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ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั 

Company Profile



ตอบรบัความท้าทายใหม่ๆ อย่างไม่หยดุยัง้ใน
ฐานะผู้บกุเบิกด้านคารบ์อน

[ ปรชัญาขององคก์ร ]

มนุษยไ์ดนํ้าคารบ์อนตามธรรมชาตทิีม่มีากมายมาใชต้ัง้แต่สมยัโบราณ และ Toyo Tanso เป็นหน่ึงในกลุม่บรษิทัรายแรกๆ ทีม่องเหน็ศกัยภาพ
ทีไ่รข้ดีจาํกดัของคารบ์อน เพราะเรามปีรชัญาพืน้ฐานทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีไ่ม่ซํ้าใคร จวบจนปจัจบุนัเราจงึไดต้อบรบัความทา้ทาย
ต่างๆ มาโดยตลอดเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑค์ารบ์อนทีเ่ป็นนวตักรรมโดดเดน่เพือ่การใชง้านทีห่ลากหลาย ปจัจบุนัมกีารนําผลติภณัฑแ์ละ
เทคโนโลยขีองเราไปใชร้อบดา้น ตัง้แต่ในครวัเรอืน ไปจนถงึในสาขาทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีล่ํ้าสมยั เชน่ สิง่แวดลอ้ม พลงังาน อวกาศ และการ
แพทย ์เป็นตน้ แมจ้ะมกีารนํามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่คารบ์อนยงัมศีกัยภาพดา้นอืน่ๆ ทีไ่ม่มใีครคน้พบอกีมายมาย การผสมคารบ์อน
เขา้ในวสัดุต่างๆ และการลองนําไปใชด้า้นอืน่ๆ ทาํใหค้าดการณ์ไดว้า่บทบาทของคารบ์อน และการนําคารบ์อนไปใชม้แีนวโน้มทีจ่ะ
ขยายตวัในอนาคต
ในฐานะผูบุ้กเบกิ และบรษิทัทีจ่รงิจงัผูช้ ืน่ชอบความทา้ทายใหม่ๆ  เราตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัความชืน่ชมอยา่ง
กวา้งขวาง และตอบแทนสงัคมในหลายๆ ดา้นดว้ยการพฒันาคารบ์อนแบบใหม่ๆ  เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี เราจะให้
ความสาํคญักบัความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นคารบ์อน และสรา้งสรรคว์สัดุทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีใ่ชง้านไดใ้น
เชงิพาณชิย ์และจะมุง่เน้นการมอบคณุภาพ ราคา เวลาในการจดัสง่ และบรกิารดา้นเทคนิคมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก
ดว้ยความรกัในการพุง่ชนกบัความทา้ทาย และความมุง่มัน่ทีจ่ะกา้วไปขา้งหน้า คณุจะไดเ้หน็นวตักรรมทีย่ ิง่ใหญ่
จากกลุม่บรษิทั Toyo Tanso อยา่งแน่นอน

แรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคน์วตักรรม
คตพิจน์ของบรษิทัเรามาจากจติวญิญาณของกลุม่บรษิทั Toyo Tanso ทีส่บืทอดต่อกนัมาหลาย
ชัว่อายุคนนบัแต่ก่อตัง้บรษิทั

BRAND 
CONCEPT

BRAND VISION
[ วิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายของเรา ]

เราจะสรา้งคณุคา่ใหก้บัชวีติและสงัคมดว้ยการมสีว่นรว่ม
พฒันาเทคโนโลยี

BRAND PROMISE
[ คําสัญญาที่เรามอบให้ลูกค้าและสังคม ]

เราสญัญาทีจ่ะรกัษาความเชือ่มัน่และความคาดหวงัจากสงัคม 
โดยไม่หลงลมืจติวญิญาณแหง่การบุกเบกิในการสรรคส์รา้ง
ผลติภณัฑท์ีม่คีวามเฉพาะตวัอยา่งแทจ้รงิ

Corporate 
Philosophy

BRAND VALUE
[ สิ่งที่เราจะมอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ]

เราจะเป็นผูนํ้าในการมอบคณุภาพ และเทคโนโลยทีีเ่ป็น
รากฐานของอุตสาหกรรม และผลติภณัฑอ์นัหลากหลาย 
พรอ้มทาํใหส้ิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นความจรงิ

BRAND PERSONALITY
[ การดําเนินงานและมุมมองของเรา ]

Integrity Unique
Challenging Passionate
Never Give Up Humanity
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Representative Director Chairman & President (CEO)

Naotaka Kondo

1 ความพงึพอใจของลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้คอืสิง่ทีเ่รายดึถอืเป็นสาํคญัทีส่ดุ เรา
ตัง้เป้าหมายทีจ่ะมอบคณุภาพ เวลาในการจดัสง่ ราคา และบรกิารทีด่ทีีส่ดุ 
เราจงึรว่มในการดาํเนินธรุกจิอยา่งสอดคลอ้งตามเป้าหมายน้ี

2 เราจะกา้วไปสู่การเป็นกลุม่บรษิทัทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง มองอนาคต และ
ไดร้บัความเชือ่ถอืจากผูถ้อืหุน้ และประชาชนทัว่ไปอยา่งลน้หลาม โดย
อาศยัเทคโนโลยดีา้นคารบ์อน

3 เรามุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งบรรยากาศการทาํงานทีด่ ีโดยใหโ้อกาสพนกังานไดใ้ช้
ความคดิสรา้งสรรค ์และทาํงานอยา่งอสิระ สง่เสรมิใหพ้นกังานตัง้เป้าหมาย 
และประเมนิผลการทาํงานอยา่งเป็นธรรม

4 เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและบรรทดัฐานของสงัคมรวมทัง้ทาํ
คณุประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมผา่นทางการดาํเนินธรุกจิทีเ่หมาะสมและดงีาม

5 เราจะมุง่เน้นเป้าหมายในการผสานสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย ์
เทคโนโลยดีา้นคารบ์อน และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตใิหส้อดคลอ้งเขา้
ดว้ยกนัอยา่งลงตวั และมสีว่นรว่มในการดาํเนินธรุกจิต่างๆ ขององคก์รทีจ่ะ
นาไปสู่การอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มระดบัสากล

ปรชัญาพืน้ฐานและนโยบายด้านการ

บริหาร

TOYO TANSO GROUP ร่วมดแูลโลกโดยการ
แสวงหาวิธีใช้คารบ์อน (C) อย่างคุ้มค่า
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ดีเอน็เอท่ีผลกัดนัความสามารถในการแข่งขนั 

[ ความสามารถหลกั ]

ความสามารถในการคิดค้น
พฒันาท่ีหลากหลายและ
เช่ือถือได้ 
เรามบีรกิารทางเทคนิครอบดา้น ไมว่า่จะเป็น
การออกแบบผลติภณัฑ ์การวเิคราะห ์ไปจนถงึ
การตรวจสอบ ยิง่กวา่นัน้เราพยายามอยา่งยิง่
ทีจ่ะแกป้ญัหา และนําเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ที่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งตรง
จดุ และรวดเรว็ โดยใชว้ธิกีารทีย่ดืหยุน่ และ
ขอ้มลูมหาศาลทีเ่ราไดส้ ัง่สมมา 

ความสามารถทางเทคนิคท่ี
พฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  และ
ความตอ้งการใชค้ารบ์อนในแบบใหม่ทีเ่กดิ
ขึน้ ทาํใหเ้ราทาํงานหนกัและคาดการณ์การ
เปลีย่นแปลงในอนาคต เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เราจะ
พฒันาความสามารถทางเทคนิคไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากจะใชค้วามสามารถเหลา่น้ีใน
การสรา้งสรรคว์สัด ุและคดิคน้การประยกุต์
ใชง้านใหม่ๆ  แลว้ เรายงัมุง่สรา้งอนาคตดว้ย
การผลติวศิวกรเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ในยคุถดัไป 

บริษทัแรกท่ีผลิตไอโซโทรปิกกราไฟท์ใน
ปริมาณมากได้สาํเรจ็ 

ในฐานะผูผ้ลติคารบ์อนประสทิธภิาพสงูทีม่คีวามเชีย่วชาญ เรามุง่สู่ความ
เป็นเลศิดา้นคณุภาพ และทาํการวจิยัและพฒันารอบดา้น ใน ปี ค.ศ. 
1974 Toyo Tanso จงึเป็นบรษิทัแรกในโลกทีส่ามารถผลติไอโซโทรปิก
กราไฟทใ์นปรมิาณมากไดส้าํเรจ็ หลงัจากนัน้ผลติภณัฑข์องเราไดเ้ขา้มามี
บทบาทสาํคญัในชวีติประจาํวนั และโครงสรา้งพืน้ฐานอุตสาหกรรมอนั
หลากหลาย 

ผูนํ้าด้านคารบ์อนประสิทธิภาพสงู 

เราสามารถครองตาํแหน่งผูนํ้าดา้นคารบ์อนประสทิธภิาพสงูไดอ้ยา่งมัน่คง 
ดว้ยเครือ่งจกัรทนัสมยัทีม่กีาํลงัการผลติสงูทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก ขอบเขต
ธรุกจิทีต่อบสนองความตอ้งการตลาดรอบดา้น และเทคโนโลยทีีไ่ม่เหมอืน
ใครซึง่ไดร้บัการจดสทิธบิตัร 

ทาํไมลกูค้าถึงเลือกเรา 

การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ และคณุภาพเป็นอนัดบัแรกถอืเป็นรากฐาน
ของธรุกจิ เราจงึมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาความเชือ่มัน่ของลกูคา้ดว้ยระบบการ
ผลติทีใ่ชเ้ครือ่งจกัรทนัสมยั เครอืขา่ยธรุกจิทีค่รอบคลุมทัว่โลก เทคโนโลยี
เพือ่อนาคตทีเ่ชือ่ถอืได ้พรอ้มการนําเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีเ่กดิจาก
ความรูค้วามชาํนาญของเรา 

Technical 
Capabilities

Core competence
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Core competence

การนําเสนอ 

ความต้องการ
ของลกูค้า 

การวิเคราะห ์ กระบวนการ 

การผลิตวตัถดิุบ 

การตรวจสอบ
และ

การจดัส่ง 

ความสามารถในการแข่งขนัของ
ผลิตภณัฑร์ะดบัโลก 
การใชค้ารบ์อนยงัคงขยายตวัจากอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมทัว่ไป สู่สาขาทีใ่ช้
เทคโนโลยขี ัน้สงู เชน่ อุตสาหกรรมนิวเคลยีร ์และอวกาศ 
เพือ่ปรบัตวัตามแนวโน้มน้ี เราจงึใชค้วามรูค้วามชาํนาญ
หลายดา้นสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑม์าตรฐานสากล ไมว่า่
จะเป็นการผลติวสัดุขนาดใหญ่มาก หรอืกระบวนการ
ทีม่คีวามเทีย่งตรงสงูระดบัไมครอน ตลอดจนนําเสนอ
ผลติภณัฑล์ํ้าสมยั และเพิม่มลูคา่เพือ่ตอบสนองการใชง้าน
ทีห่ลากหลาย 

ความสามารถในการจดัหาผลิตภณัฑ์
ให้กบัลกูค้าทัว่โลก 
กลุม่บรษิทั Toyo Tanso ทัว่โลกใชร้ะบบขายตรง โดย
บรษิทัในเครอืทีก่ระจายทัว่ทวปีอเมรกิาเหนือ ยโุรป และ
เอเชยีจะรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการของลกูคา้ใน
ตลาดนัน้ๆ โดยตรง จากนัน้จงึทาํการแปรรปูผลติภณัฑ ์
และจาํหน่าย เราจะยงัคงขยายเครอืขา่ยน้ีต่อไปในอนาคต
เพือ่ใหส้ามารถจดัหาผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ในประเทศและ
ภมูภิาคต่างๆ ทัว่โลกได ้

Customer 
Solutions

Global Supply 
Chain

Product
Strength
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ผลิตภณัฑค์ารบ์อนของ Toyo Tanso สนับสนุนธรุกิจรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นธรุกิจ
เซมิคอนดกัเตอร ์ยานยนต์ และเครื่องจกัรกลอตุสาหกรรม ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรือน 
อปุกรณ์ทางการแพทย ์และอวกาศ 

นบัตัง้แต่เปิดกจิการ ผลติภณัฑค์ารบ์อนของเราสามารถขยายตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเราไดล้องผดิลองถกูนบัครัง้ไม่ถว้นจนไดรู้ถ้งึ
ความตอ้งการทีห่ลากหลายในอุตสาหกรรมหลายดา้น การทาํงานหนกัของเราไดก้ลายเป็นผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ และในปจัจบุนัเราได้
เขา้ครองตลาดในธรุกจิมากมายตัง้แต่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั ไปจนถงึในอุตสาหกรรม 
การพฒันาอุตสาหกรรมและการขบัเคลือ่นทางเทคโนโลยดีา้นต่างๆ เชน่ เซมคิอนดกัเตอรแ์บบใหม่ ยานยนต ์และเทคโนโลยกีารสือ่สารไม่
เคยหยดุน่ิง จงึทาํใหโ้อกาสทีจ่ะนําคารบ์อนมาใชเ้พิม่สงูขึน้อยา่งไรข้ดีจาํกดั 
Toyo Tanso จะแสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  โดยการตามตดิความเคลือ่นไหวน้ี 

ขอบเขตธรุกิจกว้างขวาง มีบทบาทรอบด้าน ตัง้แต่ในชีวิต
ประจาํวนัจนถึงภาคอตุสาหกรรม 

ขอบเขต  

เครื่องใช้  

[ สาขาธรุกิจ ]

• เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครวัเรือน 
(เครือ่งดดูฝุน่ เครือ่งซกั
ผา้ เครือ่งปรบัอากาศ 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวั 
และเครือ่งมอืไฟฟ้า) 

อตุสาหกรรม  

• พลงังานนิวเคลียร ์

• อวกาศ

• การแพทย์

อิเลก็ทรอนิกส ์
• เซมิคอนดกัเตอร ์

• เซลลแ์สงอาทิตย์

• ไฟ LED

• เซมิคอนดกัเตอรแ์บบใหม่

• อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

• อปุกรณ์ส่ือสาร

• ใยแก้วนําแสง

คารบ์อนมคีณุสมบตัทิีเ่ป็นเลศิ เชน่ การทนความรอ้น ทน
สารเคม ีและมคีวามบรสิทุธิส์งู จงึเหมาะทีจ่ะใชใ้นสภาวะที่
มกีารใชแ้ก๊สและสารเคมอุีณหภมูสิงู ตวัอยา่งของการนํา
คารบ์อนไปใชใ้นลกัษณะน้ีคอืการนําไปผลติซลิคิอนผลกึ
เดีย่ว เซมคิอนดกัเตอรแ์บบผสม และเซมคิอนดกัเตอรแ์บบ
ใหม่ และเซลลแ์สงอาทติย ์เป็นตน้ 

Business field
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ภาพจาก JAXA 

ภาพวาดโดยอากฮิโิร อเิคชติะ 

 ธรุกิจ

 ไฟฟ้า 

เครื่องจกัรกลอตุสาหกรรม 

• การผลิตแม่พิมพ ์

• ช้ินส่วนเครื่องจกัรกลอตุสาหกรรม 

• งานหล่อโลหะ 

• เตาอบอตุสาหกรรม  
(การทาํทรีตเมนต์ด้วยความร้อน) 

• การอดัร้อน 

ตลบัลกูปืน แหวนซลี และซลีกนัรัว่สาํหรบัป ัม๊และคอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม แมพ่มิพส์าํหรบัการหลอ่แบบต่อเน่ือง และขัว้ไฟฟ้า
ในการแมชนีน่ิงแบบปลอ่ยกระแสไฟฟ้าและชิน้สว่นต่างๆ ทีใ่ชใ้น
เตาอบชบุโลหะ เป็นเพยีงสว่นหน่ึงของการนําคารบ์อนไปใชใ้น
อุตสาหกรรม คารบ์อนนบัเป็นวสัดุสาํคญัในอุตสาหกรรมอยา่ง
แพรห่ลาย เพราะมคีณุสมบตัทิีท่นทานต่อสภาวะต่างๆ 

คารบ์อนมคีณุสมบตัทิีเ่ป็นทีต่อ้งการ
มากมาย ไมว่า่จะเป็นการนําไฟฟ้าและ
ความรอ้นทีด่เียีย่ม รวมทัง้คณุสมบตัใิน
การหลอ่ลืน่ตวัเองได ้จงึมกีารนําไปใช้
เป็นสว่นประกอบสาํคญัในผลติภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน และมี
บทบาทในชวีติประจาํวนัดา้นอืน่ๆ อกี
มากมาย 

การขนส่ง 
• ยานยนต์ 

• รถไฟ 

• การขนส่ง

มกีารนําคารบ์อนจาํนวนมากมาใชผ้ลติชิน้สว่นและสว่น
ประกอบต่างๆ ในกระบวนการผลติอุปกรณ์ขนสง่ ซึง่
คณุภาพและความน่าเชือ่ถอืเป็นสิง่ทีส่าํคญั 

  ท่ีลํา้ยคุ 

เราใชค้วามรูแ้ละความสามารถทาง
เทคนิคทีไ่ดส้ะสมมาเน่ินนานในการ
สรา้งผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่ถอืได ้และมี
คณุภาพ เราไดร้บัความไวว้างใจจาก
อุตสาหกรรมทีล่ํ้าสมยัรอบดา้น และ
ตลาดของผลติภณัฑเ์ราไดข้ยายตวั
ครอบคลุมการใชง้านในอุตสาหกรรม
นิวเคลยีร ์เชน่ ในเตาปฏกิรณ์ก๊าซ
อุณหภมูสิงู หรอืในเตาปฏกิรณ์
นิวเคลยีรฟิ์วชัน่ การใชง้านในดา้น
อวกาศ เชน่ ในชิน้สว่นจรวด หรอืใน
ทางการแพทย ์เชน่ วสัดุเป้าหมายใน
การเอก็ซเ์รยใ์นเครือ่ง CT สแกน 
เป็นตน้ 
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[ เซมิคอนดกัเตอร ์]

แผน่เวเฟอรซ์ลิคิอนมบีทบาทสาํคญัในการชว่ยทาํใหอุ้ตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสเ์ตบิโต ใน

กระบวนการเตรยีมเวเฟอร ์ผลติภณัฑจ์ะถกูวางไวใ้นอุณหภมูสิงูมาก ดงันัน้จงึมกีารใช้

สว่นประกอบทีเ่ป็นกราไฟทอ์นัหลากหลาย เชน่ ในตวัใหค้วามรอ้นและเบา้หลอม 

เน่ืองจากคณุสมบตัขิองกราไฟทค์วามบรสิทุธิส์งู และทนความรอ้นเป็นเลศิ 

ในอตุสาหกรรม 

[ เตาอบอตุสาหกรรม ]

เตาอบสาํหรบัอบชบุใชเ้พือ่เปลีย่นคณุสมบตัขิองสว่นประกอบโลหะและเซรามกิใหใ้ชง้าน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารใชผ้ลติภณัฑค์ารบ์อนในถาดตวัใหค้วามรอ้น และใน

โครงสรา้งและชิน้สว่นอืน่ๆ ทีอ่ยู่ภายในเตาอบ เน่ืองจากคารบ์อนมน้ํีาหนกัเบา ทน

ความรอ้นและสารเคม ี

[ การหล่อแบบต่อเน่ือง ]

กราไฟทถ์กูไปใชผ้ลติแมพ่มิพส์าํหรบัผลติทองแดงอลมูเินียม โลหะมคีา่อืน่ๆ และอลัลอยที่

ผา่นการหลอมและขึน้รปูเป็นแผน่ แทง่ หรอืทอ่ 

[ การแมชชีนน่ิงแบบปล่อยกระแสไฟฟ้า ]

แมพ่มิพม์คีวามสาํคญัในการผลติชิน้สว่นในปรมิาณมาก การแมชชนีน่ิงแบบปลอ่ย

กระแสไฟฟ้า กว็ธิผีลติแมพ่มิพว์ธิหีน่ึง เน่ืองจากมน้ํีาหนกัเบาและขึน้รปูไดง้า่ย ขัว้ไฟฟ้า

กราไฟทจ์งึชว่ยใหก้ระบวนการเสรจ็เรว็ และใชใ้นกระบวนการไดห้ลากหลาย ทัง้ชิน้งานที่

มขีนาดใหญ่และชิน้งานเลก็ๆ ทีต่อ้งการความเทีย่งตรงสงู 

กลุ่มผลิตภณัฑข์อง Toyo Tanso มีบทบาทสาํคญัอย่างย่ิงใน
อตุสาหกรรมหลากหลายประเภท 

[ ประเภทผลิตภณัฑ ์]

Reflector1

ถาดทีเ่ป็นฐาน 1

ตวัครอบกนัความรอ้น 3

ตวัใหค้วามรอ้น 3

เบา้หลอม 2

ฝาครอบป้องกนัสาํหรบั

ฉนวนความรอ้น 

2

ตวัใหค้วามรอ้น 4

โบลต ์4

แมพ่มิพห์ลอ่แบบต่อเน่ือง ขัว้ไฟฟ้า EDM 

1

2

3
4

4

1
2

3

In industry, in life
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ในชีวิตประจาํวนั 

[ อปุกรณ์ด้านอวกาศ ]

คอมโพสติ C/C ถกูใชใ้น Grid ในเครือ่งยนตไ์อออน ซึง่เป็นหวัใจของยานสาํรวจดาวเคราะห์

น้อย Hayabusa และยาน Hayabusa 2 รุน่ต่อมา 

[ อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน ]

ความตอ้งการอุปกรณ์ประหยดัพลงังานกาํลงัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ผลติภณัฑค์ารบ์อนทีม่ี

คณุสมบตัหิลอ่ลืน่ไดเ้องเป็นเยีย่มจงึถกูใชเ้ป็นชิน้สว่นเครือ่งผลติน้ํารอ้นจากป ัม้ความรอ้น

ซึง่ตอ้งการความปลอดภยัในการใชง้านสงู 

[ อปุกรณ์ทางการแพทย ์]

มกีารนําผลติภณัฑก์ราไฟทท์ีม่คีวามบรสิทุธิส์งูมากมาใชเ้ป็นวสัดุเป้าหมายในหลอด

เอก็ซเ์รยซ์ึง่เป็นชิน้สว่นสาํคญัในเครือ่ง CT สแกน 

[ ยานยนต ์]

ผลติภณัฑค์ารบ์อนหลากหลายประเภทถกูนําไปใชง้านรอบดา้น เชน่ ใชเ้ป็นสว่นประกอบ

ต่างๆ ในรถยนตแ์ละในกระบวนการผลติรถยนต ์

[ การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์]

ผลติภณัฑก์ราไฟทถ์กูใชใ้นการผลติชิน้สว่นหลกัของการผลติเซลลแ์สงอาทติย ์ทัง้ใน

กระบวนการผลติซลิคิอน และสรา้งฟิลม์ใหก้บัเวเฟอร ์เน่ืองจากทนความรอ้นไดด้เียีย่ม

และมคีวามทนทานสงู 

[ ไฟ LED ]

มกีารนําผลติภณัฑก์ราไฟทท์ีเ่คลอืบดว้ย SiC เป็นแทน่เวเฟอรใ์นกระบวนการสรา้งฟิลม์

สาํหรบัเซมคิอนดกัเตอรแ์บบผสม ซึง่เป็นสารใหแ้สงในไฟ LED เพราะมคีวามบรสิทุธิ ์ทน

ต่อความรอ้น และนําไฟฟ้าไดด้ ี

[ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรือน ]

แปรงถ่านไดถ้กูใชใ้นมอเตอรข์องผลติภณัฑต์่างๆ เชน่ เครือ่งดดูฝุน่ เครือ่งซกัผา้ และ

เครือ่งมอืไฟฟ้า เน่ืองจากคารบ์อนมคีณุสมบตันํิาไฟฟ้าดเียีย่มและทนต่อการสกึหรอไดด้ ี

จงึใชเ้พือ่จา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัชิน้สว่นทีห่มนุไดข้องมอเตอรผ์า่นทางหน้าสมัผสัแบบ

เลือ่น 

[ รถไฟ ]

แถบคารบ์อนทีเ่ราคดิคน้ขึน้ถกูนําไปใชเ้ป็นหน้าสมัผสัในแพนโตกราฟ ซึง่ชว่ยลดการ

สกึหรอไดอ้ยา่งมาก 

Target material for CT Scanner

คลตัช ์

ปะเกน็สาํหรบัเครือ่งยนต ์

มอเตอร ์

แปรงถ่าน 

แหวนซลี 

ตลบัลกูปืน MOCVD susceptor

เบา้หลอมทรงสีเ่หลีย่ม 

ถาดใส่สาํหรบั 

PECVD 

กรดิในเครือ่งยนตไ์อออน

เวเฟอร ์

ป ัม๊ 

Slider for Pantograph
ภาพจาก East Japan Railway Company 

ภาพจาก JAXA ภาพวาดโดยอากฮิโิร อเิคชติะ 

ใบพดัและโรเตอร์

ในป ัม๊สญูญากาศ 
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ผลติภณัฑไ์อโซโทรปิกกราไฟท ์

นอกจากกราไฟทจ์ะมคีณุสมบตัทิีเ่ป็นเลศิ เชน่ การทน

ความรอ้น การทนสารเคม ีและการนําความรอ้นไดด้แีลว้

โครงสรา้งของไอโซโทรปิกกราไฟทต์ามธรรมชาตนิัน้

ไม่มขีอ้จาํกดัเชงิทศิทาง อกีทัง้โครงสรา้งทีเ่ป็นอนุภาคเลก็ๆ 

ยงัมคีวามแขง็แกรง่สงู และทาํใหค้วามแตกต่างระหวา่ง

วสัดุมคีา่ตํ่าอกีดว้ย คณุสมบตัเิหลา่น้ีเป็นประโยชน์กบั

ธรุกจิหลายดา้น เชน่ ดา้นเซมคิอนดกัเตอร ์ดา้นโลหะการ 

และดา้นพลงังาน เชน่ การผลติไฟฟ้าแสงอาทติยแ์ละ

นิวเคลยีร ์

ผลิตภณัฑค์ารบ์อนท่ีใช้กบัเครื่องจกัร 

คารบ์อนทีม่คีณุสมบตัหิลอ่ลืน่เองไดท้นทานต่อความรอ้น

และสารเคมถีกูนําไปใชง้านหลากหลายประเภท ซึง่ไม่

สามารถใชส้ไลเดอรโ์ลหะแบบทัว่ไปได ้เน่ืองจากโลหะ

ทัว่ไปไม่ทนต่ออุณหภมูสิงู ไม่สามารถจุม่ลงในของเหลว 

หรอืไม่เหมาะทีจ่ะสมัผสัสารหลอ่ลืน่ 

ประเภทผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย ครอบคลมุทกุ
ความต้องการในตลาด 

[ ประเภทผลิตภณัฑ ์]

[ สาํหรบัเซมคิอนดกัเตอร ์และเซลลแ์สงอาทติย ์]

[ สาํหรบัการแมชชีนน่ิงแบบปล่อยกระแสไฟฟ้า (EDM) ]

[ สาํหรบัยานยนต ์]

[ สาํหรบัรถไฟ ]

[ สาํหรบัดา้นโลหะการ ]

[ สาํหรบัพลงังานนิวเคลยีร ์]

ผลติภณัฑก์ราไฟทแ์บบพเิศษ 

ผลติภณัฑค์ารบ์อนสาํหรบัอุตสาหกรรมทัว่ไป 

ตวัใหค้วามรอ้น 1
1

3

3

3

2

2

2
1

1

1

2

แหวนซลี 1

ขัว้ไฟฟ้าในใบกงัหนั 1แมพ่มิพห์ลอ่แบบต่อเน่ือง 1

เบา้หลอม 2

ตลบัลกูปืน 2

ซลี3

ขัว้ไฟฟ้าในลาํโพง 2ตวัใหค้วามรอ้น 2

เบา้ใส่โลหะหลอม 3

ชิน้สว่นทีเ่ป็นแกนของเตา

ปฏกิรณ์ทีท่าํใหก๊้าซอุณหภมูิ

สงูเยน็ลง 

3

ภาพจาก Japan Atomic Energy Agency 

โรเตอร ์และใบพดั 

Slider for Pantograph

Product Lineup
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ผลติภณัฑค์ารบ์อนสาํหรบังานไฟฟ้า (แปรงถ่าน) 

แปรงถ่านจะชว่ยใหก้ารจา่ยไฟคงทีแ่ละต่อเน่ืองเมือ่

เคลือ่นทีเ่สยีดสกีบัชิน้สว่นทีห่มนุได ้ทัง้น้ีเรามผีลติภณัฑ์

รุน่ทีเ่หมาะกบัมอเตอรข์นาดเลก็ เชน่ ในเครือ่งดดูฝุน่หรอื

ในเครือ่งมอืไฟฟ้า และรุน่สาํหรบัใชง้านกบัมอเตอรข์นาด

ใหญ่ เชน่ ในระบบเกบ็กกัของเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า

พลงังานลม และในอุปกรณ์อืน่ๆ 

กราไฟทแ์บบแผน่ PERMA-FOIL™

ผลติภณัฑ ์PERMA-FOIL™ เป็นแผน่กราไฟทน้ํ์าหนกั

เบาทีม่คีวามยดืหยุน่ และสามารถคนืตวัไดเ้มือ่ไดร้บั

แรงอดั นอกจากน้ี PERMA-FOIL™ สามารถตดิกบัวสัดุอืน่

ไดอ้ยา่งแนบสนิทและนําความรอ้นไดด้เียีย่ม จงึเหมาะที่

จะใชเ้ป็นวสัดุปิดผนึก เชน่ ปะเกน็ ซลี และเป็นวสัดุดดู

ความรอ้น 

การทรตีเมนตพ์ืน้ผวิ 

เราเพิม่มลูคา่ใหแ้ผน่รองทีเ่ป็นกราไฟทไ์ดโ้ดยการอบชบุ

ผวิ หรอืนําไปรวมกบัวสัดุอืน่ๆ ซึง่ทาํใหส้ามารถทนการ

สกึหรอและการกดักรอ่น และป้องกนัฝุน่ไดด้ขี ึน้ 

ผลติภณัฑค์ารบ์อนคอมโพสติ 

คารบ์อนคอมโพสติทาํจากคารบ์อนทีเ่สรมิเสน้ใยคารบ์อน

ความแขง็แรงสงู เน่ืองจากไดร้บัการปรบัปรงุใหม้คีวาม

แขง็แรง ทนทานต่อแรงกระแทก และมคีณุสมบตัอิืน่ๆ 

ทีด่ยีิง่ขึน้ จงึมกีารนําคารบ์อนคอมโพสติจงึไปใชใ้นงาน

หลากหลาย ซึง่รวมถงึในอุตสาหกรรมไฮเทค เชน่ ดา้น

อวกาศ และเซมคิอนดกัเตอร ์

ผลติภณัฑค์ารบ์อนสาํหรบัอุตสาหกรรมทัว่ไป 

ผลติภณัฑว์สัดุผสมและอืน่ๆ 

ผลติภณัฑว์สัดุผสมและอืน่ๆ 

ผลติภณัฑว์สัดุผสมและอืน่ๆ 

3

3 6

5

4

2

2

2

2

1

1

1

1

แปรงถ่านขนาดเลก็ 1

เตาแบบลกูกลิง้ 1 สปรงิ 4

ปะเกน็ 1

ผลติภณัฑก์ราไฟทท์ีเ่คลอืบดว้ย TaC (EVEREDKOT™) 1

แปรงถ่านขนาดใหญ่ 2

กระบะ 2 เบา้หลอม 5

ถาดทีเ่ป็นฐาน 3 คลตัช ์6

ผลติภณัฑร์ดีแบน 2

ผลติภณัฑก์ราไฟทท์ีเ่คลอืบดว้ย SiC (PERMA KOTE™) 2

แปรงถ่านและจานคารบ์อน

สาํหรบัป ัม๊น้ํามนัเชือ้เพลงิใน

รถยนต ์

3
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ทาํส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริง และเรียนรู้
ศกัยภาพของคารบ์อนทัง้หมดให้ถ่องแท้
เพ่ือสร้างคณุค่าให้กบัลกูค้าในแบบใหม่ 

การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์ไม่ซํา้ใคร 

นบัตัง้แต่ก่อสรา้งบรษิทั เรามคีวามมุง่มัน่อนัแน่วแน่ทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีไ่ม่ซํ้าใครซึง่หลอมจติวญิญาณของ

ผูบุ้กเบกิเขา้ดว้ยกนั ชว่ยใหเ้ราครองตาํแหน่งผูนํ้าอุตสาหกรรมคารบ์อนไดจ้นถงึทกุวนัน้ี เรายงัมมีาตรฐานเทคโนโลยี

สงู และหวัใจของนกัสู ้เราจงึไดทุ้ม่เทศกึษาศกัยภาพของคารบ์อนในทกุวนั เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 

[ การวิจยัและพฒันา ]
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ระบบการวิจยัและพฒันา 

ในการสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ๆ  จะคาํนึงถงึ
คณุคา่ทีใ่หก้บัลกูคา้ 

การสร้างคณุค่าให้กบัลกูค้า 

การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพือ่อนาคต 

การนําเสนอคณุค่าให้กบัลกูค้า 

รกุไล่ตามการนําเสนอ 

  การมอบนวตักรรมและการนําเสนอ

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

ระบบการบรหิารงานพฒันาของ Toyo Tanso เน้นการสรา้ง

นวตักรรมและนําเสนอแนวทางใหม่ๆ  เรารบังานหลากหลาย

ประเภท ตัง้แต่การวจิยัทีไ่ม่ซบัซอ้น การวจิยัเชงิประยกุต ์

จนถงึการวจิยัเพือ่ผลติปรมิาณมาก เราเผชญิหน้ากบัความ

ทา้ทายทางเทคโนโลยใีนสาขาใหม่ๆ  และนําเสนอคณุคา่

แบบใหม่ๆ  ใหก้บัลกูคา้ของเรา 

นอกจากน้ี เรายงัไดพ้ฒันาบุคลากรทีส่ามารถทาํงานไดใ้น

เวทโีลกโดยการแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งวศิวกรฝา่ยขาย

จากญีปุ่น่และทัว่โลกอยา่งสมํ่าเสมอทัง้น้ี เพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ในระดบัสากล 

เราใชอุ้ปกรณ์ในการวเิคราะหท์ีล่ํ้าสมยั ทาํให้

สามารถคดิคน้นวตักรรม และนําเสนอแนวทาง

ใหม่ๆ  ได ้

วศิวกรของเราใชเ้ทคโนโลยกีารวเิคราะหท์ีท่นัสมยั

และประสบการณ์รอบดา้นในการคดิคน้โซลชูัน่เหนือ

ความคาดหมาย 

คารบ์อนทีม่รีพูรนุ 

(CNovel™) 

  มองการพฒันาในอนาคตเพ่ือสร้างคณุค่า 

เราพฒันาความสามารถในเชงิสรา้งสรรคอ์ยู่เสมอเพือ่ทาํ

ความฝนัใหเ้ป็นจรงิ โดยตัง้เป้าหมายไปทีก่ารสรา้งคณุคา่

อยา่งรวดเรว็เพือ่ความมัน่ใจวา่บุคลากรรุน่ถดัไปจะสานต่อ

ความฝนัเหลา่น้ี ความพยายามดงักลา่วรวมถงึการเพิม่

คณุคา่วสัดุกราไฟทแ์บบเดมิดว้ยการแปรรปูเป็นวสัดุทีไ่ดร้บั

การเตรยีมพืน้ผวิและวสัดุคอมโพสติ และ CNovel™ ซึง่

เป็นคารบ์อนทีม่รีพูรนุทาํใหเ้ราสามารถสรา้งผลติภณัฑท์ี่

ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้ววิฒันาการของกลุม่

วสัดุเพือ่อุตสาหกรรมในอนาคตทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัรของ

เราทาํใหค้วามฝนัของลกูคา้เขา้ใกลค้วามจรงิมากขึน้ 

ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้จากความสามารถทางเทคนิคและระบบการ

บรหิารงานพฒันาของเรา 

  การแสวงหาศกัยภาพของคารบ์อน 

เราใชค้วามสามารถทางเทคนิคขัน้สงูและประสบการณ์ที่

สะสมมายาวนานในการบง่ชีจ้ดุแขง็ทีซ่่อนอยู่ของลกูคา้ ใน

ฐานะมอือาชพีในอุตสาหกรรมคารบ์อน เราไดใ้ชอุ้ปกรณ์ที่

ลํ้าสมยัในการวจิยัและพฒันา ทัง้น้ีภารกจิของเราคอืการ

จดัหาผลติภณัฑท์ีเ่หนือความคาดหมายของลกูคา้ 
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ความมุ่งมัน่ตอบสนองต่อความท้าทายจากการขยายตวั
อย่างต่อเน่ืองของตลาดโลก 

[ เครือข่ายในต่างประเทศ ]

แมฐ้านการผลติวตัถุดบิสว่นใหญ่จะอยู่ในประเทศญีปุ่น่ กลุม่บรษิทั Toyo Tanso ยงัมบีรษิทัในเครอืในประเทศและภมูภิาคต่างๆ ทัง้ในทวปีอเมรกิา
เหนือ ยโุรป และเอเชยี ซึง่เป็นสว่นงานดา้นแมชชนีน่ิง กระบวนการเพิม่มลูคา่ และการจดัจาํหน่าย 
เครอืขา่ยทีเ่น้นระบบขายตรงทีข่ยายตวัไปทัว่โลกทาํใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการลา่สดุของลกูคา้ในทกุประเทศและทกุภมูภิาคไดอ้ยา่งตรงจดุ ซึง่ลกูคา้
จะมัน่ใจไดว้า่เราจะสามารถจดัหาผลติภณัฑค์ณุภาพสงูไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีและเพยีงพอ 

TOYO TANSO EUROPE S.p.A (อติาล)ี 
TOYO TANSO FRANCE S.A. (ฝรัง่เศส) 
GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GmbH (เยอรมนี) 

SWEDEN / SOUTH AFRICA

SHANGHAI TOYO TANSO CO., LTD. (จีน) 
SHANGHAI TOYO TANSO INDUSTRIAL CO., LTD. (จีน) 
TOYO TANSO (ZHEJIANG) CO. , LTD. (จีน)

SHANGHAI YONGXIN TOYO TANSO CO., LTD. (จีน) 
TOYO TANSO TAIWAN CO., LTD. (ไต้หวัน) 
TOYO TANSO KOREA CO., LTD. (เกาหลี) 
TOYO TANSO (THAILAND) CO., LTD. (ไทย) 
TOYO TANSO SINGAPORE PTE. LTD. (สิงคโปร์) 
PT. TOYO TANSO INDONESIA (อินโดนีเซีย)

INDIA / MALAYSIA /

AUSTRALIA / INDONESIA

Europe Asia
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TOYO TANSO USA, INC. (สหรฐัอเมรกิา)
TOYO TANSO MEXICO S.A. de C.V. (เมก็ซโิก)

USA / BRAZIL / ARGENTINA

TOYO TANSO CO., LTD.

TOTANKAKO CO., LTD.

OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., LTD.

การแบง่ปันข้อมลูแบบไร้พรมแดน 

เราไดนํ้าขอ้มลูทัง้หมดทีส่ ัง่สมมาจากการทาํงานกบัผูใ้ชใ้นอุตสาหกรรมรอบดา้น
ทัว่โลกไปเป็นขอ้มลูในการสรา้งผลติภณัฑท์ีด่กีวา่ในอนาคต Toyo Tanso ได้
แบง่ปนัขอ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มลา่สดุของตลาด และผูใ้ช ้รวมทัง้เรือ่งอืน่ๆ โดย
สง่เสรมิใหผู้จ้ดัการและวศิวกรจากทัว่โลกมกีารสือ่สารทีใ่กลช้ดิ 

องคก์รท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่โลกและการสร้างบคุคลากร 

เราแบง่บรษิทัในเครอืในต่างประเทศ ตามภมูภิาคและตามการใชง้านหรอื
ผลติภณัฑ ์และผูบ้รหิารของบรษิทัเหลา่นัน้มอีาํนาจและความรบัผดิชอบในการ
ทาํงาน ตัง้แต่การวางแผนเชงิกลยทุธจ์นถงึการลงมอืปฏบิตัจิรงิ นอกจากน้ีเรายงั
มุง่สรา้งวศิวกรขายและชา่งเทคนิคในกลุม่บรษิทัทีก่ระจายอยู่ทัว่โลก เราจงึจดัทาํ
โครงการใหม่ๆ  เชน่ การสง่วศิวกรไปยงับรษิทัในเครอืในต่างประเทศ และการ
ฝึกอบรมบุคคลากรแต่ละที ่เพือ่สรา้งวศิวกรขายและชา่งเทคนิคในประเทศต่าง ๆ 

สาํนกังานใหญ่ 
สาํนกังานขายและกลุม่บรษิทั 
ตวัแทนจาํหน่าย 

Japan

Americas
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[ การผลิต ]

เทคโนโลยีท่ีโดดเด่นช่วยให้เราจดัหา
ผลิตภณัฑค์ณุภาพสงูได้สมํา่เสมอ 

พฒันาเทคโนโลยีการผลิตและระบบรบัประกนัคณุภาพอย่างไม่หยดุยัง้ 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนตลาดนําไปสู่ความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลายหลากยิง่ขึน้ เราจงึผสานเครือ่งจกัรกบั
เทคโนโลยกีารผลติทีเ่หนือกวา่ ซึง่ชว่ยสรา้งระบบทีท่าํใหเ้ราสามารถปรบัปรงุ และเสรมิปจัจยัต่างๆ ในกระบวน
การผลติไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
เรามุง่สง่มอบผลติภณัฑค์ณุภาพสงูสดุซึง่ผา่นระบบควบคมุคณุภาพทีเ่ขม้งวดใหก้บัลกูคา้ 
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ความสามารถในการผลิตท่ี
ตอบความต้องการของลกูค้า 

สายการผลติทีท่นัสมยัทีส่ดุซึง่ตอบสนอง
ความตอ้งการจากทัว่โลก 

เทคโนโลยีแปรรปูอนัหลาก
หลาย 

เทคโนโลยกีารแมชนีน่ิงชัน้สงู ซึง่รวมถงึการ
ผลติระดบัไมโคร กระบวนการทาํใหบ้รสิทุธิส์งู 
และการผลติวสัดุคอมโพสติ 

ระบบควบคมุคณุภาพท่ีเช่ือ
ถือได้ 

ระบบควบคมุคณุภาพทีค่รอบคลุมทัง้
กระบวนการ 

  สายการผลิตไอโซโทรปิกกราไฟท์ท่ีใหญ่

ท่ีสดุ แห่งหน่ึงในโลก 

โรงงานของ Toyo Tanso ทกุแหง่ใชท้ัง้เครือ่งจกัรและ

เทคโนโลยทีนัสมยั พรอ้มทัง้สรา้งสายการผลติทีม่ ี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

เครือ่งจกัรสาํคญัทีส่ดุของเราที ่Takuma Division ไดเ้ริม่

เดนิเครือ่งในปี ค.ศ. 1985 เป็นสายการผลติไอโซโทรปิก

กราไฟทท์ีใ่หญ่ทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก ซึง่ตอบสนอง

ความตอ้งการระดบัสากล 

  กระบวนการผลิตแบบรวมศนูย ์เร่ิมจาก

การผลิตวตัถดิุบไปจนถึงแปรรปู 

การผลติไอโซโทรปิกกราไฟทเ์ริม่ตัง้แต่วตัถุดบิและการบบี

อดัแบบไอโซสแตตกิ ไปจนถงึการอบและการแปรสภาพให้

เป็นกราไฟทต์อ้งใชค้วามรูค้วามชาํนาญขัน้สงูทกุขัน้ตอน 

เพือ่ใหส้ามารถผลติไดส้าํเรจ็ เราตอ้งใชเ้ครือ่งจกัรลํ้าสมยั 

และทัง้ประสบการณ์ทีเ่ราสัง่สมมาตลอดระยะเวลาอนั

ยาวนาน 

  ครอบคลมุการแมชชีนน่ิงช้ินงานขนาดใหญ่

มาก ไปจนถึงการผลิตระดบัไมโคร

ในฐานะผูผ้ลติวตัถุดบิซึง่คุน้เคยกบัคณุสมบตขิองคารบ์อน 

เราจงึทาํการแมชนีน่ิงงานไดห้ลากหลาย ทัง้น้ีเราผลติไดท้กุ

อยา่ง ตัง้แต่ชิน้งานขนาดใหญ่มาก งานทีต่อ้งการ

ความเทีย่งตรงในระดบัไมโคร ไปจนถงึงานทีม่รีปูรา่ง

ซบัซอ้นยากต่อการผลติ ทัง้น้ีเรามเีทคโนโลยดีา้นการแมชนีน่ิง

ทีใ่ชท้ัง้เครือ่งจกัรชัน้ยอดและเทคนิคทนัสมยัต่างๆ รวมทัง้

บุคลลากรผูช้าํนาญการเพือ่ใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดไดร้อบดา้น 

  เทคโนโลยีเพ่ิมมลูค่าท่ีพฒันาศกัยภาพ

ของคารบ์อน 

เมือ่ลกูคา้ตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่คีณุสมบตัดิา้นการทนการ

กดักรอ่น และการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ เราสามารถนํา

ไปเคลอืบดว้ยวสัดุอืน่ๆ เชน่ TaC (แทนทาลมัคารไ์บด)์ SiC 

(ซลิคิอนคารไ์บด)์ ไพโรไลตกิคารบ์อน หรอืกลาสสคิารบ์อน 

การเพิม่มลูคา่ใหก้บักราไฟทด์งัทีก่ลา่วมา จะทาํใหเ้รานํา

คารบ์อนไปใชง้านไดห้ลากหลายยิง่ขึน้ 

  การควบคมุคณุภาพท่ีครอบคลมุ

กระบวนการทัง้หมด 

ในโรงงานทีท่นัสมยัทีส่ดุทีท่าํงานตลอด 24 ชัว่โมง ของเรา

ซึง่ใชบุ้คคลากรจาํนวนไม่มาก เราใชก้ารจดัการแบบรวม

ศนูย ์และตรวจสอบคณุภาพทกุขัน้ตอนการผลติอยา่ง

เขม้งวด เราใชร้ะบบควบคมุคณุภาพทีค่รอบคลุมทกุขัน้ตอน 

ซึง่ใชเ้ครือ่งมอืตรวจสอบทีท่นัสมยัในกระบวนการแมชชนีน่ิง

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะไดผ้ลติภณัฑต์รงตามความตอ้งการที่

เขม้งวดของลกูคา้ 

  ระบบการจดัการโดยรวมท่ีส่งเสริมให้เกิด

คณุภาพสงู 

เราสรา้งระบบจดัการคณุภาพทีเ่ขม้งวดตามมาตรฐาน ISO 

9001 ทาํกจิกรรมปรบัปรงุคณุภาพ และดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองเพือ่เพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ ทัง้น้ีในการสรา้ง

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่ยี ิง่ขึน้เราใหค้วามสาํคญักบัความ

ปลอดภยัในการทาํงานของบุคคลากรในพืน้ทีก่ารผลติ และ

กฎขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัสากลทีว่า่ดว้ยเรือ่ง

สารเคมทีีใ่ชใ้นผลติภณัฑ ์

Takuma Division (มพีืน้ทีป่ระมาณ 185,000 ม.2)

เครือ่งจกัรและความ

สามารถทางเทคนิคที่

ครอบคลมุงานหลาก

หลายประเภท 

ระบบควบคมุแบบรวมศนูย ์24 ชัว่โมง 

โรงงานผลติวตัถุดบิทีใ่หญ่ทีส่ดุแหง่หน่ึงในโลก 

ตวัอยา่งของกราไฟทเ์คลอืบ TaC (แทนทาลมัคารไ์บด)์ และภาพ

ตดัขวาง 

การตรวจสอบดว้ยเครือ่งวดัแบบ 3 มติ ิ
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[ ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร ]

  การบริหารองคก์ร 

  การจ้างงานและสภาพแวดล้อมในท่ีทาํงาน 

[ โครงสร้างองคก์ร ]

นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร 

ปรชัญาขององคก์รในการรว่มดแูลโลกโดยการแสวงหาวธิใีชค้ารบ์อนอยา่งคุม้คา่นัน้รวมถงึวตัถุประสงคด์า้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร 
(CSR) หรอืทีเ่รยีกวา่การมสีว่นชว่ยใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื บุคคลากรทกุคน รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูปฏญิาณวา่จะรว่มดแูลสงัคมเพือ่
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืตามปรชัญาขององคก์ร โดยรกัษาความสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุทา่น และการทาํงานดา้นสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม 

ภายใตป้รชัญาขององคก์รทีต่อ้งการรว่มดูดแูลโลก
โดยการแสวงหาวธิใีชค้ารบ์อนอยา่งคุม้คา่ เพือ่พฒันา
อยา่งต่อเน่ืองในฐานะทีก่ลุม่องคก์รสากล เราไดส้รา้ง
ระบบควบคมุภายในบรษิทั และมกีารสง่เสรมิการ
ดาํเนินธรุกจิทีเ่ทีย่งตรง ซึง่ใหค้วามสาํคญักบัการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย 
พนกังาน Toyo Tanso ทกุคน จะไดร้บัมาตรฐาน
ความประพฤตคินละหน่ึงฉบบั ซึง่มเีน้ือหาเกีย่วกบั
แนวทางปฏบิตั ิและคาํแนะนําในการปฏบิตัติาม
ขอ้บงัคบั ทีจ่ะอธบิายถงึกฎหมาย และระเบยีบต่างๆ 

ทีต่อ้งปฏบิตัติาม นอกเหนือจดักจิกรรมดา้นการศกึษา
เพือ่เพิม่พนูความรู ้เรายงักาํหนดใหบ้รษิทัในเครอืทัง้
ในประเทศญีปุ่น่ และในประเทศอืน่ๆ ใชน้โยบายน้ี
โดยมจีดุหมายเพือ่ใหบุ้คคลากรในกลุม่องคก์รทัง้หมด
มทีกัษะความรูเ้ทา่เทยีมกนั นอกจากน้ีเรายงัได้
จดัตัง้คณะกรรมการจดัการความเสีย่งและการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ซึง่มหีน้าทีแ่กไ้ขปญัหาต่างๆ ผา่นการ
ประสานงานระหวา่งแผนก 

นอกจากพยายามสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
ทีท่าํใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน เรายงัตัง้เป้าหมาย
ใหบุ้คคลากรทกุคนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ที ัง้ทางรา่งกาย
และจติใจ 
เรายงัใหค้วามรูเ้รือ่งกฎระเบยีบของบรษิทัแลว้ เพือ่
เป็นการเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน และ
รบัประกนัการจา้งงานทีเ่ป็นธรรมโดยไม่มกีารแบง่
แยก เรายงัมรีะบบทีค่รอบคลุมซึง่รวมถงึศนูยใ์หค้วาม
ชว่ยเหลอืโดยเฉพาะทาํหน้าทีด่แูลพนกังานทกุคน 
ยิง่ไปกวา่นัน้เรามมีาตรการดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั ทัง้ยงัดาํเนินการป้องกนัอุบตัเิหตุทาง
อุตสาหกรรมโดยจดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา อกีทัง้
ตัง้แผนกเฉพาะขึน้เพือ่สง่เสรมิสมดลุชวีติและงานของ
พนกังาน ในปี ค.ศ. 2010 และมุง่เน้นใหค้วามมัน่ใจวา่
ทีท่าํงานจะชว่ยใหพ้นกังานพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
และทาํงานอยา่งมคีวามสขุ ดว้ยการจดัทวัรช์มโรงงาน
ประจาํปีใหก้บัพนกังาน และครอบครวั รวมทัง้รบัรอง
เครือ่งหมาย Next-generation Certification Mark 
(หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ "Kurumin Mark") 

*  “Kurumin Mark” เป็นเครือ่งหมาย
รบัรองทีก่ระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน
และสวสัดกิารของประเทศญีปุ่น่ออก
ใหบ้รษิทัทีใ่หก้ารสนบัสนุนครอบครวั
ในการเลีย้งดูบุตร 

“Kurumin Mark”

การประชมุผูถื้อหุ้น 

ผูต้รวจสอบบญัช ีคณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูม้อีาํนาจ
กระทาํการแทน 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกาํกบัดแูล 

คณะกรรมการ
จดัการความเส่ียง 
และการปฏิบติั
ตามกฏหมาย การประชมุผูบ้รหิาร 

แผนก/บริษทัในเครือแต่ละแห่ง 

แต่งตัง้/ถอดถอน แต่งตัง้/ถอดถอน แต่งตัง้/ถอดถอน 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน

Corporate
governance

Human Right & 
Labour practices
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  คณุภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

  การดาํเนินธรุกิจอย่างซ่ือตรง 

  ส่ิงแวดล้อม 

  การมีส่วนร่วมและการพฒันาชมุชน 

ฐานการผลติของเราทกุแหง่ในประเทศญีปุ่น่ผา่นการ
รบัรองมาตรฐาน ISO 9001 เราไดพ้ยายามปรบัปรงุ
คณุภาพ และมสีว่นรว่มในกจิกรรมการปรบัปรงุอยา่ง
ต่อเน่ืองทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การออกแบบและพฒันา ไป
จนถงึการผลติ การจดัจาํหน่าย และบรกิาร ในการทาํ
กจิกรรมขา้งตน้ เราใหค้วามสาํคญักบัการปรบัปรงุ
ความพงึพอใจของลกูคา้เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่เราสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีไ่ม่ซํ้าใคร และมอบคณุภาพ
สงูสดุ 

  ระบบการควบคมุเก่ียวกบัความรบัผิด
จากผลิตภณัฑ ์ 

เราสรา้งกฎขอ้บงัคบัเพือ่ควบคมุในเรือ่งพนัธะ
ความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ ์และไม่เพยีงแค่
เป็นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากขอ้บกพรอ่งใน
ผลติภณัฑใ์นทกุขัน้ตอน เชน่ การวางแผนผลติภณัฑ ์
การออกแบบ การผลติ การขาย แต่ยงัเป็นการสรา้ง
ระบบตอบสนองทีเ่หมาะสมในกรณทีีเ่กดิอุบตัเิหตุ
ขึน้ดว้ย 

เพือ่รกัษาความสงบและความปลอดภยัในโลก และ
สง่เสรมิการป้องกนัการแพร่ขยายอาวธุอานุภาพ
ทาํลายลา้งสงู และอืน่ๆ ทาํนองเดยีวกนั รวมถงึ
ป้องกนัการสะสมอาวธุมากเกนิความตอ้งการ เราจงึมี
นโยบายพืน้ฐานคอืไม่ลกัลอบสง่ออก หรอืจดัหาสนิคา้
และเทคโนโลยทีีผ่ดิกฎหมาย ตามกฏหมายควบคมุ
การคา้และการแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ 
(Foreign Exchange and Foreign Trade Control 

Act) และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้เรายงัไดต้ัง้
กฎเพือ่การควบคมุการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คง 
เราจะใหก้ารศกึษาและดาํเนินการฝึกอบรมเพือ่ให้
มัน่ใจวา่พนกังานของ Toyo Tanso ทกุคนจะเขา้ใจ
และคุน้เคยกบัวตัถุประสงคข์องกฎพรอ้มทัง้ปฏบิตัิ
ตามอยา่งเครง่ครดั นอกจากมาตรการขา้งตน้ เรายงั
พยายามตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การซือ้ขายเป็นไป
อยา่งซื่อตรง 

เราดาํเนินธรุกจิทีช่ว่ยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยมี
เป้าหมายเพือ่ใหม้นุษย ์คารบ์อน และธรรมชาติ
อยู่รว่มกนัอยา่งสมานฉนัท ์ผลติภณัฑค์ารบ์อนทีม่ี
บทบาทดา้นพลงังานสเีขยีว การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และการรไีซเคลินัน้ชว่ยป้องกนัภาวะ
โลกรอ้น และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เราให้

ความสาํคญัดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มซึง่
ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยขีองเรามบีทบาทสาํคญั 
นอกจากน้ี เราไม่เพยีงลดของเสยีและจดัการมลพษิ
ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเขม้งวดตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ แต่เรายงัเน้นยํา้ใหพ้นกังานทกุคน
ตระหนกัในความสาํคญัของความยัง่ยนืดา้น
สิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ ดว้ยการสง่เสรมิการใช้
พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ การลดการใชแ้รงงาน 
และอกีหลายๆ เรือ่งในกระบวนการผลติ เป็นตน้ 

  การจดัการสารท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิง
แวดล้อม 

จากการทีต่ลาดตอ้งการการตอบสนองทีม่ากพอ
ต่อกฎขอ้บงัคบัสากลเกีย่วกบัสารเคมบีางชนิด เรา
ไดร้วบรวมและจดัระเบยีบขอ้มลูลา่สดุทีเ่กีย่วกบั
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ภายใตก้ารนํา
ของแผนกจดัการสิง่แวดลอ้ม นอกเหนือจากการนํา
ไปใชก้บัผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เรายงัตัง้เป้าหมาย
ลดความเสีย่งต่อสขุภาพของคนและสิง่แวดลอ้ม โดย
อาศยัการบรหิารจดัการทีด่ ีและการแบง่ปนัขอ้มลู
ทีเ่กีย่วกบัสารเคมทีีใ่ชใ้นผลติภณัฑข์องเราอยา่ง
เพยีงพอ 

การร่วมดแูลชมุชน 

ในจงัหวดั Kagawa ซึง่เป็นทีต่ ัง้โรงงาน 4 แหง่ของ 
Toyo Tanso และบรษิทัในเครอื เราไดร้กุสง่เสรมิ
การพฒันาชมุชนในทอ้งถิน่ และสนบัสนุนการอยู่รว่ม
กบัชมุชน ดว้นการ 
•  ชว่ยดบัเพลงิ และมสีว่นรว่มในกจิกรมบรรเทาทกุข์
เมือ่เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตโิดยทาํงานรว่มกบั
หน่วยดบัเพลงิทอ้งถิน่ 

•  รว่มกจิกรรมการทาํความสะอาดในชมุชน 
•  ใหก้ารสนบัสนุน และมสีว่นรว่มในเทศกาล กจิกรรม
ของชมุชน และกฬีาเพือ่สง่เสรมิกจิกรรมการพฒันา
ชมุชนทอ้งถิน่ 

การสร้างบคุคลากรและการส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

Toyo Tanso สนบัสนุนการทาํงานของ Kondo 
Zaidan ซึง่เป็นองคก์รสาธารณะกุศลทีท่รพัยส์นิหลกั
เป็นหุน้ของ Toyo Tanso องคก์รน้ีก่อตัง้ขึน้ตามคาํสัง่
เสยีของ Teruhisa Kondo ผูก้่อตัง้บรษิทัของเรา ไดม้ี
สว่นชว่ยพฒันาสงัคม ดว้ยการใหท้นุการศกึษา และ
สนบัสนุนงานวจิยัดว้ยการใหท้นุ 

Fair operating
practices

Environment

Quality and
product safety

Community 18
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1 7 12

3

2 4 6 14

1 TOYO TANSO CO., LTD.
Head office / Kondo Teruhisa Memorial Advanced 
Carbon Technology Center
5-7-12 Takeshima, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555-0011
Tel. 81-6-6472-5811 Fax. 81-6-6472-6007
Osaka sales office
Tel. 81-6-6472-5849 Fax. 81-6-6472-6011
International Sales Support Dept.
Tel. 81-6-6472-5856 Fax. 81-6-6472-6012
www.toyotanso.co.jp (Japanese)
www.toyotanso.com (English)

2 Toyo Tanso Technology Center
2181-2 Nakahime, Ohnohara-cho, Kanonji, Kagawa 
769-1612
Tel. 81-875-54-2626 Fax. 81-875-54-4761

3 Takuma Division
2791 Matsusaki, Takuma-cho, Mitoyo, Kagawa 769-1102 
Tel. 81-875-83-6171 Fax. 81-875-83-7775

4 Hagiwara plant
850 Hagiwara, Ohnohara-cho, Kanonji, Kagawa 
769-1614
Tel. 815-54-2535 Fax. 81-875-54-4762

5 Iwaki plant
1-31 Yoshima-kogyodanchi, Iwaki, Fukushima 970-1144
Tel. 81-246-36-8805 Fax. 81-246-36-8806

6 TOTANKAKO CO.,LTD.
1335-22 Saitakami, Saita-cho, Mitoyo, Kagawa 769-0401
Tel. 81-875-67-2655 Fax. 81-875-67-3044
http://www.totankako.com/

7 OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., LTD.
2-1-16 Hinode-cho, Toyonaka, Osaka 561-0821
Tel. 81-6-6333-2301 Fax. 81-6-6333-8430
http://www.ohwada-c.jp/

8 Tohoku sales office
Izumi Excel Bldg., 5th Fl. 1-3-14 Izumichuo, Izumi-ku, Sendai, Miyagi 981-3133
Tel. 81-22-371-1831 Fax. 81-22-371-1832

9 Tokyo sales office
Yaesu First Financial Bldg., 14th Fl. 1-3-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 103-0028
Tel. 81-3-3273-0721 Fax. 81-3-3273-0722

10 Hokuriku sales office
Meiji Yasuda Seimei Toyama Bldg., 7th Fl. 1-3-10 Takaramachi, Toyama, 
Toyama 930-0007
Tel. 81-76-439-8022 Fax. 81-76-439-8023

11 Nagoya sales office
SK Nagoya Bldg., 2nd Fl. 1-3-7 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0003
Tel. 81-52-232-5701 Fax. 81-52-232-5703

12 Osaka sales office
5-7-12 Takeshima, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555-0011, Japan
Tel. 81-6 6472-5842 Fax. 81-6-6472-6011

13 Hiroshima sales office
Hiroshima Inarimachi Daiichi Seimei Bldg., 8th FL 2-16 Inari-machi, Minami-
ku, Hiroshima, Hiroshima 732-0827
Tel. 81-82-261-3761 Fax. 81-82-262-7633

14 Shikoku sales office
2181-2 Nakahime, Ohnohara-cho, Kanonji, Kagawa 769-1612
Tel. 81-875-54-2992 Fax. 81-875-54-4442

15 Kyushu sales office
Kyu-kan Chikushidori Bldg., 9th Fl. 2-6-1 Hakataekihigashi, Hakata-ku, 
Fukuoka, Fukuoka 812-0013
Tel. 81-92-481-0731 Fax. 81-92-481-0733

[ ท่ีตัง้ของบริษทั ]

ฐานการผลติวตัถุดบิและแปรรปูของเราอยู่ในจงัหวดั 

Kagawa ประเทศญีปุ่น่ เป็นสว่นใหญ่ และทาํการจดั

จาํหน่ายโดยสาํนกังานขายทัว่ประเทศ 

Japan
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4

6

7

8

1 2 3

9

1 SHANGHAI TOYO TANSO CO., LTD. (จนี)

上海東洋炭素有限公司  
2 SHANGHAI TOYO TANSO INDUSTRIAL CO., LTD. (จนี)

上海東洋炭素工業有限公司  
No.486 Xinfei Road, Songjiang, Shanghai, CHINA
1  Tel. 86-21-3774-2888 Fax. 86-21-5774-1762
2  Tel. 86-21-5773-6628 Fax. 86-21-5773-6550
http://www.sttanso.com/

3 TOYO TANSO (ZHEJIANG) CO., LTD. (จนี) 
東洋炭素（浙江）有限公司  

No. 88, Pu Xian Road, Pinghu Economic-Technological 
Development Zone, Zhejiang Province, CHINA.
Tel. 86-573-8529-9866 Fax. 86-573-8528-5680

4 SHANGHAI YONGXIN TOYO TANSO CO., LTD. (จนี)

上海永信東洋炭素有限公司  
Xianghua Town, Chongming County, Shanghai, CHINA
Tel. 86-21-5944-1531 Fax. 86-21-5944-1518
http://www.yongxin-toyo.com/

5 TOYO TANSO TAIWAN CO., LTD. (ไตห้วนั)

精工碳素股份有限公司  
No.1-50, Lunping, Guanyin Dist., Taoyuan City 328, Taiwan
Tel. 886-3-498-5577 Fax. 886-3-498-5588
http://www.toyotanso.com.tw/

 

6 TOYO TANSO KOREA CO., LTD. (เกาหล)ี  
(Yeoksam-dong) #711 Hanshin Intervalley24 (East Tower), 
322, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06211, KOREA
Tel. 82-2-2183-1660 Fax. 82-2-2183-1665
http://www.toyotanso-korea.co.kr/

7 TOYO TANSO (THAILAND) CO., LTD. (ไทย)  
333/5 Moo 9, Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540 
Thailand
Tel. 66-2-136-6240 Fax. 66-2-136-6241

8 TOYO TANSO SINGAPORE PTE. LTD. (สงิคโปร)์  
20 Cross Street, #02-07/08, China Square Central, Singapore 
048422
Tel. 65-6718-6520 Fax. 65-6718-6529
http://www.toyotanso.com.sg/

9 PT. TOYO TANSO INDONESIA (อนิโดนีเซยี)  

BM RENTAL FACTORY Unit B2, Kav.L9 JL.Madura I Kawasan 
Industri MM2100, Cikedokan Cikarang Barat, Kabupaten 
Bekasi Jawa,barat 17845, West Java, Indonesia
Tel. 62-21-2808-0180 Fax. 62-21-2808-0181

กระบวนการผลติกราไฟทแ์ละคารบ์อน

การผลติแปรงถ่าน

สาํนกังานขาย

การผลติตวัจบัแปรงถ่าน

บรษิทัในเครอื 5 แหง่ในประเทศจนีดาํเนินการแมชนีน่ิง 

ผลติ และจดัจาํหน่ายควบคู่ไปกบับรษิทัในเครอื Toyo 

Tanso ในอกีหลายประเทศ และเขตปกครองอืน่ๆ ใน

เอเชยี ซึง่ครอบคลุมตลาดทวปีเอเชยีทัง้หมด 

Asia
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2
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3

1 TOYO TANSO EUROPE S.p.A. (อติาล)ี  

20877 Roncello (MB) Via Leonardo Da Vinci, 5 
ITALY
Tel. 39-039-627841 Fax. 39-039-695202
http://www.toyotansoeurope.com/

2 TOYO TANSO FRANCE S.A. (ฝรัง่เศส)  

Z. A. du Buisson de la Couldre 9-10, rue Eugene 
Henaff 78190. TRAPPES, FRANCE
Tel. 33-1-30-66-35-35 Fax. 33-1-30-66-31-69
http://www.toyotansofrance.com/

3 GTD GRAPHIT
TECHNOLOGIE GmbH (เยอรมนี)  

Raiffeisenstr.1, 35428 Langgons, GERMANY
Tel. 49-6403-9514-0 Fax. 49-6403-9514-25
http://www.gtd-graphit.de/

4 TOYO TANSO USA, INC. (สหรฐัอเมรกิา)  

2575 N.W. Graham Circle Troutdale, OR 97060, 
USA
Tel. 1-503-661-7700 Fax. 1-503-669-9107
http://www.ttu.com/
 

5 TOYO TANSO MEXICO S.A. de C.V. (เมก็ซโิก)  

Mina de Guadalupe 950-H, Parque Industrial 
Santa Fe IV, Silao, Guanajuato, Mexico CP 36275
Tel. 52-472-748-9382/9376

กระบวนการผลติกราไฟทแ์ละคารบ์อน

การผลติแปรงถ่าน

สาํนกังานขาย

การผลติตวัจบัแปรง

[ ท่ีตัง้ของบริษทัในประเทศต่างๆ ]

นอกเหนือจากการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ลว้ บรษิทัใน

เครอืในทวปีอเมรกิาเหนือและยโุรปยงัทาํการแปรรปู

ต่างๆ เชน่ ทรตีเมนตผ์ลติภณัฑก์ราไฟทค์วามบรสิทุธิ ์

สงู และทาํการเคลอืบ SiC เป็นตน้ 

Europe Americas

Europe & 
Americas
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[ ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบับริษทั ]

ช่ือ  TOYO TANSO CO., LTD.

ก่อตัง้ 11 กุมภาพนัธ ์1941

เร่ิมดาํเนินการในรปู

แบบบริษทั 

31 กรกฎาคม 1947

เงินทนุ 7,800,000,000 เยน (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2017)

ประธานผูบ้ริหาร Naotaka Kondo

Representative Director Chairman & 

President (CEO)

วนัท่ีปิดบญัชี 31 ธนัวาคม 

ขอบเขตธรุกิจ 1.  ผลติ จดัจาํหน่าย และแปรรปูไอโซโทรปิกกราไฟท ์

ผลติภณัฑค์ารบ์อนพเิศษแบบอืน่ๆ และผลติภณัฑค์ารบ์อน

สาํหรบัอุตสาหกรรมทัว่ไป 

2.  ผลติ จดัจาํหน่าย และแปรรปูคอมโพสติจากคารบ์อน เซรา

มกิ โลหะ หรอืวสัดุอนิทรยี ์

3.  ผลติ และจดัจาํหน่ายขัว้ไฟฟ้าคารบ์อนสาํหรบัทาํอเิลก็ทรอ

ไลซสิในฟลอูอรนี และบรกิารทรตีเมนตผ์วิวสัดุต่างๆ ดว้ย

ก๊าซฟลอูอรนี 

ยอดขายต่อปี รวมบรษิทัในเครอื : ประมาณ 35.2 พนัลา้นเยน 

(รอบบญัชปีี 2017) 

เฉพาะกจิการ : ประมาณ 24.3 พนัลา้นเยน 

(รอบบญัชปีี 2017) 

พนักงาน รวมบรษิทัในเครอื : 1,710 คน (ณ เดอืนธนัวาคม 2017) 

เฉพาะกจิการ : 847 คน (ณ เดอืนธนัวาคม 2017)

สาํนักงานในประเทศ Tohoku sales office, Tokyo sales office, Hokuriku 

sales office, Nagoya sales office, Osaka sales 

office, Hiroshima sales office, Shikoku sales office, 

Kyushu sales office, Kondo Teruhisa Memorial 

Advanced Carbon Technology Center, Toyo Tanso 

Technology Center, Takuma Division, Hagiwara 

plant, Iwaki plant

บริษทัในเครือใน

ประเทศ 

TOTANKAKO CO., LTD.,

OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., LTD.

สาํนักงานในต่าง

ประเทศ 

America, Italy, France, Germany, China, Taiwan, 

Korea, Thailand, Singapore, Mexico, Indonesia

โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรษิทัไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องเรา 

Toyotanso company คน้หา 

[ ประวติับริษทั ]

1941 ก.พ. : ก่อตัง้ Kondo Carbon Kogyosho 
เริม่ผลติแปรงถ่าน 

1947 ก.ค. : เริม่ดาํเนินการในรปูแบบบรษิทั Kondo Carbon Manufacturing Co., Ltd.

1949 พ.ย. : เปลีย่นชือ่เป็น TOYO TANSO CO., LTD.

1957 ต.ค. : เปิด Osaka sales office

1960 ต.ค. : เปิด Tokyo sales office

1961 ก.พ. : สรา้งโรงงานที ่Shikoku 

1974 ม.ีค. : สรา้งโรงงานที ่Ohnohara 
ผลติไอโซโทรปิกกราไฟทใ์นปรมิาณมากไดส้าํเรจ็ 

1980 พ.ค. : แยกโรงงาน Shikoku ออกไป โดยเปิดเป็นบรษิทั TOTANKAKO CO., LTD. 

1981 ส.ค. : สรา้งโรงงานที ่Hagiwara 

1985 ธ.ค. : สรา้งโรงงานที ่Takuma 

1987 เม.ย. : ก่อตัง้บรษิทั T.T.AMERICA INC. ในสหรฐัอเมรกิา 

1988 ส.ค. : ก่อตัง้บรษิทั GRAPHITES TECHNOLOGIE et INDUSTRIE S.A. 
(ปจัจบุนัชือ่ TOYO TANSO FRANCE S.A) ในฝรัง่เศส 

1989 พ.ย. : สรา้งสาํนกังานใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ในเขต Nishiyodogawa-ku , Osaka เสรจ็ 

1991 เม.ย. : ก่อตัง้บรษิทั GRAPHITE TECHNOLOGY APPLICATIONS S.R.L.ในอติาล ี

พ.ค. : ก่อตัง้บรษิทั GTD GRAPHITE TECHNOLOGIE GmbH ในเยอรมนี 

พ.ย. : ก่อตัง้บรษิทั Toyo Tanso Taiwan Co., Ltd ในไตห้วนัโดยการเขา้ซือ้หุน้  

ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO USA , INC. ในสหรฐัอเมรกิา 

1994 ม.ีค. : ปรบัโครงสรา้งโรงงาน Ohnohara แลว้เปลีย่นชือ่เป็น Ohnohara Engineering 
& Development Center

ส.ค. : ตัง้บรษิทั SHANGHAI TOYO TANSO CO., LTD.

1995 ก.พ. : ปรบัโครงสรา้งโรงงาน Takuma แลว้เปลีย่นเป็น Takuma Division 

1996 ม.ค. : Takuma Division ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO-9002:1994 (SGS) 

1997 ม.ค. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO EUROPE S.p.A. ในอติาลโีดยการเขา้ถอืหุน้
ทัง้หมด 

1999 เม.ย. : สรา้งโรงงานที ่Iwaki

ก.ย. : ก่อตัง้บรษิทั OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., LTD. โดยการเขา้ถอื
หุน้ทัง้หมด 

2000 เม.ย. : ก่อตัง้บรษิทั SHANGHAI YONGXIN TOYO TANSO CO., LTD. ในจนี 

2001 เม.ย. : สรา้งโรงงานที ่Takuma แหง่ที ่2 

2003 ก.ย. : ก่อตัง้บรษิทั SHANGHAI TOYO TANSO INDUSTRIAL CO., LTD. ในจนี 

ต.ค. : Takuma Division , Ohnohara Engineering & Development Center และ 
Iwaki Plant ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO-9001:2000 (SGS) 

2004 พ.ค. : Hagiwara Plant ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO-9001:2000 (SGS) 

2005 เม.ย. : ก่อตัง้บรษิทั JIAXIANG TOYO TANSO CO., LTD. ในจนี

2006 ม.ีค. : มชีือ่ตดิอนัดบัอยู่ในกระดานทีห่น่ึงของตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีว (Tokyo Stock 
Exchange) 

ก.ย. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO KOREA CO., LTD. ในเกาหล ี

2007 ธ.ค. : ยา้ยสาํนกังานใหญ่ไปทีเ่ขต Osaka Kita-ku 

สรา้ง Kondo Teruhisa Memorial Advanced Carbon Technology Center 
โดยใชต้กึของสาํนกังานใหญ่เดมิ

เปลีย่นชือ่ Ohnohara Engineering Development Center เป็น Toyo Tanso 
Technology Center 

2008 ม.ีค. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO (THAILAND) CO., LTD. ในไทย 

2010 ก.พ. : สรา้งโรงงานที ่Takuma แหง่ที ่3 

ส.ค. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO SINGAPORE PTE. LTD. ในสงิคโปร ์

2011 ม.ีค. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO INDIA PRIVATE LIMITED ในอนิเดยี 

2013 เม.ย. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO GRAFIT VE KARBON URUNLERI SAN. VE 
TIC. A.S. (TOYO TANSO GRAPHITE AND CARBON PRODUCTS 
INDUSTRY AND COMMERCIAL A.S) ในตุรก ี

พ.ย. : ยา้ยสาํนกังานใหญ่ไปที ่Takeshima, Nishiyodogawa-ku , Osaka 

2014 ก.ย. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO (ZHEJIANG) CO., LTD. ในจนี

2015 พ.ค. : ก่อตัง้บรษิทั PT. TOYO TANSO INDONESIA ในอนิโดนีเซยี

ธ.ค. : ก่อตัง้บรษิทั TOYO TANSO MEXICO S.A. DE C.V. ในเมก็ซโิก
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