบัระบบและกลยทุธ ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุ
ภายในคณะกรรมการกาํกบัการเปิดเผยขอ้มูล

คณะกรรมการการกาํกบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม

คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการลงทนุ

คณะกรรมการบรหิารการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความมัน่คงของชาต ิเป็นตน้

คณะกรรมการหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุภายใน

[โครงสรา้งการบรหิาร]

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพจิารณาคา่ตอบแทน

คณะกรรมการทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ

เสนอแผนงานสาํหรบัการอภปิรายในหวัขอ้
การบรหิารทีม่คีวามสาํคญัและรายงานผล
การดาํเนินงานตามแผน

แตง่ตัง้และ
กาํกบัเจา้หนา้ที่

บรหิาร

แตง่ตัง้/ถอดถอน 
พจิารณาคา่ตอบแทน

แตง่ตัง้/ถอดถอน 
พจิารณาคา่ตอบแทน

แตง่ตัง้/
ถอดถอน

ตรวจสอบบญัชีตรวจสอบ

ตรวจสอบ/
รายงานรอ้งขอ

แนะนํา

ความรว่มมอืระหวา่งกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูล/
แผนกตรวจสอบภายใน/ผูต้รวจสอบอสิระ 

รายงาน
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MC ไดจ้ดัตัง้กฎระเบยีบภายในตา่งๆ โดยมพีืน้ฐานมาจากหลกัปรชัญาสามประการของ

องคก์ร ซึง่เป็นปรชัญาแนวทางของ MC กฎระเบยีบดงักลา่วไดแ้ก ่มาตรฐานการปฏบิตัขิอง

องคก์รและจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) ในการดาํเนินธรุกจิ เจา้หนา้ทีแ่ละ

พนักงานมหีนา้ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑเ์ป็นลาํดบัแรก MC จดัให ้

มตีาํแหน่งเจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลพรอ้มกบัแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีห่น่ึงคนประจาํในแตล่ะกลุม่

ธรุกจิและภมูภิาค (ประเทศญีปุ่่ นและตา่งประเทศ) เจา้หนา้ทีใ่นตาํแหน่งนี ้รบัผดิชอบดแูล

การดาํเนินงานในแตล่ะวนัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ในปีงบประมาณสิน้สดุเดอืนมนีาคม พ.ศ. 

2553 เจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานของบรษิทัทัง้หมดตอ้งเขา้อบรมหลกัสตูร e-learning 

ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบักรณีศกึษาดา้นจรรยาบรรณธรุกจิ หลงัจากจบหลกัสตูรเจา้หนา้ทีแ่ละ

พนักงานจะตอ้งลงนามในเอกสารขอ้ตกลงทีร่ะบวุา่ พวกเขาเขา้ใจและจะปฏบิตัติามกฎ

ระเบยีบอยูเ่สมอ วธิปีฏบิตัดิงักลา่วถกูนําไปใชก้บับรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืของ MC ดว้ย 

นอกจากน้ันยงัมขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีนํ่าไปใชก้บักลุม่ MC ทัว่ทัง้บรษิทัไดแ้ก ่การจดัใหม้กีาร

อภปิรายเร ือ่งการกาํกบัดแูล เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรอภปิรายรว่มกนัในประเด็นเกีย่วกบัการ

กาํกบัดแูลในสถานทีป่ฏบิตังิานแตล่ะแหง่โดยใชก้รณีศกึษา (ตวัอยา่งเชน่ การฝ่าฝืนระเบยีบ

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากมุมมองการปฏบิตังิานในสาํนักงาน) การสมัมนา และแจกจา่ยคูม่อืถาม 

& ตอบจากกรณีศกึษาเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลใหแ้กพ่นักงาน มาตรการเหลา่นีถ้กูกาํหนดขึน้

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บคุลากรจะมกีระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ไม่เพยีงแตพ่นักงาน

และเจา้หนา้ทีข่อง MC เทา่น้ัน แตย่งัหมายความรวมถงึบคุลากรในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัใน

เครอืของ MC ดว้ย นอกจากนี ้MC เพิง่จะเปิดตวัคูม่อื “Mitsubishi Corporation Anti-

Corruption Guideline” ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการยกระดบัมาตรป้องกนัการทจุรติ พรอ้มกบั

เปิดตวัระบบใหม่สาํหรบัรบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส (“LUKS”) ทีอ่าํนวยความสะดวกให ้

พนักงาน MC รวมถงึบรษิทัยอ่ยในการรายงานปัญหาในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักฎหมายป้องกนัการผูกขาดหรอืกฎหมายการใหส้นิบน 

การปฏบิตัขิอง MC ทัง้หมดมพีืน้ฐานมาจากจติวญิญาณแหง่การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

สิง่นีย้งัเป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การยกระดบัคณุคา่ขององคก์รโดยรวม และเรายงัคงยดึมัน่ในการ

ปรบัปรงุและสง่เสรมิแผนการดา้นการกาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑอ์ยา่งตอ่เน่ือง 

การกาํกบัดแูลกจิการ 
(Compliance)

ผูอ้าํนวยการใหญ่และ CEO
แตง่ตัง้

รายงานสัง่การ

หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลกจิการ

เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลกจิการ

หวัหนา้องคก์ร (หน่วยธรุกจิ, ฝ่าย, แผนก, สาขา เป็นตน้)

พนักงาน

เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลกจิการกลุม่

เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลกจิการสาขาในประเทศ

เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลกจิการภมูภิาคตา่งประเทศ

ตูไ้ปรษณียแ์ละสายดว่นถงึหน่วยงานกาํกบัดแูล 

ตูไ้ปรษณียแ์ละสายดว่นถงึฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตูไ้ปรษณียแ์ละสายดว่นถงึทีป่รกึษากฎหมายภายนอก 

ประธาน: หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลกจิการ

สาํนักงานบรหิาร: แผนกกฎหมาย สาํนักงานบรหิารการกาํกบัดแูลกจิการ

ระบบรบัแจง้เบาะแสภายใน

คณะกรรมการการกาํกบัดแูลกจิการ

CEO กลุม่, CEO ภมูภิาค

ผูจ้ดัการโดยตรง เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูลกจิการ

พนักงาน

กลุม่ MC ทีป่รกึษากฎหมายภายนอกหน่วยงาน
กาํกบัดแูลกจิการผ่านชอ่งทางตูไ้ปรษณียแ์ละ

สายดว่น 

รายงาน

แตง่ตัง้

ส ัง่การ

สัง่การ รายงานและปรกึษา

รายงานและปรกึษา

รายงาน

รายงาน

รายงาน

(เป้าหมาย: บรษิทัยอ่ยทีจ่ดทะเบยีนภายในประเทศของ MC)

สัง่การ
รายงานและปรกึษารายงานและปรกึษา

รายงาน
และ
ปรกึษา

Mitsubishi Corporation

บรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอื

ระบบรบัข
อ้รอ้งเรยีน

และแจง้เบาะแส “LU
KS”

(แจง้เตอืนหากพ
บวา่ M

C หรอืบรษิทัยอ่ยของ M
C ฝ่าฝืน (หรอืมแีนวโนม้จะฝ่าฝืน) กฎหมายป้องกนัการผูกขาดหรอืกฎหมายการใหส้นิบนทีเ่กีย่วขอ้ง) 

รายงาน (เว็บไซต ์/ โทรศพัท)์ 

รา
ยง
าน
แล
ะป
รกึ
ษ
า
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แนวทางพืน้ฐาน / วตัถุประสงค ์
• ผลกําไรมูลค่าสูง 
ตอ่ยอดจากความแข็งแกรง่อนัเป็นเอกลกัษณ์
และแสดงความคดิรเิร ิม่ในการแสวงหาผลกาํไร
ทีม่มูีลค่าสูง 

• ประสทิธภิาพ / วนัิยทางการเงนิ 
ใหค้วามสําคญัต่อประสทิธภิาพมากกว่าขนาด 
ในการจดัสรรทรพัยากรดา้นการบรหิาร 

ตัง้เป้าทีร่ะดบั A 

•ใหค้วามสําคญักบัการจ่ายเงนิปันผลเพราะเป็น
แนวทางพืน้ฐานในการตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

• เพิ่มสดัส่วนเงนิปันผลตามสถานการณใ์ห ้
สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของผลกําไรอย่าง
ยั่งยนืดว้ยนโยบายเงนิปันผลแบบกา้วหนา้ 

•ซือ้หุน้คนืตามสถานการณเ์มือ่มีความจําเป็น
เท่าน้ัน 

วสิยัทศันอ์งคก์ร 

แนวทางบรหิารจดัการสาํหรบัสามปีตอ่จากนีไ้ป 

เป้าหมายทางการเงนิและผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 Mitsubishi Corporation (MC) ประกาศใชแ้ผนกลยทุธด์า้นการ
บรหิารฉบบัใหม่โดยมรีะยะเวลาสามปีเร ิม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนกลยทุธนี์ม้ชี ือ่วา่ “Midterm Corporate Strategy 2018 - ววิฒันาการของรปูแบบธรุกจิจาก

การลงทนุสู่การบรหิารจดัการ” เป็นการกาํหนดวสิยัทศันอ์งคก์รของ MC และแนวทางการบรหิารจดัการ
สาํหรบัระยะเวลาสามปีตอ่จากนีไ้ป ซึง่ทัง้สองสว่นมจีดุประสงคร์ว่มกนัคอืเพือ่สรา้งมูลคา่ทางธรุกจิอยา่ง
ยัง่ยนื แผนกลยทุธนี์พ้จิารณาถงึปัจจยัแวดลอ้มตา่งๆ ทีค่าดวา่จะสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของ 
MC อาท ิการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ความเปลีย่นแปลงในตลาดโภคภณัฑ ์ความเสีย่งทางดา้น
ภมูริฐัศาสตร ์ภาวะซบเซาของราคาทรพัยากรในระยะยาว และความเปลีย่นแปลงจากนวตักรรมทาง
เทคโนโลย ีอยา่งเชน่ AI และ IoT (ทีเ่รยีกกนัวา่ “การปฏวิตัอิตุสาหกรรมคร ัง้ที ่4”) 

เป้าหมายทางการเงนิ 
ตัง้เป้าไวท้ี ่ROE ตวัเลขสองหลกั จากผลของการเตบิโตของสว่นทีไ่ม่ใชท่รพัยากรและการปรบัทศิทางพอรต์โฟลโิอในสว่น
ทรพัยากรรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
เพิม่สดัสว่นเงนิปันผลตามสถานการณใ์หส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตของผลกาํไรอยา่งยัง่ยนืดว้ยนโยบายเงนิปันผลแบบกา้วหนา้ 

Midterm Corporate Strategy 2018 
ววิฒันาการของรปูแบบธรุกจิจากการลงทนุสู่การบรหิารจดัการ 

ใชป้ระโยชนจ์ากความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งรปูแบบธรุกจิใหม่เพือ่
กอ่ใหเ้กดิคณุคา่ตอ่สงัคม พฒันาความเชีย่วชาญในดา้นการบรหิารให ้
ถงึระดบัสงูสดุ 

ความคดิสรา้งสรรค ์ 
สรา้งนวตักรรมทางธุรกจิในเชงิรกุโดยอาศยั
จดุแข็งและความสามารถ 

ความเชีย่วชาญดา้นการบรหิาร  

บคุลากรมอือาชพีทีม่จีติสาํนึกทางจรยิธรรมสงู มองการณไ์กล
และมทีกัษะในการดาํเนินงาน 

มูลคา่  
สรา้งมูลคา่เพิม่ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ถ้อืหุน้คาดหวงั
อยา่งยัง่ยนื 

มูลคา่ทางเศรษฐกจิ

กอ่ใหเ้กดิมูลคา่
ท ัง้สามดา้นใน
เวลาเดยีวกนั 

มูลคา่ทาง
สงัคม

มูลคา่ทาง
สิง่แวดลอ้ม

ปฏริปูระบบการบรหิาร 

สรา้งสมดลุใหม่ของสว่น 
“ทรพัยากร” และ “ไม่ใชท่รพัยากร”

การบรหิารจดัการทีใ่หค้วามสาํคญั
กบักระแสเงนิสด 

แนวทางไปสู่การเตบิโต 

ววิฒันาการจาก “การลงทนุ” 
สู ่“การบรหิารจดัการ”

เรง่ความเรว็การปรบัทศิทางพอรต์โฟลิ
โอใหส้อดคลอ้งกบั “วงจรชวีติธรุกจิ” 

ระยะเวลาของแผนระยะกลาง 

FY2558

￥50

FY2559 FY2560 FY2561

￥60 ￥60 ￥60

ผูนํ้าการเตบิโต 
วตัถดุบิอาหาร –ชวีภาพ 
สนิคา้อปุโภคบรโิภค คา้
ปลกี ยานยนต ์การผลติ
กระแสไฟฟ้า พฒันา
อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดัการ
สนิทรพัย ์

รา
ยไ
ด
ส้ทุ
ธริ
วม

 

(100 ลา้นเยน) 

FY2559 FY2561 ประมาณปี FY2563

ROE เลขสองหลกั 

ทรพัยากร 

ไม่ใช่
ทรพัยากร 
3,500

2,500
3,000

●❸ ●❹

●❶ ●❷

*ดูรายละเอยีดดา้นหลงั 
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❶ สรา้งสมดลุใหม่ของสว่น “ทรพัยากร” และ “ไม่ใชท่รพัยากร”

ในสว่นทรพัยากร: ลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง
ในสนิทรพัยข์ ัน้ตน้เพือ่รกัษาระดบัของ
ขนาดพอรต์โฟลโิอ สง่ผลใหพ้อรต์โฟลโิอ
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

ในสว่นทีไ่ม่ใช่ทรพัยากร: ปรบั
ทศิทางของพอรต์โฟลโิอแต่ยงัคงเพิม่
ขนาดโดยการลงทนุในธรุกจิทีก่าํลงั
เตบิโตและสามารถแสดงถงึจดุแข็งและ
ความสามารถของเราในเชงิรกุได ้

❸ วิวัฒนาการจาก “การลงทุน” ไปสู่ “การบริหารจัดการ”
ส่งเสริมวิวัฒนาการท่ีขับเคล่ือนโดยการเติบโตจาก “การลงทุน” ในธุรกิจไปสู่ “การบริหารจัดการ” 
เพื่อสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ือง 

❷ การบรหิารจดัการทีใ่ห ้
ความสาํคญักบักระแสเงนิสด 

ใหอ้งคก์รและกลุม่ธรุกจิตระหนักถงึ
ความสาํคญัของการบรหิารกระแส
เงนิสดและควบคมุระดบัหนีส้นิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ เพือ่รกัษาเสถยีรภาพของ
ธรุกจิและคงความยดืหยุน่ทา่มกลาง
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ 

❹ เร่งความเร็วการปรับทิศทางพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับ “วงจรชีวิตธุรกิจ”
ส่งเสริมการปรับทิศทางพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับระดับของบทบาทการมีส่วนร่วมในแต่ละธุรกิจ 
โดยตระหนักถึงวงจรชีวิตธุรกิจและปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ข
น
าด
พ
อร
ต์โ
ฟ
ลโิ
อ*

ทรพัยากร ไม่ใชท่รพัยากร 

(เรง่ความเรว็การปรบัทศิทางพอรต์โฟลโิอใหส้อดคลอ้งกบั “วงจรชวีติธรุกจิ”) 

รกัษาระดบั 

มุ่งเนน้ไปทีถ่า่นหนิทีใ่ช ้
ผลติเหล็กกลา้ ทองแดง
และกา๊ซธรรมชาต ิ

จดัสรรทรพัยากร
ดา้นการบรหิารให ้
กบัธรุกจิทีส่ามารถ
แสดงใหเ้ห็นถงึ
จดุแข็งและ
ความสามารถใน
เชงิรกุ 

บรหิารการลงทนุและผลตอบแทนผูถ้อืหุน้
ใหอ้ยู่ภายในขอบเขตกระแสเงนิสดรวม 

กระแสเงนิสดรวม 

กระแสเงนิสด
จากการ
ดาํเนินงาน 

กระแสเงนิสด
จากการขาย
กจิการ 

กระแสเงนิสด
จากการลงทนุ 

ผลตอบแทน
ผูถ้อืหุน้ 

ธรุกจิใหม่ทีอ่ยู่ในชว่งเร ิม่ตน้
หรอืชว่งบม่เพาะทีส่ามารถใช ้
ประโยชนจ์ากจดุแข็งของเราได ้

ธรุกจิทีเ่ราสรา้งการเตบิโตโดยการแสดง
บทบาทผูนํ้าในการบรหิารจดัการ 

ธรุกจิทีม่รีากฐานอนัมัน่คงและสามารถ
สรา้งเสถยีรภาพของผลกาํไรในระดบั
หน่ึงโดยนําเสนอุจดุแข็งของเรา
ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

บม่เพาะ 

เตบิโต 

มเีสถยีรภาพ

เพิม่
ประสทิธภิาพ

ถดถอย 

ก
ารจดั

สรรท
รพั
ยาก

รด
า้น
ก
ารบ

รหิ
าร 

ระยะเร ิม่ตน้ ระยะเตบิโต ระยะเสถยีร 

วงจรชวีติธรุกจิ  

ระยะอิม่ตวั 

ถดถอย  

เตบิโต 

มเีสถยีรภ
าพ

 

เพ
ิม่ประสทิ

ธภิ
าพ

บม่เพ
าะ 

มูล
คา่
ท
าง
ธรุ
กจิ

 

บท
บาท

การมสีว่น
รว่ม 

เวลา 

เขา้ไปมสีว่นรว่มในรายละเอยีดของธรุกจิทีส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

ยกระดบัมูลคา่ทางธรุกจิดว้ยการเขา้ไปมสีว่นรว่นในการ
บรหิารจดัการ 

แสดงออกเชงิรกุถงึจดุแข็งและความสามารถ
ในการบรหิารจดัการและสรา้งมูลคา่เพิม่ขึน้ 

การบรหิารจดัการ

การลงทนุ

การคา้

ววิฒันาการของรปูแบบธรุกจิจากการลงทนุสู่
การบรหิารจดัการ  
เขา้ไปมสีว่นรว่มในรายละเอยีดการบรหิารจดัการธรุกจิให ้
มากกวา่เดมิเพือ่สรา้งมูลคา่เพิม่ขึน้  

สรา้งความคุน้เคยเป็นอยา่งดกีบัความเสีย่งทีพ่บไดเ้ป็น
ปกตใินแตล่ะธรุกจิ ใชป้ระโยชนจ์ากความคดิสรา้งสรรค ์
ของเราและสง่เสรมิการเพิม่ศกัยภาพของบคุลากร

ฟ้ืนฟูธรุกจิและสรา้ง
คณุคา่ใหก้บัองคก์ร 

ตดิตามเทคโนโลยี
ใหม่ (AI, IoT) เพือ่
สรา้งการเตบิโตให ้
ธรุกจิทีม่อียู่ 

สรา้งมูลคา่ใหม่จาก
การทาํงานประสาน
กนักบัหุน้สว่น

ชีนํ้า สรา้งสรรค ์และ
ปฏริปูอตุสาหกรรม 

ขบัเคลือ่น
การเตบิโต  

แนวทางบรหิารจดัการสาํหรบัระยะเวลาสามปีตอ่จากนีไ้ป 

 • ดาํเนินการตอ่หากธรุกจิยงัคงเตบิโตอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ  

 • กาํหนดความสาํคญัอยา่งเทา่เทยีมสาํหรบั
ภารกจิทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ถอนตวัจาก
ธรุกจิทีถ่ดถอย  

- มเีป้าหมายเพือ่สรา้งธรุกจิพืน้ฐานและการเตบิโต
- ใชป้ระโยชนจ์ากบทบาทการมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ 
- เป็นผูนํ้าเชงิรกุในการปฏริปูธรุกจิ 
- เปลีย่นแปลงรปูแบบธรุกจิโดยผสมผสานพืน้ฐานทางธรุกจิ
เขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ 

ตารางการปรบัทศิทางพอรต์โฟลโิอ  
 • ตระหนักวา่ธรุกจิอยู่ในสถานะทีม่กีารเคลือ่นไหวอยา่งตอ่
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม  

 • ปรบัทศิทางพอรต์โฟลโิอใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของบทบาทการ
มสีว่นรว่มในแตล่ะธรุกจิ  

ประเมนิวา่ธรุกจิ
ควรดาํเนิน
ตอ่ไปหรอืไม่ 
โดยพจิารณา
จากลกัษณะการ
มสีว่นรว่มและ
วงจรชวีติธรุกจิ 

ตัง้เป้ารายไดส้ทุธิ
รวมของแตล่ะกลุม่
ธรุกจิมมูีลคา่ไม่
นอ้ยกวา่ 1 หมืน่
ลา้นเยน 

ใหค้วามสาํคญัอยา่ง
เทา่เทยีมกบัภารกจิทีม่ี
เป้าหมายเพือ่พฒันา
ธรุกจิใหม่ 

ระยะเวลาของแผนระยะกลาง (รวมทัง้สิน้สามปี) 

ปฏริปูระบบการบรหิาร

แนวทางไปสู่การเตบิโต 

สงู 
ปาน

กลาง 

*ขนาดพอรต์โฟลโิอ = สนิทรพัยถ์าวร + เงนิลงทนุ + เงนิกู ้+ คา่ความนิยม
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วางกลยทุธแ์ละประสานงาน
ระดบัสากล การวจิยัระดบัสากล 
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศ การจดัการโลจสิตกิส ์
(ควบตาํแหน่ง) 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
เอเชยีและโอเชยีเนีย 

รองผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ฝ่ายบรหิาร

Toshimitsu Urabe
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
ธรุกจิบรกิารดา้น IT 

Haruki Hayashi
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
ภมูภิาค ยโุรป & แอฟรกิา 
(ควบตาํแหน่ง) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
Mitsubishi Corporation 
International (Europe) Plc. 

Kanji Nishiura
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
โลหะ 

Shinya Yoshida
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
การเงนิภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

Takeshi Hagiwara
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
สนิคา้เคม ี

Kazuyuki Masu*
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่าย
การเงนิ 

Yutaka Kyoya
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
ผลติภณัฑเ์พือ่การดาํรงชพี 

Hidemoto Mizuhara
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
อเมรกิาเหนือ (ควบตาํแหน่ง) 
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
Mitsubishi Corporation 
(Americas) 

Shunichi Matsui
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
เอเชยีตะวนัออก (ควบตาํแหน่ง) 
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ผูจ้ดัการทัว่ไป สาขาคนัไซ 

ผูอ้าํนวยการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

Takehiko Kakiuchi * Hajime Hirano
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
ธรุกจิพลงังาน 

Yasuhito Hirota*
การสือ่สารองคก์ร การบรหิาร
องคก์ร กจิการดา้นบรรษทั
บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม กฎหมาย 
ทรพัยากรมนุษย ์(ควบตาํแหน่ง) 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายกาํกบัดแูล
กจิการ 

Kazushi Okawa
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
เคร ือ่งจกัรกล 

Hiroshi Sakuma
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้ง
พืน้ฐานระดบัสากล 

Kenji Yasuno 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร
ฝ่ายเรอื & ยานอวกาศ 

Masaji Santo 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
ละตนิอเมรกิา 

Mitsuyuki Takada 
ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกวางกลยทุธแ์ละ
ประสานงานระดบัสากล 

Kenichi Koyanagi 
ผูจ้ดัการทัว่ไป สาขานาโกยา่ 

Yoichi Shimoyama 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค, 
เอเชยีตะวนัออก (ควบตาํแหน่ง) 
ผูอ้าํนวยการใหญ,่ 
Mitsubishi Corporation 
(Hong Kong) Ltd. 

Keisuke Hoshino 
ผูอ้าํนวยการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 

Koichi Wada 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธรุกจิกา๊ซธรรมชาต ิ

Tsutomu Takanose 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป สาขาคนัไซ 

Katsuhiro Ito 
ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกกลยทุธแ์ละ
วางแผนองคก์ร 

Mitsumasa Icho 
ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกบรหิารความเสีย่ง 

Takajiro Ishikawa 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์

Yasuteru Hirai 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค, 
เอเชยีตะวนัออก (ควบตาํแหน่ง) 
ผูอ้าํนวยการใหญ,่ 
Mitsubishi Corporation (Shanghai) Ltd. 
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, สาํนักงานเซีย่งไฮ ้
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
Mitsubishi Corporation (Shanghai) Ltd.
สาขาอูฮ่ ัน่ 

Noboru Tsuji 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธรุกจิยานยนต ์

Norikazu Tanaka 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายลงทนุทรพัยากรแร ่

Fuminori Hasegawa 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธรุกจิปิโตรเลยีม 

Tetsuji Nakagawa 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน 

Hidenori Takaoka 
ผูจ้ดัการทัว่ไป สาํนักงาน CEO 
กลุม่ธรุกจิพลงังาน 

Noriyuki Tsubonuma 
กรรมการผูจ้ดัการ & ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
Mitsubishi Australia Limited 
(ควบตาํแหน่ง) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
Mitsubishi New Zealand Limited 
(ควบตาํแหน่ง) 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
เอเชยีและโอเชยีเนีย (โอเชยีเนีย) 

Yasushi Okahisa 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายการเงนิภาคอตุสาหกรรม 

Tsunehiko Yanagihara 
รองผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายบรหิาร 
Mitsubishi Corporation (Americas) 
[สถานทีป่ฏบิตังิาน: ซลิคิอนวลัเลย]์ 
(ควบตาํแหน่ง) 
Mitsubishi Corporation (Americas) 
รองผูอ้าํนวยการใหญ่อาวโุส 
กลุม่เคร ือ่งจกัรกล 

Masatsugu Kurahashi 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีภ่มูภิาค อนิโดนีเซยี 
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
PT. Mitsubishi Corporation Indonesia 
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป สาขาสรุาบายา 
PT. Mitsubishi Corporation Indonesia 

Nodoka Yamasaki 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายจดัจาํหน่ายสนิคา้เพือ่การดาํรงชพี 

Kotaro Tsukamoto 
Metal One Corporation 

Katsuya Nakanishi 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค, 
ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง 

Jun Nishizawa 
รองหวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธรุกจิกา๊ซธรรมชาต ิ

Tatsuo Nakamura 
Mitsubishi Motors Corporation 

Osamu Takeuchi 
หวัหนา้เจา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายสนิคา้เคมอีตุสาหกรรม B 

Kazunori Nishio 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายคา้ปลกี 

Akira Murakoshi 
ผูอ้าํนวยการใหญ,่ 
Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. 
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูอ้าํนวยการใหญ,่ 
Thai-MC Company, Limited 
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, สาํนักงานหาดใหญ,่ 
Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. 
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, สาํนักงานหาดใหญ,่ 
Thai-MC Company, Limited 
(ควบตาํแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป สาํนักงานประสานงาน
เวยีงจนัทน ์

Masakazu Sakakida 
ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ, 
Mitsubishi Corporation India Private Ltd. 
(ควบตาํแหน่ง) 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
เอเชยีและโอเชยีเนีย (เอเชยีใต)้ 

* เป็นคณะกรรมการบรษิทั

รองผูอ้าํนวยการใหญ่อาวโุส

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร
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รายรบัและรายได ้[IFRS]

รายรบั ¥7,635.2 ¥7,669.5 ¥6,925.6

กาํไรขัน้ตน้ 1,186.0 1,209.9 1,098.9

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ สว่นทีเ่ป็นของ
บรษิทัใหญ่ 361.4 400.6 ▲ ▲ 149.4

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ สว่นทีเ่ป็นของ
บรษิทัใหญ่ตอ่หุน้ (ปรบัลด) (เยน) 218.80 245.83 ▲ ▲ 93.68

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 7.5 7.5 ▲ ▲ 2.9

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) (%) 2.3 2.5 ▲ ▲ 0.9

ฐานะทางการเงนิ [IFRS]

สนิทรพัยร์วม 15,901.1 16,774.4 14,916.3

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 5,067.7 5,570.5 4,592.5

สว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่หุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (เยน) 3,074.03 3,437.75 2,898.23

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้สทุธ ิ(เทา่) 0.9 0.8 0.9

กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 381.6 798.3 700.1

กระแสเงนิสดจากการลงทนุ ▲ ▲ 300.5 ▲ ▲ 154.9 ▲ ▲ 503.9

กระแสเงนิสดอสิระ 81.1 643.4 196.2

* อตัราการปันผลสาํหรบัรอบระเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2557 คาํนวณจากรายไดส้ทุธทิีม่าจาก Mitsubishi Corporation ภายใต ้U.S. GAAP 

เงนิปันผล

เงนิปันผลตอ่หุน้ (สาํหรบัทัง้ปี, เยน) 68 70 50

อตัราสว่นการจา่ยเงนิปันผล (%) 25 28 −

3/2559 3/25593/2558 3/25583/2557 3/2557

สรปุขอ้มูลรายกลุม่  (รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559)  [IFRS]

*รายไดจ้ากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี (Equity Method) แสดงถงึรายไดจ้ากเงนิลงทนุทีป่ระเมนิคา่ดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี
*รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ แสดงถงึรายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ ทีม่าจากบรษิทัใหญ่ 

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม
และโครงสรา้งพืน้ฐาน

ระดบัสากล

กลุม่การเงนิ
ภาคอตุสาหกรรม

โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา
กลุม่ธรุกจิพลงังาน กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ กลุม่เคร ือ่งจกัรกล กลุม่สนิคา้เคมี กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่

การอปุโภคบรโิภค

รายรบั 57.0 พนัลา้นเยน 154.2 พนัลา้นเยน 1,368.5 พนัลา้นเยน 700.9 พนัลา้นเยน 777.6 พนัลา้นเยน 1,302.1 พันล้านเยน 2,562.8 พันล้านเยน

กาํไรขัน้ตน้ 36.1 พนัลา้นเยน 61.8 พนัลา้นเยน 35.4 พนัลา้นเยน 139.1 พนัลา้นเยน 198.0 พนัลา้นเยน 112.6 พันล้านเยน 505.0 พันล้านเยน

รายไดจ้ากเงนิลงทนุตามวธิสีว่น
ไดเ้สยี (Equity Method) 29.5 พนัลา้นเยน 17.5 พนัลา้นเยน ▲ ▲ 4.0 พนัลา้นเยน ▲ ▲ 278.9 พนัลา้นเยน 25.1 พนัลา้นเยน 15.4 พันล้านเยน 20.2 พันล้านเยน

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ 32.5 พนัลา้นเยน 40.3 พนัลา้นเยน ▲ ▲ 9.8 พนัลา้นเยน ▲ ▲ 360.7 พนัลา้นเยน 62.2 พนัลา้นเยน 30.5 พันล้านเยน 73.5 พันล้านเยน

สนิทรพัยร์วม 1,006.8 พนัลา้นเยน 870.3 พนัลา้นเยน 2,036.2 พนัลา้นเยน 3,557.9 พนัลา้นเยน 1,726.9 พนัลา้นเยน 870.5 พันล้านเยน 3,169.3 พันล้านเยน

จาํนวนพนักงาน 1,568 คน 1,620 คน 1,639 คน 11,620 คน 9,716 คน 7,152 คน 31,105 คน

Mitsubishi Corporation และบรษิทัย่อย

พนัลา้นเยนขอ้มูลสาํคญัทางการเงนิ
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*อตัราการปันผลสาํหรบัรอบระเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2557 คาํนวณจากรายไดส้ทุธทิีม่าจาก Mitsubishi Corporation ภายใต ้U.S. GAAP 

รายรบั

สนิทรพัยร์วมและสว่นของผูถ้อืหุน้

กาํไรขัน้ตน้ รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ และ ROE 

เงนิปันผลตอ่หุน้และอตัราสว่นการจา่ยเงนิปันผล

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ ตอ่หุน้ 
(ปรบัลด) 

กระแสเงนิสด 

(พนัลา้นเยน) (พนัลา้นเยน) (พนัลา้นเยน) (เยน)

(พนัลา้นเยน) (พนัลา้นเยน)(เงนิปันผล: เยน)

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ ROE

สนิทรพัยร์วม สนิทรพัย ์ รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นของผูถ้อืหุน้ กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน กระแสเงนิสดจากการลงทนุ กระแสเงนิสดอสิระ 
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กลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น IT

(ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559)บรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืทีส่าํคญั

<บรษิทัยอ่ย>

MC Data Plus, Inc. (Japan) 74.40 บรกิารคลาวด ์(cloud service) บรกิารวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ เป็นตน้

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51.00 ใหค้าํปรกึษาดา้น IT พฒันาระบบ บรกิารทางธรุกจิและดแูลรกัษา เป็นตน้

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) 49.00 โซลชู ัน่ทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั IT บรกิารอนิทเิกรตระบบ (system 
integration) บรกิารจดัการดา้น IT และการตลาดสาํหรบัผลติภณัฑ ์เป็นตน้

SIGMAXYZ Inc. (Japan) 33.30 บรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นธรุกจิ

Infosec Corporation (Japan) 40.00 ผูใ้หบ้รกิารทัว่ไปดา้นความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

<บรษิทัยอ่ย>

Diamond Generating Corporation (U.S.A.) 100.00 ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.) 100.00 ธรุกจิระบบสง่พลงังานไฟฟ้า

Diamond Generating Europe Limited (U.K.) 100.00 ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong) 100.00 ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands) 100.00 ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands) 100.00 ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

Mitsubishi Corporation Power Ltd. (Japan) 100.00 ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) 100.00 สง่ออก นําเขา้และคา้ขายชิน้สว่นอปุกรณข์องโรงงานภายในประเทศ

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan) 100.00 บรกิารหลงัการขายสาํหรบัโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japan) 84.00 จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

TRILITY GROUP PTY LTD (Australia) 60.00 ธรุกจินํา้

MCKG Port Holding Corporation (Japan) 60.00 บรหิารการลงทนุสาํหรบัธรุกจิทา่เรอื

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>

Chiyoda Corporation (Japan) 33.73 ธรุกจิวศิวกรรมโรงงาน

Swing Corporation (Japan) 33.33 ธรุกจินํา้

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. 
 (Mexico) 50.00 ผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าอสิระ

Lithium Energy Japan (Japan) 41.94 ผลติและจาํหน่ายแบตเตอร ีล่เิทยีมออิอน

<บรษิทัยอ่ย>

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 51.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ เป็นตน้)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 100.00 การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

Diamond Realty Management Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan) 66.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.) 100.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.) 100.00 ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารจดัการอากาศยาน

MC Aviation Partners Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารจดัการอากาศยาน

MC Engine Leasing Limited (U.K.) 80.00 ธรุกจิเชา่เคร ือ่งยนตอ์ากาศยาน

MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.) 100.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(เสนอขายหลกัทรพัย)์

MCAP Europe Ltd. (Ireland) 100.00 ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารจดัการอากาศยาน

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd.
 (Japan) 100.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(เสนอขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้)

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิโลจสิตกิสค์รบวงจร, การขนสง่หลายรปูแบบระหวา่งประเทศ, 
ธรุกจิคลงัสนิคา้

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.
 (Japan) 100.00 พฒันา & ดาํเนินงานเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางการคา้

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 51.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

MCUBS MidCity Inc. (Japan) 33.15 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

MCUBS Japan Advisors Inc. (Japan) 51.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

New Century Insurance Co., Ltd. 
 (Bermuda, British Overseas Territory) 100.00 ธรุกจิประกนั

Seto Futo Co., Ltd. (Japan) 64.30 ธรุกจิทา่เรอืคลงัสนิคา้เทกองแหง้, ธรุกจิคลงัสนิคา้

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.) 82.44 ทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําดา้นการลงทนุ 

MC Asset Management Europe Limited (U.K.) 100.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ/เสนอขายหลกัทรพัย)์

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิจดัการกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

DBI Management Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิจดัการกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 ระบบโลจสิตกิสเ์รอืสนิคา้เทกองแหง้

MC Asset Management Asia Limited 
 (Hong Kong) 100.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(เสนอขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้)

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. (Myanmar) 45.50 ผูบ้รหิารทา่อากาศยาน

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม โลจสิตกิส ์และการพฒันา
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<บรษิทัยอ่ย>

Metal One Corporation (Japan) 60.00 ดาํเนินธรุกจิผลติภณัฑเ์หล็กกลา้

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. 
 (Singapore) 100.00 บรษิทัยอ่ยทีด่าํเนินธรุกจิรว่มกนัในการซือ้ขายทรพัยากรแร ่

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan) 100.00 บรษิทัซือ้ขายทรพัยากรแรใ่หก้บัประเทศญีปุ่่ น 

Triland Metals Ltd. (U.K.) 100.00 นายหนา้สาํหรบัสนิคา้โภคภณัฑท์ีต่ลาดแลกเปลีย่นโลหะแหง่กรงุ
ลอนดอน (LME)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 100.00 ลงทนุ ผลติและจาํหน่ายถา่นหนิและทรพัยากรแรอ่ืน่ๆ

M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100.00 บรษิทัดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัทรพัยากรแรใ่นละตนิอเมรกิา 

MC Resource Development Ltd. (U.K.) 100.00 ลงทนุใน Anglo American Sur, S.A. (ชลิ)ี

JECO Corporation (Japan) 70.00 บรษิทัลงทนุเหมอืงทองแดง Escondida ในประเทศชลิี

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) 100.00 บรษิทัลงทนุเหมอืงทองแดง Los Pelambres ในประเทศชลิี

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>

Iron Ore Company of Canada (Canada) 26.18 กจิการเหมอืงสนิแรเ่หล็ก รวมถงึการแปรรปูและจดัจาํหน่าย

JECO 2 Ltd. (U.K.) 50.00 บรษิทัลงทนุเหมอืงทองแดง Escondida ในประเทศชลิี

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan) 100.00 บรษิทัสาํรวจและพฒันานํา้มนัและกา๊ซธรรมชาติ

<บริษัทร่วมทุนส่วนน้อย>

Astomos Energy Corporation (Japan) 49.00 นําเขา้ คา้ขาย จดัจาํหน่าย LPG ภายในประเทศ

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) 25.00 ผลติและจาํหน่าย LNG ในประเทศบรไูน

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore) 39.40 บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยข์อง P.T. Medco Energi Internasional 
(อนิโดนีเซยี)

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) 50.00 พฒันาและจาํหน่ายทรพัยากร (LNG, LPG, กา๊ซธรรมชาตเิหลวและ
นํา้มนัดบิ) ในประเทศออสเตรเลยี

<บริษัทย่อย>

Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100.00 จําหน่ายเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

MSK Farm Machinery Corporation (Japan) 100.00 จําหน่ายและให้บริการสําหรับเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตรและอุปกรณ์
อํานวยความสะดวก

Nikken Corporation (Japan) 100.00 ให้เช่าและจําหน่ายเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์อื่นๆ สําหรับงานก่อสร้าง

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100.00 จําหน่ายและให้บริการสําหรับเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Thailand) 100.00 ส่งออกลิฟต์ 

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 มีเรือในครอบครองและให้บริการเช่าเหมาลํา

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95.00 บริการทางการเงินสําหรับรถยนต์

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ

กลุม่เคร ือ่งจกัรกล

MC Aviation Corporation (Japan) 100.00 จาํหน่ายและทาํการตลาดผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการบนิเชงิพาณิชย ์

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>
AJIL Financial Services Company 
 (Saudi Arabia) 20.00 ธรุกจิใหเ้ชา่ซ ือ้ทัว่ไป

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) 
 (Turkey) 35.80 ธรุกจิใหเ้ชา่ซ ือ้รถยนต ์

Marunouchi Capital Inc. (Japan) 85.10 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation  
 (Japan) 50.00 ใหเ้ชา่ซ ือ้รถยนต,์ ขายผ่อนชาํระรถยนตส์ว่นบคุคลและเพือ่การพาณิชย ์

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.
 (Japan) 20.00 ใหเ้ชา่ซ ือ้ ขายผ่อนชาํระ วธิทีางการเงนิอืน่

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) 40.28 เจา้ของผูใ้หบ้รกิารเรอืสนิคา้เทกองแหง้ และเรอืขนสง่รถยนต ์

TES Holdings Limited (U.K.) 35.00 ธรุกจิบาํรงุรกัษาเคร ือ่งยนตอ์ากาศยานและจาํหน่ายชิน้สว่นเคร ือ่งยนต ์

AGP Corporation (Japan) 26.81 จดัหาอปุกรณจ์า่ยไฟภาคพืน้ดนิสาํหรบัสนามบนิ บาํรงุรกัษาสิง่อาํนวย
ความสะดวกของสนามบนิ ผลติและจาํหน่ายรถเข็นอาหาร

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. 
 (South Korea) 50.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(ใหค้าํปรกึษาดา้นการลงทนุ)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.) 40.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan) 39.60 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50.00 ธรุกจิจดัการสนิทรพัย ์(บรหิารการลงทนุ)

<บริษัทย่อย>

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 65.70 สาํรวจ พฒันาและผลตินํา้มนัในประเทศแองโกลา

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada) 67.50 สาํรวจ พฒันาและผลติกา๊ซธรรมชาตจิากหนิดนิดานในประเทศแคนาดา

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) 100.00 บรษิทัลงทนุสาํหรบัธรุกจิกา๊ซธรรมชาตจิากหนิดนิดานในประเทศแคนาดา

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) 100.00 บรษิทัลงทนุสาํหรบัโครงการพฒันาตน้นํา้ กลางนํา้ (โครงการ Malaysia  ) 
และโครงการ GTL (Gas to liquid) ในมาเลเซยี

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands) 80.00 บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์าํหรบัโครงการ Malaysia 

Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands) 100.00 สาํรวจและพฒันาไฮโดรคารบ์อนในประเทศปาปัวนิวกนีิ

Diamond Gas Operation Co., Ltd. (Japan) 100.00 ตวัแทนธรุกจิ LNG และผูใ้หบ้รกิารขอ้มูลเกีย่วกบักา๊ซธรรมชาติ
และขอ้มูลดา้นอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) 100.00 บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์าํหรบัโครงการ Sakhalin  ในประเทศรสัเซยี

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada) 100.00 พฒันาโครงการ LNG ในภาคตะวนัตกของประเทศแคนาดา

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) 100.00 สาํรวจและพฒันานํา้มนัและกา๊ซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) 100.00 สาํรวจและพฒันานํา้มนัและกา๊ซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) 100.00 สาํรวจ พฒันาและผลตินํา้มนัและกา๊ซธรรมชาติ

MI Berau B.V. (The Netherlands) 56.00 บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์าํหรบัโครงการ Tangguh ในประเทศอนิโดนีเซยี

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japan) 100.00 ดแูลการตลาดและจาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ธรุกจิพลงังาน
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KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) 100.00 การตลาดของวตัถดุบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) 60.59 ผลติภาชนะพลาสตกิใสอ่าหาร

KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan) 100.00 ผลติแผ่นฟิลม์และสนิคา้เคมี

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) 100.00 การตลาดของสารทาํละลาย ส ีพลาสตกิเคลอืบผวิ และซลิโิคน

Mitsubishi International PolymerTrade
 Corporation (U.S.A.) 100.00 จาํหน่ายสนิคา้เคมชีนิดพเิศษและพลาสตกิ

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited.
 (Japan) 100.00 บรษิทัรว่มทนุทีม่สีนิทรพัยอ์ยู่ในอตุสาหกรรมเคมอีาหาร

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan) 100.00 ผลติสารใหค้วามหวาน อาหารทางการแพทย ์เคร ือ่งปรงุรสและสว่นผสม
เพือ่สขุภาพ

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. (Japan) 100.00 ผลติสารสกดัจากยสีตแ์ละสว่นผสมเพือ่สขุภาพ

MC Food Specialties Inc. (Japan) 100.00 ผลติเคร ือ่งปรงุรส เคมอีาหาร เป็นตน้

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
 (U.S.A.) 100.00 จาํหน่ายเคมอีาหาร (สารใหค้วามหวาน สว่นผสมเพือ่สขุภาพ เป็นตน้)

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) 100.00 การตลาดของสนิคา้เคมี

<บริษัทร่วมทุนส่วนน้อย>

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico) 49.00 ผลติเกลอื

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) 25.00 ผลติเมทานอล

NIHON TRINIDAD METHANOL (Japan) 50.00 การลงทนุและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมทานอล 

Fosfatos del Pacifi co S.A. (Peru) 21.00 แยกสนิแรฟ่อสฟอรสั / ผลติอฐิ

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan) 49.00 ผลติไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์

TOSOH-HELLAS AI.C. (Greece) 35.00 ผลติวตัถดุบิสาํหรบัแบตเตอร ี ่

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico) 35.00 ผลติเม็ดพลาสตกิและสารใหส้ี

Rimtec Corporation (U.S.A.) 49.00 ผลติสารประกอบ PVC

Amfi ne Chemical Corporation (U.S.A.) 40.00 ผลติสเตบไิลเซอรแ์ละสารเตมิแตง่สาํหรบัพลาสตกิ

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29.78 รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์าํหรบัเคมกีารเกษตร

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 20.00 รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์าํหรบัเคมกีารเกษตร

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (India) 49.00 การตลาดสนิคา้เคมกีารเกษตร

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
 (U.K.) 20.00 รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
 (U.S.A.) 20.00 รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) 30.00 ผลติทารเ์ตรต

SPDC Ltd. (Japan) 33.34 การลงทนุและธรุกจิปิโตรเลยีมรวมทัง้ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัปิโตรเคมี

Meiwa Corporation (Japan) 33.05 บรษิทัการคา้

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90.00 บรกิารดา้น IT 

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. 
 (Malaysia) 52.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

The Colt Car Company Ltd. (U.K.) 100.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) 100.00 บรกิารทางการเงนิสาํหรบัรถยนต ์

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) 100.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

MCE Bank GmbH (Germany) 100.00 บรกิารทางการเงนิสาํหรบัรถยนต ์

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands) 100.00 ธรุกจิเกีย่วเน่ืองกบัรถยนต ์

MC Factoring Rus LLC. (Russia) 100.00 บรกิารทางการเงนิสาํหรบัรถยนต ์

Zao MC Bank Rus (Russia) 100.00 บรกิารทางการเงนิสาํหรบัรถยนต ์

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 88.73 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) 93.50 บรกิารทางการเงนิสาํหรบัรถยนต ์

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

<บริษัทร่วมทุนส่วนน้อย>
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors
 (Indonesia) 40.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 
 (Indonesia) 40.00 ผลติรถยนต ์

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and  
 Manufacturing (Indonesia) 32.28 ผลติและจดัจาํหน่ายเคร ือ่งยนตส์าํหรบัรถยนตแ์ละชิน้สว่นเหล็กแผ่น

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia) 31.00 ประกอบรถยนต ์

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (Vietnam) 41.20 ประกอบและจดัจาํหน่ายรถยนต ์

MMC Ukraine LLC. (Ukraine) 60.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

MMC Rus LLC. (Russia) 49.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41.00 จดัจาํหน่ายรถยนต ์

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) 27.50 ผลติรถยนต ์

Isuzu Motors International Operations (Thailand)
 Co., Ltd. (Thailand) 30.00 สง่ออกและจาํหน่ายรถยนต ์

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) 38.00 ผลติและจดัจาํหน่ายรถยนต ์

<บริษัทย่อย>

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan) 100.00 การตลาดของผลติภณัฑป์ุ๋ ย

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan) 72.83 ผลติปุ๋ ย

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan) 100.00 การตลาดของวตัถดุบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่สนิคา้เคมี
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Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20.00 จาํหน่ายเภสชัภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์

Himaraya Co., Ltd. (Japan) 20.02 ขายปลกีอปุกรณก์ฬีา

Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Japan) 38.98 ผลติและจาํหน่ายเนือ้สตัวแ์ละอาหารแปรรปู

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) 26.35 ผลติและจาํหน่ายนํา้มนังาและงา

Kanro Co., Ltd. (Japan) 30.59 ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑข์นมหวาน

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan) 48.41 ธรุกจิขนสง่และคลงัสนิคา้ทา่เรอื

Lawson, Inc. (Japan) 33.50 แฟรนไชสข์องรา้นสะดวกซือ้ LAWSON

Life Corporation (Japan) 23.51 รา้นซปุเปอรม์ารเ์ก็ตแบบมสีาขา

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan) 30.00 แปรรปูแป้ง

MCC Development Corporation (U.S.A.) 30.00 บรษิทัรว่มทนุของบรษิทัคอนกรตีผสมเสรจ็

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.) 28.71 ผลติและทําการตลาดปนูซเีมนต ์

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China) 20.00 จาํหน่ายเภสชัภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์

Olam International Limited (Singapore) 20.00 เพาะปลกู จดัหา แปรรปูและจาํหน่ายผลติภณัฑก์ารเกษตร

Mitsubishi Corporation Financial & Management
 Services (Japan) Ltd. (Japan) 100.00 บรกิารดา้นบญัช ีการเงนิและการแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ การ

ควบคมุสนิเช ือ่และทีป่รกึษาดา้นการบรหิาร

MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd (Singapore) 100.00 บรกิารการเงนิและการคลงั

Mitsubishi Corporation Finance PLC (U.K.) 100.00 บรกิารการเงนิและการคลงั

MC Finance Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 บรกิารการเงนิและการคลงั

Human Link Corporation (Japan) 100.00 ทีป่รกึษาและบรกิารเอาทซ์อรส์งานฝ่ายบคุคล

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. (Japan) 100.00 ตวัแทนประกนัวนิาศภยัและตวัแทนประกนัชวีติ และทีป่รกึษาดา้นการบรหิาร
ความเสีย่ง

MC Communications Inc. (Japan) 100.00 บรกิารตวัแทนโฆษณา ผลติสือ่วดิโีอ สรา้งเว็บไซต ์ผลติแผ่นพบัและคูม่อืแบบ
ตา่งๆ การจดัการงานอเีวนท ์

MC Facilities Co., Ltd. (Japan) 100.00 งานบรหิารอาคาร งานสนับสนุนการดาํเนินงานของสาํนักงานในอาคาร

TechnoAssociates, Inc. (Japan) 51.00 บรกิารใหค้าํปรกึษาและการตลาด

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japan) 67.00 บรกิารประมวลผลขอ้มูล ป้อนขอ้มูลงาน DTP และใหเ้ชา่เซริฟ์เวอร ์

Human Link Asia Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 บรกิารระบบ HR ครบวงจร

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

ส่วนพนักงานองค์กร 

จาํนวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ยแบง่ตามการดาํเนินงาน
กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม
และโครงสรา้งพืน้ฐาน

ระดบัสากล

กลุม่การเงนิ
ภาคอตุสาหกรรม 

โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา
กลุม่ธรุกจิพลงังาน กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ กลุม่เคร ือ่งจกัรกล กลุม่สนิคา้เคมี

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอปุโภคบรโิภค

กลุม่ธรุกจิบรกิารดา้น 
IT

สว่นสายงานองคก์ร
บรษิทัยอ่ยใน
สว่นภมูภิาค

รวม

จาํนวนบรษิทัในเครอืและ
บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย 184 223 97 192 151 75 255 7 13 45 1,242

<บริษัทย่อย>

Agrex do Brasil S.A. (Brazil) 81.54 รบัซือ้และจาํหน่ายเมล็ดพชื

Agrex, Inc. (U.S.A.) 100.00 จดัหาและจาํหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืนํา้มนั

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) 100.00 จดัหาและจาํหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืนํา้มนั

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. 
(Australia) 100.00 ทาํเหมอืงทรายซลิกิาใหบ้รสิทุธิแ์ละจาํหน่าย

Cermaq Group AS (Norway) 100.00 ทาํฟารม์ แปรรปูและจาํหน่ายปลาแซลมอน

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) 100.00 ผลติและขายสง่ผลติภณัฑจ์ากนํา้ตาล

Foodlink Corporation (Japan) 99.42 จาํหน่ายเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑท์ีท่าํจากเนือ้สตัว ์

Indiana Packers Corporation (U.S.A.) 80.00 แปรรปูและจาํหน่ายเนือ้สกุร

Japan Farm, Ltd. (Japan) 70.00 เพาะเลีย้งสตัวปี์กและสกุร แปรรปูเนือ้ไก่

MC Healthcare, Inc. (Japan) 80.00 ระบบบรหิารงานโรงพยาบาล จดัจาํหน่ายเวชภณัฑแ์ละเคร ือ่งมอืทาง
การแพทย ์

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan) 100.00 ออกแบบ ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑเ์คร ือ่งนุ่งหม่

Mitsubishi Shoji Construction Materials 
 Corporation (Japan) 100.00 การตลาดวสัดกุอ่สรา้ง

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) 92.15 จาํหน่ายและการตลาดบรรจภุณัฑ ์ระบบและผลติภณัฑก์ระดาษ

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62.00 ขายสง่อาหารแปรรปู อาหารแชแ่ข็งและอาหารแชเ่ย็น ฯลฯ

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) 59.81 ผลติแป้งขา้วโพดและผลติภณัฑแ์ปรรปูทีเ่กีย่วขอ้ง

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan) 74.78 ใหเ้ชา่และจาํหน่ายอปุกรณแ์ละสนิคา้สาํหรบัการพยาบาล

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan) 64.46 โรงโม่แป้ง

Nosan Corporation (Japan) 100.00 ผลติและการตลาดของอาหารปศสุตัว ์

Princes Limited (U.K.) 100.00 ผลติสนิคา้อาหารและเคร ือ่งดืม่ (soft drinks)

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) 100.00 การตลาดเมล็ดพชื ผลติและการตลาดอาหารปศสุตัว ์

Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99.80 ทาํฟารม์ แปรรปูและจาํหน่ายปลาแซลมอน

TH Foods, Inc. (U.S.A.) 53.16 ผลติขา้วเกรยีบอบกรอบ

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) 81.92 แปรรปูและจาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากทะเล

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan) 35.25 ภตัตาคารฟาสตฟู้์ดแบบมสีาขาและรา้นพซิซา่แบบสง่ถงึบา้น

・จาํนวนพนักงานสาํนักงานใหญ่และบรษิทัในเครอืทัง้หมด: 68,247 คน   ・จาํนวนพนักงานเฉพาะทีส่าํนักงานใหญ:่ 5,379 คน   ・บรษิทัรว่มทนุกบับรษิทัยอ่ยไม่รวมอยูใ่นจาํนวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภคบรโิภค
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ชือ่บรษิทั
Mitsubishi Corporation

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

ทุนจดทะเบยีน
204,446,667,326 เยน 

จาํนวนหุน้สามญั 
1,590,076,851 หุน้ 

ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน 
โตเกยีว นาโกยา่

สาํนกังานใหญ่ 
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan*
*สาํนักงานทีใ่ชจ้ดทะเบยีนบรษิทั 
Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan

จาํนวนพนกังาน
สาํนักงานใหญ:่ 5,379 คน
สาํนักงานใหญ่และบรษิทัในเครอืทัง้หมด: 68,247 คน 

จาํนวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทุนสว่นน้อย 
1,242 บรษิทั 
(โดยเป็นการทาํบญัชงีบการเงนิรวมของบรษิทัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง) 

ขอ้มูลองคก์ร (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559)

เวบ็ไซตข์อง Mitsubishi Corporation
ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัธรุกจิ กจิกรรมดา้นบรรษทั
บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม นักลงทนุสมัพนัธแ์ละขอ้มูลการรบั
สมคัรงานของ Mitsubishi Corporation ไดจ้ากเว็บไซต ์
ของเรา

http://www.mitsubishicorp.com

หอ้งสมุด MC 
หนา้เว็บไซตนี์ม้ขีอ้มูลเพิม่เตมิทีป่ระกอบดว้ยวดิโีอ 
แนะนําบรษิทั ประวตัโิดยยอ่ของบรษิทั ภาพรวมของกจิกรรม 
เพือ่สงัคม และตวัอยา่งสือ่โฆษณาของบรษิทั

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

พมิพบ์นกระดาษเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มทีผ่่านการรบัรองจาก FSCTM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.49500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00660072006f006d0020005b0053006d0061006c006c006500730074002000460069006c0065002000530069007a0065005d000d0066006f007200200053006f006e00790020006f006e002000730063007200650065006e0020005000440046000d00770069007400680020004100630072006f00620061007400200058002c00200049006e00440065007300690067006e0020004300530035002e0035>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


