
THAI
ภาษาไทย



สารบญั
Mitsubishi Corporation พ.ศ. 2560

บทน�า  2
ปรชัญาองคก์ร / ประวตัคิวามเป็นมา

เครอืขา่ยทัว่โลก  4

โครงสรา้งองคก์ร  6

แนะน�ากลุม่ธรุกจิ

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล  8

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา  10

กลุม่ธรุกจิพลงังาน  12

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ  14

กลุม่เคร ือ่งจกัรกล  16

กลุม่สนิคา้เคม ี  18

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภคบรโิภค  20

ความยัง่ยนื  22

บรรษทัภบิาล (Corporate Governance)  
และระบบควบคมุภายใน  24

การก�ากบัดแูลกจิการ (Compliance)  25

Midterm Corporate Strategy 2018  26

ฝ่ายบรหิาร  28

ขอ้มูลส�าคญัทางการเงนิ  30

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืทีส่�าคญั  32

Mitsubishi Corporation

บทน�า

Mitsubishi Corporation (MC) เป็นองคก์รธรุกจิ

สากลแบบบรูณาการทีพ่ฒันาและด�าเนินธรุกจิอยา่ง

กวา้งขวางในอตุสาหกรรมเกอืบทกุแขนง ไดแ้ก ่

การเงนิภาคอตุสาหกรรม พลงังาน ผลติภณัฑโ์ลหะ 

เคร ือ่งจกัรกล สนิคา้เคม ีและสิง่จ�าเป็นตอ่การด�ารง

ชพีประจ�าวนั กจิกรรมทางธรุกจิของ MC ในปัจจบุนั

ขยายขอบเขตไปไกลกวา่การคา้ขายแบบดัง้เดมิเพือ่

ใหค้รอบคลมุดา้นการลงทนุและการบรหิารธรุกจิแขนง

ตา่งๆ ซึง่รวมถงึธรุกจิพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิการ 

ผลติสนิคา้เชงิอตุสาหกรรม การคา้ปลกี พลงังาน 

รปูแบบใหม่ การเงนิและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี

ใหม่ๆ MC วา่จา้งแรงงานขา้มชาตกิวา่ 70,000 คน

เพือ่ปฏบิตังิานในส�านักงานและบรษิทัยอ่ยกวา่ 200  

แหง่ในกวา่ 90 ประเทศและภมูภิาคตา่งๆทัว่โลก รวมทัง้

กลุม่บรษิทัในเครอืขา่ยอกีประมาณ 1,200 แหง่ 
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ทุม่เทเพือ่สรา้งสงัคมแหง่ 
ความมัง่คัง่ทัง้ในดา้นวตัถแุละ 
ดา้นจติใจ ใหค้วามส�าคญัตอ่ 
การปกป้องและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

โลก

ยดึมั่นในหลกัการความโปรง่ใส 
และเปิดเผย ด�าเนินธรุกจิดว้ย 
ความซือ่สตัยแ์ละเป็นธรรม

ขยายธรุกจิโดยมพีืน้ฐานอยู่บน 
มุมมองเป็นสากลอยา่งรอบดา้น

ควำมรบัผดิชอบของ
องคก์รตอ่สงัคม

ควำมซือ่สตัยแ์ละ 
เป็นธรรม

ควำมเขำ้ใจในธุรกจิ
ระดบัสำกล

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

หลกัปรชัญาสามประการขององคก์รไดบ้ญัญตัขิึน้ในปี พ.ศ. 2477 เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนินงานของ  

Mitsubishi Trading Company (Mitsubishi Shoji Kaisha) มทีีม่าจากหลกัการของ นาย Koyata 
Iwasaki ประธานคนทีส่ีข่อง Mitsubishi

แมว้า่ Mitsubishi Trading Company จะยตุกิจิการลงในปี พ.ศ. 2490 แตห่ลกัการนีไ้ดถ้กูน�ามาใช ้

เป็นปรชัญาองคก์รของ MC และเจตนารมณแ์หง่หลกัการยงัด�ารงอยูต่อ่ไป ในการด�าเนินงานของฝ่าย 
บรหิารและพนักงานในปัจจบุนั นอกจากน้ันหลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร ยงัท�าหนา้ทีเ่ป็นรากฐานที

 ่

ส�าคญัของหลกัการบรหิารจดัการขององคก์รทีรู่จ้กักนัในนามกลุม่บรษิทั Mitsubishi บรษิทัในกลุม่  

Mitsubishi มบีทบาทในธรุกจิหลายสาขาโดยมปีระวตัศิาสตรแ์ละปรชัญารว่มกนั บรษิทัยงัคงเตบิโต 
อยา่งตอ่เน่ืองดว้ยจติวญิญาณอนัแข็งแกรง่ของการแขง่ขนัทางธรุกจิฉันมติรระหวา่งกนั

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 
มอบหมายใหด้�าเนินโครงการขนาดใหญ่ในการพฒันาโครงการ LNG (กา๊ซธรรมชาตเิหลว)ในประเทศบรไูนซึง่ถอื 
เป็นการลงทนุขนาดใหญ่คร ัง้แรกของบรษิทั บรษิทัไม่เพยีงแต่ด�าเนินกจิกรรมในดา้นการคา้เทา่น้ัน แต่ไดเ้ร ิม่ขยาย 
ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและการลงทนุออกไปยงัหลายประเทศทัว่โลก ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการแรเ่หล็กและ 
ถา่นหนิเพือ่การถลงุเหล็กในประเทศออสเตรเลยีและแคนาดา และธรุกจินาเกลอืในประเทศเม็กซโิก ในปี พ.ศ. 2514 
บรษิทัไดเ้ปลีย่นชือ่ทางการภาษาองักฤษเป็น “Mitsubishi Corporation”

ชว่งครสิตท์ศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523- พ.ศ. 2532)
MC เล็งเห็นความจ�าเป็นทีต่อ้งคดิคน้ระบบใหม่ทีส่ามารถสรา้งผลก�าไรใหก้บับรษิทั บรษิทัเร ิม่ปรบัปรงุธรุกจิที ่

ด�าเนินการอยู่แลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพ และพฒันากจิการใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ในปี พ.ศ. 2529 บรษิทัยดึเอา
นโยบายใหม่มาปรบัใชอ้ยา่งจรงิจงั โดยเปลีย่นจากการใหค้วามสนใจกบัธรุกรรมการด�าเนินงานมาเป็นการมุ่งเนน้ที่

ผลก�าไรเป็นหลกั บรษิทัยงัไดร้า่งแผนการบรหิารฉบบัใหม่ขึน้ดว้ยในปีเดยีวกนั 

ชว่งครสิตท์ศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533- พ.ศ. 2542)
ในปี พ.ศ. 2535 MCประกาศใชน้โยบายบรหิารใหม่โดยมสีาระส�าคญัคอื เพือ่เปลีย่นบรษิทัใหเ้ป็น “องคก์รระดบั 
สากลทีม่ ั่นคง” MC เร ิม่ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการด�าเนินงานโดยรวมของบรษิทัและการเพิม่คณุคา่ในสนิทรพัย ์
ของบรษิทัใหม้ากขึน้ เราทุม่เทความพยายามในการขยายกจิการและบคุคลากรออกไปหลายประเทศทัว่โลก ในปี 
พ.ศ. 2541 MCประกาศแผน “MC2000” เพือ่น�าเสนอแนวทาง “Select & Focus” ส�าหรบัธรุกจิ เพือ่เพิม่ความ 
แข็งแกรง่ใหก้บัธรุกจิสาขาตา่งๆ ทีอ่ยู่ในแผนกลยทุธ ์และมุ่งเนน้นโยบายทีใ่หค้วามส�าคญักบัลกูคา้ แผนฉบบัใหม่นี ้

เป็นเคร ือ่งมอืในการเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัรากฐานของบรษิทัและปูทางไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืงในอนาคต

ชว่งครสิตท์ศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543- พ.ศ. 2552)
ในปี พ.ศ. 2544 MC ประกาศแผน “MC2003” เพือ่เป็นพมิพเ์ขยีวเชงิรกุฉบบัใหม่ส�าหรบัการเตบิโตทางธรุกจิ 
มเีนือ้หาครอบคลมุการขยายหว่งโซค่ณุคา่ของบรษิทั เพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัความสามารถในการท�าก�าไร 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
ใชแ้ผนทีม่ชี ือ่วา่ “Midterm Corporate Strategy 2012” มเีป้าหมายเพือ่เพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัแพลตฟอรม์
การบรหิารโดยมพีืน้ฐานมาจากโมเดลการกระจายธรุกจิ และในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 บรษิทัประกาศใช ้
“New Strategic Direction-Charting a new path toward sustainable growth” ในเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 ไดป้ระกาศแผนบรหิารฉบบัใหม่ชือ่วา่ “Midterm Corporate Strategy 2018” โดยไดว้างกรอบ
ภาพรวมของกลุม่ MC ในชว่งประมาณปี พ.ศ. 2563 ทีเ่ราตัง้เป้าเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัพอรต์โฟลโิอดว้ยการ
เพิม่รายไดจ้ากธรุกจิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากร 

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

อเมรกิำเหนือ
นิวยอรค์
ซานฟรานซสิโก
ซแีอตเทลิ
ซลิคิอนวลัเลย ์
ลอสแองเจลสิ
ฮุสตนั
วอชงิตนั ด ีซ ี
ดลัลสั
พติสเ์บริก์
บอสตนั
ทคัสนั
แวนคเูวอร ์

โตรอนโต
เม็กซโิกซติี ้

เกเรตาโร

ละตนิอเมรกิำ
กวัเตมาลาซติี ้

ปานามาซติี ้

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

ยุโรป และ แอฟรกิำ
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

ตะวนัออกกลำง และ  
เอเชยีกลำง
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 โอเชยี
เนีย
การาจี
อสิลามาบดั
ลาฮอร ์
นิวเดลี
มุมไบ
กลักตัตา
เจนไน

บงัคาลอร ์
โคลอมโบ
ธากา
ยา่งกุง้
เนปีดอว ์
กรงุเทพฯ 
กวัลาลมัเปอร ์
บนิตลูู
สงิคโปร ์
พนมเปญ
เวยีงจนัทน์
ฮานอย 
โฮจมินิหซ์ติี ้

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

เมือ่เศรษฐกจิโลกมแีนวโนม้ทีจ่ะเช ือ่มโยงถงึกนัและประชาคมระหวา่ง
ประเทศมกีลไกทีซ่บัซอ้นมากขึน้ การวเิคราะหแ์นวโนม้ของโลกถอืเป็น
ความทา้ทายอยา่งมาก แมก้ารป้องกนัความเสีย่งในดา้นเศรษฐกจิ 
การเมอืง ภมูริฐัศาสตร ์และดา้นอืน่ๆ จะมคีวามส�าคญั แต่ในเวลา
เดยีวกนับรษิทัตอ้งแสวงหาแนวทางในการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให ้
กบัธรุกจิทีด่�าเนินอยู่ไปพรอ้มกบัการคน้หาโอกาสใหม่ๆ ในการเตบิโต
อยา่งเหมาะสม ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มของการด�าเนินธรุกจิทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

ขอ้เท็จจรงิคอื เรามเีครอืขา่ยทัว่โลกซึง่ประกอบไปดว้ยส�านักงานและ
บรษิทัยอ่ยมากกวา่ 200 แหง่และบรษิทัในกลุม่ประมาณ 1,200 แหง่ ที่

ต ัง้อยู่ในกวา่ 90 ประเทศและภมูภิาคตา่งๆทัว่โลก 
ผูบ้รหิารส�านักงานและบรษิทัยอ่ยของ MC คอืตวัแทนของกลุม่ MC 

ในประเทศและภมูภิาคตา่งๆทัว่โลกไดถ้อืเอาจดุแข็งของบรษิทัซ ึง่ถอืเป็น
องคก์รธรุกจิครบวงจรระดบัโลก เพือ่จดัหาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนแ์ละ
สนับสนุนการด�าเนินกจิกรรมของกลุม่ MC 

โครงสรา้งการด�าเนินงานระดบัสากลของเราประกอบไปดว้ยภมูภิาค
หลกัในตา่งประเทศ 6 ภมูภิาค ไดแ้ก ่อเมรกิาเหนือ ละตนิอเมรกิา ยโุรป
และแอฟรกิา ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง เอเชยีตะวนัออก และ
เอเชยีและโอเชยีเนีย แตล่ะภมูภิาคมปีระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
(CEO ภมูภิาค) เป็นผูบ้รหิารบรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืภายในภมูภิาค
ดงักลา่ว โดยมภีารกจิในการจดัการกบัปัญหาทัว่ไปทีพ่บในภมูภิาคและ
เป็นผูน้�าการพฒันาธรุกจิในรปูแบบทีส่ามารถกา้วขา้มพรมแดนของ
ประเทศหรอืภมูภิาคตา่งๆได ้

CEO ภมูภิาคพรอ้มดว้ยผูบ้รหิารส�านักงานและบรษิทัยอ่ยรวมทัง้
กลุม่บรษิทัของ MC ปฏบิตังิานรว่มกนัในการเลอืกใชค้วามช�านาญ
และทรพัยากรอยา่งระมดัระวงัทัง้ในเชงิรกุและเชงิรบั เพือ่ตอบรบักบั
สถานการณแ์ละความตอ้งการทีม่ลีกัษณะเฉพาะส�าหรบัแตล่ะภมูภิาค
ของโลกอยา่งตอ่เน่ือง และเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์รกลุม่ MC โดยอยู่บน
พืน้ฐานของการท�างานรว่มกนั 

อเมรกิาเหนือ

ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย 20 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 210 แหง่ 

ละตนิอเมรกิา

ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย 18 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 120 แหง่ 

เครอืขา่ยทัว่โลก
MC มสี�านักงาน และบรษิทัยอ่ยกวา่ 200 แหง่ รวมทัง้ส�านักงานทีต่ ัง้อยู่ในประเทศญีปุ่่ น บรษิทัด�าเนินธรุกจิรว่มกบั

กลุม่บรษิทัประมาณ 1,200 แหง่ทีต่ ัง้อยู่ในกวา่ 90 ประเทศและภมูภิาคตา่งๆทัว่โลก 

(ขอ้มูล ณ วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)

สถานทีต่ ัง้ของส�านักงาน และเครอืขา่ย MC
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ส�านักงาน 
ใหญ่

ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง

ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย 35 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 5 แหง่ 

ยโุรปและแอฟรกิา

ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย 40 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 221 แหง่ 

เอเชยี และโอเชยีเนีย

ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย 51 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 232 แหง่ 

เอเชยีตะวนัออก

ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย 26 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 86 แหง่ 

ญีปุ่่ น

ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย 26 แหง่ 
บรษิทัในกลุม่ 354 แหง่ 

ส�ำนกังำนใหญ่: โตเกยีว
จ�ำนวนส�ำนกังำนในประเทศญีปุ่่น: 26 แหง่ 
(รวมส�ำนกังำนสงักดัสำขำ หรอื Annex Offices 15 แหง่)
จ�ำนวนส�ำนกังำนและบรษิทัย่อยในตำ่งประเทศ: 190 แหง่ 
(รวมส�ำนกังำนโครงกำร 35 แหง่)

* ต�าแหน่งของส�านักงานและบรษิทัยอ่ยจะมสีญัลกัษณก์�ากบั  
(ไม่รวมส�านักงานโครงการและส�านักงานสงักดัสาขาในประเทศญีปุ่่ น)

* อา้งองิจากหวัหนา้ส�านักงานและบรษิทัยอ่ย MC (ไม่รวมส�านักงาน
โครงการและส�านักงานสงักดัสาขาในญีปุ่่ นและในตา่งประเทศ) 

*ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นการท�าบญัช ี

งบการเงนิรวมของบรษิทัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง (แตไ่ม่รวมส�านักงาน 

ภมูภิาคและบรษิทัยอ่ยอืน่ๆของ MC 46 แหง่ทีใ่ชว้ธิกีารท�า 

บญัชงีบการเงนิรวม) 

จ�ำนวนบรษิทัในกลุ่ม: 1,228 แหง่ 
(บรษิทัในเครอื 788 แหง่ และบรษิทัรว่มทุน
สว่นน้อย 440 แหง่) 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาคของ MC / เจา้หนา้ทีส่าย
งานองคก์ร, วางกลยทุธร์ะดบัภมูภิาคส�าหรบัประเทศญีปุ่่ น 
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คณะกรรมการวางกลยทุธท์างธรุกจิ 

การประชมุกลยทุธใ์นการบรหิาร 

คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ 

คณะกรรมการการก�ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทั 
บรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

คณะกรรมการก�ากบัการเปิดเผยขอ้มูล

คณะกรรมการ AI / IoT 

แผนกบรหิารสว่นสายงานองคก์ร 

แผนกบรหิารองคก์ร 

แผนกกฎหมาย 

แผนกสือ่สารองคก์ร 

แผนกทรพัยากรบคุคลระดบัสากล

แผนกวางกลยทุธแ์ละประสานงานระดบัสากล 

แผนกวางแผนและวจิยั 

แผนกความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
ระหวา่งประเทศ

แผนกการจดัการโลจสิตกิส ์

แผนกบรหิารการลงทนุธรุกจิ 

แผนกความยัง่ยนืองคก์ร  

แผนกบญัชอีงคก์ร 

แผนกการเงนิ 

แผนกทีป่รกึษาโครงสรา้งทางการ
เงนิและ M&A 

แผนกนักลงทนุสมัพนัธ ์

แผนกวางแผนดา้น IT 

แผนกบรกิารดา้น IT 

แผนกตรวจสอบภายใน 

แผนกกลยทุธแ์ละ
วางแผนองคก์ร

ส�านักงานกรรมการ 
ตรวจสอบและก�ากบัดแูล 

สว่นสายงานองคก์รคณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล 

และคา่ตอบแทน

ผูอ้�านวยการ 
ใหญ่และประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารกรรมการ

ตรวจสอบและ
ก�ากบัดแูล 

ทีป่ระชมุใหญ ่
ผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการ 
บรหิาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

ก�ากบัดแูล 

คณะกรรมการ 
บรษิทั

คณะกรรมการ 
ทีป่รกึษา

ระหวา่งประเทศ

หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่าย
ก�ากบัดแูลกจิการ 

*โครงสรา้งองคก์รของส�านักงานใหญ่

ส�านักงาน CEO กลุม่ธรุกจิ 
สิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ระดบัสากล 

แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม 
และโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

ฝ่ำยธุรกจิดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

ฝ่ำยพลงังำนรูปแบบใหม่ 
และกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยธุรกจิโครงสรำ้งพืน้ฐำน

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ 
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

ส�านักงาน CEO กลุม่การเงนิภาค 
อตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละ  
การพฒันา 

แผนกบรหิารกลุม่การเงนิภาค 
อตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละ 
การพฒันา 

ฝ่ำยกำรเงินและกำรลงทุนใน
สนิทรพัย ์

ฝ่ำยธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์

ฝ่ำยธุรกจิโลจสิตกิส ์

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา

ส�านักงาน CEO กลุม่ธรุกจิพลงังาน 

แผนกบรหิารกลุม่ธรุกจิพลงังาน 

ฝ่ำยทรพัยำกรพลงังำน A 

ฝ่ำยทรพัยำกรพลงังำน B 

ฝ่ำยธุรกจิปิโตรเลยีมและ
คำรบ์อน 

กลุม่ 
ธรุกจิพลงังาน

ส�านักงาน CEO กลุม่ผลติภณัฑ ์
โลหะ 

แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 

ฝ่ำยธุรกจิเหล็ก 

ฝ่ำยกำรคำ้ทรพัยำกรแร่

ฝ่ำยลงทุนทรพัยำกรแร่

กลุม่ 
ผลติภณัฑโ์ลหะ

ส�านักงาน CEO กลุม่เคร ือ่งจกัรกล 

แผนกบรหิารกลุม่เคร ือ่งจกัรกล 

ฝ่ำยธุรกจิเคร ือ่งจกัร 
อตุสำหกรรม 

ฝ่ำยธุรกจิเรอืและยำนอวกำศ

ฝ่ำยธุรกจิยำนยนต ์

ฝ่ำยธุรกจิ Isuzu

กลุม่ 
เคร ือ่งจกัรกล

ส�านักงาน CEO กลุม่สนิคา้เคม ี

แผนกบรหิารกลุม่สนิคา้เคม ี

แผนกพฒันาธรุกจิใหม่ 

ฝ่ำยปิโตรเคม ี

ฝ่ำยสนิคำ้เคมที ัว่ไป 

ฝ่ำยวทิยำศำสตรช์วีภำพ

กลุม่ 
สนิคา้เคมี

ส�านักงาน CEO กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่ 
การอปุโภคบรโิภค 

แผนกบรหิารกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่ 
การอปุโภคบรโิภค 

ฝ่ำยคำ้ปลกี 

ฝ่ำยจดัจ�ำหน่ำยสนิคำ้เพือ่กำร
อปุโภคบรโิภค 

ฝ่ำยสนิคำ้อปุโภคบรโิภค 

ฝ่ำยผลติภณัฑอ์ำหำรสด 

ฝ่ำยวตัถดุบิสนิคำ้เพือ่กำร 
อปุโภคบรโิภค 

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอปุโภคบรโิภค

โครงสรา้งองคก์ร (ขอ้มูล ณ วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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แนะน�ากลุม่ธรุกจิ 

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล 

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

กลุม่ธรุกจิพลงังาน 

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ 

กลุม่เคร ือ่งจกัรกล 

กลุม่สนิคา้เคม ี

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภค
บรโิภค 
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MC มกีจิการรว่มทนุกบั SBM Offshore ผูน้�าธรุกจิ 
FPSO ระดบัโลกเพือ่ใหบ้รกิารเชา่ ด�าเนินการและ 
บ�ารงุรกัษาเรอื FPSO ส�าหรบัโครงการพฒันาแหลง่น�า้มนั
และกา๊ซธรรมชาตใิตท้ะเลทีร่ะดบัความลกึเป็นพเิศษ โดย
มผูีเ้ชา่คอื Petrobras บรษิทัน�า้มนัแหง่ชาตขิองบราซลิ 
ปัจจบุนัมเีรอื FPSO ใหบ้รกิารจ�านวนสามล�า เรอืแตล่ะ
ล�าท�าสญัญาระยะเวลา 20 ปี ดว้ยก�าลงัการผลติประมาณ 
150,000 บารเ์รล/วนั  

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

FPSO for Petrobras
ใหเ้ชำ่เหมำ ด�ำเนินกำรและดูแลรกัษำ FPSO ส�ำหรบับ่อน� ้ำมนั
ใตท้ะเลทีร่ะดบัควำมลกึเป็นพเิศษ 

DGC กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 1999 เพือ่ด�าเนินธรุกจิการ
ผลติกระแสไฟฟ้าระดบัภมูภิาคของ MC โรงไฟฟ้าทีบ่รษิทั
เป็นผูพ้ฒันา กอ่สรา้ง ด�าเนินการและดแูลรกัษาไดแ้ก ่
โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาต ิ8 แหง่และโรงไฟฟ้าพลงัลมอกี 2 
แหง่ นอกจากนี ้DGC ยงัไดเ้ขา้ลงทนุในบรษิทัทีด่�าเนิน
ธรุกจิดา้นแหลง่พลงังานไฟฟ้าแบบกระจาย ปัจจบุนั DGA 
ถอืครองสนิทรพัยท์ีม่กี�าลงัการผลติกระแสไฟฟ้ารวมกนั
ทัง้สิน้ 2,900MW ตามสว่นของผูถ้อืหุน้ (equity basis)

ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (สหรฐัอเมรกิา) 

Diamond Generating Corporation (DGC)  
พฒันำธุรกจิจำกไฟฟ้ำทีผ่ลติในอเมรกิำเหนือ 

ในปี พ.ศ. 2556 MC กอ่ตัง้บรษิทั DGE ขึน้เพือ่ด�าเนิน
ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้าโดยเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
ในยโุรปและตะวนัออกกลาง DGE ท�างานรว่มกบัพนัธมติร
ช ัน้น�าในทอ้งถิน่อยา่งใกลช้ดิเพือ่เขา้ซ ือ้สนิทรพัยต์า่งๆ 
ในภาคพลงังานหมุนเวยีน เชน่ พลงังานลมนอกชายฝ่ัง 
เป็นตน้ ปัจจบุนั DGA ถอืครองสนิทรพัยท์ีม่กี�าลงัการผลติ
กระแสไฟฟ้ารวมกนัทัง้สิน้ 500MW ตามสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(equity basis)

ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (สหราชอาณาจกัร)

Diamond Generating Europe (DGE)
พฒันำธุรกจิจำกไฟฟ้ำทีผ่ลติขึน้ในพืน้ที ่

SS ใหบ้รกิารน�า้แบบครบวงจรส�าหรบัผูใ้ชน้� า้ 1.6 ลา้นรายในพืน้ที่
สแตฟฟอรด์เชอรต์อนใตแ้ละเมอืงเคมบรดิจ ์ธรุกจิน�า้ของบรษิทั
ครอบคลมุตัง้แต่การถอืกรรมสทิธิ ์การบ�ารงุรกัษาและการด�าเนินกจิการ
ดา้นน�า้ ไปจนถงึการลงทนุในสนิทรพัยแ์ละการบรหิารลกูคา้ นอกจากนี ้ 
SS ยงัมบีรกิารดา้นวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัน�า้และสว่นใหบ้รกิารลกูคา้ที่
ครอบคลมุทัง้ประเทศผ่านศนูยบ์รกิารกวา่ 30 แหง่ทัว่สหราชอาณาจกัร 

ธรุกจิน�า้ (สหราชอาณาจกัร) 

South Staffordshire (SS) 
บรกิำรน�้ำประปำทีค่รอบคลุมต ัง้แต่กำรด�ำเนินงำนและ 
บ�ำรุงรกัษำ กำรลงทุนในสนิทรพัยท์ีถ่อืครองไปจนถงึกำร
บรหิำรลูกคำ้และบรกิำรช�ำระเงิน 

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

รถไฟ (กาตาร)์ 

Doha Metro  
ระบบรถไฟใตด้นิแบบอตัโนมตัเิตม็รูปแบบระบบ  
แรกของรฐักำตำร ์อยู่ระหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง 

โรงไฟฟ้ำ Tuxpan 
การผลติกระแสไฟฟ้า  
(เม็กซโิก) 

Aurora Solar PV Power Plant 
การผลติกระแสไฟฟ้า

(แคนาดา) 

กอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงั
ควำมรอ้นใตพ้ภิพ 

รบัเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
(เคนยา) 

Umm Al Houl Power 
ผลติกระแสไฟฟ้า/ธรุกจิน�า้

(กาตาร)์ 

กอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 
รบัเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 

(อนิโดนีเซยี) 

กอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 
รบัเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 

(ไตห้วนั) 

Aguas CAP 
ธรุกจิน�า้ 
(ชลิ)ี

กอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ / รบัเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้า (อซุเบกสิถาน) 

กอ่สรำ้งโรงงำนผลติท่อ 
รบัเหมากอ่สรา้งโรงงาน
(รสัเซยี) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัถำ่นหนิ 
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 
รบัเหมากอ่สรา้งโรงงาน 
(ตรุก)ี 

กอ่สรำ้งโรงงำนผลติปุ๋ยขนำดใหญ่ 
รบัเหมากอ่สรา้งโรงงาน 
(เตริก์เมนิสถาน) 

กอ่สรำ้งโรงงำนผลติปุ๋ยขนำดใหญ่ /
รบัเหมากอ่สรา้งโรงงาน (อซุเบกสิถาน) 

กอ่สรำ้งโรงงำนผลติ
เหล็กแผ่นรดีรอ้น 

รบัเหมากอ่สรา้งโรงงาน 
(อนิเดยี) 

Metito ธรุกจิน�า้ 
(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 

Cairo Metro 
รถไฟ 

(อยีปิต)์ 

Dubai Metro รถไฟ 
(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ MC-Jalux Airport 

Services Co., Ltd. 
สนามบนิ 
(เมยีนมาร)์ 

กอ่สรำ้งสนำมบนินำนำชำตอูิลนับำตอรแ์หง่ใหม่ 
สนามบนิ 

(มองโกเลยี) 

©SBM Offshore
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Lithium Energy Japan เป็นผูผ้ลติรายใหญ่รายแรกของ  
โลก ผูพ้ฒันา ผลติและจ�าหน่ายแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออน
ความจสุงูทีม่ปีระสทิธภิาพสงู นอกจากจะเป็นสว่นประกอบ
ในรถยนตแ์บบไฮบรดิรุน่ “Outlander” ของ MMC แลว้  
บรษิทัยงัจ�าหน่ายแบตเตอร ีใ่หก้บัผูผ้ลติรถยนตใ์นยโุรปอกี
หลายราย 

ธรุกจิแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออน (ญีปุ่่ น) 

Lithium Energy Japan
ผลติแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนควำมจุสูงในระดบั
อตุสำหกรรมขนำดใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2552 MC กอ่ตัง้บรษิทั DGA ขึน้เพือ่ด�าเนินธรุกจิ
การผลติกระแสไฟฟ้าโดยเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในภมูภิาค
เอเชยีและโอเชยีเนีย บรษิทัท�างานรว่มกบัพนัธมติรทอ้งถิน่อยา่ง
ใกลช้ดิในการพฒันาธรุกจิ IPP เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
แหลง่พลงังานทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้ภมูภิาค และ
ขณะเดยีวกนัก็มสีว่นในการตอบแทนสงัคมและสนับสนุน
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโครงการ 
ปัจจบุนั DGA ถอืครองสนิทรพัยท์ีม่กี�าลงัการผลติกระแสไฟฟ้า
รวมกนัทัง้สิน้ 1,100MW ตามสว่นของผูถ้อืหุน้ (equity basis) 

ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (ฮ่องกง) 

Diamond Generating Asia (DGA)
พฒันำธุรกจิจำกไฟฟ้ำทีผ่ลติขึน้ในพืน้ที ่

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและ  
โครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

การด�าเนินงานของเราเป็นแนวทางในระยะยาวโดยมเีป้าหมายคอื การเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์รผ่านการ

เตบิโตของเคร ือ่งมอืขบัเคลือ่นผลก�าไรในระยะยาวทีม่ ั่นคง ในเวลาเดยีวกนัก็ด�าเนินงานเพือ่สรา้งสงัคมที่

ย ัง่ยนืและใสใ่จตอ่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตใิหเ้กดิขึน้ควบคู่กนัไป เรายงัคงมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันากลไก 

เทคโนโลย ีและระบบธรุกจิรวมทัง้กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งไปพรอ้มกบัการขยายอาณาเขตทางธรุกจิใน

สาขาทีก่อ่ใหเ้กดิสาธารณประโยชนแ์ละมศีกัยภาพในการเตบิโตสงู อนัจะเปิดโอกาสใหผู้ค้นจ�านวนมาก

สามารถใชช้วีติอยู่ไดภ้ายใตส้ภาวะทีท่รพัยากรมจี�ากดั 

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากลประกอบดว้ย 3 ฝ่าย ไดแ้ก ่ฝ่ายธรุกจิดา้น

สิง่แวดลอ้ม ฝ่ายธรุกจิพลงังานรปูแบบใหม่และการผลติกระแสไฟฟ้า และฝ่ายธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน 

หนา้ทีห่ลกัของกลุม่คอื ดแูลการคา้และด�าเนินธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติกระแสไฟฟ้า ทรพัยากรน�า้ 

การขนสง่ และโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่�าเป็นอืน่ๆ เรามคีวามช�านาญในหลายดา้นทีส่ามารถชว่ยจดัการกบั

สภาวะโลกรอ้นและจดัหาแหลง่พลงังานอยา่งยัง่ยนืได ้อาท ิธรุกจิพลงังานหมุนเวยีนหรอืไฮโดรเจนและ

พลงังานในยคุหนา้ นอกจากนีเ้รายงัมสีว่นรว่มในการผลติแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออนซึง่ปัจจบุนัถอืเป็นสว่น

ประกอบทีส่�าคญัในรถยนตท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ฝ่ำยธุรกจิดำ้น สิง่แวดลอ้ม แบตเตอร ีล่เิทยีมออิอน / พฒันาและบรหิารธรุกจิใหม่ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

ฝ่ำยพลงังำนรูปแบบใหม่ 
และกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ

การผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ นและตา่งประเทศ/ การขายปลกีกระแสไฟฟ้าในญีปุ่่ น/ การผลติ 

กระแสไฟฟ้านอกสถานที/่ ระบบสง่ไฟฟ้าในตา่งประเทศ / สง่ออกอปุกรณก์ารผลติและสง่กระแสไฟฟ้า

ฝ่ำยธุรกจิโครงสรำ้ง  
พืน้ฐำน

ธรุกจิทรพัยากรน�า้ / ธรุกจิรถไฟ ทา่เรอื และสนามบนิ / อปุกรณโ์รงงานปิโตรเลยีม กา๊ซ และ
ปิโตรเคม,ี ใหเ้ชา่ FPSO / เหล็ก โลหะไรส้นิม และอปุกรณโ์รงงานซเีมนต ์

Swing Corporation ธรุกจิน�า้ (ญีปุ่่ น) 

Japan Water Corporation ธรุกจิน�า้ (ญีปุ่่ น) 

MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-Ene) การผลติกระแสไฟฟ้าใหก้บัครวัเรอืนและส�านักงานขนาดเล็ก (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation Power Ltd. ธรุกจิการผลติกระแสไฟฟ้า (ญีปุ่่ น) 

Chiyoda Corporation วศิวกรรมโรงไฟฟ้า (ญีปุ่่ น) 

TRILITY 
ธรุกจิน�า้
(ออสเตรเลยี) 

ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ 
ธรุกจิแบตเตอร ีล่เิทยีมไอออน 
ธรุกจิน�า้ 
ธรุกจิพลงังานรปูแบบใหม่และการผลติกระแสไฟฟ้า 
ธรุกจิวศิวกรรมโรงไฟฟ้า 
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ในปี พ.ศ. 2545 MCUBS บรรลุขอ้ตกลงเร ือ่งการจดัการสนิทรพัย ์
กบั Japan Retail Fund Investment Corporation จดัตัง้ REIT 
สนิทรพัยเ์พือ่การพาณิชยร์ายแรกของญีปุ่่ น นอกเหนือจากการ
บรหิารหน่ึงในพอรต์โฟลโิอสนิทรพัยท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ
ญีปุ่่ นแลว้ MCUBS ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงการจดัการสนิทรพัย ์
กบั Industrial & Infrastructure Fund Investment  
Corporation ในปี พ.ศ. 2550 กอ่ตัง้เป็น REIT สนิทรพัย ์
อตุสาหกรรมรายแรกของญีปุ่่ น ในปี พ.ศ. 2558 MCUBS กา้วขึน้
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ MCUBS MidCity Inc. ซ ึง่ไดบ้รรลุ
ขอ้ตกลงการบรหิารสนิทรพัยใ์หก้บั REIT ส�านักงาน MCUBS 
MidCity Investment Corporation  

ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)
หน่ึงในบรษิทับรหิำรสนิทรพัยอ์สงัหำรมิทรพัยช์ ัน้น�ำของญีปุ่่น 

 

ถอืครอง REIT สำมกองทุนในตลำดหลกัทรพัย ์
One Rock Capital บรหิารจดัการกองทนุทีม่มูีลคา่รวม
กนัทัง้สิน้ 1.390 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัทีม่กีลุม่เป้าหมาย
หลกัคอืบรษิทัขนาดกลางในภมูภิาคอเมรกิาเหนือ โดย
ผูบ้รหิารกองทนุมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่มูลคา่ใหก้บัการลงทนุ
โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบจากทัง้ศกัยภาพของผูจ้ดัการ
กองทนุในพืน้ที ่รวมถงึองคค์วามรูใ้นดา้นอตุสาหกรรม
และเครอืขา่ยทางธรุกจิระดบัโลกของ MC 

ธรุกจิหุน้นอกตลาด (Private Equity) (สหรฐัอเมรกิา) 

One Rock Capital Partners 
กองทุนกูย้มืเงินทีม่เีป้ำหมำยลงทุนในบรษิทัตลำด 
ขนำดกลำงในอเมรกิำเหนือ 

Diamond Realty Investments (DRI) เป็นบรษิทัทีล่งทนุเชงิรกุ 
ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการพฒันาอาคารทีอ่ยูอ่าศยัรวมใหเ้ชา่ 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)  
บรษิทัทีล่งทุนในอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่ผีลงำนในอดตีเป็นทีย่อมรบั 

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) 

พฒันำอำคำรชดุ
ใน VSIPⅠBình 
Dương

พฒันำอำคำรชดุในเสิน่หยำง พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(จนี) 
พฒันำอำคำรชดุในหนิงปัว พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(จนี) 

พฒันำอำคำรชดุในซโูจว พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(จนี) 

Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd. ขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (จนี) 
พฒันำอำคำรชดุใน Ortigas Center มหำนครมะนิลำ

พฒันำสวนอตุสำหกรรมใน Cavite Technopark

อำคำรส�ำนกังำนส�ำหรบัพฒันำบรกิำร 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)์ 

โครงกำรอำคำรชดุ Orange Country (OC) ในจำกำรต์ำ
พฒันำอำคำรชดุใน BSD

โครงกำรพฒันำแบบผสมผสำนใน BSD City 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(อนิโดนีเซยี) 

PT. MCLOGI ARK INDONESIA 
การขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (อนิโดนีเซยี) 

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

(ตรุก)ี 

โครงกำรพฒันำขนำดใหญ่แบบผสมผสำนที ่Yoma Central ในเมอืงย่ำงกุง้ 
พฒันำสวนอตุสำหกรรมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ Thilawa SEZ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(เมยีนมาร)์ 

AJIL Financial Services Company 
เชา่ซ ือ้ทัว่ไป (ซาอดุอิาระเบยี) 

พฒันำอำคำรชดุ
ใน The Manor 
Central Park 
Hanoi เมอืงฮำ
นอย 
พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
(เวยีดนาม) 
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(CG image)

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม โลจสิตกิสแ์ละการพฒันาประกอบธรุกจิดา้นการลงทนุและบรหิารจดัการ

ในภาคอสงัหารมิทรพัย ์การพฒันาเมอืง ใหเ้ชา่ซ ือ้ หุน้นอกตลาด (Private Equity) และโลจสิตกิส ์ 

นอกเหนือจากคลงัความรูแ้ละความสามารถในการบรหิารจดัการทีส่ ัง่สมผ่านประสบการณแ์ละเครอืขา่ย

องคก์รทางธรุกจิครบวงจรระดบัโลกแลว้ MC ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากความช�านาญในการบรหิารสนิทรพัย ์

และ ความสามารถทางการเงนิเพือ่สรา้งพอรต์โฟลโิอทีม่ปีระสทิธภิาพและเพิม่คณุคา่ใหก้บัองคก์ร 

ฝ่ำยกำรเงินและกำรลงทุน
ในสนิทรพัย ์

ธรุกจิลงทนุและบรหิารหุน้นอกตลาด/ ธรุกจิใหเ้ชา่ทัว่ไปในประเทศญีปุ่่ นและตา่งประเทศ/ ธรุกจิให ้

เชา่ยานยนต ์เชน่ รถยนต ์รถบรรทกุ และ เคร ือ่งมอืส�าหรบังานกอ่สรา้ง/ ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาย
 

การบนิ เชน่ ใหเ้ชา่อากาศยานและเคร ือ่งยนต ์

ฝ่ำยธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้/ พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญใ่นเขตเมอืง/ 
กลยทุธด์า้นอสงัหารมิทรพัยร์ะดบัองคก์รในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานกอ่สรา้ง (CRE)/ บรกิารดา้นการ 

พฒันา การบรหิารจดัการและการใหค้�าปรกึษาเกีย่วกบัเคร ือ่งมอืทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
 

อสงัหารมิทรพัย/์ ธรุกจิลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน

ฝ่ำยธุรกจิโลจสิตกิส ์ การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศรปูแบบตา่งๆ / ถอืกรรมสทิธิแ์ละด�าเนินธรุกจิเรอืเทกอง/ นายหนา้ 

จดัหาเรอืสนิคา้, ด�าเนินกจิการทา่เรอื, การประกนัภยัตอ่, ใหค้�าปรกึษา และบรกิารอืน่ๆ ส�าหรบัภาค 

การขนสง่สนิคา้

ดว้ยความเชีย่วชาญของ MC Aviation Partners 
Inc. (MCAP) MC มเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนินธรุกจิใหเ้ชา่
อากาศยานทีม่คีวามยดืหยุน่ มปีระสทิธภิาพและใหบ้รกิาร
ในระดบัโลก จากการสนับสนุนของส�านักงาน MC มาก
กวา่ 200 แหง่ทัว่โลก MCAP จงึสามารถเปิดใหบ้รกิารได ้
ในกรงุโตเกยีว ลอสแองเจลสิ และดบัลนิ 

ธรุกจิใหเ้ชา่อากาศยาน (ญีปุ่่ น) 

MC Aviation Partners Inc.
บรษิทัช ัน้น�ำในธุรกจิใหเ้ชำ่อำกำศยำนของญีปุ่่น 

MCLOGI กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2497 เป็นบรษิทัใหบ้รกิาร 

ขนสง่สนิคา้ในญีปุ่่ น จนี รวมทัง้ประเทศอืน่ๆในแถบเอเชยี 
 

และประเทศทางฝ่ังตะวนัตก ดว้ยทกัษะความช�านาญงาน 
ทางธรุกจิของ MC รวมกบัความเชีย่วชาญทีไ่ดร้บัจาก
การท�าธรุกรรมกบัลกูคา้ทีเ่ป็นตวัแทนในอตุสาหกรรมเชน่ 
เคร ือ่งนุ่งหม่ ยานยนต ์ท�าให ้MCLOGI สามารถน�าเสนอ
โซลชู ัน่ทีห่ลากหลายไม่จ�ากดัเพยีงดา้นโลจสิตกิส ์

ธรุกจิขนสง่สนิคา้ทัว่ไป (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)  
บรษิทัโลจสิตกิสค์รบวงจรทีใ่หบ้รกิำรท ัว่โลก 

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. บรหิารสนิทรพัย ์(ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Auto Leasing Corporation เชา่ซ ือ้รถยนต ์(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. 
เชา่ซ ือ้ ขายผ่อนช�าระ และจดัหาเงนิทนุแบบอืน่ๆ (ญีปุ่่ น) 

Diamond Reality Management Inc. กองทนุสว่นบคุคลทีล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. 
พฒันาและจดัการอสงัหารมิทรพัยเ์ชงิพาณิชย ์(ญีปุ่่ น) 

ส�านักงาน GCEO

ฝ่ายการเงนิและการลงทนุในสนิทรพัย ์

ฝ่ายธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

ฝ่ายธรุกจิโลจสิตกิส ์

Marunouchi Capital กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2551 เป็น
ผูบ้รหิารกองทนุเพือ่เขา้ซ ือ้กจิการโดยมกีลุม่เป้าหมายหลกั
คอืบรษิทัญีปุ่่ น ในปี พ.ศ. 2559 Marunouchi Capital  
ไดอ้อกกองทนุกองทีส่องและด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่
เพิม่มูลคา่ใหก้บัการลงทนุของบรษิทัดว้ยชือ่เสยีงความ 
น่าเช ือ่ถอืและผลงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลของ 
MC 

ธรุกจิหุน้นอกตลาด (Private Equity) (ญีปุ่่ น) 

Marunouchi Capital
กองทุนกูย้มืเงินทีม่เีป้ำหมำยลงทุนในกจิกำรขนำด
กลำงและขนำดใหญ่ในญีปุ่่น 
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Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas Co. ในฐานะ
กลุม่บรษิทัของ MC และ Idemitsu Gas and Life Co., 
Ltd. ในฐานะกลุม่บรษิทัของ Idemitsu Kosan รว่มมอืกนั
จดัตัง้ Astomos Energy Corporation ขึน้ในปี พ.ศ. 
2549 Astomos ถอืเป็นหน่ึงในกจิการทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ
ของโลกทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้น LPG และครองสว่นแบง่
ประมาณ 25 % ของความตอ้งการเชือ้เพลงิทัง้หมดของ
ประเทศญีปุ่่ น นอกจากนีบ้รษิทัยงัด�าเนินธรุกจิคา้ปลกี
พลงังานไฟฟ้ารวมทัง้จดัจ�าหน่ายเซลเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้น
ครวัเรอืนและน�า้มนัหลอ่ลืน่ประสทิธภิาพสงู 

Cameron LNG คอืโครงการแปรรปูกา๊ซธรรมชาตเิป็น 
ของเหลวเพือ่สง่ออกจากวตัถดุบิทีผ่ลติในสหรฐัอเมรกิา  

ดว้ยอปุทานทีเ่พิม่สงูขึน้จากการผลติกา๊ซธรรมชาตจิาก
 

ช ัน้หนิดนิดาน โครงการมกี�าลงัการผลติ LNG เชงิ
พาณิชย ์12 ลา้นตนัตอ่ปีโดยหน่ึงในสามจะด�าเนินการ
โดย MC และมแีผนทีจ่ะเร ิม่ตน้สง่ออกในปี พ.ศ. 2561 
ผลผลติจาก Cameron LNG ใชเ้ป็นสว่นเพิม่เตมิ
ส�าหรบัแหลง่ LNG ในตะวนัออกกลางและเอเชยี 
ตะวนัออกเฉียงใต ้เพือ่สนับสนุนเป้าหมายการจดัหา
พลงังานอยา่งมเีสถยีรภาพ 

ธรุกจิแปรรปูเป็นของเหลวและจดัจ�าหน่าย LNG (สหรฐัอเมรกิา) 

Cameron LNG Project 
แปรรูปกำ๊ซธรรมชำตจิำกแหล่ง US เป็นของเหลวและสง่ออก 

MC ในความรว่มมอืกบั Encana มบีทบาทส�าคญัในการพฒันา 
กา๊ซธรรมชาตจิากช ัน้หนิดนิดานจากแหลง่ทรพัยากรส�าคญัทีม่ ี

ลกัษณะเฉพาะตวัใน Montney พืน้ทีท่ีรู่จ้กักนัดใีนฐานะแหลง่
ส�ารองทีม่คีวามอดุมสมบรูณแ์ละความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นราคา MC วางแผนสง่ออกกา๊ซธรรมชาตทิีผ่ลติจากแหลง่  
Montney ไปยงัตลาดในเอเชยีตะวนัออกรวมถงึประเทศญีปุ่่ น
ในรปูแบบ LNG นอกเหนือจากการจ�าหน่ายภายในภมูภิาคของ
อเมรกิาเหนือ 

โครงการพฒันาและผลติกา๊ซธรรมชาต ิ(แคนาดา) 

โครงกำรพฒันำ Montney / กำ๊ซธรรมชำตจิำกช ัน้หนิดนิดำน 
พฒันำและผลติกำ๊ซธรรมชำตจิำกช ัน้หนิดนิดำนในประเทศแคนำดำ 

ธรุกจิน�าเขา้และจดัจ�าหน่าย LPG (กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว) (ญีปุ่่ น) 

Astomos Energy Corporation 
หน่ึงในผูเ้ล่นรำยใหญ่ทีสุ่ดของโลกในธุรกจิ LPG 

โครงกำร SGU 
(อริกั) 

Qalhat LNG (โอมาน) 

Oman LNG 
(โอมาน) 

Malaysia LNG 
(มาเลเซยี) 

Wheatstone LNG 
(ออสเตรเลยี) 

Brunei LNG 
(บรไูน) 

Browse LNG (ออสเตรเลยี) 
North West Shelf (NWS) LNG (ออสเตรเลยี) 

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., LTD.
ผลติและจ�าหน่ายขัว้แอโนด (anode) ส�าหรบัการหลอมอลมูเินียม

(จนี) 

PMC Tech Co., Ltd.
ผลติและจ�าหน่ายถา่นโคก้ (Needle Coke) (เกาหลใีต)้ 

Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd 
จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ ์น�า้มนัดบิและปิโตรเลยีม (สงิคโปร)์ 

Diamond Gas International จดัจ�าหน่าย LNG (สงิคโปร)์ 

Kimberley ส�ารวจน�า้มนัดบิ / กา๊ซธรรมชาต ิ(ออสเตรเลยี) 

ลงทุนใน Medco Energi Internasional Tbk 
(อนิโดนีเซยี) 

Kangean 
ส�ารวจ พฒันาและผลติน�า้มนัดบิและกา๊ซธรรมชาต ิ(อนิโดนีเซยี) 

โครงกำร LNG แคนำดำ 
(แคนาดา) 

Petro-Diamond Inc. 
จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
(สหรฐัอเมรกิา) 

CIMA ENERGY, LTD 
การตลาดส�าหรบัน�า้มนัและกา๊ซธรรมชาต ิ

(สหรฐัอเมรกิา) อำ่วเม็กซโิก (สหรฐัอเมรกิำ) 
ส�ารวจ พฒันาและผลติน�า้มนัดบิ 
(สหรฐัอเมรกิา) 

เวเนซเุอลำ 
พฒันาน�า้มนัชนิดหนัก (heavy oil) ที ่Orinoco  

(เวเนซเุอลา)

โกตดวิวัร ์
ส�ารวจน�า้มนัดบิ / กา๊ซธรรมชาต ิ
(โกตดวิวัร)์ 

กำบอง
ผลติน�า้มนัดบิ 
(กาบอง)

แองโกลำ
พฒันาและผลติน�า้มนัดบิ 
(แองโกลา) 

Garraf
ผลติน�า้มนัดบิ
(อริกั) 

เมยีนมำร ์
ผลติน�า้มนัดบิ / กา๊ซธรรมชาต ิ
(เมยีนมาร)์
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กลุม่ธรุกจิพลงังานมคีวามเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิและผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย เพือ่ตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของสงัคมและสอดคลอ้งกบัเวลา ธรุกจิหลกัของกลุม่ประกอบไปดว้ย กา๊ซธรรมชาต ิกา๊ซ

ธรรมชาตเิหลว (LNG) น�า้มนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม วสัดุและผลติภณัฑค์ารบ์อน และกา๊ซปิโตรเลยีม

เหลว (LPG) เป้าหมายของเราคอื ชว่ยจดัหาทรพัยากรดา้นพลงังานทีม่คีวามจ�าเป็นตอ่การด�ารงชวีติ

ประจ�าวนัอยา่งมเีสถยีรภาพ 

นอกเหนือจากการรกัษาความน่าเชือ่ถอืทีม่ตีอ่ลกูคา้และหุน้สว่นธรุกจิในประเทศผูผ้ลติน�า้มนัและ
 

กา๊ซธรรมชาตติลอดชว่งเวลาหลายปีทีผ่่านมา เรายงัมุ่งหวงัทีจ่ะมสีว่นรว่มในการจดัหาพลงังานอยา่งม ี

เสถยีรภาพและยัง่ยนือยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยการขยายหว่งโซค่ณุคา่ในธรุกจิกา๊ซธรรมชาตใิหก้วา้งขวาง 

ยิง่ขึน้ในภมูภิาคอเมรกิาเหนือ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และออสเตรเลยีทีซ่ ึง่เรามผีลการด�าเนินงานที่
 

ผ่านมา และเพิม่ขดีความสามารถในการขายทัว่โลกโดยมุ่งเนน้ทีป่ระเทศสงิคโปร ์

ฝ่ำยทรพัยำกรพลงังำน 
A/B 

ส�ารวจ พฒันาและผลติน�า้มนัดบิและกา๊ซธรรมชาต;ิ ผลติ ขนสง่และซือ้ขาย LNG; ตวัแทนน�าเขา้ 

ส�าหรบัลกูคา้ในญีปุ่่ น

ฝ่ำยธุรกจิปิโตรเลยีมและ
คำรบ์อน 

จดัหาและจ�าหน่ายน�า้มนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิชวีมวล วสัดุคารบ์อน และ
ผลติภณัฑค์ารบ์อน สนับสนุนดา้นการบรหิารเพือ่การลงทนุในธรุกจิ (Mitsubishi Corporation 
Energy, Astomos Energy เป็นตน้) และขยายธรุกจิการกระจายสนิคา้

Mitsubishi Corporation Energy กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 
พ.ศ. 2558 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวบรวมทรพัยากรทางธรุกจิ 
ส�าหรบัการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมภายในประเทศที ่
กระจดักระจายอยูใ่น Mitsubishi Corporation, MITSUBISHI 
SHOJI SEKIYU CO. LTD. และ MC Energy, Inc. เขา้มาไวใ้น 
บรษิทัเดยีว ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทีม่คีวามหลากหลายของบรษิทั 
ใหม่ ไดแ้ก ่น�า้มนัเบนซนิ น�า้มนักา๊ด น�า้มนัดเีซล น�า้มนัเตา ยาง

 

มะตอย และน�า้มนัหลอ่ลืน่ ครอบคลมุสว่นส�าคญัทัง้หมดของ
 

ผลติภณัฑป์ลายน�า้ในอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม

โครงการ Donggi-Senoro (DSLNG) เป็นโครงการ  
LNG โครงการแรกของโลกทีด่�าเนินการเบ็ดเสรจ็โดย
บรษิทัจากทวปีเอเชยีโดยไม่มบีรษิทัรายใหญ่ดา้นน�า้มนั
และกา๊ซธรรมชาตจิากตะวนัตกเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง 
บรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการมาจากประเทศญีปุ่่ น 
อนิโดนีเซยีและเกาหลใีต ้MC ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่
ท�าหนา้ทีเ่ป็นผูน้�าโครงการ โดยไดเ้ร ิม่ตน้กระบวนการ
ผลติและจ�าหน่าย LNG และกา๊ซธรรมชาตเิหลวทีพ่บ
รว่มกนัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 

ธรุกจิแปรรปูเป็นของเหลวและจดัจ�าหน่าย LNG (อนิโดนีเซยี) 

Donggi-Senoro LNG 
โครงกำร LNG ระดบัภูมภิำคเอเชยีโครงกำรแรก 

กลุม่ธรุกจิพลงังาน
ธรุกจิจ�าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. 
จดัหำน�้ำมนัใหอ้ย่ำงมเีสถยีรภำพ 

โครงกำร Tangguh LNG 
(อนิโดนีเซยี) 

โครงกำร SakhalinⅡ
(รสัเซยี) 

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

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd. กระบวนการกลัน่ (ญีปุ่่ น) 
Namikata Terminal Co., Ltd.
ขนสง่และส�ารอง LPG
(ญีปุ่่ น) 

ปำปัวนิวกนีิ 
ส�ารวจและพฒันากา๊ซธรรมชาต ิ
(ปาปัวนิวกนีิ) 

Petro Diamond Australia Pty Ltd
จดัหา จ�าหน่าย และกระจายน�า้มนัดเีซล
(ออสเตรเลยี) 

Kanokawa Terminal Co., Ltd.
แทงคบ์รรจนุ� า้มนัดบิและน�า้มนัเตา (ญีปุ่่ น)

ธรุกจิทรพัยากรพลงังาน

ธรุกจิปิโตรเลยีม คารบ์อนและ LPG
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MC เร ิม่ตน้ดว้ยการเขา้ไปมสีว่นรว่มลงทนุในเหมอืง  
Escondida ซึง่เป็นเหมอืงทองแดงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

 

โลกในปี พ.ศ. 2531 จากน้ัน MC ไดเ้พิม่การลงทนุใน
เหมอืงทองแดงทัง้ในชลิแีละเปรูอยา่งตอ่เน่ือง ในปี พ.ศ. 
2554 MC เขา้รว่มลงทนุกบั Anglo American Sur S.A. 
(AAS) เขา้ถอืกรรมสทิธิใ์นเหมอืงทองแดงขนาดใหญ่ทีร่อ
การพฒันา Los Bronces การด�าเนินงานดา้นการลงทนุ
ในแหลง่แรเ่หล็กนีจ้ดัไดว้า่เป็นแหลง่แรร่ะดบัโลกทัง้ในดา้น
คณุภาพของแหลง่ผลติและปรมิาณการผลติ 

ธรุกจิทองแดง (ชลิ)ี 

Escondida Mine / AAS 
ผูน้�ำในธุรกจิทองแดงระดบัโลก 

MC กอ่ตัง้บรษิทั Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI) ขึน้ในเดอืนเมษายน  
พ.ศ. 2556 เพือ่เป็นศนูยก์ลางการคา้ทรพัยากรแรร่ะดบั
โลก บรษิทัมฐีานการด�าเนินงานในสงิคโปรซ์ ึง่เป็นประเทศ
แหง่ศนูยก์ลางทัง้ขอ้มูลการตลาดและทรพัยากรบุคลใน 
ดา้นโภคภณัฑ ์RtMI มุ่งมั่นตอบสนองความตอ้งการที่
หลากหลายของลกูคา้และครอบครองอปุสงคใ์นตลาดที่
ก�าลงัเตบิโตโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภมูภิาคเอเชยี 

การคา้ทรพัยากรแร ่(สงิคโปร)์ 

Mitsubishi Corporation RtM  
International Pte. Ltd. (RtMI) 
กำรคำ้ทรพัยำกรแรไ่ปท ั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. 
เป็นสมำชกิ LME Ring Dealing รำยเดยีวในญีปุ่่น

JCU (Japan Canada Uranium) 
ยเูรเนียม: ส�ารวจและพฒันา 
(แคนาดา) 

Cantak Corporation 
ธรุกจิคลงัสนิคา้และจ�าหน่ายทอ่เหล็ก 
(แคนาดา) 

IOC (Iron Ore Company of Canada) 
สนิแรเ่หล็ก 
(แคนาดา) 

Quellaveco 
ทองแดง: ส�ารวจและพฒันา 
(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:ส�ารวจและพฒันา 

(ออสเตรเลยี) 

Oakajee Port & Rail 
สนิแรเ่หล็ก: พฒันาทา่เรอืและเสน้ทางรถไฟ 

(ออสเตรเลยี) 

Kintyre 
ยเูรเนียม: ส�ารวจและพฒันา  

(ออสเตรเลยี) 

PT. Indonesia Steel Tube Works 
ผลติทอ่เหล็กแบบมตีะเข็บ 

(อนิโดนีเซยี) 

PT. Iron Wire Works Indonesia 
ธรุกจิแปรรปูและจ�าหน่ายเหล็กลวด 

(อนิโดนีเซยี) 

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

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

(ไทย) 

AREVA Mongol 
ยเูรเนียม: ส�ารวจและพฒันา 

(มองโกเลยี) 

Gresik 
ทองแดง: ถลงุแร ่

(อนิโดนีเซยี) 

Antamina 
ทองแดง 

(เปร)ู 
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กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ
กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการธรุกจิผ่านกจิกรรมทางการคา้ การพฒันาธรุกจิ และ 

การลงทนุในสนิคา้โภคภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย ซึง่รวมถงึผลติภณัฑเ์หล็กอยา่งเชน่ เหล็กแผ่นบาง 

และเหล็กแผ่นหนา ฯลฯ วตัถดุบิทีม่เีหล็กเป็นสว่นผสม เชน่ ถา่นหนิโคก้และสนิแรเ่หล็ก ฯลฯ รวมทัง้โลหะ 

ไรส้นิมอยา่งเชน่ ทองแดงและอลมูเินียม เราตัง้เป้าเพิม่ผลก�าไรและคณุคา่ของธรุกจิใหม้ากทีส่ดุ. จากการ
 

ประเมนิความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะกลุม่ธรุกจิอยา่งแม่นย�าและด�าเนินธรุกจิโดยมกีารปรบัตวัตาม 

ตลาดโลก ผลการด�าเนินงานดงักลา่วท�าใหเ้ราสามารถจดัหาทรพัยากรแรแ่ละผลติภณัฑโ์ละคณุภาพสงู 

ป้อนใหก้บัตลาดโลกไดอ้ยา่งมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนัยงัชว่ยพฒันาใหเ้กดิสงัคมทีม่ ั่งค ัง่ขึน้
 

ทัว่โลกอกีดว้ย

ฝ่ำยธุรกจิเหล็ก การด�าเนินงานดา้นการจดัจ�าหน่ายและแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กโดยทัว่ไป/พฒันาโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผลติภณัฑเ์หล็ก 

ฝ่ำยคำ้ทรพัยำกรแร่ ธรุกจิการคา้ผลติภณัฑ ์ถา่นหนิ สนิแรเ่หล็ก ทองแดง อลมูเินียม นิกเกลิและโลหะผสมเหล็กรวมทัง้ 

โลหะมคีา่ตา่งๆ/สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในตลาด London Metal Exchange (LME)

ฝ่ำยลงทุนในทรพัยำกรแร ่ การลงทนุในทรพัยากรแร ่เชน่ ถา่นหนิโคก้ ทองแดง สนิแรเ่หล็ก ถา่นหนิ (thermal coal) อลมูเินียม 
ยเูรเนียม และวตัถดุบิสแตนเลสสตลี

Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) รว่มกบั  
BHP Billiton ด�าเนินธรุกจิถา่นหนิโคก้ผ่าน BHP Billiton 
Mitsubishi Alliance (BMA) โดยมกี�าลงัการผลติ
ถา่นหนิส�าหรบัอตุสาหกรรมเหล็ก (hard coking coal)  
ประมาณ 69 ลา้นตนัตอ่ปีและเป็นหน่ึงในซพัพลายเออรร์าย
ใหญ่ทีส่ดุของโลก 

ธรุกจิถา่นหนิโคก้ (ออสเตรเลยี) 

BMA 
หน่ึงในซพัพลำยเออรถ์ำ่นหนิโคก้รำยใหญ่
ทีสุ่ดของโลก 

Metal One Corporation (Metal One) กอ่ตัง้ขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2546 เป็นบรษิทัรว่มทนุระหวา่ง MC และ Sojitz 
Corporation (ช ือ่เดมิ Nissho Iwai Corporation) ดว้ย
เครอืขา่ยการขายทีป่ระกอบดว้ยส�านักงานกวา่ 140 แหง่
และบรษิทัยอ่ยกระจายอยู่ท ัว่โลก นอกเหนือจากการจ�าหน่าย
ผลติภณัฑเ์หล็ก Metal One ยงัไดส้รา้งหว่งโซค่ณุคา่เพือ่
เช ือ่มโยงผูผ้ลติเหล็กกบัลกูคา้เขา้ดว้ยกนัดว้ยบรกิารครบวงจร
ทีค่รอบคลมุตัง้แต่การกระจายสนิคา้ สนิคา้คงคลงัและการ
ผลติไปจนถงึการแปรรปู 

ธรุกจิเหล็ก (ญีปุ่่ น) 

Metal One Corporation 
ผูน้�ำในกำรกระจำยสนิคำ้เหล็ก 

Clermont 
ถา่นหนิ 

(thermal coal) 
(ออสเตรเลยี)

MM & KENZAI Corporation จ�าหน่ายเหล็กโครงสรา้งอาคารและเศษเหล็ก (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 แปรรปูและจ�าหน่ายสแตนเลสสตลี (ญีปุ่่ น) 

Tamatsukuri Corporation แปรรปูและจ�าหน่ายเหล็กแผ่น (ญีปุ่่ น) 

Boyne 
อลมูเินียม: ถลงุแร ่
(ออสเตรเลยี) 

Ulan ถา่นหนิ (thermal coal) (ออสเตรเลยี)

Warkworth 
Hunter Valley Operations 
ถา่นหนิ (thermal coal) (ออสเตรเลยี)

ธรุกจิเหล็ก 

การคา้ทรพัยากรแร ่

การลงทนุในทรพัยากรแร่
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★

MC จ�าหน่ายรถยนต ์Isuzu ในประเทศไทยและสง่ออกไป
ยงัประเทศตา่งๆ กวา่ 100 ประเทศทัว่โลก ดว้ยความมุ่งเนน้
ในการด�าเนินงานกบั Tri Petch Isuzu Sales ในประเทศ
ไทย MC ขยายการด�าเนินงานใหค้รอบคลมุดา้นการขาย 
สนิเชือ่ และบรกิารหลงัการขาย สง่ผลให ้Isuzu กา้วขึน้
เป็นแบรนดช์ ัน้น�าในตลาดรถยนตเ์พือ่การพาณิชยใ์น
ประเทศไทย 

ธุรกจิยำนยนต ์Isuzu ใน  
ประเทศไทย 
จ�ำหน่ำยรถยนตใ์นตลำดประเทศไทยและ
สง่ออกไปทัว่โลก 

ในปี พ.ศ. 2554 MC ไดก้อ่ตัง้บรษิทั Diamond Star  
Shipping Pte. Ltd. ขึน้ในสงิคโปร ์เพือ่แสวงหาโอกาสใน
การพฒันากจิการเจา้ของเรอืและเชา่เหมาล�าใหก้า้วหนา้
ควบคู่ไปการด�าเนินงานในโตเกยีว โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบ
ดา้นการแขง่ขนัของสงิคโปรใ์นฐานะศนูยก์ลางการขนสง่ทาง  
เรอืระดบัโลก 

เจา้ของเรอืและธรุกจิเชา่เหมาล�า (สงิคโปร)์ 

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. 
ควำมกำ้วหน้ำของกำรพฒันำกำรเป็นเจำ้ของเรอืและธุรกจิเชำ่เหมำล�ำ

MC Autos del Peru S.A. 
จดัจ�าหน่ายรถยนต ์ 
(เปร)ู 

MMC Chile S.A. 
จดัจ�าหน่ายรถยนต ์ 
(ชลิ)ี 

MMC Rus LLC. 
จดัจ�าหน่ายรถยนต ์ 
(รสัเซยี) 
Zao MC Bank Rus 
บรกิารสนิเช ือ่รถยนต ์(รสัเซยี) 

MMC Car Poland 
Sp. z o.o. 
จดัจ�าหน่ายรถยนต ์ 
(โปแลนด)์ 

MC Lift & Solutions Co., Ltd. 
สง่ออกและจ�าหน่ายลฟิต ์
(ไทย)

Mitsubishi Motors  
Vietnam Co., Ltd. 
ประกอบและจดั
จ�าหน่ายรถยนต ์ 
(เวยีดนาม) 

MC Machinery Systems, Inc.
จ�าหน่ายและใหบ้รกิารส�าหรบัเคร ือ่งมอื

และเคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม  
(สหรฐัอเมรกิา) 

The Colt Car Company Ltd. จดัจ�าหน่ายรถยนต ์(สหราชอาณาจกัร) 

Spitalgate Dealer Services Ltd. บรกิารสนิเช ือ่รถยนต ์(สหราชอาณาจกัร) 

MC Automobile (Europe) NV 
ธรุกจิเกีย่วเน่ืองกบัรถยนต ์ 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

MCE Bank Gmbh 
บรกิารสนิเช ือ่รถยนต ์ 

(เยอรมนั) 
MMC Ukraine LLC. 

จดัจ�าหน่ายรถยนต ์ 
(ยูเครน) 

Isuzu Motors India Pvt Ltd. ผลติและจดัจ�าหน่ายรถยนต ์(อนิเดยี) 

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
น�าเขา้และจดัจ�าหน่ายรถยนต ์(มาเลเซยี) 

Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd ผลติ จ�าหน่าย และตดิตัง้ลฟิต ์รวมถงึการบรกิารตา่งๆ (อนิเดยี) 

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd.
จ�าหน่ายและบรกิารส�าหรบัเคร ือ่งจกัรกลการเกษตร (ไทย) 

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. 
ประกอบและจดัจ�าหน่ายรถยนต ์(จนี) 

MM Cars Myanmar Limited 
จดัจ�าหน่ายรถยนต ์
(เมยีนมาร)์ 
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★

กลุม่เคร ือ่งจกัรกล
กลุม่เคร ือ่งจกัรกลด�าเนินธรุกจิหลากหลายเกีย่วกบัเคร ือ่งจกัรกลใน 4 สาขาหลกั คอื เคร ือ่งจกัร

อตุสาหกรรม การเดนิเรอื การป้องกนัภยัและอากาศยาน และ ยานยนต ์เราด�าเนินธรุกจิเกีย่วกบัเคร ือ่งมอื

ชา่ง เคร ือ่งจกัรกลเพือ่การเกษตร อปุกรณก์อ่สรา้งและท�าเหมอืง ลฟิตแ์ละบนัไดเลือ่น เรอื อปุกรณท์าง

ดา้นอวกาศ ยานยนต ์และธรุกจิอืน่ๆ 

ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากความช�านาญและเครอืขา่ยอนักวา้งไกลในระดบัสากลของเรา เพือ่เช ือ่มตอ่

กบัลกูคา้ ผูผ้ลติ และหุน้สว่น ท�าใหเ้ราสามารถ ตอบสนองตอ่สภาพความเปลีย่นแปลงทางธรุกจิและ

พฒันาการ ด�าเนินงานไปทัว่โลกได ้

เรายงัคงเพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัการด�าเนินงานในปัจจบุนั โดยสรา้ง หว่งโซค่ณุคา่ทีย่าวขึน้ครอบคลมุ 

ตัง้แต่การขาย การเงนิ และการกระจายสนิคา้รวมถงึการลงทนุในธรุกจิอยา่งกวา้งขวาง แต่ในเวลาเดยีวกนั

เราก็มองหาชอ่งทางในการสรา้งธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ ทีจ่ะพฒันาไปเป็นรายไดห้ลกัของ MC ในอนาคตดว้ย 

ฝ่ำยธุรกจิเคร ือ่งจกัร 
อตุสำหกรรม

จ�าหน่ายและบ�ารงุรกัษาลฟิตแ์ละบนัไดเลือ่น / จ�าหน่ายเคร ือ่งมอืชา่ง เคร ือ่งจกัรกลการเกษตร เคร ือ่ง
มอืกอ่สรา้ง และอปุกรณท์�าเหมอืง / ใหเ้ชา่เคร ือ่งจกัรกล

ฝ่ำยธุรกจิเรอืและอวกำศ ด�าเนินงานเกีย่วกบัเรอื เรอืขนสง่ LNG/LPG เรอืซ ึง่ถกูออกแบบเฉพาะส�าหรบัส�ารวจพลงังานนอก
ชายฝ่ัง อปุกรณท์างทะเล ฯลฯ การเงนิ ธรุกจิถอืครองและบรหิารเรอื/ จ�าหน่ายอปุกรณด์า้นความ
มั่นคงใหก้บักระทรวงกลาโหมประเทศญีปุ่่ น/ ประมวลผลขอ้มูลและจ�าหน่ายภาพถา่ยดาวเทยีม 

ฝ่ำยธุรกจิยำนยนต ์ ธรุกจิการผลติและจ�าหน่ายในตา่งประเทศ / สนิเช ือ่ส�าหรบัรถยนตใ์นตา่งประเทศ, บรกิารหลงัการ 
ขายและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง / สง่ออกรถยนต ์(รถยนตป์ระกอบ ชิน้สว่นประกอบและอะไหล)่

ฝ่ำยธุรกจิ Isuzu ธรุกจิการผลติและจ�าหน่ายในตา่งประเทศ / สนิเช ือ่ส�าหรบัรถยนตใ์นตา่งประเทศ, บรกิารหลงัการ 
ขายและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง / สง่ออกรถยนต ์(รถยนตป์ระกอบ ชิน้สว่นประกอบและอะไหล)่

Nikken Corporation เป็นผูบ้กุเบกิธรุกจิใหเ้ชา่อปุกรณ์
กอ่สรา้งในญีปุ่่ น เป็นหน่ึงในกจิการทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน
อตุสาหกรรมดว้ยสาขากวา่ 239 ทัว่ประเทศ Nikken สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในอตุสาหกรรมตา่งๆ ทีห่ลากหลาย
ผ่านเครอืขา่ยของ MC ไม่เพยีงในธรุกจิใหเ้ชา่เทา่น้ัน บรษิทัยงั
พฒันาผลติภณัฑข์องตวัเองอกีดว้ย 

ธรุกจิใหเ้ชา่เคร ือ่งจกัรส�าหรบังานกอ่สรา้ง (ญีปุ่่ น) 

Nikken Corporation 
ผูใ้หบ้รกิำรครบวงจรในธุรกจิใหเ้ชำ่ 

MC กอ่ตัง้ KTB ขึน้ในปี พ.ศ. 2513 เพือ่เป็นตวัแทน
น�าเขา้และจ�าหน่าย MMC และ MFTBC ทีม่ฐีานการ
ด�าเนินงานในอนิโดนีเซยี บรษิทัมบีทบาทในการสรา้งความ
แข็งแกรง่ใหก้บัหว่งโซค่ณุคา่ในดา้นยานยนตข์อง MC มา
เป็นเวลากวา่ 40 ปี ครอบคลมุตลอดทัง้การผลติ จ�าหน่าย 
สนิเช ือ่รถยนต ์จ�าหน่ายรถยนตม์อืสอง และธรุกจิใหเ้ชา่
รถยนต ์หลงัจากการปรบัโครงสรา้งในเดอืนเมษายน 
2560 แบรนด ์MMC เปลีย่นไปอยู่ภายใตค้วามดแูลของ
หน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่คอื MMKSI โดยที ่Mitsubishi 
Fuso แบรนดส์�าหรบัรถโดยสารและรถบรรทกุยงัอยู่ภายใต ้
ความดแูลของ KTB 

ธุรกจิ MMC/MFTBC ในอนิโดนีเซยี  
พฒันำหว่งโซค่ณุคำ่ในธุรกจิยำนยนต ์

Mitsubishi Corporation Technos จ�าหน่ายเคร ือ่งมอืและเคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ญีปุ่่ น) 
MSK Farm Machinery Corporation จ�าหน่ายและใหบ้รกิารส�าหรบัเคร ือ่งจกัรกลการเกษตรและอปุกรณอ์�านวยความสะดวก (ญีปุ่่ น) 

Japan Space Imaging Corporation จ�าหน่ายและใหบ้รกิารเกีย่วกบัขอ้มูลภาพถา่ยดาวเทยีม (ญีปุ่่ น) 
SkymatiX จ�าหน่ายและใหบ้รกิารเกีย่วกบัการส�ารวจระยะไกลครบวงจร (ญีปุ่่ น) 

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

Isuzu UTE Australia 
Pty Ltd. 

จดัจ�าหน่ายรถยนต ์
(ออสเตรเลยี) 
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SHARQ กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2524 โดย Saudi Petrochemical 
Development (MC อยู่ในฐานะผูร้ว่มลงทนุ) และ Saudi 
Basic Industries Corporation หลงัจากการขยาย 
กจิการรวมสามคร ัง้ ปัจจบุนับรษิทัเตบิโตขึน้เป็นหน่ึงในผูน้�า
ของอตุสาหกรรมการผลติโพลเีอทลินีและเอทลินีไกลคอล  
จ�าหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้กล่กูคา้ทัว่โลก 

ธรุกจิการผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี 
(ซาอดุอิาระเบยี) 

SHARQ 
โครงกำรปิโตรเคมทีีใ่หญ่ทีสุ่ดโครงกำร
หน่ึงของโลก 

ในประเทศไทย MC-Towa International Sweeteners 
(MTIS) คอืผูผ้ลติมอลททิอลซึง่มแีคลอร ีต่�า่และมปีระสทิธภิาพ
ในการป้องกนัฟันผุ มอลททิอลผลติจากแป้งมนัส�าปะหลงัและ
วตัถดุบิทีม่ศีกัยภาพจากแหลง่ภายในประเทศ เพือ่ป้อนใหก้บั
บรษิทัผูผ้ลติขนมช ัน้น�าของโลกเป็นหลกั 

ธรุกจิผลติมอลททิอล (ไทย) 

MC Towa International Sweeteners Co., Ltd. 
โฟกสัทีผู่ผ้ลติขนมหวำนรำยใหญ่ของโลก

ESSA เป็นกจิการรว่มทนุกบัรฐับาลเม็กซโิก ไดร้บัการ  
จดัอนัดบัใหเ้ป็นผูผ้ลติเกลอืดว้ยพลงังานแสงอาทติยร์าย  
ใหญ่ทีส่ดุในโลก ผลติสนิคา้เกลอืคณุภาพสงูป้อนใหแ้ก่
ญีปุ่่ น สหรฐัอเมรกิา และอกีหลายๆประเทศ ในแตล่ะปี
กระบวนการระเหยของน�า้ทะเลทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
ของ ESSA สามารถสรา้งผลผลติเกลอืไดถ้งึ 8.5 ลา้นตนั  
(รวมปรมิาณน�าเขา้คร ึง่หน่ึงของญีปุ่่ น) 

ธรุกจิเกลอื (เม็กซโิก) 

Exportadora de Sal,  
S.A. de C.V. (ESSA) 
ผูผ้ลติเกลอืดว้ยพลงังำนแสงอำทติย ์ 
รำยใหญ่ทีสุ่ดของโลก 

METOR เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเมทานอล กอ่ตัง้ขึน้จาก
การรว่มทนุระหวา่งบรษิทัปิโตรเคมทีีม่รีฐับาลเวเนซเุอลาเป็น
เจา้ของ Pequiven กบั Mitsubishi Gas Chemical และ  
บรษิทัอืน่ๆ ในปี พ.ศ. 2553 โรงงานแหง่ทีส่องเร ิม่เดนิเคร ือ่ง
การผลติ ท�าใหก้�าลงัการผลติเพิม่ขึน้เป็น 1.6 ลา้นตนัตอ่ปี 
ปัจจบุนั METOR เป็นทีรู่จ้กัในฐานะสญัลกัษณแ์หง่ความ
สมัพนัธร์ะหวา่งประเทศญีปุ่่ นและเวเนซเุอลา่ 

ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายเมทานอล (เวเนซเุอลา) 

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

Amfine Chemical Corporation 
ผลติสเตบไิลเซอรแ์ละสารเตมิแตง่ 
ส�าหรบัพลาสตกิ  
(สหรฐัอเมรกิา) 

Rimtec Corporation 
ผลติสารประกอบ PVC 
(สหรฐัอเมรกิา) 

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

CGCL 
ผลติเมทานอล  
(ตรนิิแดดและโตเบโก) 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited 
รบัจา้งผลติเภสชัภณัฑช์วีภาพ  
(สหราชอาณาจกัร) 

MCLS Europe B.V. 
จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑด์า้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
(เนเธอรแ์ลนด)์ 

TOSOH-HELLAS AI.C. 
ผลติวตัถดุบิส�าหรบัแบตเตอร ี ่ 
(กรซี) 

Tartaros Gonzalo Castello SL 
ผลติทารเ์ทรต  
(สเปน) 

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation 
จ�าหน่ายสนิคา้เคมชีนิดพเิศษและพลาสตกิ  

(สหรฐัอเมรกิา) 
Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. 

จ�าหน่ายเคมอีาหาร (สารใหค้วามหวาน สว่นผสมเพือ่สขุภาพ เป็นตน้)  
(สหรฐัอเมรกิา) 

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

(สหรฐัอเมรกิา) 

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. 
รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสาร
ออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร  

(จนี) 

Jiangyin Weixi Kyowa Foods Co., Ltd. 
ผลติเคร ือ่งปรงุรส  

(จนี) 

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE 
จดัจ�าหน่ายเคมกีารเกษตร  

(อนิเดยี) 

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. 
รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิ ์

ส�าหรบัเคมกีารเกษตร (อนิเดยี) 

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

ดแูลการตลาดและพฒันาผลติภณัฑด์า้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร  
(สงิคโปร)์ 

PT. Fermentech 
ผลตินิวคลโีอไทดแ์ละโพลแีซคคาไรด ์(อนิโดนีเซยี) 

Sorini-Towa Berlian Corporindo 
ผลติซอรบ์ทิอล (อนิโดนีเซยี) 

PT. Centram 
ผลติสารเพิม่ความหนืดโพลแีซคคาไรด ์

(อนิโดนีเซยี) 
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กลุม่สนิคา้เคมี
กลุม่สนิคา้เคมมีบีทบาทในธรุกจิสามแขนงคอื ดา้นปิโตรเคม ีเชน่ พลาสตกิ ยรูเีทน และยางสงัเคราะห ์ 

ดา้นสนิคา้เคมทีัว่ไป ไดแ้ก ่เกลอือตุสาหกรรม วตัถดุบิ PVC และเรซนิ เมทานอล แอมโมเนีย เอทานอล  

ปุ๋ ยเคม ีและผลติภณัฑเ์คมเีฉพาะทาง และดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพ ไดแ้ก ่เทคโนโลยอีาหาร เภสชัภณัฑ ์ 

เคมกีารเกษตร และวตัถดุบิเคลอืบผวิ ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภคบรโิภคในชวีติประจ�าวนัหลายอยา่ง เชน่  

เสือ้ผา้ อาหาร และของใชใ้นครวัเรอืนลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมเคมอียา่งแยกกนัไม่ออกทัง้สิน้ 
 

ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากคณุลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรมสาขานีเ้พือ่สรา้งการเชือ่มโยงใหม่กบัหว่งโซ่
 

คณุคา่ในระดบัโลกของเรา เราจงึสามารถน�าเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลายทีช่ว่ยใหผู้ค้นมคีวามสขุ 

กบัคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

ฝ่ำยปิโตรเคม ี วตัถดุบิทีม่ศีกัยภาพส�าหรบัผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีเชน่ โอเลฟินและอนุพนัธ ์สารเคมกีลุม่อะโรเมตกิส ์
(aromatic chemicals) พลาสตกิ ยรูเีทน ยางสงัเคราะห ์ฯลฯ

ฝ่ำยสนิคำ้เคมที ัว่ไป เกลอือตุสาหกรรม วตัถดุบิ PVC และเรซนิ เมทานอล แอมโมเนีย เอทานอล ปุ๋ ยเคม ีผลติภณัฑเ์คมี
เฉพาะทาง ฯลฯ

ฝ่ำยวทิยำศำสตรช์วีภำพ เทคโนโลยอีาหาร เภสชัภณัฑ ์เคมกีารเกษตร วตัถดุบิเคลอืบผวิ ฯลฯ 

ผลติภณัฑป์ระเภทตา่งๆของ Chuo Kagaku เป็นสิง่ทีพ่บ
เห็นเป็นประจ�าในชวีติประจ�าวนั เชน่ ถาดส�าหรบับรรจุ
เนือ้สตัวห์รอืปลาทีว่างจ�าหน่ายอยู่ในซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
ทอ้งถิน่ หรอืภาชนะใส่อาหารปรงุส�าเรจ็ส�าหรบัมือ้เทีย่ง
หรอืมือ้ค�า่ทีห่าซือ้ไดต้ามรา้นสะดวกซือ้ Chuo Kagaku 
ด�าเนินกจิการอยู่ในญีปุ่่ นเป็นหลกัโดยมฐีานการผลติอยู่
ในจนี และก�าลงัขยายการด�าเนินงานไปยงัตา่งประเทศ 

ภาชนะพลาสตกิบรรจอุาหาร (ญีปุ่่ น) 

Chuo Kagaku Co., Ltd. 
ภำชนะบรรจุอำหำรชนิดตำ่งๆ 

MC Food Specialties เป็นบรษิทัผูผ้ลติอาหารทีผ่ลติ
เคร ือ่งปรงุและสว่นผสมอาหารคณุภาพสงูป้อนสู่ตลาด จาก
ความเชีย่วชาญในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิคในการผลติ
และจ�าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร บรษิทัมกีารด�าเนินงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองในการสนับสนุนเชงิบวกตอ่การพฒันาวฒันธรรม
ดา้นอาหารทีส่รา้งเสรมิสขุภาพแตแ่ฝงดว้ยความน่าสนใจใน
เวลาเดยีวกนั เพือ่สรา้งรอยยิม้ใหเ้กดิขึน้บนใบหนา้ของ
ผูบ้รโิภคทัว่โลก 

วทิยาศาสตรก์ารอาหาร (ญีปุ่่ น) 

MC Food Specialties Inc. 
อรอ่ย ปลอดภยั เชือ่ถอืได ้และดตีอ่สุขภำพ 

ปิโตรเคม ี
สนิคา้เคมทีัว่ไป 
วทิยาศาสตรช์วีภาพ

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. 
ผลติแผ่นฟิลม์และสนิคา้เคม ี(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. 
การตลาดวตัถดุบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ (ญีปุ่่ น) 
KIBIKASEI Co., Ltd. 
การตลาดวตัถดุบิสงัเคราะหแ์ละพลาสตกิ (ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Shoji Chemical Corp. 
การตลาดสารท�าละลาย ส ีพลาสตกิเคลอืบผวิ ซลิโิคน 
(ญีปุ่่ น) 
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation 
การตลาดผลติภณัฑป์ุ๋ ย (ญีปุ่่ น) 
MC Ferticom Co., Ltd. 
ผลติปุ๋ ย (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 บรษิทัผูป้ระกอบการฟารม์ แปรรปู และจดั
จ�าหน่ายปลาแซลมอน (รวมทัง้ปลาเทราตแ์ละแซลมอนโค
โฮ) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกจากแหลง่ผลติ
ในประเทศนอรเ์วย ์ชลิ ีและแคนาดา มกี�าลงัการผลติรวม 
190,000 เมตรกิตนัตอ่ปี Cermaq แปรรปูปลาแซลมอน
สดเป็นแซลมอนรมควนั เนือ้ปลาชิน้ และผลติภณัฑ ์
อาหารรปูแบบอืน่ๆ จ�าหน่ายผลติภณัฑป์ลาแซลมอน
คณุภาพดใีหก้บัผูบ้รโิภคทีม่อียู่ท ัว่โลก 

Princes เพิม่ยอดขายในตลาดรา้นคา้ปลกีของสหราช 
อาณาจกัรโดยการผลติดว้ยเคร ือ่งจกัร น�าเขา้ และจดั 
จ�าหน่ายสนิคา้ทัง้แบรนดท์ัว่ไปและแบรนดเ์ฉพาะของตวัเอง 

หลายประเภท ไดแ้ก ่อาหารกระป๋อง น�า้มนัประกอบอาหาร  
พาสตา้ เคร ือ่งดืม่ปราศจากแอลกอฮอล ์และอืน่ๆ บรษิทัอยู่

 

ระหวา่งการขยายกจิการไปยงัตลาดยโุรปโดยใชแ้บรนดท์ี ่
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 
เพือ่บรรลุเป้าหมายส�าคญัคอืการจดัหากาแฟคณุภาพสงู
อยา่งสม�่าเสมอและมเีสถยีรภาพ 

Olam International เป็นผูน้�าในดา้นธรุกจิการเกษตรที ่
ด�าเนินกจิการตลอดทัง้หว่งโซค่ณุคา่ใน 70 ประเทศ เพือ่ 

จดัหาผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ 18 แพลตฟอรม์ 

ใหก้บัลกูคา้กวา่ 16,200 รายทัว่โลก 
จากการมสีว่นรว่มโดยตรงในการจดัหาวตัถดุบิและแปรรปู 
ในประเทศผูผ้ลติรายใหญท่�าให ้Olam ไดส้รา้งเสรมิความ 
เป็นผูน้�าระดบัโลกในธรุกจิแขนงอืน่ๆอกีดว้ย 
Olam มเีป้าหมายทีจ่ะ ‘เตบิโตอยา่งรูร้บัผดิชอบ’ และสรา้ง
คณุคา่อยา่งยัง่ยนืในระยะยาวใหก้บัผูถ้อืหุน้ ในปี พ.ศ. 
2559 นิตยสาร Fortune จดัให ้Olam อยู่ในล�าดบัที ่23 
ในรายชือ่บรษิทั ‘Change the World’ 
MC เขา้ถอืครองหุน้ Olam คดิเป็นสดัสว่น 20 % ในปี 
พ.ศ. 2558 

บรษิทัเหลา่นีเ้ป็นกจิการรว่มคา้กบั Daio Paper ใน
อนิโดนีเซยี ด�าเนินการผลติ น�าเขา้และจ�าหน่ายผา้ออ้ม
แบบใชแ้ลว้ทิง้ บรษิทัด�าเนินธรุกจิในตลาดทีม่กีารเพิม่ขึน้
ของประชากรและคณุภาพชวีติเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นอปุสงค ์ 
โดยใชร้ะบบโลจสิตกิสแ์ละเครอืขา่ยการจดัจ�าหน่ายของ  
Alfa Group ซึง่ MC รว่มลงทนุและเป็นพนัธมติรทาง
ธรุกจิ 

ธรุกจิฟารม์ปลาแซลมอน (นอรเ์วย)์ 

Cermaq ASA 
ตอ้งกำรใหเ้ป็นรูปแบบกำรเพำะเลีย้งสตัวน์� ้ำทีย่ ัง่ยนื

ผูจ้ดัจ�าหน่ายอาหารและเคร ือ่งดืม่ (สหราชอาณาจกัร) 

Princes Limited 
ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยช ัน้น�ำดำ้นอำหำรและเคร ือ่งดืม่ใน

 

สหรำชอำณำจกัร

ท�าไรก่าแฟ (บราซลิ) 

Ipanema Coffees 
ไรก่ำแฟขนำดใหญ่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก 

ธรุกจิวตัถดุบิประกอบอาหาร (สงิคโปร)์ 

Olam International Limited 
บรษิทัรำยใหญ่ทีท่�ำธุรกจิกำรเกษตรระดบัโลก 

ธรุกจิผลติผา้ออ้มแบบใชแ้ลว้ทิง้ (อนิโดนีเซยี) 

PT. Elleair International Manufacturing Indonesia
PT. Elleair International Trading Indonesia 
จดัหำผำ้ออ้มคณุภำพสูงจำกญีปุ่่น

TH Foods Inc. 
ผลติขา้วอบกรอบ  
(สหรฐัอเมรกิา) 

Muji U.S.A. Ltd. 
เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน (สหรฐัอเมรกิา) 
Mitsubishi Imaging (MPM), Inc. 
เคร ือ่งพมิพส์�านักงานและอตุสาหกรรม วสัดุส�าหรบัสือ่และภาพถา่ยองิคเ์จ็ท (สหรฐัอเมรกิา) 

Indiana Packers 
Corporation 
เนือ้สตัว ์(สหรฐัอเมรกิา) 

MCC Development Corporation 
คอนกรตีผสมเสรจ็ 
(สหรฐัอเมรกิา) 

Sesaco Corporation 
เมล็ดงา  
(สหรฐัอเมรกิา) 

Muji Europe Holdings Ltd. 
เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน  
(สหราชอาณาจกัร) 

Agrex do Brasil S.A. 
จดัหาและจ�าหน่ายธญัพชื
และเมล็ดพชืน�า้มนั  
(บราซลิ) 

MC Coffee do Brasil Ltda. 
กาแฟ  

(บราซลิ) 

Astillas Exportaciones Limitada 
ผลติและจ�าหน่ายไมส้บั (ชลิ)ี 

Forestal Tierra Chilena Limitada 
ปลกูสวนป่า  
(ชลิ)ี 

Nitto Fuji International 
Vietnam 
แป้งผสม (เวยีดนาม) 

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

Nissin Foods Singapore 
บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู 
(สงิคโปร)์ 

Agrex Asia Pte Ltd. 
การตลาดธญัพชืและ 
เมล็ดพชืน�า้มนั  
(สงิคโปร)์ 

Agrex Inc. 
จดัหาและจ�าหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืน�า้มนั 

(สหรฐัอเมรกิา) 

Mitsubishi Cement 
Corporation 

ปนูซเีมนต ์
(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. การตลาดธญัพชืและเมล็ดพชืน�า้มนั (จนี)

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

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

บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู 
(อนิเดยี) UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd. เสือ้ผา้ (ไทย) 

Thai Kurabo Co., Ltd. เสน้ใยฝ้าย เสน้ใยสงัเคราะหแ์ละผา้ทอ (ไทย) 
Asia Modified Starch Co., Ltd. แป้งมนัส�าปะหลงั (ไทย) 

Nissin Foods Thailand บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู (ไทย) 
TMAC กุง้ (ไทย) 

Dia Merchandise Co., Ltd. ขายสง่ผลติภณัฑอ์าหาร (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 ผลติภณัฑข์นมอบ (อนิโดนีเซยี) 
PT. Munchy Indonesia ผลติภณัฑข์นม (อนิโดนีเซยี) 

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

Nissin Foods Indonesia บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู (อนิโดนีเซยี) 
PT. Kaneka Foods Indonesia น�า้มนัและไขมนัแปรรปู (อนิโดนีเซยี) 

Freewheel Trade and Invest 7 (Pty) Ltd. 
ปลกูสวนป่าและจ�าหน่ายไมส้บั 

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

ธรุกจิจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร (ญีปุ่่ น) 

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. 
ธุรกจิจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำรทีม่สีว่นแบ่งสูงทีสุ่ดในญีปุ่่น 

Lawson เชือ่มั่นวา่เราจะสามารถกา้วขึน้เป็น “แบรนดร์า้น
สะดวกซือ้เพือ่สขุภาพอนัดบั 1” ไดจ้ากการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัลกูคา้อยา่งสม�่าเสมอ การน�าขอ้มูลพฤตกิรรมของลกูคา้
และขอ้มูลขนาดใหญ่อืน่ๆ มาใชเ้พือ่พฒันาผลติภณัฑ ์
ท�าให ้Lawson สามารถน�าเสนอกลยทุธใ์หม่ๆ มาปรบัใช ้
อยา่งตอ่เน่ือง ซ ึง่รวมถงึโครงการความบนัเทงิแบบสะดวก
ซือ้และอคีอมเมริซ์ 

ธรุกจิรา้นสะดวกซือ้ (ญีปุ่่ น) 

Lawson 
รำ้นสะดวกซือ้รูปแบบใหม่ทีข่บัเคลือ่นโดย
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และชมุชน 

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภคบรโิภค
กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภคบรโิภคด�าเนินธรุกจิในการจดัหาสนิคา้ตา่งๆ ใหก้บัผูบ้รโิภคในตลาด

โลก ไดแ้ก ่อาหาร เสือ้ผา้ สนิคา้ทางการแพทย ์และสิง่จ�าเป็นในชวีติประจ�าวนัอืน่ๆ การด�าเนินงาน

ของเรามคีวามเกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมหลายสาขาซึง่ครอบคลมุตัง้แต่ทรพัยากรทีต่น้น�า้ไปจนถงึ

ตลาดคา้ปลกีทีป่ลายน�า้ เรามสีว่นรว่มในการเพิม่คณุคา่ใหก้บัสงัคมโดยการจดัหาผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและตรงตามความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค โดยใหค้วามส�าคญั

เป็นพเิศษกบัความน่าเชือ่ถอืและความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารทีเ่รามใีห ้

ฝ่ำยคำ้ปลกี ธรุกจิรา้นคา้ปลกีและภตัตาคาร 
จ�าหน่ายและท�าตลาดสนิคา้ประเภทอาหาร เสือ้ผา้แฟช ัน่ เฟอรนิ์เจอรแ์ละสนิคา้ตกแตง่ภายใน 
เคร ือ่งใชภ้ายในบา้น 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ บรกิารรบัช�าระเงนิ และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิอืน่ๆ 

ฝ่ำยจดัจ�ำหน่ำยสนิคำ้
เพือ่กำรอปุโภคบรโิภค 

จดัหาและกระจายสนิคา้อาหาร กระดาษและบรรจภุณัฑ ์ระบบบรหิารงานโรงพยาบาล 
จ�าหน่ายเคร ือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์ธรุกจิใหเ้ชา่อปุกรณด์า้นการพยาบาล และ
อืน่ๆ 

ฝ่ำยสนิคำ้อปุโภคบรโิภค ผลติและจ�าหน่ายอาหารแปรรปู ผลติภณัฑข์นม เคร ือ่งดืม่ อาหารกระป๋อง บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู 
เคร ือ่งปรงุ แป้งสาล ีน�า้ตาล สตารช์ ผลติภณัฑจ์ากสตารช์ ยางรถยนต ์และสนิคา้จ�าเป็นใน
ชวีติประจ�าวนัอืน่ๆ 

ฝ่ำยผลติภณัฑอ์ำหำรสด ผลติ จดัหา แปรรปูและจ�าหน่ายผลติภณัฑจ์ากทะเล อาหารทะเลแปรรปู เนือ้ไก ่เนือ้หมู  
เนือ้ววั ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวอ์ืน่ๆ ขา้ว ผกัผลไม ้เนยแข็ง ผลติภณัฑจ์ากนม ฯลฯ 

ฝ่ำยวตัถดุบิสนิคำ้เพือ่กำร 
อปุโภคบรโิภค

ผลติ จดัหา แปรรปูและจ�าหน่าย ธญัพชืทีเ่ป็นวตัถดุบิ เมล็ดพชืน�า้มนั วตัถดุบิอาหารสตัว ์
วตัถดุบิอาหาร น�า้มนั & ไขมนั และวสัดุกอ่สรา้ง & ตกแตง่บา้น 

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

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

Agrex Australia Pty., Ltd. 
จดัหาและจ�าหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืน�า้มนั  
(ออสเตรเลยี) 

ฝ่ายคา้ปลกี 
ฝ่ายจดัจ�าหน่ายสนิคา้เพือ่การ
อปุโภคบรโิภค
ฝ่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค 

ฝ่ายผลติภณัฑอ์าหารสด 
ฝ่ายวตัถดุบิสนิคา้เพือ่การ 
อปุโภคบรโิภค 

Life Corporation ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. ผลติภณัฑเ์คร ือ่งนุ่งหม่ 
Life Gear Corporation เคร ือ่งรองเทา้ 
MC Data Plus, Inc. บรกิารคลาวด ์บรกิารวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ ฯลฯ 
Loyalty Marketing, Inc. จดุบรกิารส�าหรบัลกูคา้ 
Transaction Media Networks Inc. 
บรกิารช�าระเงนิอเิล็กทรอนิกส ์
d-rights Inc. ผลติเนือ้หาและบรหิารจดัการสทิธปิระโยชน ์
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation 
วสัดุบรรจภุณัฑแ์ละเคร ือ่งจกัรกล ผลติภณัฑก์ระดาษ 
MC Healthcare, Inc. 
ระบบจดัการโรงพยาบาล เวชภณัฑแ์ละเคร ือ่งมอืทางการแพทย ์
Nippon Care Supply Co., Ltd. 
ใหเ้ชา่อปุกรณด์า้นการพยาบาล 
Kanro Co., Ltd. ผลติภณัฑข์นม 
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. ผลติน�า้ตาล 
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. โม่แป้ง 
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. ผลติแป้งและสารใหค้วามหวาน 

Toyo Reizo Co., Ltd. 
ท�าการตลาดและแปรรปูผลติภณัฑจ์ากทะเล 
Foodlink Corporation ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวแ์ปรรปู 
Itoham Yonekyu Holdings Inc. ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวแ์ปรรปู 
Japan Farm Holdings Inc. ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวแ์ปรรปู 
Salad Club, Inc. สลดัผกัส�าเรจ็รปู 
MC Produce Co., Ltd. ผกัและผลไม ้
JCC Co., Ltd. เนยแข็ง 
KFC Holdings Japan Ltd. บรกิารดา้นอาหาร 
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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MC ยดึเอาปรชัญาองคก์รทีม่ชี ือ่วา่ หลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร เป็นรากฐานของ 

กจิกรรมทางธรุกจิทัง้หมดของบรษิทั ตามแนวทางดงักลา่ว MC ไดก้�าหนดวตัถปุระสงค ์

และแนวความคดิเชงิอดุมคตขิองกจิกรรมตา่งๆ ไวใ้นมาตรฐานการปฏบิตัขิององคก์ร  

(Corporate Standards of Conduct) และยงัระบถุงึความส�าคญัของการใสใ่จตอ่ 

สิง่แวดลอ้มของโลกและการเคารพในหลกัสทิธมินุษยชนในกฎบตัรวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม 

และกฎบตัรทางสงัคม แนวความคดินีถ้อืเป็นแนวทางทีผ่ลกัดนัให ้การด�าเนินกจิกรรมทาง 

ธรุกจิของ MC กา้วไปขา้งหนา้ 

ใน “Midterm Corporate Strategy 2018” MC กลา่วย�า้ถงึความเชือ่ทีว่า่ การสรา้ง
 

มูลคา่เพิม่ไปพรอ้มกบัการสรา้งคณุคา่ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่จ�าเป็น
 

ส�าหรบับรษิทัในการบรรลเุป้าหมายการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ MC ยงัคงมุ่งมั่นทีจ่ะสรา้งธรุกจิทีก่อ่ใหเ้กดิคณุคา่กบัสงัคม โดย
 

จดัการกบัปัญหาดา้นความยัง่ยนืดว้ยกจิกรรมทางธรุกจิและกจิกรรมเพือ่การกศุลของ 

องคก์ร เพือ่ใหม้ั่นใจวา่องคก์รจะเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

ความยัง่ยนื 

MC ไดก้�าหนดประเด็นส�าคญัดา้นความยัง่ยนืทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการบรหิารจดัการเพือ่รบัมอืกบัความ

ทา้ทายไปพรอ้มกบัการสรา้งคณุคา่ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบับรษิทัในการ

บรรลุเป้าหมายการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้มมเีจา้หนา้ทีส่ายงานองคก์รดา้นความยัง่ยนืขององคก์ร

เป็นประธานและมรีองผูอ้�านวยการใหญอ่าวโุสฝ่ายบรหิาร และ รองผูอ้�านวยการใหญฝ่่ายบรหิารรว่มประชมุหารอื

เกีย่วกบันโยบายพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของ MC รวมถงึประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนีค้ณะกรรมการ

พจิารณาการลงทนุมหีนา้ทีท่บทวนและตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้เสนอดา้นสนิเช ือ่และการลงทนุแตล่ะรายการจากมุมมอง

ทีค่รอบคลมุ โดยไม่เพยีงพจิารณาจากมุมมองทางดา้นเศรษฐกจิแตค่�านึงถงึมุมมองดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย 

MC ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้มซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ช ีย่วชาญจากภายนอกทัง้

จากองคก์รระหวา่งประเทศ องคก์รเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึขอ้เสนอและค�าแนะน�า

จากคณะกรรมการในความรเิร ิม่วา่ดว้ยความยัง่ยนืของบรษิทัและการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ประเด็นหลกัดา้นความยัง่ยนื (สาระส�าคญั) 

คณะกรรมการกจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้มและคณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ 

คณะกรรมการทีป่รกึษากจิการดา้นบรรษทับรบิาลและสิง่แวดลอ้ม 

กรอบการด�าเนินงานเกีย่วกบัการสง่เสรมิ

คณุคา่ทางเศรษฐกจิ 

กอ่ใหเ้กดิคณุคา่
ทัง้สามประการไป

พรอ้มกนั 

คณุคา่ทางสิง่แวดลอ้ม 

การจดัซือ้จดัหาบน
แนวทางของความยัง่ยนื 

สง่เสรมิศกัยภาพ
สงูสดุของพนักงาน 

ประเด็นหลกัดา้นความ
ยัง่ยนืส�าหรบั MC 

เปลีย่นผ่านสู่สงัคม
คารบ์อนต�า่ 

จดัการปัญหา
ความตอ้งการของ
สงัคมดว้ยนวตักรรม
ทางธรุกจิ 

จดัการกบัปัญหา 
ระดบัภมูภิาค 

เตบิโตไปดว้ยกนั
กบัชมุชนทอ้งถิน่ 

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ตามธรรมชาต ิ

คณุคา่ทางสงัคม 
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ในปี พ.ศ. 2516 MC จดัตัง้แผนกใหม่ขึน้เพือ่ประสานงานดา้นกจิกรรมเพือ่การกศุลของบรษิทั
เป็นคร ัง้แรก นับตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มาพนักงานของเราจากทัว่โลกไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มอยา่งจรงิจงั
ในโครงการระยะยาวทีต่อบแทนคนืสูช่มุชนุทีเ่ราด�าเนินธรุกจิอยู่ กจิกรรมเพือ่การกศุลของ MC 
ใหค้วามส�าคญักบั 6 สาขาหลกั ไดแ้ก ่สิง่แวดลอ้มโลก ประชาสงเคราะห ์การศกึษา ศลิปะและ
วฒันธรรม การแลกเปลีย่นการมสีว่นรว่มระหวา่งประเทศ และความพยายามฟ้ืนฟูพืน้ทีป่ระสบภยั
แผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่ทางภาคตะวนัออกของญีปุ่่ น 

MC กอ่ตัง้โครงการ “DREAM AS ONE.”  
ขึน้ในปี พ.ศ. 2557 โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่เพิม่
ความพยายามในการสนับสนุนกฬีาคนพกิาร  
โครงการนีม้เีป้าหมายท�าใหก้ฬีาคนพกิารเป็นที่

รูจ้กัในวงกวา้ง พรอ้มกบัสรา้งความตระหนักรูแ้ละ
สง่เสรมิความเขา้ใจทีม่ากขึน้ของกจิกรรมเหลา่นี้

ในเวลาเดยีวกนั ผ่านการสนับสนุนหอ้งเรยีนกฬีา 
เป็นเจา้ภาพจดักจิกรรมทางดา้นกฬีาและจดัตัง้
โครงการดา้นการศกึษา MC จดัใหม้หีลกัสตูร
ประจ�าส�าหรบัอบรมอาสาสมคัรกฬีาคนพกิารและ
สง่เสรมิใหพ้นักงานเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรม
อาสาสมคัรทีส่นับสนุนกฬีาคนพกิาร 

ในชว่งระยะเวลากวา่สีปี่ต ัง้แต่เกดิเหตุแผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่ในฝ่ังตะวนัออกของญีปุ่่ นและเหตกุารณ์
สนึามใินปี พ.ศ. 2554 MC ไดม้อบเงนิชว่ยเหลอืไปแลว้เป็นจ�านวนทัง้สิน้กวา่ 10,000 ลา้นเยนเพือ่
สนับสนุนการฟ้ืนฟูในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ ในปี พ.ศ. 2558 เราไดอ้นุมตัเิงนิชว่ยเหลอืเพิม่เตมิอกี 
3,500 ลา้นเยนเป็นระยะเวลาตอ่ไปอกี 5 ปี MC ไดด้�าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่มอบทนุการศกึษาให ้
กบันักศกึษามหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัผลกระทบ มอบเงนิสนับสนุนการฟ้ืนฟูใหก้บั NPO และหน่วยงาน
อืน่ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความพยายามฟ้ืนฟู โดยมอบผ่านมูลนิธบิรรเทาสาธารณภยัของบรษิทั 
อกีทัง้ยงัใหก้ารสนับสนุนการฟ้ืนฟูอตุสาหกรรมทอ้งถิน่และ
สรา้งงานใหก้บัผูค้น อน่ึง เราไดส้ง่อาสาสมคัรทีเ่ป็นพนักงาน
กลุม่ MC ไปยงัพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งตอ่เน่ือง (จนถงึ
เดอืนมนีาคมปี พ.ศ. 2560 มพีนักงานรวมแลว้ประมาณ 
4,500 คนรว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมดงักลา่ว) MC ได ้
รเิร ิม่โครงการตา่งๆ อาท ิโครงการอตุสาหกรรมทีห่ก– ฟารม์
ผลไมใ้นจงัหวดัฟุกชุมิะ ควบคู่ไปกบัการกอ่ตัง้ Fukushima 
Ouse Winery ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการผลติไวนแ์ละ
เหลา้ โครงการเหลา่นีเ้ปิดโอกาสให ้MC ไดใ้ชค้วามรูค้วาม
ช�านาญในการสง่เสรมิโครงการพฒันาเพือ่อนาคตในพืน้ที่
โทโฮะคุ 

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

กจิกรรมเพือ่การกศุล 

คา่ยส�าหรบัลกูๆและคณุแม่ทีต่อ้งเลีย้งดูลกูโดยล�าพงั เพือ่เปิด 
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดส้มัผสักบักจิกรรมสนุกสนาน 
กลางแจง้ กจิกรรมคา่ยนีเ้ร ิม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 โดยสมาชกิ 
ของกลุม่ MC ท�าหนา้ทีเ่ป็นอาสาสมคัรผูใ้หค้�าแนะน�า

คา่ยมติรภาพเพือ่แม่และเด็ก

ความพยายามฟ้ืนฟูพืน้ทีป่ระสบภยัแผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่ทางภาคตะวนัออกของญีปุ่่ น 

ในแตล่ะปี MC ซือ้ผลงานศลิปะประมาณ 200 ชิน้จากศลิปินรุน่ 

เยาวท์ีน่�าเสนอผลงานใหพ้จิารณาผ่าน Art Gate Program  

โดย MC รบัซือ้ผลงานแตล่ะชิน้ในราคา 100,000 เยนและน�าไป 

จ�าหน่ายตอ่ดว้ยวธิกีารประมูล รายไดจ้ากการประมูลถกูน�าไปใช ้
เป็นกองทนุสนับสนุนเพือ่พฒันาอาชพีศลิปิน โครงการนีเ้ปิดตวั 

ในปี พ.ศ. 2551 และมสีว่นสนับสนุนใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการจ�านวน 
มากประสบความส�าเรจ็ในการเดนิตามความฝันและกา้วขึน้เป็น 

ศลิปินระดบัมอือาชพี

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 

ไซเดอร ์(cider) สปารค์กลิง้ไวนแ์ละสรุาผลติโดย 
Fukushima Ouse Winery

โครงกำรสนบัสนุนกฬีำเพือ่คนพกิำร 
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องคป์ระกอบของสมาชกิ (ขอ้มูลเมือ่ 23 มถินุายน พ.ศ. 2560)

■สมาชกิจากภายนอก (5 คน):

Hidehiro Konno (ผูอ้�านวยการจากภายนอก)

Akihiko Nishiyama (ผูอ้�านวยการจากภายนอก)

Toshiko Oka (ผูอ้�านวยการจากภายนอก)

Akitaka Saiki (ผูอ้�านวยการจากภายนอก) 

Tadashi Kunihiro 
(ผูต้รวจสอบและกรรมการก�ากบัดแูลจากภายนอก)

■สมาชกิจากภายในบรษิทั (3 คน):

Ken Kobayashi* 
(ประธานกรรมการ)

Takehiko Kakiuchi 
(กรรมการ, ผูอ้�านวยการใหญ่และ CEO) 

Hideyuki Nabeshima 
(ผูต้รวจสอบอาวโุสและกรรมการ
ก�ากบัดแูล)

*ประธานคณะกรรมการ

*ประธานคณะกรรมการ

■สมาชกิจากภายใน (3 คน)

Ken Kobayashi* (ประธานกรรมการ) 

Takehiko Kakiuchi (กรรมการ, ผูอ้�านวยการใหญ่และ CEO) 

Eiichi Tanabe (กรรมการ, รองผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสฝ่ายบรหิาร) 

■สมาชกิจากภายนอก (8 คน):

Professor Joseph S Nye 
(ศาสตราภชิานแหง่มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์และศาสตราจารยแ์หง่รฐัสลุตา่นโอมาน (อเมรกิา))

Ratan N Tata (ประธาน Tata Trusts (อนิเดยี))

George Yeo (ประธาน Kerry Logistics Network (สงิคโปร)์)

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

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

Richard Armitage (อดตีรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงตา่งประเทศ (สหรฐัอเมรกิา)) 

Hidehiro Konno (ผูอ้�านวยการจากภายนอก)

Akitaka Saiki (ผูอ้�านวยการจากภายนอก) 

องคป์ระกอบของสมาชกิ (ขอ้มูลเมือ่ 23 มถินุายน พ.ศ. 2560)

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพจิารณาคา่ตอบแทน

คณะกรรมการทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ

MC เล็งเห็นวา่การเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัมาตรการก�ากบัดแูลกจิการอยา่ง 

ตอ่เน่ืองเป็นประเด็นส�าคญัดา้นการบรหิาร เพราะน่ีคอืพืน้ฐานทีจ่ะสรา้งความมั่นใจใหก้บั

การบรหิารทีเ่หมาะสม โปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ ดงัน้ัน MC จงึด�าเนินการเพือ่บงัคบัใช ้

ระบบก�ากบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้โดยอยู่บนพืน้ฐานของระบบกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากบัดแูล ระบบดงักลา่วรวมถงึการเพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัการควบคมุ

ดแูลการบรหิารผ่านมาตรการอยา่งเชน่ การแตง่ตัง้ผูอ้�านวยการจากภายนอกรวมถงึ

กรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลจากภายนอก (ผูอ้�านวยการจากภายนอกจ�านวน 5 คน

และกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลจากภายนอกจ�านวน 3 คน) จากผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามเงือ่นไขการเป็นผูอ้�านวยการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลอสิระ 

และแตง่ตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบรษิทัโดยมสีมาชกิ

สว่นใหญ่เป็นผูอ้�านวยการจากภายนอกและกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลจาก

ภายนอกรวมทัง้ผูเ้ช ีย่วชาญอืน่ๆ จากภายนอกบรษิทั (คณะกรรมการธรรมาภบิาลและ

พจิารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ) ขณะเดยีวกนั MC ใช ้

ระบบเจา้หนา้ทีบ่รหิารเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจและด�าเนินงานทางธรุกจิเป็นไปอยา่งฉับไวและมี

ประสทิธภิาพ 

MC ยงัคงด�าเนินความพยายามตอ่ไปในการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัระบบ

การควบคมุภายใน โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่คณุคา่ขององคก์รจากการด�าเนินธรุกจิอยา่ง

ถกูตอ้งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเอกสาร 

จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ระบบการควบคมุภายในมเีนือ้หาครอบคลมุดา้นการบรหิารและ

จดัเก็บขอ้มูล การจดัการความเสีย่ง การด�าเนินธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ การก�ากบัดแูล 

รายงานทางการเงนิ การตรวจสอบและเฝ้าสงัเกตภายใน การตรวจสอบความถกูตอ้งของ

ธรุกจิในการบรหิารจดัการกลุม่ และกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูล 

บรรษทัภบิาล  
(Corporate Governance) 

 และระบบควบคมุภายใน

ทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบรษิทั
กรรมการบรหิาร 8 คน 
ผูอ้�านวยการจากภายนอก 
5 คน 

กรรมการตรวจสอบ 
และก�ากบัดแูล

(คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูล) 
กรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูล 
(ประจ�า) 2 คน 
กรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลจาก
ภายนอก 3 คน 

ผูต้รวจสอบอสิระ

โครงสรา้งการบรหิาร

คณะกรรมการธรรมาภบิาล 
และพจิารณาคา่ตอบแทน
คณะกรรมการทีป่รกึษา

ระหวา่งประเทศ
เสนอแผนงานส�าหรบัการอภปิรายในหวัขอ้
การบรหิารทีม่คีวามส�าคญัและรายงานผล
การด�าเนินงานตามแผน

แตง่ตัง้และ
ก�ากบัเจา้หนา้ที่

บรหิาร

แตง่ตัง้/ถอดถอน 
พจิารณาคา่ตอบแทน

แตง่ตัง้/ถอดถอน 
พจิารณาคา่ตอบแทน

แตง่ตัง้/
ถอดถอน

ตรวจสอบบญัชีตรวจสอบ

ตรวจสอบ/
รายงานรอ้งขอ

แนะน�า

รายงาน
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MC ไดจ้ดัตัง้กฎระเบยีบภายในตา่งๆ โดยมพีืน้ฐานมาจากหลกัปรชัญาสามประการขององคก์ร  

ซึง่เป็นปรชัญาแนวทางของ MC กฎระเบยีบดงักลา่วไดแ้ก ่มาตรฐานการปฏบิตัขิอง

องคก์รและจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) ในการด�าเนินธรุกจิ เจา้หนา้ทีแ่ละ

พนักงานมหีนา้ทีต่อ้งใหค้วามส�าคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑเ์ป็นล�าดบัแรก MC จดัให ้

มตี�าแหน่งเจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลพรอ้มกบัแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีห่น่ึงคนประจ�าในแตล่ะกลุม่

ธรุกจิและภมูภิาค (ประเทศญีปุ่่ นและตา่งประเทศ) เจา้หนา้ทีใ่นต�าแหน่งนี ้รบัผดิชอบดแูล

การด�าเนินงานในแตล่ะวนัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ในปีงบประมาณสิน้สดุเดอืนมนีาคม พ.ศ. 

2553 เจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานของบรษิทัทัง้หมดตอ้งเขา้อบรมหลกัสตูร e-learning 

ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบักรณีศกึษาดา้นจรรยาบรรณธรุกจิ หลงัจากจบหลกัสตูรเจา้หนา้ทีแ่ละ

พนักงานจะตอ้งลงนามในเอกสารขอ้ตกลงทีร่ะบวุา่ พวกเขาเขา้ใจและจะปฏบิตัติามกฎ

ระเบยีบอยูเ่สมอ วธิปีฏบิตัดิงักลา่วถกูน�าไปใชก้บับรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืของ MC ดว้ย 

นอกจากน้ันยงัมขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีน่�าไปใชก้บักลุม่ MC ทัว่ทัง้บรษิทัไดแ้ก ่การจดัใหม้กีาร

อภปิรายเร ือ่งการก�ากบัดแูล เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรอภปิรายรว่มกนัในประเด็นเกีย่วกบัการ

ก�ากบัดแูลในสถานทีป่ฏบิตังิานแตล่ะแหง่โดยใชก้รณีศกึษา (ตวัอยา่งเชน่ การฝ่าฝืนระเบยีบ

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากมุมมองการปฏบิตังิานในส�านักงาน) การสมัมนา และแจกจา่ยคูม่อืถาม 

& ตอบจากกรณีศกึษาเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลใหแ้กพ่นักงาน มาตรการเหลา่นีถ้กูก�าหนดขึน้

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บคุลากรจะมกีระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ไม่เพยีงแตพ่นักงาน

และเจา้หนา้ทีข่อง MC เทา่น้ัน แตย่งัหมายความรวมถงึบคุลากรในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัใน 

เครอืของ MC ดว้ย นอกจากนี ้MC เพิง่จะเปิดตวัคูม่อื “Mitsubishi Corporation Anti-

Corruption Guideline” ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการยกระดบัมาตรป้องกนัการทจุรติ พรอ้มกบั

เปิดตวัระบบใหม่ส�าหรบัรบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส (“LUKS”) ทีอ่�านวยความสะดวกให ้

พนักงาน MC รวมถงึบรษิทัยอ่ยในการรายงานปัญหาในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักฎหมายป้องกนัการผูกขาดหรอืกฎหมายการใหส้นิบน 

การปฏบิตัขิอง MC ทัง้หมดมพีืน้ฐานมาจากจติวญิญาณแหง่การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ 

สิง่นีย้งัเป็นปัจจยัส�าคญัตอ่การยกระดบัคณุคา่ขององคก์รโดยรวม และเรายงัคงยดึมัน่ในการ

ปรบัปรงุและสง่เสรมิแผนการดา้นการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑอ์ยา่งตอ่เน่ือง 

การก�ากบัดแูลกจิการ 
(Compliance)

ผูอ้�านวยการใหญ่และ CEO
แตง่ตัง้

รายงานสัง่การ

หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลกจิการ

เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลกจิการ

หวัหนา้องคก์ร (หน่วยธรุกจิ, ฝ่าย, แผนก, สาขา เป็นตน้)

พนักงาน

เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลกจิการกลุม่

เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลกจิการสาขาในประเทศ

เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลกจิการภมูภิาคตา่งประเทศ

ตูไ้ปรษณียแ์ละสายดว่นถงึหน่วยงานก�ากบัดแูล 

ตูไ้ปรษณียแ์ละสายดว่นถงึฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตูไ้ปรษณียแ์ละสายดว่นถงึทีป่รกึษากฎหมายภายนอก 

ประธาน: หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลกจิการ

ส�านักงานบรหิาร: แผนกกฎหมาย ส�านักงานบรหิารการก�ากบัดแูลกจิการ

ระบบรบัแจง้เบาะแสภายใน

คณะกรรมการการก�ากบัดแูลกจิการ

กร
รม

กา
รต

รว
จส

อบ
 

แล
ะก

�าก
บัด

แูล
 

CEO กลุม่, CEO ภมูภิาค

ผูจ้ดัการโดยตรง เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูลกจิการ

พนักงาน

กลุม่ MC ทีป่รกึษากฎหมายภายนอกหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลกจิการผ่านชอ่งทางตูไ้ปรษณียแ์ละ

สายดว่น 

รายงาน

แตง่ตัง้

ส ัง่การ

ตรวจสอบ 

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

รา
ยง

าน
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• ผลก�าไรมูลค่าสูง 
ตอ่ยอดจากความแข็งแกรง่อนัเป็นเอกลกัษณแ์ละแสดงความคดิรเิร ิม่ในการแสวงหาผลก�าไรทีม่มูีลคา่สงู 

• ประสทิธภิาพ / วนัิยทางการเงนิ 
ใหค้วามส�าคญัต่อประสทิธภิาพมากกว่าขนาด ในการจดัสรรทรพัยากรดา้นการบรหิาร 
ตัง้เป้าทีร่ะดบั A 

•ใหค้วามส�าคญักบัการจ่ายเงนิปันผลเพราะเป็น
แนวทางพืน้ฐานในการตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

• เพิ่มสดัส่วนเงนิปันผลตามสถานการณใ์ห ้
สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของผลก�าไรอย่างยั่งยนื
ดว้ยนโยบายเงนิปันผลแบบกา้วหนา้ 

•ซือ้หุน้คนืตามสถานการณเ์มือ่มีความจ�าเป็น
เท่าน้ัน 

สรา้งสมดลุใหม่ของสว่น 
“ทรพัยากร” และ “ไม่ใชท่รพัยากร”

การบรหิารจดัการทีใ่หค้วามส�าคญั
กบักระแสเงนิสด 

ววิฒันาการจาก “การลงทนุ”  
สู ่“การบรหิารจดัการ”

เรง่ความเรว็การปรบัทศิทางพอรต์โฟล ิ
โอใหส้อดคลอ้งกบั “วงจรชวีติธรุกจิ” 

ระยะเวลำของแผนระยะกลำง 

วสิยัทศันอ์งคก์ร 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 Mitsubishi Corporation (MC) ประกาศใชแ้ผนกลยทุธด์า้น
การบรหิารฉบบัใหม่โดยมรีะยะเวลาสามปีเร ิม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนกลยทุธนี์ม้ชี ือ่วา่ 
“Midterm Corporate Strategy 2018 - ววิฒันาการของรปูแบบธรุกจิจากการลงทนุสู่การบรหิาร
จดัการ” วสิยัทศันอ์งคก์รทีน่�ามาใชใ้นแผนกลยทุธฉ์บบัใหม่นีเ้ป็นการเร ิม่ตน้ “ใชป้ระโยชนจ์ากความ
เฉลยีวฉลาดในการสรา้งโมเดลธรุกจิใหม่ๆ และกอ่ใหเ้กดิคณุคา่ตอ่สงัคม ซึง่เป็นการพฒันาความ
เชีย่วชาญในดา้นบรหิารจดัการระดบัสงูสดุ” ในฐานะแนวทางบรหิารจดัการในระยะเวลาสามปี เป้าหมาย
ของ MC คอืเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุ (ROE) ตวัเป็นเลขสองหลกัจากรายไดท้ีม่มูีลคา่สงูรวม
ถงึประสทิธภิาพและความมั่นคงทางการเงนิ โดยด�าเนินการตามล�าดบัความส�าคญัสองประการพรอ้มกนั
คอื การปฏริปูระบบการจดัการและน�าแผนรเิร ิม่การเตบิโตทางธรุกจิไปปฏบิตัใิหบ้รรลุผล 

Midterm Corporate Strategy 2018 
ววิฒันาการของรปูแบบธรุกจิจากการลงทนุสู่การบรหิารจดัการ 

ใชป้ระโยชนจ์ากความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งรปูแบบธรุกจิใหม่เพือ่
กอ่ใหเ้กดิคณุคา่ตอ่สงัคม พฒันาความเชีย่วชาญในดา้นการบรหิารให ้
ถงึระดบัสงูสดุ 

ควำมคดิสรำ้งสรรค ์ 
สรา้งนวตักรรมทำงธุรกจิในเชงิรกุโดยยกระดบั 
จดุแข็งและควำมสำมำรถของเรำ

ควำมเชีย่วชำญดำ้นกำรบรหิำร  

บคุลากรมอือาชพีทีม่จีติส�ำนึกทำงจรยิธรรมสงู มองกำรณไ์กล
และมทีกัษะในกำรด�ำเนินงำน 

มูลคำ่  
สรำ้งมูลคำ่เพิม่ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ถ้อืหุน้คาดหวงั
อยา่งยัง่ยนื 

มูลคา่ทางเศรษฐกจิ

กอ่ใหเ้กดิมูลคำ่ 
ทัง้สำมดำ้นใน 
เวลำเดยีวกนั 

มูลคา่ทาง 
สงัคม

มูลคา่ทาง 
สิง่แวดลอ้ม

แนวทางบรหิารจดัการในสามปีขา้งหนา้

ปฏริปูระบบการบรหิาร 

แนวทางไปสู่การเตบิโต 

FY2558

￥50

FY2559 FY2560
(ประมาณการ) 

FY2561
(ประมาณการ) 

￥80 ￥80 ￥80

＋α

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

เป้าหมายทางการเงนิ 
ตัง้เป้า ROE เป็นตวัเลขสองหลกัในชว่งประมาณปี พ.ศ. 2563 

แนวทางพืน้ฐาน / วตัถปุระสงค ์

เพิม่สดัสว่นเงนิปันผลตามสถานการณใ์หส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตของผลก�าไรอยา่งยัง่ยนืดว้ยนโยบายเงนิปันผลแบบกา้วหนา้ 
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กรอบการด�าเนินงานทีน่�าเสนอใน Midterm Corporate Strategy 2018

ความส�าเรจ็ในการสรา้งสมดลุพอรต์โฟลโิออยา่งมปีระสทิธภิาพและภาพลกัษณ์
ของการเปลีย่นผ่านไปสู่การ “บรหิารจดัการ” ธรุกจิ 

จดัสรรเงนิทนุของบรษิทัตามการเตบิโต 

แกไ้ขการจดัประเภทธรุกจิใหม่เป็น “กลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาด” และ “กลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ” โดย
พจิารณาจากความเสีย่งดา้นการตลาด คาดการณว์า่จะเขา้สูส่มดลุทีเ่หมาะสมภายในสิน้สดุปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยก�าหนดใหข้นาดของพอรต์โฟลโิอที ่“เกีย่วขอ้งกบัตลาด” ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

แนะน�ากรอบความคดิเพือ่เปลีย่นแปลงไปสู่ “การจดัการ” ธรุกจิ โดยแบง่กลุม่ที ่“เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ” 
ออกเป็นสามกลุม่ยอ่ย สรา้งความชดัเจนใหท้ศิทางการเตบิโต: สรา้งคณุคา่โดยใชป้ระโยชนจ์าก
ความสามารถในการบรหิารจดัการ  

ในการเดนิหนา้สู ่“การบรหิารจดัการธรุกจิ” ตามทีร่ะบไุว ้

ภายใตก้รอบการด�าเนินงานฉบบัใหม่ เป้าหมายของ MC คอื  
การสรา้งธรุกจิหลกัใหม้คีวามหลากหลาย โดยอยูบ่นพืน้ฐาน 

ของการสนับสนุนของทัง้องคก์รในสาขาธรุกจิทีม่ศีกัยภาพ 

การเตบิโต 
นอกเหนือจากธรุกจิหลกัในปัจจบุนัแลว้ ยงัมธีรุกจิทีม่ ี

ศกัยภาพอกีมากมายอยูภ่ายในกลุม่ธรุกจิโดยรวมของบรษิทั  
ดงัน้ันความรบัผดิชอบของ MC คอื การด�าเนินการเพือ่ให ้

แน่ใจวา่ปัจจยัทรพัยากรดา้นการบรหิารจดัการทีจ่�าเป็นจะ 

ไดร้บัการจดัสรรอยา่งรวดเรว็เพือ่สนับสนุนการพฒันาธรุกจิ 

ทีม่ศีกัยภาพเหลา่น้ัน

เพิม่จ�านวนทางเลอืกในนโยบายจดัสรรเงนิทนุและผลกัดนัการเตบิโตของทัง้องคก์รใหก้า้วขา้มขอบเขต 

ของกลุม่ธรุกจิ โดยรกัษาอตัราผลก�าไรของกลุม่ธรุกจิไวท้ีร่ะดบัคงทีใ่นระดบัองคก์ร 
สง่เสรมิการบรหิารจดัการกลุม่ธรุกจิโดยอสิระอยา่งจรงิจงัและใหค้วามส�าคญักบัการบรหิารกระแส

เงนิสดอยา่งตอ่เน่ืองในระดบัธรุกจิ 

อนาคตของกลุม่ MC 

ขัน้ที ่1

ซ ือ้ขาย 

ขัน้ที ่2

ลงทนุ 

ขัน้ที ่3

บรหิารจดัการ 

ซ ือ้ขาย 

ตัง้เป้าในการสรา้งสมดลุอยา่งเหมาะสมระหวา่งกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาด 

กลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ กลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาด 

ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ธรุกจิ 

สรา้งคณุคา่ดว้ยการ 
เขา้ไปมสีว่นรว่มมาก 
ขึน้ในการบรหิาร 
จดัการ

ลงทนุ/การเงนิ สนิคา้โภคภณัฑ ์

บรหิารจดัการ 

● ผลติกระแสไฟฟ้า 
● LNG ฯลฯ 

● คา้ปลกี  ● อสงัหารมิทรพัย ์
● ยานยนต ์ ● วทิยาศาสตรช์วีภาพ ฯลฯ 

ลดความเสีย่งจากภาวะตลาดดว้ย 
การสรา้งหว่งโซค่ณุคา่และใช ้

ประโยชนจ์ากขอ้ตกลงซือ้/ขาย

ปรบัปรงุสนิทรพัยแ์ละธรุกจิผ่านการลด
ตน้ทนุ เพิม่ประสทิธภิาพ ฯลฯ ดว้ยการมี
สว่นรว่มมากขึน้ในการบรหิารจดัการธรุกจิ
สนิคา้โภคภณัฑ ์

● ทรพัยากรแร ่ 
(ถา่นหนิโคก้ ทองแดง ฯลฯ) 

● กา๊ซธรรมชาตจิากช ัน้หนิดนิดาน 
ในทวปีอเมรกิาเหนือ

● เรอื (เรอืพาณิชย)์  
ฯลฯ 

ปรบัปรงุคณุภาพ
ดว้ยการปรบั
พอรต์โฟลโิอ 

ระดบัองคก์ร 

กลุ่มธุรกจิ กลุ่มธุรกจิ 

จดัสรรเงนิทนุ 
● ลงทนุในกจิการทีเ่ตบิโต 

● ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้

● ลดภาระหนีส้นิทีม่ี

สรา้งกระแส
เงนิสด 

สรา้งกระแส
เงนิสด 

ลงทนุในกระแส
เงนิไหลเขา้  

(ด�าเนินการตอ่จาก
การขายสนิทรพัย ์) 

ด�าเนินการกบั
กระแสเงนิไหล

ออก (ไม่รวมเงนิ
ทนุหมุนเวยีน) 

ลงทนุใน
กระแสเงนิไหล

ออก 

สะสม สะสม 

สะสมในระดบั
องคก์ร 

วตัถดุบิอาหาร

อาหารสด โลจสิตกิส ์ แหลง่พลงังานไฟฟ้า 
แบบกระจาย 

โครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการขนสง่ 

ผลติสนิคา้อปุโภค 
บรโิภค

ธรุกจิใหเ้ชา่เคร ือ่งจกัรอตุสาหกรรม ปิโตรเคมีการพฒันาชมุชนเมอืง วทิยาศาสตรช์วีภาพ

วศิวกรรมโรงงาน

ยานยนต ์ LNG คา้ปลกี ทรพัยากรแร่กา๊ซธรรมชาตแิละไฟฟ้า

ธรุกจิห
ลกั

 
ธรุกจิห

ลกั
ท

ีม่ศีกัยภ
าพ

 

เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บั
ธรุกจิหลกั 

●❷
ปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรม
ช ัน้น�า เปลีย่นโครงสรา้ง
ทางธรุกจิ 

●❶
สรา้งธรุกจิหลกัขึน้มาใหม่
จากการควบรวมธรุกจิขา้ม
อตุสาหกรรม/กลุม่ 

●❸
ปรบัปรงุคณุภาพดว้ยการ
บรหิารจดัการเพือ่ลดตน้ทนุ 
ฯลฯ 

●❹



คณะกรรมการบรษิทั

กรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูล 

 * ในฐานะตวัแทนกรรมการ
** ในฐานะผูอ้�านวยการจากภายนอกองคก์ร 

ตามมาตรา 2-15 ของกฎหมายวา่ดว้ยการ 
จดทะเบยีนบรษิทั

* ในฐานะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูล
จากภายนอกองคก์ร ตามมาตรา 2-16 ของ
กฎหมายวา่ดว้ยการจดทะเบยีนบรษิทั 

(ขอ้มูล ณ วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)ฝ่ายบรหิาร

Eiichi Tanabe*

Hideaki Omiya**
ประธานกรรมการ  
Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. 

Tadashi Kunihiro*
ทนายความ|ประจ�า T. Kunihiro 
& Co., ทนายความ

Akihiko Nishiyama**
ศาสตราจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยั 
ฮโิตสบึาช ิ

Ken Kobayashi
ประธานกรรมการ 

Hidehiro Konno**

Hideyuki Nabeshima
กรรมการอาวโุสดา้นการตรวจสอบ
และก�ากบัดแูล 

Hiroshi Kizaki

Takehiko Kakiuchi*

Akitaka Saiki**

Yasuko Takayama*

Kazuyuki Masu* Iwao Toide Akira Murakoshi Masakazu Sakakida*

Toshiko Oka**
CEO, Oka & Company Ltd.

Ikuo Nishikawa*

Yasuhito Hirota*
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ผูอ้�านวยการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

Takehiko Kakiuchi *

Mitsuyuki Takada 
ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนกวางกลยทุธแ์ละ
ประสานงานระดบัสากล 

Keisuke Hoshino 
ผูอ้�านวยการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 

Koichi Wada 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, สาขานาโกยา่ 

Tsutomu Takanose 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป สาขาคนัไซ 

Katsuhiro Ito 
ผูอ้�านวยการใหญ,่ Mitsubishi 
Corporation (Hong Kong) Ltd.

Mitsumasa Icho 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, แผนกบรหิารการลงทนุ
ธรุกจิ 

Fuminori Hasegawa 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายทรพัยากรพลงังาน 

Tetsuji Nakagawa 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
ฝ่ายธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน 

Hidenori Takaoka 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ส�านักงาน CEO 
กลุม่ธรุกจิพลงังาน 

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

Yasushi Okahisa 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, แผนกบรหิารสว่นสาย
งานองคก์ร 

Tsunehiko Yanagihara 
รองผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายบรหิาร 
Mitsubishi Corporation (Americas)  
[สถานทีป่ฏบิตังิาน: ซลิคิอนวลัเลย]์ 

Masatsugu Kurahashi 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีภ่มูภิาค อนิโดนีเซยี 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูอ้�านวยการใหญ่ 
PT. Mitsubishi Corporation Indonesia 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป สาขาสรุาบายา 
PT. Mitsubishi Corporation Indonesia 

Nodoka Yamasaki 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  
ฝ่ายจดัจ�าหน่ายสนิคา้เพือ่การอปุโภค 
บรโิภค 

Kotaro Tsukamoto 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร, ฝ่าย
ธรุกจิเหล็ก 

Katsuya Nakanishi 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค, 
ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, ฝ่ายธรุกจิ, ส�านักงาน
ใหญ่ตะวนัออกกลางและเอเชยีกลาง 

Jun Nishizawa 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร, 
ฝ่ายทรพัยากรพลงังาน B 

Tatsuo Nakamura 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, ส�านักวางแผนกลยทุธ,์ 
ฝ่ายธรุกจิยานยนต ์

Osamu Takeuchi 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร, 
ฝ่ายปิโตรเคม ี

Kazunori Nishio 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  
ฝ่ายคา้ปลกี 

Koji Kishimoto 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร, 
ฝ่ายวทิยาศาสตรช์วีภาพ 

Eisuke Shiozaki 
ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ, 
Mitsubishi Corporation India 
Private Ltd. 
(ควบต�าแหน่ง) 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค, 
เอเชยีและโอเชยีเนีย (เอเชยีใต)้ 

Yoshinori Katayama 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร, 
ฝ่ายพลงังานรปูแบบใหม่และการผลติ
กระแสไฟฟ้า 

Yoshifumi Hachiya 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, แผนกบญัชอีงคก์ร 

Hisashi Ishimaki 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร,  
ฝ่ายธรุกจิเรอืและอวกาศ 

Takuya Kuga 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร, 
ฝ่ายธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

Yasumasa Kashiwagi 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร,  
ฝ่ายผลติภณัฑอ์าหารสด 

Hiroki Haba 
Mitsubishi Corporation 
(Americas), รองผูอ้�านวยการใหญ่
อาวโุส, กลุม่ธรุกจิพลงังาน 

Norio Saigusa 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ,่ Mitsubishi 
Company (Thailand), Ltd.
(ควบต�าแหน่ง)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ,่ Thai-MC 
Company, Limited
(ควบต�าแหน่ง)
ผูจ้ดัการทัว่ไป, ส�านักงานประสานงาน
เวยีงจนัทน ์

Takajiro Ishikawa 
ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่, 
กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

Yasuteru Hirai 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค, 
เอเชยีตะวนัออก 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูอ้�านวยการใหญ,่ Mitsubishi 
Corporation China Co., Ltd. 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, สาขาปักกิง่ 

Noboru Tsuji 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  
ฝ่ายธรุกจิยานยนต ์

Norikazu Tanaka 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  
ฝ่ายลงทนุทรพัยากรแร ่
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, แผนก MDP 

* เป็นคณะกรรมการบรษิทั

รองผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุส

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร

Hidemoto Mizuhara
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค 
อเมรกิาเหนือ (ควบต�าแหน่ง) 
ผูอ้�านวยการใหญ่ 
Mitsubishi Corporation 
(Americas) 

รองผูอ้�านวยการใหญ่
อาวโุสฝ่ายบรหิาร 

Eiichi Tanabe*
เจา้หนา้ทีส่ายงานองคก์ร, วาง
กลยทุธแ์ละประสานงานระดบัสากล 
การวจิยัระดบัสากล ความรว่มมอื
ทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ การ
จดัการโลจสิตกิส ์
(ควบต�าแหน่ง) 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารภมูภิาค, 
เอเชยีและโอเชยีเนีย 

รองผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ฝ่ายบรหิาร

Hajime Hirano
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
ธรุกจิพลงังาน 

Yasuhito Hirota*
เจา้หนา้ทีส่ายงานองคก์ร, วาง
กลยทุธร์ะดบัภมูภิาคส�าหรบั
ประเทศญีปุ่่ น 
(ควบต�าแหน่ง) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, สาขาคนัไซ 

Kazushi Okawa
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
เคร ือ่งจกัรกล 

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

Kanji Nishiura
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
โลหะ 

Hiroshi Sakuma
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้ง
พืน้ฐานระดบัสากล 

Shinya Yoshida
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่
การเงนิภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา 

Takeshi Hagiwara
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 
สนิคา้เคม ี

Kazuyuki Masu*
เจา้หนา้ทีส่ายงานองคก์ร, 
CFO, IT 

Yutaka Kyoya
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การ 
อปุโภคบรโิภค

Iwao Toide*
เจา้หนา้ทีส่ายงานองคก์ร, 
บรหิารการลงทนุธรุกจิ, ความ
ยัง่ยนืขององคก์ร 

Akira Murakoshi*
เจา้หนา้ทีส่ายงานองคก์ร, 
การสือ่สารองคก์ร, ทรพัยากร
มนุษย ์

Masakazu Sakakida*
เจา้หนา้ทีส่ายงานองคก์ร, งาน
บรหิารองคก์ร, กฎหมาย 
(ควบต�าแหน่ง) 
หวัหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายก�ากบัดแูล
กจิการ 

29



รายรบัและรายได ้[IFRS]

รายรบั ¥7,669.5 ¥6,925.6 ¥6,425.8

ก�าไรขัน้ตน้ 1,209.9 1,098.9 1,328.6

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ สว่นทีเ่ป็นของ
บรษิทัใหญ่ 400.6 ▲ 149.4 440.3

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ สว่นทีเ่ป็นของ
บรษิทัใหญ่ตอ่หุน้ (ปรบัลด) (เยน) 245.83 ▲ 93.68 277.16

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 7.5 ▲ 2.9 9.3

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) (%) 2.5 ▲ 0.9 2.9

ฐานะทางการเงนิ [IFRS]

สนิทรพัยร์วม 16,774.4 14,916.3 15,753.6

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 5,570.5 4,592.5 4,917.2

สว่นของผูถ้อืหุน้ตอ่หุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (เยน) 3,437.75 2,898.23 3,101.43

กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากการด�าเนินงาน 798.3 700.1 583.0

กระแสเงนิสดจากการลงทนุ ▲ 154.9 ▲ 503.9 ▲ 179.6

กระแสเงนิสดอสิระ 643.4 196.2 403.4เงนิปันผล

เงนิปันผลตอ่หุน้ (ส�าหรบัทัง้ปี, เยน) 70 50 80

อตัราสว่นการจา่ยเงนิปันผล (%) 28 − 29

3/2560 3/25603/2559 3/25593/2558 3/2558

สรปุขอ้มูลรายกลุม่  (รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560)  [IFRS]

*รายไดจ้ากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี (Equity Method) แสดงถงึรายไดจ้ากเงนิลงทนุทีป่ระเมนิคา่ดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี
*รายไดส้ทุธแิสดงถงึรายไดส้ทุธทิีม่าจากบรษิทัใหญ่  

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม
และโครงสรา้งพืน้ฐาน

ระดบัสากล

กลุม่การเงนิ 
ภาคอตุสาหกรรม 

โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา
กลุม่ธรุกจิพลงังาน กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ กลุม่เคร ือ่งจกัรกล กลุม่สนิคา้เคมี กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่

การอปุโภคบรโิภค

รายรบั 69.1 พันล้านเยน 132.8 พันล้านเยน 1,189.3 พันล้านเยน 936.6 พันล้านเยน 747.0 พันล้านเยน 1,134.1 พันล้านเยน 2,204.2 พันล้านเยน

ก�าไรขัน้ตน้ 38.0 พันล้านเยน 60.2 พันล้านเยน 37.7 พันล้านเยน 414.8 พันล้านเยน 182.1 พันล้านเยน 113.0 พันล้านเยน 473.2 พันล้านเยน

รายไดจ้ากเงนิลงทนุตามวธิสีว่น 
ไดเ้สยี (Equity Method) 23.2 พันล้านเยน 13.7 พันล้านเยน 25.3 พันล้านเยน 2.7 พันล้านเยน 5.3 พันล้านเยน 12.1 พันล้านเยน 34.9 พันล้านเยน

รายไดส้ทุธ ิ 23.4 พันล้านเยน 35.5 พันล้านเยน 55.5 พันล้านเยน 147.9 พันล้านเยน 29.4 พันล้านเยน 26.7 พันล้านเยน 121.3 พันล้านเยน

สนิทรพัยร์วม 1,005.7 พันล้านเยน 841.6 พันล้านเยน 2,118.0 พันล้านเยน 3,704.2 พันล้านเยน 1,739.6 พันล้านเยน 943.9 พันล้านเยน 4,343.0 พันล้านเยน

จ�านวนพนักงาน 1,680 คน 1,478 คน 1,809 คน 11,867 คน 9,815 คน 7,169 คน 39,633 คน

Mitsubishi Corporation และบรษิทัย่อย

พนัลา้นเยนขอ้มูลส�าคญัทางการเงนิ
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*รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ แสดงถงึรายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ ทีม่าจากบรษิทัใหญ่ 

รายรบั

สนิทรพัยร์วมและสว่นของผูถ้อืหุน้

ก�าไรขัน้ตน้ รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ และ ROE 

เงนิปันผลตอ่หุน้และอตัราสว่นการจา่ยเงนิปันผล

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ ตอ่หุน้  
(ปรบัลด) 

กระแสเงนิสด 

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

(พนัลา้นเยน) (พนัลา้นเยน)(เงนิปันผล: เยน)

รายไดส้ทุธ ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ ROE

สนิทรพัยร์วม เงนิปันผลตอ่หุน้สว่นของผูถ้อืหุน้ อตัราสว่นการจา่ยเงนิปันผล กระแสเงนิสดจากการด�าเนินงาน กระแสเงนิสดจากการลงทนุ กระแสเงนิสดอสิระ 

3/2558 3/2558 3/25583/2559 3/2559 3/25593/2560 3/2560 3/2560

3/2558 3/2558 3/2558

3/2558

3/2559 3/2559 3/2559

3/2559

3/2560 3/2560 3/2560

3/2560
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(ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560)บรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอืทีส่�าคญั

<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 น�าเขา้และคา้ขายชิน้สว่นอปุกรณข์องโรงงานภายในประเทศ

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan) 100.00 บรกิารหลงัการขายส�าหรบัโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japan) 84.00 จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

TRILITY GROUP PTY LTD (Australia) 60.00 ธรุกจิน�า้

MCKG Port Holding Corporation (Japan) 60.00 บรหิารการลงทนุส�าหรบัธรุกจิทา่เรอื

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>

Chiyoda Corporation (Japan) 33.73 ธรุกจิวศิวกรรมโรงงาน

Swing Corporation (Japan) 33.33 ธรุกจิน�า้

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

Lithium Energy Japan (Japan) 41.94 ผลติและจ�าหน่ายแบตเตอร ีล่เิทยีมออิอน

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

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสากล

<บรษิทัยอ่ย>

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 51.00 ธรุกจิใหค้�าปรกึษาและบรหิารการลงทนุ 

MC Aviation Partners Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารจดัการอากาศยาน

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิจดัการกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่การเงนิภาคอตุสาหกรรม โลจสิตกิส ์และการพฒันา

DBI Management Inc. (Japan) 100.00 ธรุกจิจดัการกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

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

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

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.
 (Japan) 100.00 พฒันา & ด�าเนินงานเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางการคา้ 

Yokohama Red Brick Warehouse (Japan) 67.00 ด�าเนินงาน "หา้งสรรพสนิคา้และพืน้ทีจ่ดักจิกรรม โกดงัอฐิแดงโยโกฮาม่า" 

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

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

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

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

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

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>

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

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

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

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.
 (Japan) 20.00 ใหเ้ชา่ ขายผ่อนช�าระและวธิทีางการเงนิอืน่ 

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation  
 (Japan) 50.00 ใหเ้ชา่และเชา่ซือ้รถยนตส์ว่นบคุคลและรถยนตเ์พือ่การพาณิชย ์

AJIL Financial Services Company 
 (Saudi Arabia) 20.00 ธรุกจิใหเ้ชา่ทัว่ไป

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

AGP Corporation (Japan) 26.81 จดัหาอปุกรณจ์า่ยไฟภาคพืน้ดนิส�าหรบัสนามบนิ บ�ารงุรกัษาสิง่อ�านวย
ความสะดวกของสนามบนิ ผลติและจ�าหน่ายรถเข็นอาหาร

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

<บริษัทย่อย>

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 65.70 ส�ารวจพฒันาและผลติน�า้มนัในประเทศแองโกลา

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) 100.00 บรษิทัลงทนุส�าหรบัธรุกจิกา๊ซธรรมชาตจิากหนิดนิดานในประเทศแคนาดา

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) 100.00 บรษิทัลงทนุส�าหรบัโครงการพฒันาตน้น�า้ กลางน�า้ (โครงการ Malaysia  ) 
และโครงการ GTL (Gas to liquid) ในมาเลเซยี

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ธรุกจิพลงังาน
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<บรษิทัยอ่ย>

Metal One Corporation (Japan) 60.00 ด�าเนินธรุกจิ / จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑเ์หล็กกลา้ 

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. 
 (Singapore) 100.00 บรษิทัยอ่ยทีด่�าเนินธรุกจิรว่มกนัในการซือ้ขายทรพัยากรแร ่

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

Triland Metals Ltd. (U.K.) 100.00 นายหนา้ส�าหรบัสนิคา้โภคภณัฑท์ีต่ลาดแลกเปลีย่นโลหะแหง่กรงุ
ลอนดอน (LME)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 100.00 ลงทนุ ผลติและจ�าหน่ายถา่นหนิและทรพัยากรแรอ่ืน่ๆ

M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100.00 บรษิทัด�าเนินธรุกจิเกีย่วกบัทรพัยากรแรใ่นละตนิอเมรกิา 

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 รวมถงึการแปรรปูและจดัจ�าหน่าย

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

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands) 80.00 บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์�าหรบัโครงการ Malaysia 

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

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) 100.00 บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์�าหรบัโครงการ Sakhalin  ในประเทศรสัเซยี

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

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) 100.00 ส�ารวจและพฒันาน�า้มนัและกา๊ซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) 100.00 ส�ารวจและพฒันาน�า้มนัและกา๊ซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) 100.00 ส�ารวจ พฒันาและผลติน�า้มนัและกา๊ซธรรมชาติ

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japan) 100.00 ดแูลการตลาดและจ�าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan) 100.00 บรษิทัส�ารวจและพฒันาน�า้มนัและกา๊ซธรรมชาติ

Petro-Diamond Singapore (Singapore) 100.00 ดแูลการตลาดและการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

<บริษัทร่วมทุนส่วนน้อย>

Astomos Energy Corporation (Japan) 49.00 น�าเขา้ คา้ขาย จดัจ�าหน่าย LPG ภายในประเทศ

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) 25.00 ผลติและจ�าหน่าย LNG ในประเทศบรไูน

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) 50.00 พฒันาและจ�าหน่ายทรพัยากร (LNG, LPG, กา๊ซธรรมชาตเิหลวและ 
น�า้มนัดบิ) ในประเทศออสเตรเลยี

MI Berau B.V. (The Netherlands) 56.00 บรษิทัถอืครองหลกัทรพัยส์�าหรบัโครงการ Tangguh ในประเทศอนิโดนีเซยี

<บริษัทย่อย>

Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100.00 จ�าหน่ายเครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม

MSK Farm Machinery Corporation (Japan) 100.00 จ�าหน่ายและให้บริการส�าหรับเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์ 
อ�านวยความสะดวก

Nikken Corporation (Japan) 100.00 ให้เช่าและจ�าหน่ายเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่นๆ ส�าหรับงานก่อสร้าง

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100.00 จ�าหน่ายและให้บริการส�าหรับเครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม

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

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 มีเรือในครอบครองและให้บริการเช่าเหมาล�า

SkymatiX (Japan) 66.00 บรกิารส�ารวจจากระยะไกลแบบครบวงจร 

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95.00 บริการทางการเงินส�าหรับรถยนต์

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

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. 
 (Malaysia) 52.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

The Colt Car Company Ltd. (U.K.) 100.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) 100.00 บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต ์

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) 100.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

MCE Bank GmbH (Germany) 100.00 บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต ์

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

Zao MC Bank Rus (Russia) 100.00 บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต ์

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 88.73 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) 93.50 บรกิารทางการเงนิส�าหรบัรถยนต ์

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 80.00 จ�าหน่ายและใหบ้รกิารเกีย่วกบัเคร ือ่งจกัรกลการเกษตร 

<บริษัทร่วมทุนส่วนน้อย>

Japan Space Imaging Corporation (Japan) 43.88 จ�าหน่ายและใหบ้รกิารเกีย่วกบัขอ้มูลภาพถา่ยดาวเทยีม 

P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors
 (Indonesia) 40.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

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

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and  
 Manufacturing (Indonesia) 32.28 ผลติและจดัจ�าหน่ายเคร ือ่งยนตส์�าหรบัรถยนตแ์ละชิน้สว่นเหล็กแผ่น

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

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (Vietnam) 41.20 ประกอบและจดัจ�าหน่ายรถยนต ์

MMC Ukraine LLC. (Ukraine) 60.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

MMC Rus LLC. (Russia) 49.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

ช ือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ

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

TOSOH-HELLAS AI.C. (Greece) 35.00 ผลติวตัถดุบิส�าหรบัแบตเตอร ี ่

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

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

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.) 40.00 ผลติสเตบไิลเซอรแ์ละสารเตมิแตง่ส�าหรบัพลาสตกิ

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29.78 รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 20.00 รบัจา้งผลติสารขัน้กลางและสารออกฤทธิส์�าหรบัเคมกีารเกษตร

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

MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

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

Isuzu Motors International Operations (Thailand)
 Co., Ltd. (Thailand) 30.00 สง่ออกและจ�าหน่ายรถยนต ์

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) 38.00 ผลติและจดัจ�าหน่ายรถยนต ์

Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd (India) 45.00 ผลติ, จ�าหน่าย, ตดิตัง้และใหบ้รกิารเกีย่วกบัลฟิต ์

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (China) 20.00 ประกอบและจดัจ�าหน่ายรถยนต ์

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales 
 Indonesia (Indonesia) 40.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

MM Cars Myanmar Limited (Myanmar) 50.00 จดัจ�าหน่ายรถยนต ์

<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

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 การตลาดของสารท�าละลาย ส ีพลาสตกิเคลอืบผวิ และซลิโิคน

Mitsubishi International PolymerTrade
 Corporation (U.S.A.) 100.00 จ�าหน่ายสนิคา้เคมชีนิดพเิศษและพลาสตกิ

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 จ�าหน่ายเคมอีาหาร (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 

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่สนิคา้เคมี

<บริษัทย่อย>

Agrex do Brasil S.A. (Brazil) 81.54 จดัหาและจ�าหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืน�า้มนั 

Agrex, Inc. (U.S.A.) 100.00 จดัหาและจ�าหน่ายธญัพชืและเมล็ดพชืน�า้มนั

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) 100.00 ผลติและจ�าหน่ายเมล็ดกาแฟคัว่ 

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. 
(Australia) 100.00 ท�าเหมอืงทรายซลิกิาใหบ้รสิทุธิแ์ละจ�าหน่าย

Cermaq Group AS (Norway) 100.00 ท�าฟารม์ แปรรปูและจ�าหน่ายปลาแซลมอน

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) 100.00 ผลติและขายสง่ผลติภณัฑจ์ากน�า้ตาล

Foodlink Corporation (Japan) 99.42 จ�าหน่ายเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑท์ีท่�าจากเนือ้สตัว ์

Indiana Packers Corporation (U.S.A.) 80.00 แปรรปูและจ�าหน่ายเนือ้สกุร

Japan Farm Holdings Inc. (Japan) 92.66 เพาะเลีย้งสตัวปี์กและสกุร แปรรปูเนือ้ไก่

MC Healthcare, Inc. (Japan) 80.00 ระบบบรหิารงานโรงพยาบาล จดัจ�าหน่ายเวชภณัฑแ์ละเคร ือ่งมอืทาง
การแพทย ์

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan) 100.00 ออกแบบ ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑเ์คร ือ่งนุ่งหม่

Mitsubishi Shoji Construction Materials 
 Corporation (Japan) 100.00 การตลาดวสัดกุอ่สรา้ง

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) 92.15 จ�าหน่ายและการตลาดบรรจภุณัฑ ์ระบบและผลติภณัฑก์ระดาษ

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 61.99 ขายสง่อาหารแปรรปู อาหารแชแ่ข็งและอาหารแชเ่ย็น ฯลฯ

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่การอปุโภคบรโิภค
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Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) 59.82 ผลติแป้งขา้วโพดและผลติภณัฑแ์ปรรปูทีเ่กีย่วขอ้ง

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan) 74.78 ใหเ้ชา่และจ�าหน่ายอปุกรณแ์ละสนิคา้ส�าหรบัการพยาบาล

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan) 64.48 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 ์

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

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) 88.70 แปรรปูและจ�าหน่ายผลติภณัฑจ์ากทะเล

Lawson, Inc. (Japan) 50.14 แฟรนไชสข์องรา้นสะดวกซือ้ LAWSON

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan) 50.10 ธรุกจิขนสง่และคลงัสนิคา้ทา่เรอื

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

<บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย>

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan) 35.25 ภตัตาคารฟาสตฟู้์ดแบบมสีาขาและรา้นพซิซา่แบบสง่ถงึบา้น

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20.00 จ�าหน่ายเภสชัภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์

Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Japan) 38.94 ผลติและจ�าหน่ายเนือ้สตัวแ์ละอาหารแปรรปู

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) 26.35 ผลติและจ�าหน่ายน�า้มนังาและงา

Kanro Co., Ltd. (Japan) 30.33 ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑข์นมหวาน

Life Corporation (Japan) 23.49 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 ผลติและท�าการตลาดปนูซเีมนต ์

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China) 20.00 จ�าหน่ายเภสชัภณัฑแ์ละวสัดุทางการแพทย ์

Olam International Limited (Singapore) 20.33 เพาะปลกู จดัหา แปรรปูและจ�าหน่ายผลติภณัฑก์ารเกษตร

MC Agri Alliance Ltd. (Japan) 70.00 น�าเขา้ ขายและการตลาด รวมถงึจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑท์างการเกษตร 

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 บรกิารใหค้�าปรกึษาและด�าเนินงานดา้นทรพัยากรบคุคล 

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. (Japan) 100.00 ตวัแทนประกนัวนิาศภยัและตวัแทนประกนัชวีติ และทีป่รกึษาดา้นการ
บรหิารความเสีย่ง 

MC Communications Inc. (Japan) 100.00 บรกิารตวัแทนโฆษณา ผลติสือ่วดิโีอ สรา้งเว็บไซต ์ผลติแผ่นพบัและคูม่อื
แบบตา่งๆ การจดัการงานอเีวนท ์

MC Facilities Co., Ltd. (Japan) 100.00 งานบรหิารอาคาร งานสนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงานในอาคาร

TechnoAssociates, Inc. (Japan) 51.00 ท�าการวจิยัและใหค้�าปรกึษา 

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japan) 67.00 พฒันาระบบ, สรา้งระบบเครอืขา่ย, ด�าเนินการดา้นเทคนิค, จดัท�า
นามบตัร, ป้อนขอ้มูล 

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

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51.00 ใหค้�าปรกึษาดา้น IT พฒันาระบบ บรกิารทางธรุกจิและดแูลรกัษา เป็นตน้

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

SIGMAXYZ Inc. (Japan) 33.30 บรกิารใหค้�าปรกึษาดา้นธรุกจิ

Infosec Corporation (Japan) 40.00 ผูใ้หบ้รกิารทัว่ไปดา้นความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

MIC Business Solutions, Inc. (U.S.A) 100.00 ใหค้�าปรกึษาดา้นระบบ, บรหิารโครงการ, พฒันาและด�าเนินงานระบบ, 
ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ย, ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น IT, ฝึกอบรมดา้น IT 

ชือ่บรษิทั สทิธใินการออกเสยีง (%) ธรุกจิหลกั

ส่วนพนักงานองค์กร** 

จ�านวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ยแบง่ตามการด�าเนินงาน
กลุม่ธรุกจิสิง่แวดลอ้ม
และโครงสรา้งพืน้ฐาน

ระดบัสากล

กลุม่การเงนิ 
ภาคอตุสาหกรรม  

โลจสิตกิสแ์ละการพฒันา
กลุม่ธรุกจิพลงังาน กลุม่ผลติภณัฑโ์ลหะ กลุม่เคร ือ่งจกัรกล กลุม่สนิคา้เคมี

กลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่
การอปุโภคบรโิภค

สว่นสายงานองคก์ร
บรษิทัยอ่ยใน 
สว่นภมูภิาค

รวม

จ�านวนบรษิทัในเครอืและ
บรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย 221 201 102 189 166 75 255 19 46 1,274

・จ�านวนพนักงานส�านักงานใหญ่และบรษิทัในเครอืทัง้หมด: 77,164 คน   ・จ�านวนพนักงานเฉพาะทีส่�านักงานใหญ:่ 5,217 คน   ・บรษิทัรว่มทนุกบับรษิทัยอ่ยรวมอยู่ในจ�านวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย 

  * โอนมาจากสว่นสายงานองคก์รในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2560 
** รวมบรษิทัทีเ่ดมิอยูภ่ายใตก้ลุม่ธรุกจิบรกิารซึง่ไดถ้กูควบรวมเขา้กบัสว่นสายงานองคก์รเมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2560
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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 

จ�ำนวนหุน้สำมญั 
1,590,076,851 หุน้ 

ตลำดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน 
โตเกยีว นาโกยา่

ส�ำนกังำนใหญ่ 
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan*
*ส�านักงานทีใ่ชจ้ดทะเบยีนบรษิทั 
Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan

จ�ำนวนพนกังำน
ส�านักงานใหญ:่ 5,217 คน
ส�านักงานใหญ่และบรษิทัในเครอืทัง้หมด: 77,164 คน 

จ�ำนวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทุนสว่นน้อย  
1,274 บรษิทั 
(บรษิทัรว่มทนุกบับรษิทัยอ่ยรวมอยู่ในจ�านวนบรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทนุสว่นนอ้ย) 

ขอ้มูลองคก์ร (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560)

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

http://www.mitsubishicorp.com/global

หอ้งสมุด MC 
หนา้เว็บไซตนี์ม้ขีอ้มูลเพิม่เตมิทีป่ระกอบดว้ยวดิโีอ  
แนะน�าบรษิทั ประวตัโิดยยอ่ของบรษิทั ภาพรวมของกจิกรรม 
เพือ่สงัคม และตวัอยา่งสือ่โฆษณาของบรษิทั

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


