


Mitsubishi Corporation Website

For more details about Mitsubishi Corporation’s business, CSR 
and environmental activities, investor relations and career 
information, please visit our website.

http://www.mitsubishicorp.com/global

MC Library
This page contains additional resources, including our corpo-
rate profile video, an outline of our history, an overview of our 
social contribution activities and examples of company ads.

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

Мицубиши Корпорацийн 
Цахим Хуудас
Мицубиши Корпорацийн бизнесийн үйл ажиллагаа, байгаль 
орчин, нийгмийн хариуцлага, хөрөнгө оруулагчдад зориулсан 
мэдээлэл болон ажлын байрны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авахыг хүсвэл манай цахим хуудсаар зочилно уу. 

http://www.mitsubishicorp.com/global

Мицубиши Корпорацийн мэдээллийн сан

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

Тус мэдээллийн санд байгууллагын танилцуулга дүрс бичлэгээс 
гадна, корпорацийн түүх болон нийгмийн хариуцлагын үйл 
ажиллагаа, зар сурталчилгаа зэрэг төрөл бүрийн мэдээллийг 
байршуулсан болно.



Mitsubishi Corporation Website

For more details about Mitsubishi Corporation’s business, CSR 
and environmental activities, investor relations and career 
information, please visit our website.

http://www.mitsubishicorp.com/global

MC Library
This page contains additional resources, including our corpo-
rate profile video, an outline of our history, an overview of our 
social contribution activities and examples of company ads.

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

АГУУЛГА
MITSUBISHI CORPORATION 2014 

ХАВСРАЛТ 
МАТЕРИАЛ

УДИРДЛАГА

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ТОМООХОН ОХИН БОЛОН ХАРААТ 
КОМПАНИУД

ТАНИЛЦУУЛГА
ФИЛОСОФИ / ТҮҮХ

МЕНЕЖМЕНТИЙН СТРАТЕГИ 2015

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ СҮЛЖЭЭ

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

ХЭСЭГ/ БИЗНЕС ГРУППҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, КОРПОРАЦИЙН  
НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА 

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ,  
ДОТООД ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ 

КОМПЛАЙНС 

4

6

8

10

26

28

29

11
12
14
16
18
20
22
24

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЦИЙН БИЗНЕС ГРУПП
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КОРПОРАЦИЙН ТАНИЛЦУУЛГА – ГУРВАН ҮНДСЭН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Мицубиши Корпораци нь Японд төвтэй, дэлхийн 90 орчим улсад 200 гаруй салбар нэгж, 600 гаруй охин болон 
хараат компанийн хамтаар бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг хамгийн том ерөнхий худалдааны компани юм. 
Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес, Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес, Энергийн бизнес, Металлын, Тоног 
төхөөрөмжийн, Химийн бүтээгдэхүүний, Ахуйн аж үйлдвэрийн гэсэн 7 группээс гадна Бизнесийн үйлчилгээний 
хэсгийг оролцуулсан бүтэцтэйгээр өргөн хүрээг хамарсан үйл ажиллагаа явуулж, гадаад худалдаагаар зогсохгүй, 
бизнесийн хамтрагчидтайгаа хамтран дэлхийн өнцөг булан бүрт бизнес хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэл болон бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эрхлэн явуулж байна. Бид цаашид ч  ёс суртахуунтай, шударга бизнесийг эрхэмлэн, баялаг 
нийгмийг цогцлооход хувь нэмрээ оруулахыг зорьж, улам өсөж хөгжихийн төлөө бүх хүч чадлаа дайчлан ажиллах 
болно.

НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ – БИДНИЙ ХАРИУЦЛАГА
“Шоки Хоокоо”
Бизнесээр дамжуулан эд баялаг, сэтгэл санааны хувьд 
баялаг нийгмийг цогцлоохын төлөө хичээн ажиллахын 
сацуу эх дэлхий, байгаль орчноо хамгаалах үйлсэд хувь 
нэмрээ оруулна.

ИЛ ТОД, ШУДАРГА БАЙДАЛ 
“Шожи Коомэй” 
Шударга, ёс суртахуунтай үйлдлийг эрхэмлэж, үйл 
ажиллагаандаа нээлттэй, ил тод байдлыг баримтална.

БИЗНЕС ХӨГЖИЛ – ГЛОБАЛ ОЙЛГОЛЦОЛ
“Рицүгёо Бооэки”
Дэлхий ертөнцийн хэмжээнд сэтгэж, бизнесээ 
хөгжүүлнэ. 

Гурван үндсэн үзэл баримтлалыг тус 
корпорацийн 4 дэх ерөнхийлөгч Ивасаки 
Коятагийн туршлага, сургамжид үндэслэн, 
1934 онд хуучнаар Мицубиши Худалдааны 
Компанийн (MItsubishi Shoji Kaisha) үйл 
ажиллагааны чиглэл болгон тодорхойлсон 
билээ.

Мицубиши Худалдааны Компани 
нь 1947 онд задарсан ч өнөөгийн 
Мицубиши Корпораци нь дээрх гурван 
үндсэн үзэл баримтлалыг компанийнхаа 
философи болгосон ба энэ нь удирдлага, 
ажилтнуудын маань сэтгэл зүрхэнд 
оршсоор байгаа юм. Түүнчлэн уг гурван 
үндсэн үзэл баримтлал нь Мицубиши 
группийн эрхэмлэж явдаг үзэл баримтлал 
юм. Төрөл бүрийн салбарт үйл ажиллагаа 
я в у ул ж  б у й  М и ц у б и ш и  г р у п п и й н 
компаниуд нь нэг ижил уламжлал, үзэл 
баримтлалтай хамтран зүтгэгчдийн хувиар 
хоорондоо нөхөрсгөөр өрсөлддөг.

(2001 оны 1-р сард Мицубиши группийн компаниудаас бүрдэх Мицубиши 
Кинёокай уулзалтаар батлагдсан тайлбар)

МИЦУБИШИ КОРПОРАЦИ
ТАНИЛЦУУЛГА
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БАЙГУУЛАГДСАНААС ХОЙШ 1970-ААД 
ОН ХҮРТЭЛ 
1954 онд ерөнхий худалдааны компани болох Мицубиши 
Корпораци шинээр байгуулагдаж, тухайн ондоо Токио, 
Осакагийн хөрөнгийн биржүүдэд бүртгүүлэв. 1967 онд 
корпорацийн анхны менежментийн төлөвлөгөөг зарлаж, 
1968 онд анхны томоохон төсөл болох Бруней дэхь 
шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG) олборлох бизнест 
хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргав. Зөвхөн худалдаагаар 
зогсохгүй, Австралид коксжих нүүрс, Канадад төмрийн 
хүдэр, Мексикт давс олборлох зэрэг хөрөнгө оруулалт, 
хөгжүүлэлтийн бизнес моделийг дэлхий даяар бий 
болгожээ. 1971 онд англи хэл дээрх албан ёсны нэрээ 
"Mitsubishi Corporation" болгосон.

1990-ЭЭД ОН 
1992 онд "Эрүүл зөв, глобал компани"-ийг зорилгоо 
болгосон менежментийн чиг хандлагаа зарласан. 
Хараат компаниудаа чухалчлан авч үзэх болж, 
компанийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлсэн төдийгүй, 
улс дамнасан үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн бодлогыг 
эрчимжүүлэв. 1998 онд "MC2000" менежментийн 
төлөвлөгөөг батлан, бизнесээ сонгон хөгжүүлж, 
стратегийн салбаруудаа хүчирхэгжүүлэхийн зэрэгцээ, 
харилцагчиддаа чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэн, 
бизнесийн тулгуураа бэхжүүлсэн. 

2000-ААД ОН 
2001 онд "МС2003" шинэ менежментийн төлөвлөгөөг 
баталлаа. Үнэ цэнийн хэлхээ (value chain)-гээ өргөтгөж, 
ашиг олох чадвараа нэмэгдүүлэхийн сацуу, шинэ 
бизнес бий болгоход анхаарах зэргээр "давших 
стратеги"-д шилжив. 2004 онд "INNOVATION 2007" 
менежментийн төлөвлөгөөг баталсан. 2007 онд Бизнес 
шинэтгэлийн групп, Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес 
группийг байгуулсан. 2008 онд "INNOVATION 2009" 
менежментийн төлөвлөгөөг тодорхойлж, 2009 онд 
Бизнес шинэтгэлийн группт бүтцийн өөрчлөлт хийж 
Корпорацийн хөгжлийн хэсэг болгон, улмаар 2010 
оны 4-р сард тус хөгжлийн хэсгийг Байгаль орчны 
бизнес хөгжүүлэлтийн хэсэг, Бизнесийн үйлчилгээний 
хэсэг болгон 2 хувааж, бүтцийн өөрчлөлт хийсэн. 
2010 оны 7-р сард "Дунд хугацааны менежментийн 
төлөвлөгөө 2012" -ыг баталж, ашгийн олон талт 
загварт тулгуурласан менежментийн систем болоод 
удирдлагын дэд бүтцийг бүрдүүлсэн. 2013 оны 5-р сард 
"Менежментийн стратеги 2015"-ыг баталсан.

1980-ААД ОН 
Ашиг орлогын шинэ тогтолцоог бий болгохын тулд 
үйл ажиллагааныхаа үр ашигт байдлыг дээшлүүлэхэд 
ихээхэн анхаарч ажилласан. 1986 оноос корпораци 
дотроо борлуулалтаас илүү ашгийг чухалчлан авч үзэх 
бодлого баримтлах болж, "K-PLAN" менежментийн 
төлөвлөгөөг баталжээ. 1989 онд Лондоны хөрөнгийн 
биржид бүртгүүлсэн байна. 

ТҮҮХ
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OUR VISION　2020-иод оны Мицубиши Корпораци 

○ Ашигт малтмалын салбар
Эзэмшлийн хувьд ногдох 
үйлдвэрлэлийн хэмжээг хоёр 
дахин өсгөнө.

×2 ×2

○ Ашигт малтмалын бус салбар  
Ашгийг хоёр дахин өсгөнө 

LNG: 7 сая тонн
Коксжих нүүрс: 
20 сая тонн 
Зэс: 250 мянган 
тонн

○  Хүчирхэг ирээдүйтэй 
бизнесийг сонгож 
хөгжүүлэх

○ Хүчирхэг 
бизнесүүдээ улам 
бэхжүүлэх

○ Ашигт малтмалын 
ба ашигт малтмалын 
бус бизнест 
оруулсан хөрөнгийн 
харьцааг 50:50 
болгох

Нийт бизнесийн 
талбарын тоо

20 тэрбум иенээс дээш 
ашиг олдог бизнесийн 
талбарын тоо

10~20 тэрбум иений 
ашиг олдог бизнесийн 
талбарын тоо 

47

5

1

35 ~ 40

≥10

 10 ~ 15

180 
тэрбум 

иен

2012-2013 оны 
санхүүгийн жил 

2012-2013 оны 
санхүүгийн жил 

2012- 2013 оны 
санхүүгийн жил 

2020 
2020 оны 

орчим 

2020 оны 
орчим

2020 оны 
орчим

Мицубиши Корпорацийн үнэ цэнэ нь, олон талт бизнес модель, аж үйлдвэр, бүс нутаг, салбаруудад 
оновчтой хуваарилагдсан портфолиод тулгуурласан тогтвортой ашиг орлогын сууриа хадгалахын 
зэрэгцээ, цаашид ч өсөн нэмэгдэх боломж бүхий ашиг орлогын бүтэцтэй байдагт оршино. Энэхүү 
үнэ цэнийн тухай ойлголтоо бататгасны үндсэн дээр, портфолиогоо тухай бүрт нь оновчтой 
өөрчлөн, өсөлтийн төсөөллөө бодит ажил болгохыг зорьж, компанийн үнэ цэнээ өсгөх болно.

ӨСӨЛТИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ 2020

ПОРТФОЛИОГИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

БИЗНЕСИЙН 
ЦАР ХҮРЭЭГЭЭ 
ХОЁР ДАХИН 

ТЭЛНЭ.

"ОНОВЧТОЙ 
ХУВААРИЛАЛТ" БА 
"ОЛОН ХҮЧИРХЭГ 

БИЗНЕС"

Мицубиши Корпораци нь 2013 оны санхүүгийн жилээс хэрэгжүүлэх "Менежментийн стратеги 2015 - 2020 
оныг төсөөлөн тогтвортой өсөлтөд чиглэсэн шинэ төлөвлөгөө"-гөө баталсан. Мицубиши Корпорацийн бизнес 
модель болон гадаад хүчин зүйл ихээхэн өөрчлөгдөж байгаа өнөө үед, 2020-иод оны өсөлтийнхөө төсөөллийг 
урт хугацааны зорилгоо болгон тодорхойлж, үүнийгээ бодит ажил болгоход шаардлагатай менежментийн 
төлөвлөгөө, бизнес болон зах зээлийн стратеги зэргийг шинэ менежментийн стратегидаа багтаасан.

МЕНЕЖМЕНТИЙН СТРАТЕГИ 2015
2020 ОНЫГ ТӨСӨӨЛӨН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТӨД ЧИГЛЭСЭН 
ШИНЭ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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БИЗНЕСИЙН БОЛОН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СТРАТЕГИ

2015 ОН ХҮРТЛЭХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧИГЛЭЛ

БИЗНЕСИЙН СТРАТЕГИ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СТРАТЕГИ

Ашигт 
малтмалын 

салбар 

Азид өсөн 
нэмэгдэх 

түүхий эдийн 
эрэлтэд 

нийцүүлэн 
нийлүүлэлтийн 

эх үүсвэртэй 
болох

○  Нийт оролцогч талуудынхаа хэрэгцээ шаардлага, итгэл найдварт тулгуурлаж 
бизнесийн үйл ажиллагаагаараа дамжуулан дотоод болон дэлхий дахинд 
тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулахын сацуу эдийн засгийн 
үнэ цэнэ төдийгүй нийгмийн үнэ цэнэ, байгаль орчны үнэ цэнээс бүрдэх компанийн 
тогтвортой үнэ цэнийг бий болгохыг эрмэлзэнэ. 

○  Корпорацийн үнэ цэнийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэхийн тулд портфолиогоо тухай бүрт 
нь оновчтой өөрчлөн, хүчирхэг ирээдүйтэй бизнесийг бий болгоно.

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

○  Тогтвортой цэвэр ашгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийн тулд, жилийн дундаж хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээг Дунд Хугацааны Менежментийн Төлөвлөгөө 2012 (гурван жилд 
нийт 2-2,5 их наяд иен)-той ижил түвшинд байлгана. 

○  Үр ашиг багатай бизнесээс хөрөнгөө татаж, ирээдүйтэй бизнест хөрөнгө оруулах 
зэргээр хөрөнгийг зохистой хуваарилна. 

ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТЫН 

БОДЛОГО

○  Гадаад хүчин зүйлээс үл хамааран ноогдол ашгийн хуваарилалтыг тогтвортой 
байлгахын тулд үндсэн ба ашгаас хамааран хувьсах гэсэн 2 үе шаттайгаар ноогдол 
ашгийг хуваарилна. 

○  Жилийн боломжит цэвэр ашгийн доод хэмжээг 350 тэрбум иен байхаар тооцож ноогдол 
ашгийг тогтвортой хуваарилна. 

НООГДОЛ АШГИЙН 
БОДЛОГО 

Ашигт 
малтмалын 
бус салбар 

Азийн зах 
зээл дэх 

бизнесийн 
нутагшуулалт

Менежментийн нөөц баялгаа үр ашигтай ашиглах Азийн зах зээлд төвлөрсөн глобал бизнес 

Азийн зах зээлийг илүүтэйгээр анхаарч, портфолиогоо тухай бүрт нь оновчтой өөрчлөхийн зэрэгцээ, илүү их өсөлт 
дэвшил рүү тэмүүлнэ. Мөн корпорацийн санаачилгаар хөгжих боломжтой шинэ зах зээлүүдэд авч хэрэгжүүлэх 
судалгаа, хөгжүүлэлтийн ажил (R&D)-д зориулан гурван жилийн хугацаанд 100 тэрбум иений хөрөнгө оруулалт 
хийхээр төсөвлөөд байна. 

Олон хүчирхэг бизнес бүхий оновчтой хуваарилагдсан портфолиодоо тулгуурлаж "Мицубиши Корпорацийн үнэ 
цэнэ"-ийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэхийг зорино.

○  Шинээр хөрөнгө оруулалт хийх 
шаардлагатай, хэрэгжиж буй 
төслүүдийг ашиг орлогын эх 
үүсвэр болгох бэлтгэлийн шатанд 
шилжүүлнэ. 

○  Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг 
дээшлүүлж, ашиглалтын 
зардалдаа улам анхаарч, 
менежментийн нөөц баялгаа үр 
ашигтай ашиглана. 

○  Хоол хүнс: Америк тив дэх үр 
тарианы нийлүүлэлтийн эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ 

○  Ашигт малтмал, газрын тос болон 
хийн нөөц: Ази, Австрали, АНУ, ОХУ, 
Баруун Африк дахь нийлүүлэлтийн 
шинэ эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн 
бэхжүүлэхийн зэрэгцээ, Азид төвтэй 
дэлхийн хэмжээний худалдааны 
зангилааг бий болгоно. 

○ Бордоо: Азийн зах зээл рүү 
чиглэсэн бордооны түүхий эдийн эх 
үүсвэрийг бий болгоно. ○  Томоохон хүчирхэг бизнесийн тоог 

нэмэгдүүлэх урт хугацааны төсөөлөлдөө 
хүрэхийн тулд, портфолиогоо оновчтой 
өөрчлөхийн зэрэгцээ, шинэ хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

○  Ирээдүйтэй бизнесийн салбаруудад 
менежментийн нөөц баялгаа оновчтой 
хуваарилна. 

○  Автомашин, хоол хүнс, жижиглэн 
худалдаа, эрчим хүч, биотехнологи, 
занарын хийн боловсруулалт, 
хөрөнгийн менежмент зэрэг салбар 
дахь хөрөнгө оруулалтын боломжийг 
эрэлхийлнэ. 

○  Хүнсний жижиглэн худалдаа: Нэр 
хүнд бүхий түншүүдийн хамтаар 
Азийн зах зээл дэх бизнесээ 
жижиглэн худалдаанд тулгуурлан 
хөгжүүлнэ. 

○  Автомашин: Тайланд болон 
Индонез улс дахь автомашины 
бизнесийнхээ нутагшуулалтыг 
улам гүнзгийрүүлнэ. 

○ Бэлэн мөнгөний урсгалыг чухалчилж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг компанийн нийт 
ашгийн хэмжээнээс ихгүй байлгана. Жилийн боломжит цэвэр ашгийн доод хэмжээг 350 
тэрбум иен байхаар тооцож хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг гаргана. 

○  Урт болон дунд хугацаанд өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE)-ийг дахин 12%-15%-д 
хүргэхээр зорьж ажиллана. 

САНХҮҮГИЙН 
БОДЛОГО
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(2014 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар)

*Салбар нэгжийн байршлыг тэмдэглэсэн (Төслийн 
оффис болон Япон дахь салбар хэлтсүүд хамаарахгүй)

●   Төв оффис: Токио
●   Япон дахь салбар нэгж:  29  
      (Үүнээс 18 нь салбар хэлтэс)
●   Гадаад дахь салбар нэгж: 193        
      (Үүнээс 33 нь төслийн оффис)

Бүс нутгийн ангилал

Ази, Номхон 
далайн орнууд 

Европ, Африк

【Япон】
Саппоро
Сэндай
Нагоя
Нийгата
Тояма
Шизүока
Осака
Такамацү
Хирошима
Фүкүока
Нагасаки
Наха

【Хойд Америк】
Нью-Йорк
Сан-Франциско
Сиатл
Силикон-Валлей
Лос-Анжелес
Хьюстон
Вашингтон
Даллас
Питтсбург
Бостон
Тьюсон
Ванкувер
Торонто
Мехико
Керетаро

【Латин Америк】
Гватемала
Панама
Кито
Лима 
Ла-Пас

Богота
Сантьяго
Каракас
Пуэрто-Ордас
Асунсьон
Буэнос-Айрес
Сан-Пауло
Рио-Де-Жанейро
Бело-Оризонте
Сантос

【Европ, Африк】
Лондон
Мадрид 
Парис
Брюссель
Амстердам
Дюссельдорф
Франкфурт
Берлин
Милан
Осло
Прага

Стокхольм
Варшав
Бухарест
Белград
Афин
Софи
Москва
Владивосток
Южно-Сахалинск
Киев
Йоханнесбург
Дакар
Касабланка
Абиджан
Алжир
Лагос
Тунис
Мапуто
Найроби
Аддис Абаба 
Дар-эс-Салам

【Ойрх Дорнод, 
Төв Ази】

Истанбул
Анкара
Баку
Ашгабат
Ташкент
Астана
Алматы
Дубай
Каир
Тель-Авив
Рамалла
Амман
Рияд
Жедда
Ал-Хобар
Басра
Доха
Абу-Даби
Маскат
Кувейт
Тегеран

【Зүүн Ази】
Улаанбаатар
Бээжин
Чэнду
Чончинь
Гуанжоу
Шэньжэнь
Вухань
Тяньжинь
Шямень
Наньжин
Чиндао
Шанхай
Далянь
Шэньян
Хонг Конг
Тайпэй

【Ази, Номхон 
далайн орнууд】

Карачи
Исламабад
Лахор

САЛБАР НЭГЖИЙН БАЙРЛАХ ХОТУУД

Мицубиши Корпораци нь дэлхийн 90 орчим улсад 200 гаруй салбар нэгж, 600 гаруй охин болон 
хараат компанийн хамтаар бизнесээ өргөжүүлж байна.

Зүүн Ази

Ойрх Дорнод, 
Төв Ази

Япон

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ СҮЛЖЭЭ
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Төв оффис

Шинэ Дели 
Мумбай
Колката
Ченнай
Коломбо
Дака
Янгон
Нейпьидо
Бангкок
Хатьяй
Куала-Лумпур
Бинтулу 
Сингапур
Пномпень
Вьентьян
Ханой
Хо-Ши-Минь
Жакарта
Сурабаяа
Бандар-Сери-Бегаван
(Бруней) 
Манила
Нумеа

Мельбурн 
Сидней
Перт
Брисбэн
Маунт-Вэйвэрли
Окланд
Сөүл
Кванян
Похан
Данжин

Дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөв тодорхойгүй энэ цаг үед, 
оновчтой мэдээллийг хурдан шуурхай олж аван, шаардлагатай эрсдэлийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, өсөж дэвжих боломжийг цаг 
алдалгүй ашиглах явдал чухал болж байна. Дээрх үйл ажиллагааны 
үндэс суурь нь дэлхийн 90 орчим улс дахь 200 гаруй салбар нэгж, 600 
гаран охин болон хараат компаниас бүрдэх Мицубиши Корпорацийн 
дэлхий даяарх сүлжээ юм. Энэхүү дэлхий даяарх сүлжээнд корпорацийн 
ерөнхийлөгчийн томилсон "Салбар нэгжийн дарга" нь тухайн улс, бүс 
нутагт Мицубиши Корпорацийг төлөөлж, тэргүүн шугамаас мэдээлэл 
дамжуулан групп компаниудын үйл ажиллагааны түшиг тулгуур болж 
байна. Мөн Мицубиши Корпораци нь "Бүс нутгийн тэргүүлэгч"-ийг 
томилон, нийтлэг асуудлыг шийдвэрлэх болоод улс, бүс нутаг дамнасан 
шинэ бизнесийг бий болгохоор ажиллаж байна. Тодруулбал Японоос 
гадна, Хойд Америк, Латин Америк, Европ-Африк, Ойрх Дорнод-Төв Ази, 
Зүүн Ази, Ази-Номхон далайн орнууд гэсэн нийт 7 бүс нутагт хуваан, тус 
бүрийн тэргүүлэгчид нь харьяа бүс нутаг дахь салбаруудаа нэгтгэн, групп 
компаниудын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна. Салбар нэгжийн 
дарга, бүс нутгийн тэргүүлэгч, цаашлаад охин болон хараат компаниуд 
нь хүчээ нэгтгэн, улс, бүс нутаг бүрийн онцлогт тохирсон ажил үүрэг 
хүлээхийн сацуу "Компанийн тогтвортой үнэ цэнэ"-ийг бий болгохын 
төлөө ажиллаж байна. 

Хойд Америк 

Латин Америк
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Бизнесийн 
үйлчилгээний хэсгийн 
гүйцэтгэх захирлын 
ажлын алба 
Мэдээллийн 
технологийн 
үйлчилгээний 
бизнесийн хэлтэс.
Мэдээллийн 
технологийн 
төлөвлөлтийн хэлтэс

Дотоод аудитын 
хэлтэс 
Менежмент 
төлөвлөлтийн хэлтэс

Хяналтын зөвлөлийн 
ажлын алба 

Мэдээлэл сурталчилгааны 
хэсэг 
Захиргааны хэлтэс
Байгаль орчин, компанийн 
нийгмийн хариуцлагын 
хэлтэс
Хуулийн хэлтэс 
Хүний нөөцийн хэлтэс
Глобал стратеги, бизнес 
хөгжүүлэлтийн хэлтэс
Глобал харилцааны хэлтэс
Олон улсын эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны 
хэлтэс
Ложистикийн 
менежментийн хэлтэс
Санхүү бүртгэлийн хэлтэс
Эрсдэлийн удирдлагын 
хэлтэс
Санхүүгийн хэлтэс
Санхүү хөгжлийн хэлтэс
Хөрөнгө оруулагчидтай 
харилцах хэлтэс

Корпорацийн 
ажлын хэсэг

Засаглал, 
урамшууллын 
зөвлөл 

Ерөнхийлөгч 

Хяналтын 
зөвлөлийн 
гишүүд

Хувьцаа эзэмшигчдийн 
хурал 

Ерөнхийлөгчийн 
ажлын алба

Хяналтын 
зөвлөл 

Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл Олон улсын 

зөвлөхүүдийн 
зөвлөл

Бизнес стратегийн 
зөвлөл 
Зах зээлийн стратегийн 
зөвлөл 
Комплайнсын зөвлөл 
Байгаль орчин, 
компанийн нийгмийн 
хариуцлагын зөвлөл
Хүний нөөцийн 
хөгжлийн зөвлөл 
Нээлттэй байдлын 
зөвлөл 

Зах зээлийн стратеги 
хариуцсан захирал 
Комплайнс хариуцсан 
захирал
Байгаль орчин, 
корпорацийн нийгмийн 
хариуцлагын асуудал 
хариуцсан захирал
Мэдээлэл хариуцсан 
захирал

*Төв компанийн байгууллагын бүтэц болно.

Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес 
группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба  
Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес 
группын захиргааны хэлтэс.
Байгаль орчны бизнесийн хэлтэс.
Шинэ энерги, эрчим хүчний бизнесийн 
хэлтэс.
Дэд бүтцийн бизнесийн хэлтэс.

Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес 
группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба  
Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес 
группын захиргааны хэлтэс.
Хөрөнгийн менежментийн бизнесийн 
хэлтэс.
Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнесийн 
хэлтэс.
Үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлт, барилгын 
бизнесийн хэлтэс.
Ложистикийн хэлтэс.

Энергийн бизнес группын гүйцэтгэх 
захирлын ажлын алба 
Энергийн бизнес группын захиргааны хэлтэс.
Газрын тос, хийн хайгуул, ашиглалтын 
бизнесийн хэлтэс.
Байгалийн хийн бизнесийн хэлтэс.
Нефтийн бизнесийн хэлтэс.
Нүүрстөрөгч, шингэрүүлсэн нефтийн  
хийн бизнесийн хэлтэс.

Металлын группын гүйцэтгэх 
захирлын ажлын алба
Металлын группын захиргааны хэлтэс.
Төмөрлөг бүтээгдэхүүний хэлтэс.
Металл ашигт малтмалын худалдааны 
хэлтэс.
Металл ашигт малтмалын хэлтэс.

Тоног төхөөрөмжийн группын 
гүйцэтгэх захирлын ажлын алба 
Тоног төхөөрөмжийн группын 
захиргааны хэлтэс.  
Аж үйлдвэрлэлийн тоног 
төхөөрөмжийн бизнесийн хэлтэс.
Усан онгоц, сансар агаарын бизнесийн 
хэлтэс.
Автомашины бизнесийн хэлтэс.
Исүзүгийн бизнесийн хэлтэс.

Химийн бүтээгдэхүүний группын 
гүйцэтгэх захирлын ажлын алба 
Химийн бүтээгдэхүүний группын 
захиргааны хэлтэс.
Финиксийн нэгж.
Сауди нефть химийн бизнесийн нэгж.
Өргөн хэрэглээний химийн. 
бүтээгдэхүүний нэгдүгээр хэлтэс
Өргөн хэрэглээний химийн 
бүтээгдэхүүний хоёрдугаар хэлтэс.
Функциональ химийн бүтээгдэхүүний 
хэлтэс.
Биотехнологийн хэлтэс.

Ахуйн аж үйлдвэрийн группын гүйцэтгэх 
захирлын ажлын алба 
Ахуйн аж үйлдвэрийн группын  
захиргааны хэлтэс.
Гадаад дахь хэрэглэгчдийн  
бизнесийн хэлтэс. 
Жижиглэн худалдааны хэлтэс.
Ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний хэлтэс.
Ахуйн аж үйлдвэрийн түүхий эдийн хэлтэс.

(2014 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар)
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

Бизнесийн 
үйлчилгээний хэсэг 

Байгаль орчин, 
дэд бүтцийн бизнес 
групп 

Аж үйлдвэрийн 
санхүүгийн бизнес 
групп

Энергийн бизнес групп 

Металлын групп

Тоног 
төхөөрөмжийн 
групп

Химийн 
бүтээгдэхүүний 
групп 

Ахуйн аж 
үйлдвэрийн групп
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БҮТЭЦ: 1 хэлтэс (2 бизнесийн нэгж) / 1 нэгж
Бизнесийн үйлчилгээний хэсгийн гүйцэтгэх захирлын ажлын алба
■ Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний бизнес хэлтэс   Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний бизнес төлөвлөлтийн нэгж, 
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний бизнес хөгжүүлэлтийн нэгж   Мэдээллийн технологийн төлөвлөлтийн нэгж

БИЗНЕСИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ 

Бизнесийн үйлчилгээний хэсэг нь корпорацийн 
мэдээллийн технологийн ерөнхий стратегиас эхлээд 
тус бүрийн стратеги, төлөвлөлт, хөгжүүлэлт, ашиглалт 
хүртэлх бүх үйл ажиллагааг хариуцдаг. Бизнесийн орчны 
өөрчлөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлс олширч, даяаршил, 
цахим технологийн дэвшлээс үүдэн компанийн үйл 
ажиллагаан дахь мэдээллийн технологийн хэрэглээ 
улам өсөж, бизнесийн цар хүрээгээ тэлэхэд илүү үр 
ашигтай мэдээллийн технологийн хэрэглээ зайлшгүй 
хэрэгтэй болж байна. Тус хэсэг нь консалтинг, мэдээллийн 

технологийн систем болон дэд бүтцээр дамжуулан, 
Мицубиши Корпорацийн групп компаниуд болон 
харилцагч компаниудын үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, үйл 
ажиллагааны шинэчлэл, бизнес хөгжүүлэлтийг дэмжин 
ажилладаг. Мөн түүнчлэн мэдээллийн технологийн 
хэрэгцээний томоохон өөрчлөлтөд нийцүүлэн, хамгийн 
сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, 
байнгын сайжруулалт хийж байгаа нь компанийн 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, бизнесээ өргөжүүлэхэд 
хувь нэмэр оруулж байна. 

Мицубиши Корпорацийн групп компаниуд болон өөрийн харилцагчдад тулгарч буй асуудлыг 
шийдвэрлэх, бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулах, компанийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд охин компаниудаараа дамжуулан консалтинг, систем хөгжүүлэлт, ашиглалт, аутсорсинг 
зэрэг мэдээллийн технологийн цогц үйлчилгээг хүргэж байна. Түүнчлэн сүүлийн үеийн 
дэвшилтэт мэдээллийн технологийг шинээр нэвтрүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх хэлбэрээр 
мэдээллийн технологитой холбоотой бизнесээ өргөжүүлэн хөгжүүлж байна.
◦  Системийн инженерчлэл, аутсорсингийн бизнес 
◦  Консалтинг, бизнес процессийн аутсорсинг
◦  Дэвшилтэт мэдээллийн технологийг шинээр  нэвтрүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ
◦  Гадаад (автомашин, Азийн зах зээл, жижиглэн худалдаа), дотоод дахь охин болон хараат 

компаниудад зориулсан мэдээллийн технологийн үйлчилгээ
◦  Энэтхэгийн Tata Consultancy Services (TCS) компанитай хамтарсан үйл ажиллагаа

Мэдээллийн технологийн төлөвлөлтийн нэгж 
Мицубиши Корпорацийн мэдээллийн технологийн систем, дэд бүтэц зэрэг нийт корпорацийн мэдээллийн технологийн бодлогын стратеги 
төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, зарлагын удирдлагыг хариуцдаг. Мөн групп компаниудын бизнесийн хэрэгцээний өөрчлөлт, даяаршил, 
технологийн хувьсалтай уялдуулан нийт корпорацийн бодлогыг групп компаниуддаа нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ мэдээллийн технологийн 
дотоод хяналт, мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Мэдээллийн 
технологийн 

үйлчилгээний 
бизнес хэлтэс

Tata Consultancy Services-тэй хамтарсан компани 
байгуулав.

Мицубиши Корпораци болон Энэтхэгийн олон улсын мэдээллийн 
технологийн үйлчилгээний хамгийн том компани болох Tata Consultancy 
Services (TCS) нь Япон дахь мэдээллийн технологийн үйлчилгээний 
бизнесээ нэгтгэн, Tata Consultancy Services Japan-г хамтран байгуулсан.

Хамтарсан компани нь IT Frontier Corporation (ITF, Мицубиши 
Корпорацийн 100% охин компани), Tata Consultancy Services-ийн Япон 
дахь салбар компани болон Nippon TCS Solution Center Limited (Мицубиши 
Корпораци болон TCS-н хамтарсан компани) гэсэн 3 компанийг нэгтгэсэн 
ба 2014 оны 7 сарын 1-нд үйл ажиллагаагаа эхлэв. Хамтарсан компанийн 
51%-г TCS, үлдсэн 49%-г Мицубиши Корпораци эзэмшдэг.

Шинэ компани нь Мицубиши Корпораци болон ITF-ийн Японы зах 
зээл дэх ноу-хау, харилцагчидтай харилцах туршлагаа ашиглан, дэлхийн 
дахинд бизнесээ өргөжүүлж буй TCS-ийн мэдээллийн технологийн 
үйлчилгээг өрсөлдөх чадвар бүхий үнээр санал болгож байна. Мөн Японы 
компаниуд гадаадын зах зээлд гарахад нь мэдээллийн технологийн 
түргэн шуурхай, оновчтой үйлчилгээг санал болгож, гадаадад шинэ 
бизнесээ эхлүүлэхэд нь найдвартай дэмжиж ажиллана.

Орчин үеийн, Хүчирхэг төвлөрсөн дата төв 
байгуулав

Хотын төв хэсэгт анх удаа бүрэн агааржуулалтын системтэй, 
газар хөдлөлтөд тэсвэртэй, орчин үеийн төхөөрөмж бүхий 
шинэ дата төв байгуулав. 30 жилийн турш хэрэглэгчдийнхээ үнэ 
цэнэтэй мэдээллийг хадгалж хамгаалж ирсэн туршлага дээрээ 
нэмээд байгалийн гамшиг, хүрээлэн буй орчин, аюулгүй байдалд 
анхаарсан өндөр нэмүү өртөг бүхий үйлчилгээг санал болгож 
байна.
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Байгаль орчны 
бизнесийн 

хэлтэс

Дэд бүтцийн 
бизнесийн 

хэлтэс 

Шинэ энерги, 
эрчим хүчний 

бизнесийн 
хэлтэс

Анх корпорацийн ерөнхийлөгчийн шууд удирдлага 
дор байгуулагдсан Байгаль орчин, дэд бүтцийн 
бизнес хөгжүүлэлтийн хэсэг нь  2013 оны 7 сард 
бүтцийн өөрчлөлт хийн, Байгаль орчны, Шинэ 
энерги, эрчим хүчний, Дэд бүтцийн гэсэн 3 хэлтсээс 
бүрдсэн Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес групп 
болон шинэчлэгдсэн. Тус групп нь эрчим хүч, ус, 
тээвэр болон бусад аж үйлдвэрийн суурь болсон 
дэд бүтцийн салбарт худалдаа, бизнесийн үйл 
ажиллагааг эрхэлдэг. Тухайлбал дэлхийн дулаарлыг 
бууруулах, эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахад 
хувь нэмэр оруулах үүднээс сэргээгдэх эрчим хүчний 
бизнес, мөн эрчим хүчний хураагуур болон байгальд 
ээлтэй автомашиныг өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд 

зайлшгүй шаардлагатай литийн ион батарейн 
үйлдвэрлэл зэрэг үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулж 
байна.

Нийтэд хүртээмжтэй, өсөх ирээдүйтэй салбар дахь 
бизнесийн үйл ажиллагаагаараа дамжуулан урт 
хугацаанд тогтвортой ашиг орлогын үндэс суурийг 
бэхжүүлж, компанийн үнэ цэнийг дээшлүүлэхийн 
хамтаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангахад 
хувь нэмрээ оруулахыг зорьж байна. Нийгмийн 
тогтвортой байдлыг хангахын тулд алсын хараатай 
байж, байгаль орчиндоо анхааран, цаашид илүү 
олон хүн илүү бага нөөц баялгаар оршин тогтноход 
шаардлагатай технологи, тогтолцоо, механизмыг 
бүрдүүлэх нь чухал юм.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, 
ДЭД БҮТЦИЙН БИЗНЕС ГРУПП 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЦИЙН БИЗНЕС ГРУППЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Индонези дахь дэлхийн томоохон газрын гүний 
дулааны станцуудын нэг болох 230МВ-н хүчин 
чадалтай Wayang Windu дулааны цахилгаан станцыг 
эзэмшдэг Star Energy Geothermal компанийн 20%-ийг 
Мицубиши Корпораци эзэмшдэг.

Мицубиши Корпорацийн хөрөнгө оруулалт бүхий 
Испани улсын Валенсиа боомт дахь контейнерын 
терминал.

2013 оны 11 сард Robert Bosch, GS Yuasa International-
тай хамтран Германы Штуттгарт хотод Lithium Energy 
and Power KG компанийг байгуулж, цахилгаан машины 
батарейн худалдаа болон литийн ион батарейн шинэ 
технологийн хөгжүүлэлтийг хийж эхлэв.

◦  Литийн ион батарейн бизнес
◦  Неодим соронзын бизнес
◦ Байгаль орчны салбар дахь шинэ  
      бизнесийн хөгжүүлэлт, менежмент

◦ 	 Гадаад болон дотоодын эрчим хүчний 
бизнес

◦ 	 Эрчим хүчний эх үүсвэрт түшиглэн 
эрчим хүч үйлдвэрлэх бизнес

◦   Гадаад дахь эрчим хүч дамжуулах 
шугамын бизнес

◦ 	 Эрчим хүчний үүсгүүр, дамжуулагч 
болон хувиргагчийн экспорт, импорт

◦ 	 ESCO* бизнес  
◦ 	 Бүс нутгийн дулаан хангамжийн бизнес

*ESCO: Энергийн үйлчилгээний компани

◦   Усны дэд бүтэцтэй холбоотой бизнес 
◦  Төмөр зам, далайн боомт, нисэх 

онгоцны буудалтай холбоотой бизнес
◦  Нефть, хий, химийн аж үйлдвэртэй 

холбогдох тоног төхөөрөмж болон 
үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлтийн 
зориулалт бүхий FPSO усан онгоцны 
чартерын бизнес

◦  Төмөрлөг, өнгөт металл, цементийн 
үйлдвэртэй холбоотой тоног 
төхөөрөмж 
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БҮТЭЦ: 3 хэлтэс (14 бизнесийн нэгж)
Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнесийн группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба, Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнесийн группын 
захиргааны хэлтэс 
■ Байгаль орчны бизнесийн хэлтэс　Байгаль орчинд ээлтэй энергийн бизнесийн нэгж, Байгаль орчинд ээлтэй соронзонгийн 
бизнесийн нэгж, Байгаль орчны судалгаа хөгжлийн бизнесийн нэгж　■ Шинэ энерги, эрчим хүчний бизнесийн хэлтэс　Европ, 
Африк, Ойрхи Дорнодын эрчим хүчний  бизнесийн нэгж, Америкийн эрчим хүчний бизнесийн нэгж, Ази, Номхон далайн эрчим 
хүчний бизнесийн нэгж, Дотоодын эрчим хүчний нэгж, Гадаад дахь эрчим хүч үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийн нэгж, Эрчим хүч 
дамжуулах бизнес, Дотоодын эрчим хүчний түгээлтийн бизнесийн нэгж　■ Дэд бүтцийн бизнесийн хэлтэс 　Усны бизнесийн нэгж, 
Зам тээвэр, дэд бүтцийн бизнесийн нэгж, Инженерчлэлийн бизнесийн нэгж, Аж үйлдвэрийн төслийн нэгж

2013 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа дэлхийн хамгийн томд тооцогдох 
далай дээрх салхин ЦС болон Их 
Британийн  арлыг холбосон, London Array 
далайн ёроолоор цахилгаан дамжуулах 
шугамын дэд станц.
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Мицубиши Корпораци нь өөрийн 100 
хувийн охин компани болох нисэх онгоцны 
лизингийн “MC Aviation Partners” зэргээр 
дамжуулан иргэний нисэхийн үйлчилгээний 
бизнесийг тив дамнан эрчимтэй хөгжүүлж 
байна.

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН 
САНХҮҮГИЙН БИЗНЕС ГРУПП

Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес групп нь Мицубиши 
Корпорацийн аж үйлдвэрийн салбарт өнөөг хүртэл хуримтлуулж 
ирсэн ноу-хау, дэлхий даяарх сүлжээгээ ашиглан, бодит хөрөнгө болон 
бизнесийн салбарт "Бүтээн байгуулалт-Худалдаа", "Эзэмших-Удирдах", 
"Хөрөнгийн менежмент" гэсэн 3 төрлийн үйл ажиллагааг хослуулан, 
аж үйлдвэрийн санхүүжилт болон хөрөнгө оруулагчдын эрэлхийлж 
буй боломжит зах зээлийн хүрээг тэлэх замаар аж үйлдвэрийн 
санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж байна. 
Тухайлбал, санхүүгийн уламжлалт загварыг Мицубиши Корпорацийн 
давуу талд суурилан хөгжүүлж, хөрөнгийн менежмент, дэд бүтэц 
болон компанийн санхүүжилт, лизинг зэрэг салбарт санхүүгийн 
шинэ бизнесийг бий болгож байна. Түүнчлэн худалдаа үйлчилгээний 
байгууламж, ложистик төв, орон сууцны барилга зэрэг үл хөдлөх 
хөрөнгийн хөгжүүлэлт болон ложистикийн салбарт бизнесийн шинэ 
шийдлийг санал болгодог.
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АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САНХҮҮГИЙН БИЗНЕС ГРУППЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Аж үйлдвэрийн 
санхүүгийн 
бизнесийн 

хэлтэс 

◦ Дэд бүтцийн санхүүгийн бизнес 
◦ 	Автомашины лизинг зэрэг дотоод, 

гадаад дахь лизингийн бизнес 
◦ 	Нисэх онгоцны лизинг, нисэх онгоцны 

хөдөлгүүрийн лизинг зэрэг иргэний 
нисэхтэй холбоотой бизнес 

Ложистикийн 
хэлтэс 

◦ 	Д о т о о д ,  г а д а а д ы н  с үл ж э э г э э 
ашигласан ложистикийн цогц бизнес 

◦ 	Задгай ачаа тээврийн усан онгоцны 
эзэмшил, ашиглалтын бизнес

◦ 	Ложистикийн салбар дахь шинэ 
шийдлийн бизнес

◦ 	Ложистикийн консалтинг

Үл хөдлөх 
хөрөнгийн 
хөгжүүлэлт, 
барилгын 
бизнесийн 

хэлтэс 

◦ 	Үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлтийн 
бизнес 

◦ 	Барилга,  үл хөдлөх хөрөнгөтэй 
холбоотой шинэ шийдлийн бизнес

Хөрөнгийн 
менежментийн 

бизнесийн 
хэлтэс 

◦ Үл хөдлөх хөрөнгийн сан байгуулах 
б о л о н  т эд г э э р и й н  х ө р ө н г и й н 
м е н е ж м е н т,  б у с а д  х о л б о гд о х 
санхүүгийн бизнес 

◦ Х у в и й н  х ө р ө н г ө  о р у у л а л т ы н 
менежментийн бизнес

◦ Бусад бодит хөрөнгийн бизнесийн 
менежментийн бизнес 

Mitsubishi Corporation LT, Inc-ийн Япон улсын 
Ёкохама хот дахь Кэйхин ложистикийн төв 

Diamond Realty Investments компанийн бүтээн 
байгуулсан, АНУ дахь орон сууц. 

MC Aviation Partners нь Токио, Лос Анжелес, 
Дублинд төвтэй бөгөөд нисэх онгоцны лизингийн 
бизнесийг цогцоор нь хөгжүүлж байна. (Дээрх нь 
компьютер график зураг) 

Japan Retail Fund Investment Corporation-ийн 
эзэмшдэг GYRE цогцолборын үйл ажиллагааг 
Мицубиши Корпорацийн охин компани гардан 
явуулдаг. 

БҮТЭЦ: 4 хэлтэс (12 бизнесийн нэгж)  
Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба, Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес группын захиргааны 
хэлтэс
■ Хөрөнгийн менежментийн бизнесийн хэлтэс　Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн бизнесийн нэгж, Хөрөнгийн менежментийн 
бизнес хөгжүүлэлтийн нэгж,  Компанийн санхүүгийн нэгж　■ Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнесийн хэлтэс 　Дэд бүтцийн 
санхүүгийн бизнесийн нэгж, Лизингийн бизнесийн нэгж, Иргэний нисэхийн бизнесийн нэгж　■ Үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлт, 
барилгын бизнесийн хэлтэс 　Арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлтийн нэгж, Хот байгуулалтын бизнесийн нэгж, Барилгын 
бизнесийн нэгж　■ Ложистикийн хэлтэс 　Ложистикийн бизнесийн нэгж, Задгай ачаа тээвэрлэгч усан онгоцны бизнесийн нэгж, 
Ложистикийн шинэ шийдлийн нэгж
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Сахалин II LNG

Габон
Хайгуул/Ашиглалт/Олборлолт
(түүхий нефть) Бруней LNG

Танггу LNG

Донгги-Сеноро LNGМалайз LNG 

MEDCO компани дахь 
хөрөнгө оруулалт

Кангеан
Ашиглалт/Олборлолт

(түүхий нефть/байгалийн хий)

Папуа-Шинэ Гвиней
Хайгуул/Ашиглалт
(байгалийн хий)

Их Британи Хойд тэнгис
Ашиглалт/Олборлолт

(түүхий нефть)

Либери 
Хайгуул

(түүхий нефть) Оман LNG

Ирак SGU 

Ирак
Олборлолт

(түүхий нефть)

Канад
Занарын хий Ашиглалтын 

төсөл 

Камерон LNG

АНУ Мексикийн булан
Ашиглалт/Олборлолт
(түүхий нефть)

Ангола
Ашиглалт/Олборлолт

(түүхий нефть)

Брауз LNG 

Вийтстоун LNG

North West Shelf LNG

Кимбэрли
Хайгуул

(түүхий нефть/байгалийн хий)

Венесуэл
Мазут ашиглалт
(түүхий нефть)

Мьянмар
Олборлолт
(түүхий нефть, байгалийн хий)

LNG БУЮУ ШИНГЭРҮҮЛСЭН БАЙГАЛИЙН ХИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙН ХЭЛХЭЭ

Бруней
Малайз

Австрали
Орос

Индонез 
Оман г.м.

ЭНЕРГИЙН БИЗНЕС ГРУППЫН ГАДААД ДАХЬ ГОЛ ТӨСЛҮҮД 

Байгалийн баялаг 
бүхий улс

Түүхий эд Шингэрүүлэх 
үйлдвэр 

Ложистик Борлуулалт

Хайгуул 
Ашиглалт 

Олборлолт
LNG үйлдвэрлэл

LNG зөөвөрлөгч 
усан онгоцны 

тээвэр

Япон болон 
гадаадын зах 

зээл

Япон улсын Фүкүшима мужид байрлах Onahama 
Petroleum Co.-д түүхий нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн 
хүлээн авч хадгалдаг. 

Хятадын Жянсү мужид хөнгөн цагаан хайлуулах 
зориулалттай анодын хамтарсан үйлдвэр байгуулав.

Индонези улсын Зүүн Жава тэнгист орших Кангэан 
ордын байгалийн хийн ашиглалт, олборлолтын 
талбай

ЭНЕРГИЙН БИЗНЕС ГРУПП
Энергийн бизнес групп нь аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх, 

иргэдийн ахуйг дээшлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай 
гэрэл, дулаан, эрчим хүчний эх үүсвэр болох байгалийн 
хий (LNG буюу шингэрүүлсэн байгалийн хий орно), 
түүхий нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, LPG буюу 
шингэрүүлсэн нефтийн хий, нефтийн кокс, нүүрсний кокс, 
нүүрстөрөгчийн бүтээгдэхүүн гэх мэт хий, шингэн, хатуу 
шинж чанар бүхий бүх төрлийн энергийн эх үүсвэртэй 
холбоотой бизнес эрхэлж байна. Тус группын бизнес 
модель нь хий, нефтийн хайгуул, ашиглалт, олборлолтын 

бизнес, байгалийн хийг шингэрүүлэх төслийн хөрөнгө 
оруулалт, гурван талт гадаад худалдаа, импортын бизнес, 
дотоод дахь худалдаа болон жижиглэн худалдааны 
бизнес зэрэг түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн 
боловсруулах хүртэлх үнэ цэнийн хэлхээний бүх салбар 
хүрээг хамардаг. Мөн энергийн үр ашигтай хэрэглээ 
болон байгаль орчныг хамгаалах үүднээс GTL буюу 
байгалийн хийн шингэрүүлсэн түлш болон био хий гэх мэт 
шинэ төрлийн энергийн бизнесийн салбарт ч хүчээ сорьж 
байна. 

16



БҮТЭЦ: 4 хэлтэс (23 бизнесийн нэгж) 
Энергийн бизнес группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба, Энергийн бизнес группын захиргааны хэлтэс  
■ Газрын тос, хийн хайгуул, ашиглалтын бизнесийн хэлтэс 　Ази дахь хайгуул, олборлолтын бизнесийн нэгж, Европ, Африк дахь 
хайгуул олборлолтын бизнесийн нэгж, Америк, Номхон далайн арлууд дахь хайгуул, олборлолтын бизнесийн нэгж　■ Байгалийн хийн 
бизнесийн хэлтэс 　Бруней дэх байгалийн хийн бизнесийн нэгж, Малайз дахь байгалийн хийн бизнесийн нэгж, Австрали дахь байгалийн 
хийн бизнесийн нэгж, Индонез Танггугийн бизнесийн нэгж, Ойрх Дорнод дахь байгалийн хийн бизнесийн нэгж, Орос дахь байгалийн 
хийн бизнесийн нэгж, Америк дахь байгалийн хийн бизнесийн нэгж, Донгги-Сенорогийн бизнесийн нэгж, Занарын хийн бизнесийн нэгж, 
LNG бизнес, худалдааны нэгж　■ Нефтийн бизнесийн хэлтэс 　Түүхий нефтийн нэгж, Нефтийн бүтээгдэхүүний нэгж, Аж үйлдвэрийн 
түлшний нэгж, Эрчим хүчний түлшний нэгж, Нефтэн түүхий эдийн нэгж　
■ Нүүрстөрөгч , шингэрүүлсэн нефтийн хийн бизнесийн хэлтэс 　Нүүрстөрөгч түүхий эдийн нэгж, Нефтийн коксын нэгж, Хөнгөн 
цагааны нүүрстөрөгчийн түүхий эдийн бизнес нэгж, Тусгай нүүрстөрөгч болон бал чулууны бизнесийн нэгж, LPG бизнесийн ерөнхий нэгж 

Занарын хий ашиглалтын төсөл (Канад)
Канад улсын Бритиш Колумб мужийн Кордовад 
2010 оноос, Монтнид 2012 оноос тус тус занарын 
хийн олборлолт, ханган нийлүүлэлтийн бизнесийг 
эхлүүлж, энэхүү бизнесдээ тулгуурлан Япон 
болоод бусад улсыг байгалийн хийгээр хангахаар 
зорьж байна.ЭНЕРГИЙН БИЗНЕС ГРУПП

17



МЕТАЛЛЫН ГРУПП
Металлын групп нь хар төмөрлөгийн түүхий эд, бүтээгдэхүүн, 

өнгөт металл зэрэг өргөн хүрээг хамарсан үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Тус групп нь дэлхийн зах зээлд өндөр чанар бүхий түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг найдвартай бөгөөд тогтвортой ханган нийлүүлснээр 
дэлхий даяар баялаг нийгмийг цогцлооход хувь нэмрээ оруулж 
байна. Ашигт малтмалын салбарын хувьд, дэлхийн эдийн засгийн 
өсөлтийг дагаад эрэлт нь тогтвортой нэмэгдэх хандлагатай коксжих 
нүүрс, эрчим хүчний нүүрс, төмрийн хүдэр, зэс, зэвэрдэггүй гангийн 
түүхий эд гэсэн металл ашигт малтмалын төслүүдэд идэвхтэй хөрөнгө 
оруулалт хийж байна. Мөн цагаан алт, паллади зэрэг үнэт металлын 
салбарт ч үйл ажиллагаа явуулдаг. Худалдааны үйл ажиллагааны 
хувьд, Metal One-аар дамжуулан хар төмөрлөгийн бүтээгдэхүүний 
бизнес, мөн 2013 оны 4-р сард байгуулагдсан Mitsubishi Corporation 
RtM International, Mitsubishi Corporation RtM Japan-аар дамжуулан 
хар төмөрлөгийн түүхий эд болон өнгөт металлын бизнес эрхэлдэг. 
Эдгээр компаниудынхаа чанарын өндөр түвшний ажил үйлчилгээнд 
тулгуурлан түүхий эд болон завсрын бүтээгдэхүүн зэргийг ханган 
нийлүүлэх тогтолцоог бататган бэхжүүлэхээр ажиллаж байна. Цаашид 
салбар тус бүр дэх хэрэглэгчдийн хэрэгцээг оновчтой тодорхойлж, 
дэлхийн зах зээлд нийцсэн бизнесийг хөгжүүлснээр ашиг орлого 
болоод бизнесийн үнэ цэнээ дээд цэгт нь хүргэхээр зорьж байна. 

БҮТЭЦ: 3 хэлтэс (8 бизнесийн нэгж) 
Металлын группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба, Металлын группын захиргааны хэлтэс
■ Төмөрлөг бүтээгдэхүүний хэлтэс 　Metal One бизнесийн нэгж, Автомашины сэлбэгийн бизнесийн нэгж
■Металл ашигт малтмалын худалдааны хэлтэс 　RtM бизнес нэгж
■Металл ашигт малтмалын хэлтэс 　Төмрийн хүдрийн бизнесийн нэгж, MDP бизнесийн нэгж, Үндсэн металлын бизнесийн нэгж, 
Хөнгөн цагааны бизнесийн нэгж, Зэвэрдэггүй гангийн түүхий эдийн бизнесийн нэгж

BMA (Австрали)
Дэлхийн коксжих нүүрсний 
томоохон үйлдвэрлэгч болох 
ВМА нь жилд 60 сая тонн нүүрс 
олборлодог бөгөөд энэ нь далай 
дээрх нийт нүүрсний худалдааны 
30 орчим хувийг эзэлж байна.
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Boyne
(Австрали)

Ulan
(Австрали)

Clermont
(Австрали)

AREVA Resources Australia
(Австрали)

Crosslands Resources
(Австрали)

Oakajee Port & Rail
(Австрали)

Hernic Ferrochrome
(Өмнөд Африк)

Kintyre
(Австрали)

Gresik
(Индонез)

Warkworth/Coal & Allied
(Австрали)

BMA
(Австрали)

Weda Bay
(Индонез) Antamina

(Перу)

IOC
(Канад)

West McArthur
(Канад) 

Marathon
(Канад)

JCU
(Japan Canada Uranium)

(Канад)АРЕВА Монгол
 (Монгол) 

PACIFIC METALS CO., LTD.
(Япон)

Escondida
(Чили)

CAP (Чили)

Los Pelambres
(Чили)

Anglo American Sur S.A.
(Los Bronces, etc)

(Чили)

Quellaveco
(Перу)

Albras
(Бразил)

Mozal
(Мозамбик)

Furuya Metal
(Япон)

CMP (Чили)

■Коксжих нүүрс
■Төмрийн хүдэр 
■Никель, Хром

■Зэс
■Хөнгөн цагаан
■Уран 

■PGM (Цагаан алтны бүлгийн металлууд) 
 ○                           Олборлолт эхэлсэн төсөл 
 ☆  Хайгуул / ашиглалтын төсөл 

МЕТАЛЛЫН ГРУППЫН ҮНЭ ЦЭНИЙН ХЭЛХЭЭ

МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ 

Ашигт малтмал Түүхий эдийн ханган 
нийлүүлэлт Үйлдвэрлэл Боловсруулалт, 

түгээлт, борлуулалт Эцсийн 
хэрэглэгчид 

Хар төм
өрлөг 

Ө
нгөт м

еталл 

Коксжих нүүрс, эрчим хүчний нүүрс,
төмрийн хүдэр 

BMA (коксжих нүүрс) 
IOC (төмрийн хүдэр) 
CMP (төмрийн хүдэр) 
Warkworth (эрчим хүчний нүүрс) 
Clermont (эрчим хүчний нүүрс

Зэс, хөнгөн цагаан, 
PGM никель, хром г.м. 

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

Төмрийн үртэс 
Metal One Structural 
  Steel & Resource Corporation

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan
Triland Metals

Төгс мөчлөгт гангийн үйлдвэрлэл 
Цахилгаан нуман зуух үйлдвэрлэгч 

Kyushu Steel
Shinkansai Steel гэх мэт.

Нимгэн зузаан хавтан, ган 
хоолой тусгай ган, төмөр 
утас г.м.

Зэс утас, зэс бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчид,
хавтгайлагч ган цутгамалын цех, 
үнэт металл боловсруулах 
үйлдвэр, бусад үйлдвэрлэгчид 

Гулдмай 
Өнгөт металлын бүтээгдэхүүн
Зэвэрдэггүй бүтээгдэхүүн г.м. 

Metal One
Isuzu Corporation
Metal One Steel Service
Keiyo Blanking Kogyo
Coilplus   MSAT   ISTW гэх мэт.

Автомашины эд анги үйлдвэрлэгч 　 　
　DMET, Hirotec Australia

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

TATA TOYO RADIATOR
T.RAD Czech s.r.o
Qingdao Toyo Heat Exchanger
Toyo Radiator Zhongshan etc.

Усан онгоц үйлдвэрлэгчид 

Газрын тос, хийн компаниуд

Эрчим хүчний компаниуд

Барилгын компаниуд

Автомашин үйлдвэрлэгчид

Тоног төхөөрөмж

Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл 

үйлдвэрлэгчид

Лааз үйлдвэрлэгчид

Цахилгааны утас үйлдвэрлэгчид

Ундны үйлдвэрлэгчид

Үнэт эдлэл үйлдвэрлэгчид

Хөрөнгө оруулалт Худалдаа (түгээлт, боловсруулалт, борлуулалт) 

Anglo American Sur (зэс) 
Escondida (зэс) Los Pelambres (зэс) 
Antamina (зэс) Mozal (хөнгөн цагаан) 
Boyne (хөнгөн цагаан) 
Marathon (PGM) Hernic (хром) гэх мэт.  

Metal One нь дотоод болон гадаадад 
70 гаруй салбар, үйлчилгээний төвтэй 
бөгөөд гангийн боловсруулалт, 
хадгалалт, нийлүүлэлт зэрэг цогц 
үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Металл ашигт малтмалын худалдааны 
бизнесийг ерөнхийлөн гүйцэтгэх охин 
компани Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte-г Сингапур улсад 
байгуулав. 

MDP-ийн BHP Billiton-той хамтарсан 
Австрали улс дахь нүүрс олборлолтын 
компани BMA (BHP Billiton Mitsubishi 
Alliance) нь илүү бүтээмж өндөртэй 
ү й л д в э р л э л  я в у у л а х  з а м а а р 
олборлолтоо нэмэгдүүлж байна. 

Чили улсын Escondida нь жилд 1 сая 
тонноос доошгүй зэс олборлодог бөгөөд 
цаашид 50 гаруй жил тасралтгүй үйл 
ажиллагаа явуулах нөөц бүхий дэлхийн 
хамгийн том зэсийн уурхай юм. 

Усан онгоц үйлдвэрлэгчид 

Газрын тос, хийн компаниуд

Эрчим хүчний компаниуд

Барилгын компаниуд

Автомашин үйлдвэрлэгчид

Тоног төхөөрөмж

Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл 
үйлдвэрлэгчид

Лааз үйлдвэрлэгчид

Цахилгааны утас үйлдвэрлэгчид

Ундны үйлдвэрлэгчид

Үнэт эдлэл үйлдвэрлэгчид
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ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ГРУППЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Усан онгоц, 
сансар, агаарын 

бизнесийн хэлтэс

◦ 	Усан онгоц, далай дээрх байгууламж, усан 
онгоцны зориулалттай тоног төхөөрөмж 
зэргийн худалдаа, санхүүжилт, усан онгоцны 
эзэмшил, менежментийн бизнес 

◦ 	Сансрын технологийн хөгжүүлэлт, ашиглалттай 
холбоотой бизнес ,  хиймэл дагуулын 
тандалтын зураг дүрслэлийн худалдаа

◦ 	Япон улсын Батлан хамгаалах яаманд 
зориулсан нисэх онгоц болон батлан 
х а м г а а л а х ы н  т ө р ө л  б ү р и й н  т о н о г 
төхөөрөмжийн худалдаа 

Автомашины 
бизнесийн 

хэлтэс

◦ 	Автомашины экспорт (машин, угсрах эд 
анги, сэлбэг) 

◦ Гадаад дахь үйлдвэрлэл, худалдааны 
бизнес

◦ 	Автомашины лизингийн бизнес 

Аж 
үйлдвэрлэлийн 

тоног 
төхөөрөмжийн 

хэлтэс

◦ 	Цахилгаан ба урсдаг шатны экспорт, гадаад 
худалдаа, засвар үйлчилгээ 

◦ 	Аж үйлдвэр болон хөдөө аж ахуйн тоног 
төхөөрөмжийн худалдаа

◦ 	Тоног төхөөрөмжийн түрээсийн бизнес, уул 
уурхайн тоног төхөөрөмжийн худалдаа

Исүзүгийн 
бизнесийн 

хэлтэс

◦ 	Гадаад дахь үйлдвэрлэл, худалдааны 
бизнес 

◦ 	Гадаад дахь автомашины лизинг, засвар 
үйлчилгээтэй холбоотой бизнес

◦ 	Тайланд ,  Япон улсаас автомашин 
экспортлох бизнес (машин, угсрах эд анги, 
сэлбэг)

Nikken Corporation-аар дамжуулан, барилга болон 
үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн түрээс, 
худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг.

Индонез улс дахь автомашины бизнес нь, KTB 
тэргүүтэй компаниудаар дамжуулан автомашины 
лизингийн үйлчилгээ зэргээр үнэ цэнийн хэлхээгээ 
бэхжүүлэн бизнесээ өргөжүүлж байгаа.

Тайланд улсад 2013 оны 10 сарын 31-нд Исүзүгийн 
пикап тракийн шинэчлэгдсэн SUV загварыг 
танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулав.

Тус корпорациас хөрөнгө оруулсан, 
сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи 
бүхий “Саяэндо” загварын байгалийн 
шингэрүүлсэн хийн ачааны усан 
онгоцыг 2014 оноос ашиглаж эхлэх 
төлөвлөгөөтэй байна. (Зургийг Mitsubishi 
Heavy industries.,Ltd -ээс ) (дээд тал) 
Өндөр нарийвчлалтай зураг дүрслэлийн 
хиймэл дагуул GeoEye-1 (баруун тал) ©DigitalGlobe,	Inc.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ГРУПП
Тоног төхөөрөмжийн групп нь "Аж үйлдвэрийн 

тоног төхөөрөмж", "Усан онгоц", "Батлан хамгаалах, 
сансар","Автомашин" зэрэг бизнесийн талбарт 
үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөөс эхлээд, хөдөө аж 
ахуй, барилга, уул уурхайн тоног төхөөрөмж, цахилгаан 
шат болон урсдаг шат, усан онгоц, автомашин, сансар 
агаарын хөлөгтэй холбоотой өргөн хүрээний салбарыг 
хамарсан тоног төхөөрөмжийн бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг. Дээрх салбарууд дахь хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч, 
хамтрагчидтайгаа өнөөг хүртэл бий болгосон харилцаа, 

хамтын ажиллагаа, хуримтлуулсан мэдлэг туршлагаараа 
дамжуулан зах зээл болон хэрэглэгчдийн хэрэгцээг 
мэдэрч, бизнесийн орчны өөрчлөлтөд нийцүүлэн, 
дэлхийн өнцөг булан бүрт бизнесээ өргөжүүлж байна. 
Сүүлийн жилүүдэд тоног төхөөрөмжийн борлуулалт 
төдийгүй санхүүжилт, ложистик, хөрөнгө оруулалтын 
салбар руу үнэ цэнийн хэлхээгээ тэлэхийн зэрэгцээ, одоо 
хэрэгжиж буй бизнесээ улам бэхжүүлж, ирээдүйн ашгийн 
эх үүсвэр болох шинэ бизнесийг бий болгохоор ажиллаж 
байна.
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Усан онгоцны бизнес
Усан  онгоц ,  далай  дээрх 
б а й г у ул а м ж ы г  э з э м ш и х , 
ашиглах болон тэдгээрийн 
с а н х ү ү ж и л т,  х уд а л д а а н ы 
бизнесээр үнэ цэнийн хэлхээг 
бий болгож, усан онгоцтой 
холбоотой бизнесээ дэлхий 
д а х и н д  ө р г ө ж ү ү л э х э э р 
ажиллаж байна.

БҮТЭЦ: 4 хэлтэс (13 бизнесийн нэгж)
Тоног төхөөрөмжийн группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба, Тоног төхөөмжийн группын захиргааны хэлтэс
■ Аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн бизнесийн хэлтэс　Цахилгаан ба урсдаг шатны бизнесийн нэгж, Аж үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмжийн бизнесийн нэгж, Барилга, уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн нэгж　■ Усан онгоц, сансар, агаарын бизнесийн хэлтэс 
　Усан онгоцны нэгж, Задгай тэнгисийн болон хийн тээвэрлэлтийн усан онгоцны нэгж, Батлан хамгаалах болон сансар агаарын 
хөлгийн нэгж　■ Автомашины бизнесийн хэлтэс АСЕАН　Баруун өмнөд Азийн автомашины нэгж, Хойд Азийн автомашины нэгж, 
Европ, Ойрх Дорнод, Африкийн автомашины нэгж, Америк, Австралийн автомашины нэгж　■ Исүзүгийн бизнесийн хэлтэс 　
Исүзү АСЕАН нэгж, Исүзү Европ, Ойрх Дорнод, Америк болон Номхон далайн нэгж, Исүзү Азийн нэгж
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ХИМИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 
ГРУПП

Химийн бүтээгдэхүүний групп нь аж үйлдвэрийн давс, бордоо 
зэрэг өргөн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүн, хуванцар болон 
электроник материал зэрэг функциональ химийн бүтээгдэхүүн, 
хүнсний хими, эм болон химийн бордоо зэрэг биотехнологийн 
салбаруудад тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. Гол зах зээл болох 
нефть хими, аж үйлдвэрийн хими, энерги, автомашин, барилга, будаг, 
цавуу, цахилгаан хэрэгсэл, хагас дамжуулагч, харилцаа холбооны 
төхөөрөмж, нэхмэл эдлэл, бордоо, газар тариалан, мал аж ахуй, 
хүнс, хүнсний бүтээгдэхүүн, эм эмчилгээний хэрэгсэл, түгээлт зэрэг 
өргөн хүрээний салбарыг төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр 
хангах замаар баялаг нийгмийг цогцлооход хувь нэмрээ оруулж 
байна.Хувцас хунар, хоол хүнс, орон байр гэсэн амьдралын анхдагч 
хэрэгцээтэй салшгүй холбогддог химийн аж үйлдвэрийн салбарын 
онцлогийг ашиглан хэрэглэгчдээ сүүлийн үеийн хэрэгцээт мэдээллээр 
хангах замаар дэлхий даяарх үнэ цэнийн хэлхээгээ өргөжүүлсээр 
байна.

БҮТЭЦ: 4 хэлтэс (16 бизнесийн нэгж)
Химийн бүтээгдэхүүний группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба, Химийн бүтээгдэхүүний группын захиргааны хэлтэс, 
Финиксийн нэгж, Сауди нефть химийн бизнесийн нэгж
■ Өргөн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүний нэгдүгээр хэлтэс　Олефин болон үнэртний нэгж, Нефть химийн завсрын 
бүтээгдэхүүний нэгж, Полиэстерийн түүхий эдийн нэгж, Хлор шүлтийн нэгж　■ Өргөн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүний 
хоёрдугаар хэлтэс　Метанолын нэгж, Аммиакийн нэгж, Бордооны нэгж, Органик бус материалын нэгж　■ Функциональ 
химийн бүтээгдэхүүний хэлтэс　Нийлэг хуванцрын нэгж, Поливинилхлоридын нэгж, Функциональ материалын нэгж, Тусгай 
хэрэгцээний химийн бүтээгдэхүүний нэгж　■ Биотехнологийн хэлтэс 　Тусгай зориулалттай биохимийн нэгж, Биохимийн 
бүтээгдэхүүний нэгж

Мексик  улс  дахь  ESSA 
д а в с н ы  о р д  М е к с и к 
Улсын Засгийн Газартай 
хамтран байгуулсан ESSA 
компани нь наранд хатаан 
боловсруулдаг дэлхийн 
хамгийн том давсны ордыг 
эзэмшдэг бөгөөд Япон, 
Америк зэрэг улсуудад 
дээд зэргийн чанартай, 
цэвэр давсыг тогтвортой 
нийлүүлж байна. 
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Баглаа боодлын
материал 

Барилгын дотоод
заслын материал

Будаг, цавуу

Автомашин
Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл
Мэдээллийн технологи,
харилцаа холбоо

Гоо сайхан,
угаалгын бодис

Бордоо

Нэхмэл эдлэл

Эм зүй,
химийн бордоо

Хүнсний бүтээгдэхүүн

Диметилбензол　PC AROMATICS

Метанол　METOR

Аммиак

Поливинилхлоридын 
түүхий эд

Хлорид кали FOSFATOS

Фосфорын хүдэр 

Этилийн спирт

Худалдааны компани

Химийн бордоо
Mitsubishi Shoji Agri-Service

MC Ferticom

Полиэстерийн мяндас
PET хуванцар

Полиэтилен хуванцар
SHARQ

Хагас дамжуулагчийн химийн бүтээгдэхүүн, батарейн 
түүхий эд, билүүн чулуу, өнгөлгөөний материал
TOSOH HELLAS   DIA RESIBON

Функциональ хуванцар, нийлэг резин, 
будаг цавуу
Mitsubishi Shoji Chemical
THAI CHEMICAL

Нийлэг хуванцар бүтээгдэхүүн
Mitsubishi Shoji Plastics   KIBIKASEI
RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku   DM Color

Химийн бордооны түүхий эд, завсрын бүтээгдэхүүн
Liling Fine Chemicals　DECCAN

Био эм зүйн бүтээгдэхүүн FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Дарсны хүчлийн давс
CASTELLO

Малтит, Сорбит
 (сахар орлуулагч)

MTIS・STBC

Үйлдвэрлэлийн хуванцар

Поливинилхлорид (PVC) Аж үйлдвэрийн давс ESSA
Далайн 

нөөц 
баялаг 

Түүхий 
нефть

Ашигт 
малтмалын 

нөөц 

Ургамлын 
нөөц 

Байга-
лийн 
хий

Лигроин Этилен
Бензол
Ксилол Этиленгликоль 　SHARQ

Бүтээгдэхүүний
зах зээл

Үйлдвэрлэгч компани 

Түүхий эд Өргөн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүний 
нэгдүгээр хэлтэс 

Функциональ химийн бүтээгдэхүүний хэлтэс

 

Өргөн хэрэглээний химийн 
бүтээгдэхүүний 

хоёрдугаар хэлтэс 
Биотехнологийн 

хэлтэс 

Сахар орлуулагч, эмчилгээний хүнс, исгэгч охь,амтлагч 
Mitsubishi Shoji Foodtech　MC Food Specialties
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

(SHARQ)
(Саудын Араб)

Нефть химийн бизнес

TOSOH HELLAS
(Грек)

Батарейн түүхий 
эдийн бизнес

CASTELLO
(Испани)

Дарсны хүчлийн давс 
үйлдвэрлэлийн бизнес

Tri-Pack 
(Пакистан)

ВОРР хальсны үйлдвэрлэлийн 
бизнес

DECCAN
(Энэтхэг) 

Химийн бордооны түүхий эд, 
завсрын бүтээгдэхүүний 

захиалгат үйлдвэрлэлийн 
бизнес 

PC AROMATICS
(Малайз)

Нефть химийн түүхий эдийн бизнес

MTIS
(Тайланд)

Малтит үйлдвэрлэлийн бизнес

THAI CHEMICAL
(Тайланд)

Зөөлрүүлэгч болон цавуулаг 
бодисын үйлдвэрлэлийн бизнес

DIA RESIBON
(Thailand)

Өнгөлгөөний материал болон билүүн 
чулууны үйлдвэрлэлийн бизнес

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
(Хятад)

Химийн бордооны түүхий эд, 
завсрын бүтээгдэхүүний 

захиалгат үйлдвэрлэлийн бизнес

STBC
(Индонез)

Сорбит үйлдвэрлэлийн бизнес 

Kirin Miwon Foods
(Индонез)

Нуклейн хүчил болон кардлон 
үйлдвэрлэлийн бизнес

ESSA
(Mексик)

Давс үйлдвэрлэлийн бизнес

METOR 
(Венесуэл)

Метанол үйлдвэрлэлийн бизнес

FOSFATOS DEL PACIFICO
(Перу)

Фосфорын хүдэр олборлох, цахиур замган шавар,
тоосго үйлдвэрлэлийн бизнес

RIMTEC
(USA)

Поливинилхлоридын 
нэгдлийн бизнес 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies
 U.S.A.(АНУ)

Био эм зүйн бүтээгдэхүүний захиалгат үйлдвэрлэлийн бизнес 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK 
(Их Британи)

Био эм зүйн бүтээгдэхүүний захиалгат үйлдвэрлэлийн бизнес

● Өргөн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүний хоёрдугаар хэлтэс 
● Функциональ химийн бүтээгдэхүүний хэлтэс, Биотехнологийн хэлтэс  

DM Color
(Mексик)

Хуванцар нэгдэл 
үйлдвэрлэл, 

худалдааны бизнес

ХИМИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГРУППЫН ҮНЭ ЦЭНИЙН ХЭЛХЭЭ

ГАДААД ДАХЬ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ТОМООХОН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ КОМПАНИУД 

Малайз, Японы хамтарсан Petronas 
Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. компани 
нь жилд 540,000 тонн диметилбензол, 
200,000 тонн бензол үйлдвэрлэх хүчин 
чадалтай.

Хүнсний хуванцар сав үйлдвэрлэгч 
Японы хөрөнгө оруулалттай компаниуд 
дундаас зөвхөн Chuo Kagaku Co., Ltd. 
нь Хятадад таван үйлдвэртэй бөгөөд 
бизнесээ амжилттай өргөжүүлж байна.

Япон улсын тэргүүлэх зэрэглэлийн 
хүнсний химийн технологийн компани 
MC Food Specialties Inc., нь сайн чанарын 
амтлагч болон хүнсний бүтээгдэхүүний 
түүхий эдийг нийлүүлдэг.

SHARQ үйлдвэрийн хүчин чадлыг 
ойролцоогоор 2 дахин нэмэгдүүлснээр 
дэлхийн хамгийн том нефть химийн 
үйлдвэрүүдийн нэг боллоо. 
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АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ГРУПП
Тус групп нь хоол хүнс, нэхмэл эдлэл, өргөн хэрэглээний 
бараа, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, тээвэрлэлт, жижиглэн 
худалдаа зэрэг хүний амьдралд ойр салбаруудад 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийлүүлэлт, бизнес 
хөгжүүлэлт, хөрөнгө оруулалт зэрэг үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Тус группын давуу тал нь түүхий эдийн 
хангамжаас эхлээд жижиглэн худалдаа, нийтийн хоол, 
рестораны бизнес хүртэлх үнэ цэнийн хэлхээний бүх 
шатанд цогц бизнесээ тэнцвэртэйгээр өргөжүүлж буйд 

оршино. Дотоод, гадаад дахь хөрөнгө оруулалттай болон 
холбоотой компаниудаараа дамжуулан дээрх давуу талаа 
улам бэхжүүлэхийн зэрэгцээ хэрэглэгчдийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийцүүлэх 
замаар нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг зорино. 
Мөн хэрэглэгчдийн ахуй амьдралд ойр үйлчилгээг 
үзүүлдэг группын хувьд хүнсний аюулгүй байдалд ихээхэн 
анхаарч ажиллаж байна. 

Жижиглэн 
худалдааны 

хэлтэс

◦	Хоол хүнс, хувцас, тавилга, дотоод засал 
чимэглэл болон ахуйн хэрэглээний жижиг 
барааны худалдаа

◦	Хэрэглэгчдэд зориулсан төрөл бүрийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хөгжүүлэлт ба 
түгээлт

◦	Маркетинг, пойнт болон төлбөр тооцоотой 
холбоотой үйлчилгээний бизнес

Ахуйн аж 
үйлдвэрийн 

бараа 
бүтээгдэхүүний 

хэлтэс

◦	Бэлэн болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, амттан, 
согтууруулах ундаа, гэрийн тэжээвэр амьтны хоол 
зэргийн худалдаа

◦ Автомашины дугуй болон үйлдвэрийн зориулалттай 
резинин түхий эд, модны үртэс, мод суулгалт, палп 
зэрэг цаасны түүхий эд, төрөл бүрийн цаас, сав баглаа 
боодлын түүхийн эд зэргийн хангамж, боруулалт

◦	Хувцас, тавилга, дотоод засал чимэглэл болон 
ахуйн хэрэглээний жижиг барааны OEM (захиалгат 
үйлдвэрлэл) голлосон үйлдвэрлэл, худалдаа

◦	Эмчилгээний материал, тоног төхөөрөмж, эм эмийн 
бүтээгдэхүүн зэрэг эмнэлэгтэй холбоотой бизнес, 
асаргаа сувилгааны зориулалттай тоног төхөөрөмжийн 
түрээсийн бизнес

Гадаадын зах 
зээлийн хэлтэс

◦	Эрчимтэй хөгжиж буй зах зээл дэх шинэ 
бизнесийн төлөвлөлт,  хэрэгжүүлэлт, 
хөгжүүлэлт

◦	Их Британи болон Европын зах зээл дэх 
хүнсний бизнесийн хөгжүүлэлт

Ахуйн аж 
үйлдвэрийн 

түүхий эдийн 
хэлтэс

◦	Үр тариа, цагаан будаа, жимс жимсгэнэ, өөх 
тос, далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн, 
чихрийн түүхий эд, малын тэжээл,малын 
гаралтай бүтээгдэхүүн, ундны түүхий эд, сүү 
сүүн бүтээгдэхүүн, орон сууцны барилгын 
материал, тусгай зориулалттай нэхмэл 
даавуу зэргийн үйлдвэрлэл, худалдан авалт, 
боловсруулалтын бизнесээр дамжуулан 
гадаад, дотоодын хэрэглэгчиддээ тогтвортой 
нийлүүлэлт хийх чадамж бүхий бизнесийн 
сууриа хөгжүүлэх

АХУЙН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ГРУППЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Индонез улс дахь жижиглэн худалдааны тэргүүлэх 
компаниудын нэг болох Alfa Group-ийн “Alfamart” 
сүлжээ дэлгүүр

A G R E X  I n c ,  н ь  А Н У- д  ү р  т а р и а н ы  х а н г а н 
нийлүүлэлтийн бизнесээ бэхжүүлэхээр ажиллаж 
байна.

Mitsubishi Shokuhin Co.,Ltd-ийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
хамгийн том хүнсний супермаркет болох “Life 
Corporation”-д зориулсан түгээлтийн төв

Хэрэглэгчид болон бүс нутгийн хэрэгцээг 
хангахаар шинэ салбаруудаа нээж буй LAWSON 
сүлжээ дэлгүүр
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БҮТЭЦ: 4 хэлтэс (21 бизнесийн нэгж)  
Ахуйн аж үйлдвэрийн группын гүйцэтгэх захирлын ажлын алба, Ахуйн аж үйлдвэрийн группын захиргааны хэлтэс■ Гадаадын зах 
зээлийн хэлтэс, 　Индонезийн нэгж, Хятад болон зүүн өмнөд Азийн нэгж, Шинэ зах зээлийн нэгж
■ Жижиглэн худалдааны хэлтэс　Хүнсний жижиглэн худалдааны нэгж,  Хувцас болон өргөн хэрэглээний барааны нэгж, 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн нэгж, Жижиглэн худалдааг дэмжих нэгж　■ Ахуйн аж үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэлтэс　
Хүнсний түгээлтийн нэгж, Цаас баглаа боодлын нэгж, Хувцасны нэгж, Хувцас үйлдвэрлэл, жижиглэн худалдааны нэгж, Эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний нэгж, Автомашины дугуй болон хэрэглээний барааны нэгж
■ Ахуйн аж үйлдвэрийн түүхий эдийн хэлтэс　Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон өөх тосны нэгж, Үр тарианы нэгж, Далайн 
гаралтай бүтээгдэхүүний нэгж, Чихрийн түүхий эдийн нэгж, Малын тэжээл мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэгж, Унд болон сүү сүүн 
бүтээгдэхүүний нэгж, Орон сууцны барилгын материалын нэгж, Кансай салбар дахь тусгай зориулалттай  нэхмэл эдлэлийн нэгж

Мицубиши Корпорацийн 
100%-ын хөрөнгө оруулалттай 
Их Британий хүнс, хүнсний 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
худалдааны компани болох 
Princes Limited компани нь 
Европын зах зээл дэх хүнсний 
бизнесээ өргөжүүлж байна
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Мицубиши Корпораци нь 1991 оноос хойш “Оита 
Олон улсын тэргэнцэртэй иргэдийн марафон”-г 
Оита мужтай хамтран зохион байгуулж ирсэн. 
Марафон зохион байгуулах ажилд корпорацийн 
ажилтнууд жил бүр сайн дураараа оролцдог.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, КОРПОРАЦИЙН НИЙГМИЙН 
ХАРИУЦЛАГА (БАЙГАЛЬ ОРЧИН, КНХ)

Мицубиши Корпораци нь байгаль орчин, нийгэмд 
чиглэсэн үйл ажиллагааг менежментийн хамгийн 
чухал асуудлуудын нэг гэж үзэн, бизнесийн үйл 
ажиллагааныхаа бүх шатанд тогтвортой нийгмийг 
цогцлоохын төлөө идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
байна. 

Корпорацийн философи болох гурван үндсэн үзэл 
баримтлалaa корпорацийн бүхий л үйл ажиллагааны 
үндсэн суурь болгож, бизнесийн зорилго, мөн чанар, 
байгаль орчин, хүний эрхийг дээдлэх үзэл санаагаа 
“Байгууллагын үйл ажиллагааны удирдамж”, “Байгаль 
орчны тухай тунхаг бичиг”, “Нийгмийн тухай тунхаг 
бичиг”-т тодорхойлж, үүндээ тулгуурлан бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг. 

Байгаль орчин, нийгэмд тулгамдсан асуудлууд жил 
ирэх тусам хувьсан өөрчлөгдөж байна. Өргөн хүрээтэй 
бизнесийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Мицубиши 
Корпорацийн хувьд оролцогч талуудынхаа хэрэгцээ 
шаардлага, итгэл найдварт тулгуурлаж, бизнесийн үйл 
ажиллагаагаараа дамжуулан дотоод болон дэлхий 
дахинд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хувь 
нэмэр оруулахын сацуу компанийн тогтвортой үнэ 
цэнийг бий болгохыг зорьж байна.

Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортыг 
дэмжин дэлгэрүүлэх, уг спортын талаарх ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор спортын сургалт, өсвөр үе 
залуучуудын уралдаан тэмцээн зохион байгуулах зэрэг 
үйл ажиллагаа явуулж байна.
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Га д н а а с  с о н г о г д с о н  н э р  х ү н д  б ү х и й 
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Байгаль орчин, КНХ-
ын зөвлөхүүдийн зөвлөлийг 2008 оны 3-р сард 
байгуулсан бөгөөд корпорацийн байгаль орчин, 
КНХ-ын бодлого, мөн оролцогч талуудтай харилцах 
харилцаанд тус зөвлөлөөс гарсан саналыг тусган 
ажилладаг.

Байгаль 
орчин, КНХ-ын 
зөвлөхүүдийн 

зөвлөл 

Байгаль орчин, КНХ-ын зөвлөхүүдийн зөвлөл 

Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнесийн групп 
тэргүүтэй бизнесийн группүүдээрээ дамжуулан 
шинэ энерги, байгаль орчин, усны бизнес, смарт 
комьюнити хөгжүүлэлт зэрэг бага нүүрстөрөгчтэй 
нийгмийг цогцлоох, усны асуудлыг шийдэхэд 
чиглэсэн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 Тогтвортой 
нийгмийн 

хөгжилд хувь 
нэмэр оруулахын 
тулд бизнесээрээ 

дамжуулан 
явуулж буй үйл 

ажиллагаа 

Аливаа төслийг эдийн засгийн үр өгөөж төдийгүй 
байгаль орчин, нийгэм, засаглалын байр сууринаас 
чухалчлан авч үзэж, цогцоор нь хянан хэлэлцдэг. 
Мөн нийлүүлэлтийн хэлхээний менежментийн 
хүрээнд Мицубиши Корпораци нь "Нийлүүлэлтийн 
гинжин хэлхээн дэх КНХ-ын үйл ажиллагааны 
удирдамж"-аа хуваалцахын сацуу, тогтмол анкет, 
судалгаа явуулж, үйл ажиллагаатай нь газар дээр 
нь очиж танилцдаг. Түүнчлэн бизнесийн үйл 
ажиллагаагаа явуулахдаа орон нутаг, нутгийн 
иргэдтэй харилцах, хамтран ажиллах болон 
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг багасгах тал дээр 
хичээн ажиллаж байна. 

Байгаль орчин, 
Нийгэм, 

Засаглалын (ESG) 
менежмент

Дэлхий, байгаль орчин, нийгмийн халамж, 
боловсрол, соёл урлаг, олон улсын соёлын 
солилцоо зэрэг сэдвийн дор нийгэмд чиглэсэн 
төрөл бүрийн үйл ажиллагааг тогтмол явуулахын 
зэрэгцээ эдгээр үйл ажиллагаан дахь дэлхийн 
өнцөг булан бүрийн ажилчдын сайн дурын 
оролцоог чухалчлан авч үздэг. Мөн Мицубиши 
Корпорацийн Америкт зориулсан сан (MCFA), 
Мицубиши Корпорацийн Европ, Африкт зориулсан 
сан (MCFEA)-гуудаараа дамжуулан, байгаль орчныг 
хамгаалах болон ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн 
үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага хамт олныг 
дэмжин ажилладаг. 

Нийгмийн туст 
үйл ажиллагаа 

"Мицубиши Корпорацийн Сэргээн Босголтыг 
Дэмжих Сан"-гаараа дамжуулан гамшигт 
нэрвэгдсэн бүс нутгийн төлөө үйл ажиллагаа 
явуулдаг ТББ-уудад туслалцаа үзүүлэх, оюутны 
тэтгэлэг олгох, мөн аж үйлдвэрийг сэргээн босгож 
ажлын байр шинээр бий болгох зэргээр дэмжлэг 
үзүүлж байна. Түүнчлэн 2011 оны 4-р сараас 
гамшигт нэрвэгдсэн бүс нутгуудад дэмжлэг 
үзүүлэхэд гар бие оролцох хүсэлтэй ажилчдынхаа 
санаачилгын дагуу сайн дурын үйл ажиллагааг 
эхлүүлсэн бөгөөд 2014 оны 3-р сарын байдлаар 
3,000 гаруй ажилтан гамшигт нэрвэгдсэн бүс нутагт 
очиж ажиллаад байна.

Мицубиши Корпорацийн Сэргээн Босголтыг Дэмжих 
Сангийн цахим хуудас
http://mitsubishicorp-foundation.org/en

Зүүн Японы Их 
Газар Хөдлөлтийн 
сэргээн босголтыг 

дэмжихэд 
чиглэсэн үйл 
ажиллагаа 

Өндөр чанар бүхий кофены буурцагны Бразил дахь 
Ипанема тариалангийн талбайд нийгэм, байгаль 
орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулж байна,

Далай доорх шүрэн хадыг хамгаалах төсөл

Сайн дурынхан 

Айчи муж Тахара дүүрэгт байрлах нарны гэрлийн мега 
цахилгаан станц
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Сонгох/Чөлөөлөх
Урамшууллын хэмжээг шийдвэрлэх 

[Гүйцэтгэх бүтэц]

Менежментийн чухал
асуудлыг хуралд оруулах
Үйл ажиллагаагаа тайлагнах 

Хүсэлт 

Зөвлөмж 

Тайлагнах

Тайлагнах

Хяналт

Хяналт 

Сонгох/Чөлөөлөх
Урамшууллын хэмжээг шийдвэрлэх 

Сонгох/
Чөлөөлөх 

Нээлттэй байдлын зөвлөл 
Комплайнсын зөвлөл

Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын зөвлөл

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүдийн зөвлөл

Аюулгүй байдал, худалдааны 
зохицуулах зөвлөл 

Дотоод хяналттай холбоотой зөвлөлүүд

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд/Дотоод хяналтын хэлтэс/
Аудиторуудын хамтын ажиллагаа 

Дотоод хяналттай холбоотой 
төрөл бүрийн систем, 
бодлого боловсруулах, 
сурталчлах

Ерөнхийлөгч 
Дотоод хяналтын хэлтэс

Корпорацийн ажлын хэсэг

Ерөнхийлөгчийн ажлын алба

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд 
(Хяналтын зөвлөл) 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл Аудиторууд 

Засаглал, урамшууллын зөвлөл
Олон улсын зөвлөхүүдийн зөвлөл

Гүйцэтгэх байгууллага (Бизнес группүүд г.м.)

Гүйцэтгэх 
захирлуудыг 

томилох, хянах

Мицубиши Корпораци нь корпорацийн философи 
болох гурван үндсэн үзэл баримтлал (Нийгмийн 
хөгжил-Бидний хариуцлага, Ил тод, шударга байдал, 
Бизнес хөгжил-Глобал ойлголцол)-даа тулгуурлан, 
тогтвортой өсөлтөд чиглэсэн менежментийн суурийг 
бэхжүүлж байна. Энэ хүрээнд хараат бус удирдах албан 
тушаалтны (ТУЗ-ийн хараат бус 5 гишүүн, Хяналтын 
зөвлөлийн хараат бус 3 гишүүн) сонгууль, шинээр 
нэвтрүүлсэн гүйцэтгэх удирдлагын тогтолцоо, гол төлөв 
хараат бус гишүүдээс бүрдсэн ТУЗ-ийн зөвлөхүүдийн 
зөвлөл (Засаглал, урамшууллын зөвлөл г.м) зэргээрээ 

дамжуулан компанийн засаглалын бүтцийг сайжруулж, 
бэхжүүлэх тал дээр анхааран ажиллаж байна. Мөн 
бизнесийн үйл ажиллагаагаа хууль журам болон 
компанийн дүрэмдээ нийцүүлэн зөв зохистой 
хэрэгжүүлэхийн тулд Ажлын үр дүнтэй гүйцэтгэл, 
Комплайнс,  Эрсдэлийн удирдлага,  Санхүүгийн 
тайлан, Мэдээллийн хадгалалт, менежмент, Группын 
менежмент дэх үйл ажиллагааны зохистой байдлыг 
хадгалах, Аудит, мониторинг, Хяналтын зөвлөл зэрэг 
дотоод хяналтын системээ ямагт сайжруулахын төлөө 
ажиллаж байна. 

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, 
ДОТООД ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Зөвлөлийн бүтэц (2015 оны 4 сар хүртэлх)
▪ Дотоодын гишүүн (3 хүн):

Кожима Ёрихико* (ТУЗ-ийн дарга)
Кобаяши Кэн (Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал)
Набэшима Хидэюки (Хяналтын зөвлөлийн дарга)

▪Хөндлөнгийн гишүүн (5 хүн):
Ито Күнио (ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)
Като Рёозо (ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)
Конно Хидэхиро (ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)
Тачибана Фүкүшима Сакиэ (ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)
Күнихиро Тадаши (ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)

Өвөр эгнээний зүүн гар талаас: 
Эрминио Бланко Мэндоса
Мексикийн Худалдаа, Аж 
үйлдвэрийн сайд асан
Жозеф С Най 
АНУ-ын Харвардын их сургуулийн 
хүндэт профессор, Оманы Султаны 
нэрэмжит олон улсын харилцааны 
профессор
Ратан Н Тата
Энэтхэгийн Tata Trusts компанийн 
ТУЗ-ийн дарга
Сэр Жон Бонд
Их Британийн KKR Asia компанийн 
ТУЗ-ийн дарга
II Хаймэ Аугусто Зобел де Аяала  
Филиппин улсын Ayala Corporation 
компанийн ТУЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх 
захирал

Арын эгнээний зүүн гар талаас: 
Като Рёозо
(ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)
Макихара Минорү
(Корпорацийн тусгай зөвлөх)
Сасаки Микио
(ТУЗ-ийн дарга асан, 
ТУЗ-ийн ахлах зөвлөх)
Кожима Ёрихико
(ТУЗ-ийн дарга)
Кобаяши Кэн
(Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх 
захирал)
Конно Хидэхиро
(ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)

Засаглал, урамшууллын зөвлөл

Олон улсын зөвлөхүүдийн зөвлөл 

Засаглал, урамшууллын зөвлөлийн хурал

Олон улсын зөвлөхүүдийн зөвлөлийн гишүүд 
(2013 оны 10-р сарын 28-ний байдлаар)

*Зөвлөлийн дарга 
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ТайлагнахЗаавар, тушаал

Тайлагнах, зөвлөгөө авахЗаавар, тушаал

Мэдээллэх, зөвлөгөө авах 

Тайлагнах, зөвлөгөө авахЗаавар, тушаал

Мицубиши Корпораци 

Охин компани, хараат компани 

Томилох

Тайлагнах

Тайлагнах

Тайлагнах, зөвлөгөө авах

Заавар,тушаал 

Тайлагнах, 
зөвлөгөө авах

(Урьдчилан бүртгэгдсэн Япон дахь охин компаниуд хамрагдана.)

Томилох 

Комплайнс хариуцсан захирал

Ерөнхийлөгч 

Группын гүйцэтгэх захирлууд, 
Бүс нутгийн тэргүүнүүд 

Дотоод мэдээллийн систем 

Комплайнсын имэйл хайрцаг, зөвлөгөө өгөх утас 

Дотоод хяналтын хэлтэс,зөвлөгөө өгөх утас

Хараат бус өмгөөлөгчдийн имэйл хайрцаг, зөвлөгөө өгөх утас

Комплайнс хариуцсан ажилтнууд 

Группын комплайнс хариуцсан ажилтнууд

Япон дахь салбаруудын комплайнс хариуцсан ажилтнууд

Гадаадын бүс нутгууд дахь комплайнс хариуцсан ажилтнууд

Комплайнсын зөвлөл

Зөвлөлийн дарга: Комплайнс хариуцсан захирал

Ажлын алба: Хуулийн хэлтэс, Комплайнсын алба

Ажилтнууд 

Нэгжийн дарга нар (Төлөөлөгчийн газар, хэлтэс, алба, бизнес нэгж зэрэг)

Тайлагнах, зөвлөгөө авах

Комплайнс хариуцсан ажилтан Ерөнхий менежер

Ажилтнууд

Тайлагнах, зөвлөгөө авах

Мицубиши Корпораци группын 
өмгөөлөгчийн имэйл хайрцаг, 

зөвлөгөө өгөх утас 

КОМПЛАЙНС
Мицубиши Корпораци нь корпорацийн гурван 

үндсэн үзэл баримтлалдаа тулгуурлан "Байгууллагын 
үйл ажиллагааны удирдамж" болон "Мицубиши 
Корпорацийн ажилтан, албан тушаалтны мөрдөх 
журам" зэрэг байгууллагын бүхий л дотоод дүрэм 
журмыг тодорхойлж, нэн тэргүүнд комплайнст 
нийцсэн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахыг бүх 
шатны ажилтан албан тушаалтанд үүрэг болгодог. 
Мөн бүх бизнесийн групп болон хэсгүүд, дотоод 
гадаад дахь бүс нутгуудад комплайнс хариуцсан 
албан тушаалыг бий болгож, өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа комплайнсыг анхааран ажилладаг. 

2 0 0 9  о н о о с  ж и л  б ү р  б ү х  а ж и л т а н ,  а л б а н 
тушаалтнуудаа "Мицубиши Корпорацийн ажилтан, 
албан тушаалтны мөрдөх журам"-тай холбоотой 
бодит жишээ агуулсан онлайн сургалтад хамруулж, 
уг дүрмийг дагаж мөрдөх тухай тангараг бичигт 
гарын үсэг зуруулдаг болсон ба охин болон хараат 

компаниуддаа ч уг сургалтыг нэвтрүүлээд байна. Мөн 
комплайнстай холбоотой семинар зохион байгуулах, 
үүсч  болох  бодит  жишээн  дээр  тулгуурласан 
комплайнсын хэлэлцүүлгийг  тус  тусын ажлын 
байран дээр явуулах, асуулт хариултын товхимол 
тараах зэрэг төрөл бүрийн арга хэмжээг охин болон 
хараат компаниудаа хамруулан хэрэгжүүлж байна. 
Ингэснээр Мицубиши Корпорацийн бүх ажилтан 
албан тушаалтан төдийгүй охин болон хараат 
компанийн ажилтан тус бүрт комплайнсын тухай 
мэдлэгийг олгож, комплайнсын ухамсрыг хэвшүүлж 
байна. 

М и ц у б и ш и  К о р п о р а ц и  н ь  б ү х и й  л  ү й л 
а ж и л л а г а а г а а  д э э р х  ко м п л а й н с ы н  у х а м с а р т 
тулгуурлан явуулдаг бөгөөд энэ нь компанийн үнэ 
цэнийг дээшлүүлэх нэн чухал хүчин зүйлсийн нэг 
хэмээн үзэж, цаашид ч комплайнсын бодлогоо улам 
баяжуулж бэхжүүлэхийг зорьж байна.
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Кожима Ёрихико
ТУЗ-ийн дарга

Набэшима Хидэюки
Хяналтын зөвлөлийн дарга

Кобаяши Кэн* Накахара Хидэто*

Мияүчи Такахиса* Үчино Шюүма*

Ито Күнио**
Хитоцүбаши их сургуулийн 
Худалдааны тэнхимийн 
багш

Цүкүда Казүо**
Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. компанийн ахлах зөвлөх

Конно Хидэхиро**Като Рёозо** Т.Фүкүшима Сакиэ**
G&S Global Advisors Inc. 
компанийн ерөнхийлөгч, 
төлөөлөх эрхтэй захирал 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

Цүжияма Эйко*
Васэда их сургуулийн 
Худалдааны тэнхимийн 
багш

Нома Осамү Ишино Хидэё* Күнихиро Тадаши*
Өмгөөлөгч

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

 * Төлөөлөх эрхтэй захирал 
** ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн (Японы компанийн тухай хуулийн 2-р зүйлийн 15-д заасны дагуу)

* Зөвлөлийн хараат бус гишүүн (Японы компанийн тухай хуулийн 2-р зүйлийн 16-д заасны дагуу)

(2014 ОНЫ 7-Р САРЫН 1-НИЙ БАЙДЛААР)

Янаи Жюн* Кинүкава Жюн*

Мори Казүюки* Хирота Ясүхито*

УДИРДЛАГА



Гүйцэтгэх удирдлагууд 

Дэд ерөнхийлөгчидЕрөнхийлөгч

Кобаяши Кэн*

Гүйцэтгэх захирлууд 

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГУУД

Кавамүра Ёшихико
Бизнесийн үйлчилгээний 
хэсгийн гүйцэтгэх захирлын 
орлогч 

Хиромото Юүичи
Аж үйлдвэрийн санхүүгийн 
бизнесийн хэлтсийн дарга

Нишиүра Канжи
Металл ашигт малтмалын 
хэлтсийн дарга,
MDP бизнесийн нэгжийн 
дарга

Киёши Тацүя
Өргөн хэрэглээний химийн 
бүтээгдэхүүний нэгдүгээр 
хэлтсийн дарга

Китагава Ясүхико
Глобал стратеги, бизнес 
хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга

Ясүно Кэнжи
Усан онгоц, сансар агаарын 
бизнесийн хэлтсийн дарга

Мизүхара Хидэмото
Mitsubishi International 
Corporation компанийн 
ерөнхий захирал, Mitsubishi 
Corporation (Americas) 
компанийн дэд захирал

Исэда Жүничи
Индонез дахь ерөнхий 
төлөөлөгч, 
PT. Mitsubishi Corporation 
Indonesia компанийн ерөнхий 
захирал

Мисү Казүясү
Гадаадын зах зээлийн 
хэлтсийн дарга

Накаяма Шиничи
Өргөн хэрэглээний химийн 
бүтээгдэхүүний хоёрдугаар 
хэлтсийн дарга

Санто Масажи
Дэд бүтцийн бизнесийн 
хэлтсийн дарга, Байгаль орчны 
бизнесийн хэлтсийн дарга.

Такада Мицүюки
Mitsubishi Australia Ltd. болон,
Mitsubishi New Zealand Ltd. 
компанийн ерөнхий захирал,
Ази, Номхон далайн орнуудын 
бүс нутгиийн  тэргүүний 
орлогч (Номхон далайн 
орнууд)

Коянаги Кэничи
Газрын тос, хийн хайгуул, 
ашиглалтын бизнесийн 
хэлтсийн дарга

Шимояма Ёоичи
Зүүн Азийн бүс нутгийн 
тэргүүний орлогч, 
Mitsubishi Corporation (Hong 
Kong) Ltd компанийн ерөнхий 
захирал.

Мүракоши Акира
Mitsubishi Company (Thailand), 
Ltd. болон
Thai-MC Company, Limited 
компанийн ерөнхий захирал,
Mitsubishi Company (Thailand), 
Ltd. болон
Thai-MC Company, Limited 
компанийн Хатьяй дахь 
төлөөлөгчийн газрын дарга

Китамүра Кооичи
Тоног төхөөрөмжийн группийн 
захиргааны хэлтсийн дарга 

Сакакида Масаказү
Mitsubishi Corporation India 
Private Ltd. компанийн 
ерөнхий захирал, 
Ази-Номхон далайн орнуудын 
бүс нутгийн тэргүүний орлогч 
(Баруун өмнөд Ази)

Накагава Хироши
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 
компанийн ерөнхий захирал

Масү Казүюки
Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн 
дарга

Хагивара Такэши
Функциональ химийн 
бүтээгдэхүүний хэлтсийн 
дарга.

Хаяаши Харүки
Европ, Африкийн бүс нутгийн 
тэргүүн, Mitsubishi Corporation 
International (Europe) Plc. 
компанийн ерөнхий захирал

Хошино Кэйсүкэ
Mitsubishi Development Pty Ltd. 
компанийн гүйцэтгэх захирал

Вада Кооичи
Байгалийн хийн бизнесийн 
хэлтсийн дэд дарга 

Таканосэ Цүтомү
Хятад дахь Ахуйн аж 
үйлдвэрийн группийн тэргүүн

Ёшида Шиня
Менежмент төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга

Ито Кацүхиро
Корпорацийн ажлын хэсгийн 
ерөнхий орлогч

Ичо Мицүмаса
Эрсдэлийн удирдагын 
хэлтсийн дарга

Ишикава Такажиро
Хөрөнгийн  менежментийн 
бизнесийн хэлтсийн дарга.

Хираи Ясүтэрү
Зүүн Азийн бүс нутгийн 
тэргүүний орлогч,
Mitsubishi Corporation 
(Shanghai) Ltd. компанийн 
ерөнхий захирал,
Шанхай дахь төлөөлөгчийн 
газрын дарга

Цүжи Ноборү
PT. Krama Yudha Tiga Berlian 
Motors компанийн ерөнхий 
захирал

Танака Нориказү
Металл ашигт малтмалын 
хэлтсийн орлогч дарга.

Хасэгава Фүминори
Нефтийн бизнесийн 
хэлтсийн дарга,
Нефтэн түүхий эдийн 
нэгжийн дарга

Кёоя Ютака
Ахуйн аж үйлдвэрийн түүхий 
эдийн хэлтсийн дарга

Накагава Тэцүжи
Шинэ энерги, эрчим хүчний 
бизнесийн хэлтсийн дарга

* ТУЗ-ийн гишүүд

Накахара Хидэто*
Глобал стратеги, бизнес 
хөгжүүлэлт, глобал 
харилцаа, олон улсын 
эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, ложистикийн 
менежмент хариуцсан 
захирал 

Мияүчи Такахиса*
Химийн 
бүтээгдэхүүний 
группийн гүйцэтгэх 
захирал

Кинүкава Жүн*
Металлын группийн 
гүйцэтгэх захирал 

Янаи Жүн*
Энергийн 
бизнес группийн 
гүйцэтгэх захирал, 
Комплайнс 
хариуцсан захирал

Морияма Тоорү
Ази Номхон далайн 
орнуудын бүс 
нутгийн тэргүүн

Үрабэ Тошимицү
Бизнесийн 
үйлчилгээний 
хэсгийн гүйцэтгэх 
захирал

Танабэ Эйичи
Аж үйлдвэрийн 
санхүүгийн бизнес 
группийн гүйцэтгэх 
захирал 

Какиүчи Такэхико
Ахуйн аж 
үйлдвэрийн 
группийн 
гүйцэтгэх 
захирал 

Хирота Ясүхито*
Мэдээлэл 
сурталчилгаа, 
захиргаа, байгаль 
орчин, нийгмийн 
хариуцлага, хууль 
зүй, хүний нөөц 
хариуцсан захирал

Шираки Сэйжи
Латин Америкийн бүс 
нутгийн тэргүүн

Андо Ичиро
Нагоя дахь 
салбарын захирал

Мацүи Шүничи
Зүүн Азийн бүс 
нутгийн тэргүүн, 
Mitsubishi 
Corporation China 
Co.,Ltd болон 
Mitsubishi 
Corporation China 
Commerce Co., 
Ltd. компаниудын 
ерөнхий захирал

Оокава Казүши
Тоног төхөөрөм- 
жийн группийн 
үйл ажиллагаа 
хариуцсан 
захирал (Аж 
үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмжийн 
бизнес, Усан онгоц, 
сансар, агаарын 
бизнес)

Ширажи Коозо
Тоног төхөөрөмжийн 
группийн гүйцэтгэх 
захирал 

Сүгиүра Ясүюки 
Хойд Америкийн 
бүс нутгийн тэргүүн, 
Mitsubishi Corporation 
(Americas) компанийн 
ерөнхий захирал

Ёшикава Шигэаки 
Ойрх Дорнод, 
Төв Азийн бүс нутийн 
тэргүүн

Мори Казүюки*
Японы бүс нутгийн 
тэргүүн, 
Кансай дахь 
салбарын захирал

Хирано Хажимэ
Байгалийн хийн 
бизнесийн хэлтсийн 
дарга

Сакүма Хироши
Байгаль орчин, дэд 
бүтцийн бизнес 
группийн гүйцэтгэх 
захирал

Үчино Шюүма*
Санхүү хариуцсан 
захирал 



САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Мицубиши Корпораци болон охин компаниудын 3-р сарын 31-нээр 
дуусгавар болсон тайлант хугацааны санхүүгийн үзүүлэлт 
2014 оны 3 сарын 31-ээр дуусгавар болсон санхүүгийн жилд Мицубиши Корпораци болон охин компаниуд нь Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (IFRS)-ыг ашигласан болно.
Жич : 2012 оны 4 сарын 1-нээс IFRS-д шилжсэн болно.

БИЗНЕС ГРУПП ТУС БҮРИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (2013-2014 оны санхүүгийн жил)  [IFRS]

Тэрбум иен*

*Тайлант хугацааны цэвэр орлого нь толгой компаний эзэмшигчдэд хамааралтай цэвэр орлогын дүнг заасан болно.

2012.3 2013.32011.3 2014.3

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, 
ДЭД БҮТЦИЙН 
БИЗНЕС ГРУПП

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН 
САНХҮҮГИЙН 

БИЗНЕС ГРУПП
ЭНЕРГИЙН БИЗНЕС 

ГРУПП
МЕТАЛЛЫН 

ГРУПП
ТОНОГ 

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 
ГРУПП

ХИМИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 

ГРУПП

АХУЙН АЖ 
ҮЙЛДВЭРИЙН 

ГРУПП

Орлого 29,7 тэрбум иен 172,3 тэрбум иен 1,886.0 тэрбум иен 873.2 тэрбум иен  829,0 тэрбум иен 1,465.3 тэрбум иен  2,353.6 тэрбум иен 

Борлуултын нийт 
ашиг 28,1 тэрбум иен 67,2 тэрбум иен 62.2 тэрбум иен 241.9 тэрбум иен 186,7 тэрбум иен 102.6 тэрбум иен 480.9 тэрбум иен

Өмчийн аргаар 
бүртгэсэн хөрөнгө 
оруулалтын орлого

18,4 тэрбум иен 16,2 тэрбум иен 65.7тэрбум иен 1.2 тэрбум иен 30,0 тэрбум иен 17.3 тэрбум иен 22.6 тэрбум иен

Тайлант 
хугацааны цэвэр 
орлого

16,5 тэрбум иен 29,7 тэрбум иен 118.6 тэрбум иен 8.0 тэрбум иен 98,8 тэрбум иен 21.7 тэрбум иен 59.2 тэрбум иен

Нийт хөрөнгө 862,1 тэрбум иен 1,031,4 тэрбум иен 2464.0 тэрбум иен 4,703.9 тэрбум иен 1891,2 тэрбум иен 1,008.4 тэрбум иен 2,662.1 тэрбум иен

Ажилтны тоо 1,377 2,674 1,544 12,802 тэрбум иен 9,144 7,004 28,551

ГРУППИЙН АШИГ ОРЛОГЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Орлого [ I F RS] − − ¥6,009.9 ¥7,635.2
[U.S. GAAP] ¥5,206.9 ¥5,565.8 ¥5,968.8 ¥7,589.3

Борлуулалтын нийт ашиг [ I F RS] − − 1,054.9 1,186.0
[U.S. GAAP] 1,149.9 1,127.9 1,029.7 1,160.1

Өмчийн аргаар бүртгэсэн 
хөрөнгө оруулалтын орлого

[ I F RS] − − 167.8 168.4
[U.S. GAAP] 167.0 192.4 164.3 208.5

Толгой компаний эзэмшигчдэд 
хамаарах цэвэр орлого

[ I F RS] − − 323.5 361.4
[U.S. GAAP] 464.5 452.3 360.0 444.8

ХӨРӨНГӨ САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

Нийт хөрөнгө [ I F RS] − 13,167.8 15,064.7 15,901.1
[U.S. GAAP] 11,272.8 12,588.3 14,410.7 15,291.7

Толгой компаний эзэмшигчдэд 
хамаарах өөрийн хөрөнгө

[ I F RS] − 3,773.5 4,517.1 5,067.7
[U.S. GAAP] 3,233.3 3,507.8 4,179.7 4,774.2

Толгой компаний эзэмшигчдэд 
хамаарах нэгж хувьцаанд ногдох 
өөрийн хөрөнгө (иен)

[ I F RS] − 2,292.27 2,742.36 3,074.03
[U.S. GAAP] 1,966.66 2,130.89 2,537.52 2,869.04

Өр ба өөрийн хөрөнгийн 
харьцаа (дахин)

[ I F RS] − − 1.0 0.9
[U.S. GAAP] 0.9 1.0 1.0 0.9

НООГДОЛ АШИГ

Нэгж хувьцааны ноогдол ашиг (жилд, иен) 65.00 65.00 55.00 68.00

Ноогдол ашгийн хуваарилалтын харьцаа (%) 23 24 25 25

Толгой компаний эзэмшигч- 
дэд хамаарах нэгж хувьцаанд 
ноогдох цэвэр орлого (суурь, иен)

[ I F RS] − − 196.45 219.30
[U.S. GAAP] 282.62 274.91 218.66 269.93

Толгой компаний эзэмшигчдэд 
хамаарах нэгж хувьцаанд 
ноогдох цэвэр орлого (Хорогдуулан 
тооцсон, иен)

[ I F RS] − − 196.02 218.80
[U.S. GAAP] 281.87 274.30 218.18 269.31

ROE (%) [ I F RS] − − 7.8 7.5
[U.S. GAAP] 15.1 13.4 9.4 9.9

ROA (%) [ I F RS] − − 2.3 2.3
[U.S. GAAP] 4.2 3.8 2.7 3.0



* Тайлант хугацааны цэвэр орлого нь толгой компаний эзэмшигчдэд хамааралтай цэвэр орлогын дүнг заасан болно.
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ТОМООХОН ОХИН БОЛОН 
ХАРААТ КОМПАНИУД

КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>
IT Frontier Corporation (ßïîí)*

<Õàðààò êîìïàíèóä>
SIGMAXYZ Inc. (ßïîí)
Infosec Corporation (ßïîí)
Bewith, Inc. (ßïîí)

100.00

34.00
40.00
40.00

Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèòîé õîëáîîòîé áèçíåñ øèéäýë, ñèñòåì õºãæ¿¿ëýëòèéí ¿éë÷èëãýý, 
ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ìåíåæìåíòèéí ¿éë÷èëãýý çýðýã.

Çºâëºõ ¿éë÷èëãýý
Ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäàëòàé õîëáîîòîé á¿õ òºðëèéí ¿éë÷èëãýý
Àóòñîðñèíãèéí ¿éë÷èëãýý (Õýðýãëýã÷èéí ëàâëàõ òºâ)

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ

КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>

Alternative Investment Capital Ltd. (ßïîí)

Diamond Realty Investments, Inc. (ÀÍÓ)

Diamond Realty Management Inc. (ßïîí)

Healthcare Management Partners, Inc. (ßïîí)

MC Asset Management Holdings, LLC. (ÀÍÓ)

MC Aviation Partners Americas Inc. (ÀÍÓ)

MC Aviation Partners Inc. (ßïîí)

MC Engine Leasing Limited (Èõ Áðèòàíè)

MC Asset Management Americas Ltd. (ÀÍÓ)

MCAP Europe Ltd. (Èðëàíä)

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (ßïîí)

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (ßïîí)

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (ßïîí)

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (ßïîí)

New Century Insurance Co., Ltd. (Áåðìóäà, Áðèòàíèéí ýçýìøëèéí íóòàã)

Seto Futo Co., Ltd. (ßïîí)

TorreyCove Capital Partners LCC (ÀÍÓ)

MC Asset Management Europe Ltd. (Èõ Áðèòàíè)

Double Bridge Infrastructure Inc. (ßïîí)

DBI Management Inc. (ßïîí)

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Ñèíãàïóð)

Yokohama Akarenga Inc. (ßïîí)

MC Asset Management Asia (Õîíã Êîíã)

MC Aviation Corporation (ßïîí)

<Õàðààò êîìïàíèóä>
AJIL Financial Services Company (Ñàóäûí Àðàá)

Deucalion MC Engine Leasing Ltd. (Èðëàíä)

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Òóðê)

Marunouchi Capital Co., Ltd. (ßïîí)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (ßïîí)

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (ßïîí)

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (ßïîí)

TES Holdings Limited (Èõ Áðèòàíè)

AGP Corporation (ßïîí)

MC PineStreet Investment Advisory Co., Ltd. (Ñîëîíãîñ)

One Rock Capital Partners, LLC. (ÀÍÓ)

51.00
100.00
100.00

66.00
80.00

100.00
100.00

80.00
100.00
100.00
100.00
100.00

98.66
51.00

100.00
61.65

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00

100.00
100.00

20.00
40.00
35.80
50.00
50.00
20.00
40.28
35.00
26.81
50.00
40.00

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò ã.ì.)

¯ë õºäëºõ õºðºíãèéí õºðºíãº îðóóëàëò

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò)

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò)

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò)

Íèñýõ îíãîöíû ëèçèíã áîëîí õîëáîãäîõ ¿éë÷èëãýý 

Íèñýõ îíãîöíû ëèçèíã áîëîí õîëáîãäîõ ¿éë÷èëãýý 

Íèñýõ îíãîöíû õºäºëã¿¿ðèéí ëèçèíã 

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëò) 

Íèñýõ îíãîöíû ëèçèíã áîëîí õîëáîãäîõ ¿éë÷èëãýý 

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëò ã.ì.) 

Àãóóëàõ, ëîæèñòèêèéí öîãö ¿éë÷èëãýý 

Õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëàìæóóäûí õºãæ¿¿ëýëò, àøèãëàëò 

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò)

Äààòãàë 

Áîîìòûí òýýâýðëýëò, àãóóëàõ 

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (õºðºíãº îðóóëàëòûí çºâëºõ) 

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò/õºðºíãº îðóóëàëò)

Äýä á¿òöèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí ñàíãèéí ìåíåæìåíò 

Äýä á¿òöèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí ñàíãèéí ìåíåæìåíò 

Çàäãàé à÷àà òýýâýðëýã÷ óñàí îíãîöíû àøèãëàëò

Õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé áàéãóóëàìæèéí ìåíåæìåíò

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëò ã.ì.)

Íèñýõ îíãîöíû ëèçèíã

Åðºíõèé ëèçèíã 

Íèñýõ îíãîöíû õºäºëã¿¿ðèéí ëèçèíã 

Àâòîìàøèíû ëèçèíã 

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò)

Àâòîìàøèíû ëèçèíã, õýñýã÷èëñýí òºëáºð á¿õèé áîðëóóëàëò, ñàíõ¿¿ãèéí áóñàä ¿éë÷èëãýý 

Òºðºë á¿ðèéí îáúåêòèéí ëèçèíã, õýñýã÷èëñýí òºëáºð á¿õèé áîðëóóëàëò, ñàíõ¿¿ãèéí áóñàä ¿éë÷èëãýý 

Í¿¿ðñ, òºìðèéí õ¿äýð, àâòîìàøèí çýðãèéã òýýâýðëýã÷ óñàí îíãîöíû àøèãëàëò, ò¿ðýýñ

Íèñýõ îíãîöíû õºäºëã¿¿ðèéí òåõíèêèéí ¿éë÷èëãýý, ýä àíãèéí õóäàëäàà 

Íèñýõ îíãîö öýíýãëýõ áîëîí íèñýõ îíãîöíû áóóäëûí òîíîã òºõººðºìæèéí çàñâàð ¿éë÷èëãýý, õ¿íñíèé 

ò¿ðäýã òýðýãíèé ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí çºâëºõ)

Õºðºíãèéí ìåíåæìåíò (Õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò)

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САНХҮҮГИЙН БИЗНЕС ГРУПП  

КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>
TRILITY GROUP PTY LTD (Àâñòðàëè)
MCKG Port Holding Corporation (ßïîí)
Diamond Generating Europe Limited (Èõ Áðèòàíè)
Diamond Solar Corporation (ßïîí)
Diamond Transmission Corporation Limited (Èõ Áðèòàíè)
Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (ßïîí)
Diamond Generating Corporation (ÀÍÓ)
Diamond Generating Asia, Limited (Õîíã Êîíã)
DGA Ho Ping B.V. (Íèäåðëàíä)
DGA Ilijan B.V. (Íèäåðëàíä)
Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (ßïîí)

<Õàðààò êîìïàíèóä>
Swing Corporation (ßïîí)
Chiyoda Corporation (ßïîí)
Lithium Energy Japan (ßïîí)
ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. (Ìåêñèê)

60.00
60.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

33.33
33.73
41.94
50.00

Óñíû áèçíåñ 
Äàëàéí áîîìòòîé õîëáîîòîé áèçíåñèéí õºðºíãº îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò
Ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë
Ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë
Ýð÷èì õ¿÷ äàìæóóëàõ áèçíåñ
Öàõèëãààí ñòàíöûí òîíîã òºõººðºìæèéí èìïîðò, õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýý 
Ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë
Ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë
Ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë
Ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë
Òîíîã òºõººðºìæ, ýä àíãèéí ýêñïîðò, èìïîðò áîëîí äîòîîä õóäàëäàà

Óñíû áèçíåñ
Öàõèëãààí ñòàíöûí òåõíèê òåõíîëîãèéí áèçíåñ
Ëèòèéí èîí áàòàðåéí ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà 
Ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЦИЙН БИЗНЕС ГРУПП 

* IT Frontier Corporation нь 2014 оны 7-р сарын 1-нд Tata Consultancy Services Japan компанитай нэгдэж, Tata Consultancy Services хоорондын хамтын түншлэл байгуулсан

(2014 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР)



КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>
Metal One Corporation (ßïîí)
Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Ñèíãàïóð)
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (ßïîí)
Triland Metals Ltd. (Èõ Áðèòàíè)
Mitsubishi Development Pty Ltd (Àâñòðàëè)
M.C. Inversiones Limitada (×èëè)
MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (Èõ Áðèòàíè)
JECO Corporation (ßïîí)
MC Copper Holdings B.V. (Íèäåðëàíä)
Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd. (ªÀÁÍÓ)
Ryowa Development Pty., Ltd. (Àâñòðàëè)
Ryowa Development II Pty., Ltd. (Àâñòðàëè)

<Õàðààò êîìïàíèóä>
Furuya Metal Co., Ltd. (ßïîí)
NIKKEI MC ALUMINIUM Co., Ltd. (ßïîí)
Iron Ore Company of Canada (Êàíàä)
Compania Minera del Pacifico S.A. (×èëè)
JECO 2 Ltd. (Èõ Áðèòàíè)
Strand Minerals (Indonesia) Pte. Ltd. (Ñèíãàïóð)
Mozal SA (Ìîçàìáèê)

<Metal One êîðïîðàöèéí îõèí êîìïàíèóä>
Metal One Structural Steel & Resource Corporation (ßïîí)
Metal One Holdings America, Inc. (ÀÍÓ)
M.O. TEC CORPORATION (ßïîí)
Metal One Specialty Steel Corporation (ßïîí)
Isuzu Corporation (ßïîí)
MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd. (Òàéëàíä)
Sus-Tech Corporation (ßïîí)
Metal One Pipe & Tubular Products Inc. (ßïîí)
Kyushu Steel Corporation (ßïîí)
Tamatsukuri Corporation (ßïîí)
Metal One Steel Service Corporation (ßïîí)
Metal One Ryowa Corporation (ßïîí)
Kyushu Steel Center Co., Ltd. (ßïîí)

<Metal One-èéí õàðààò êîìïàíèóä>
Solutions Usiminas (Áðàçèë)
Keiyo Blanking Kogyo Co., Ltd. (ßïîí)

60.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
70.00

100.00
50.98

100.00
100.00

20.30
45.00
26.18
25.00
50.00
30.00
25.00

100.00
80.00
94.56

100.00
56.60

100.00
64.48

100.00
55.00
97.31
90.00

100.00
55.29

20.00
40.41

Ãàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áèçíåñ 
Ìåòàëë àøèãò ìàëòìàëûí õóäàëäààíû íýãäñýí êîìïàíè
ßïîíû çàõ çýýë ð¿¿ ÷èãëýñýí ìåòàëë àøèãò ìàëòìàëûí õóäàëäààíû êîìïàíè
Ëîíäîíû Ìåòàëëûí Áèðæ (LME) äýõ áðîêåð
Í¿¿ðñ áîëîí áóñàä ìåòàëë àøèãò ìàëòìàëûí õºðºíãº îðóóëàëò, ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Ëàòèí Àìåðèê äàõü ìåòàëë àøèãò ìàëòìàëûí áèçíåñèéí ìåíåæìåíòèéí êîìïàíè
Anglo American Sur, S.A. (×èëè)-èéí õºðºíãº îðóóëàõ êîìïàíè
×èëèéí Ýñêîíäèäà çýñèéí óóðõàéí õºðºíãº îðóóëàõ êîìïàíè
×èëèéí Ëîñ-Ïåëàìáðåñ çýñèéí óóðõàéí õºðºíãº îðóóëàõ êîìïàíè 
Õðîìûí õ¿äðèéí îëáîðëîëò, òºìºð-õðîìûí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
BOYNE õºíãºí öàãààíû áàÿæóóëàõ ¿éëäâýðèéí õºðºíãº îðóóëàëò, õºíãºí öàãààí ãóëäìàéí áîðëóóëàëò
BOYNE õºíãºí öàãààíû áàÿæóóëàõ ¿éëäâýðèéí õºðºíãº îðóóëàëò, õºíãºí öàãààí ãóëäìàéí áîðëóóëàëò

¯íýò ìåòàëëûí áîëîâñðóóëàëò
Õî¸ðäîã÷ õàéëøèéí õºíãºí öàãààí ãóëäìàéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Òºìðèéí õ¿äðèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò 
Òºìðèéí õ¿äðèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
×èëèéí Ýñêîíäèäà çýñèéí óóðõàéí õºðºíãº îðóóëàõ êîìïàíè 
Weda Bay òºñëèéí êîìïàíè áîëîõ PT Weda Bay Nickel-èéí õºðºíãº îðóóëàõ êîìïàíè 
Õºíãºí öàãààí ãóëäìàéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò

Ãàíãèéí (áàðèëãûí ìàòåðèàë) áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ãàíãèéí áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëòûí õîëäèíã êîìïàíè
Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ò¿ðýýñ, áîðëóóëàëò
Òóñãàé çîðèóëàëòûí ãàíãèéí áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò 
Ãàíãèéí áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò 
Ãàíãèéí áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ãàíãèéí (çýâýðäýãã¿é) áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ãàí õîîëîé, õîîëîéí ìàòåðèàëûí õóäàëäààíû êîìïàíè 
Ãàíãèéí (áàðèëãûí ìàòåðèàë) ¿éëäâýðëýë
Ãàíãèéí (çóçààí õàâòàí) áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ãàíãèéí áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ãàíãèéí áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ãàíãèéí (çóçààí õàâòàí) áîëîâñðóóëàëò 

Ãàíãèéí áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ãàíãèéí (çóçààí õàâòàí) áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò

МЕТАЛЛЫН ГРУПП

КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>
Angola Japan Oil Co., Ltd. (ßïîí)
Cordova Gas Resources Ltd. (Êàíàä)
Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Êàíàä)
Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Ìàëàéç)
Diamond Gas Netherlands B.V. (Íèäåðëàíä)
Diamond Gas Niugini B.V. (Íèäåðëàíä)
Diamond Gas Operation Co., Ltd.  (ßïîí)
Diamond Gas Sakhalin B.V. (Íèäåðëàíä)
Diamond LNG Canada Ltd. (Êàíàä)
Diamond Resources (Canning) PT (Àâñòðàëè)
Diamond Resources (Fitzroy) PT (Àâñòðàëè)
MC Energy, Inc. (ßïîí)
MCX Dunlin (UK) Limited (Èõ Áðèòàíè)
MCX Exploration (USA) LLC (ÀÍÓ)
MCX Osprey (UK) Limited (Èõ Áðèòàíè)
MI Berau B.V. (Íèäåðëàíä)
Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (ßïîí)
Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (ßïîí)

<Õàðààò êîìïàíèóä>
Astomos Energy Corporation (ßïîí)
Brunei LNG Sendirian Berhad (Áðóíåé)
Encore Energy Pte. Ltd. (Ñèíãàïóð)
Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Àâñòðàëè)

51.00
67.50

100.00
100.00
80.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
56.00

100.00
100.00

49.00
25.00
39.40
50.00

Àíãîëà óëñ äàõü íåôòü îëáîðëîëò, ¿éëäâýðëýë 
Êàíàä äàõü çàíàðûí õèé îëáîðëîëò, ¿éëäâýðëýë 
Êàíàä äàõü çàíàðûí õèéí áèçíåñèéí õºðºíãº îðóóëàëò 
Ìàëàéç äàõü øèíãýð¿¿ëñýí õèéí ò¿ëøíèé òºñëèéí õºðºíãº îðóóëàëò
Ìàëàéç III òºñëèéí õºðºíãº îðóóëàëò
Ïàïóà-Øèíý Ãâèíåé äàõü íåôòü, õèéí õàéãóóë, àøèãëàëò
Õóäàëäààíû òºëººëºã÷, áàéãàëèéí õèéòýé õîëáîîòîé ìýäýýëëýýð õàíãàõ
Îðîñ äàõü Ñàõàëèí II òºñëèéí õºðºíãº îðóóëàëò 
Êàíàäûí áàðóóí ýðýã äýõ øèíãýð¿¿ëñýí áàéãàëèéí õèéí áèçíåñ
Àâñòðàëè äàõü ò¿¿õèé íåôòü, õèéí õàéãóóë, àøèãëàëò
Àâñòðàëè äàõü ò¿¿õèé íåôòü, õèéí õàéãóóë, àøèãëàëò
Àñôàëüò áîëîí íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóäàëäàà 
Àíãëèéí ãàçàð íóòãèéí Õîéä òýíãèñèéí á¿ñ íóòàã äàõü íåôòü îëáîðëîëò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà
Íåôòü, áàéãàëèéí õèéí õàéãóóë, îëáîðëîëò, ¿éëäâýðëýë 
Àíãëèéí ãàçàð íóòãèéí Õîéä òýíãèñèéí á¿ñ íóòàã äàõü íåôòü îëáîðëîëò, ¿éëäâýðëýë, 
õóäàëäàà
Èíäîíåç äàõü Òàíããó òºñºëä õºðºíãº îðóóëàõ êîìïàíè
Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áººíèé õóäàëäàà 
Ãàçðûí òîñ, õèéí õàéãóóë, àøèãëàëò

Øèíãýð¿¿ëñýí íåôòèéí õèéí èìïîðò, õóäàëäàà áîëîí ßïîí óëñ äîòîðõ ò¿ãýýëò, ëîæèñòèê, 
áîðëóóëàëò 
Øèíãýð¿¿ëñýí áàéãàëèéí õèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò 
P.T. Medco Energi Internasional (Èíäîíåç)-èéí õóâüöàà ýçýìøèã÷ êîìïàíè 
Íåôòü, õèé, êîíäåíñàòûí îëáîðëîëò, áîðëóóëàëò

ЭНЕРГИЙН БИЗНЕС ГРУПП



КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>
Chuo Kasei Co., Ltd. (ßïîí)
KOHJIN Holdings Co.,Ltd. (ßïîí)
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (ßïîí)
MC Ferticom Co., Ltd. (ßïîí)
Chuo Kagaku Co., Ltd. (ßïîí)
Mitsubishi Shoji Plastics Corp. (ßïîí)
KIBIKASEI Co., Ltd. (ßïîí)
Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (ßïîí)
Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (ÀÍÓ)
MC Life Science Ventures, Inc. (ÀÍÓ)
Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (ßïîí)
Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (ÀÍÓ)
MC Food Specialties Inc. (ßïîí)

<Õàðààò êîìïàíèóä>
SPDC Ltd. (ßïîí)
Meiwa Corporation (ßïîí)
Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Ìàëàéç)
Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Ìåêñèê)
Thai Chemical Corporation Ltd. (Òàéëàíä)
Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Âåíåñóýë)
Fosfatos del Pacifico S.A. (Ïåðó)
UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (ßïîí)
Dia Resibon (ThaiLand) Co.,Ltd. (Òàéëàíä)
Tosoh Hellas A.I.C. (Ãðåê)
Tri-Pack Films Ltd. (Ïàêèñòàí)
DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Ìåêñèê)
Tatsuno Chemical Industories, Inc. (ßïîí)
Rimtec Corporation (ÀÍÓ)
Amfine Chemical Corporation (ÀÍÓ)
Sun Ace Kakoh (Pte.) Ltd (Ñèíãàïóð)
BML Life Science Holdings, Inc. (ßïîí)
Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (Õÿòàä)
Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (Ýíýòõýã) 
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (Èõ Áðèòàíè)
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (ÀÍÓ)
Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Èñïàíè)

100.00
100.00
100.00

72.83
60.59

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

81.02

30.39
33.05
30.00
49.00
40.00
25.00
21.00
49.00
40.00
35.00
25.00
35.00
44.00
49.00
40.00
20.00
35.00
29.78
20.00
20.00
20.00
30.00

Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò 
KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. áîëîí áóñàä êîìïàíèéí õîëäèíã êîìïàíèóä 
Áîðäîîíû õóäàëäàà  
Áîðäîîíû ¿éëäâýðëýë  
Õ¿íñíèé õóâàíöàð ñàâíû ¿éëäâýðëýë 
Õóâàíöàð ò¿¿õèé ýä áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóäàëäàà 
Õóâàíöàð ò¿¿õèé ýä áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóäàëäàà 
Óóñãàã÷, áóäàã, á¿ðýýñ ðåçèí, ñèëèêîíû õóäàëäàà 
Òóñãàé çîðèóëàëòûí õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí íèéëýã õóâàíöðûí áîðëóóëàëò 
Áèî ñàëáàð äàõü õºðºíãº îðóóëàëò, ñàíõ¿¿æèëò 
Õ¿íñíèé õèìèéí õîëäèíã êîìïàíè 
Õ¿íñíèé õèìèéí ò¿¿õèé ýäèéí áîðëóóëàëò (ñàõàð îðëóóëàã÷, ôóíêöèîíàëü ò¿¿õèé ýä çýðýã) 
Àìòëàã÷ áîëîí õ¿íñíèé õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë

Õºðºíãº îðóóëàëò, íåôòü, íåôòü õèìèéí õîëáîãäîëòîé áèçíåñ 
Õóäàëäààíû êîìïàíè 
Ïàðàêñèëåí, áåíçîëûí ¿éëäâýðëýë 
Äàâñ ¿éëäâýðëýë 
Çººëð¿¿ëýã÷, öàâóóëàã áîäèñ, ôîðìàëèíû ¿éëäâýðëýë 
Ìåòàíîëûí ¿éëäâýðëýë 
Ôîñôîðûí õ¿äðèéí îëáîðëîëò, òîîñãîíû ¿éëäâýðëýë 
Õýò èñýëäñýí óñòºðºã÷èéí ¿éëäâýðëýë 
Áèë¿¿ ÷óëóó, ºíãºëãººíèé äèñêèéí ¿éëäâýðëýë 
Áàòàðåéí ò¿¿õèé ýäèéí ¿éëäâýðëýë 
Õî¸ð ÷èãëýëòýé ïîëèïðîïèëåí (BOPP) õàëüñ ¿éëäâýðëýë 
Õóâàíöàð íýãäýë, ºíãº îðóóëàã÷ áîäèñ ¿éëäâýðëýë
Ïîëèâèíèëõëîðèäîí (PVC) õàëüñ, ÿëòñûí ¿éëäâýðëýë 
Ïîëèâèíèëõëîðèä (PVC)-ûí íýãäëèéí ¿éëäâýðëýë 
Õóâàíöðûí áýõæ¿¿ëýã÷ áîëîí íýìýëò ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýë 
Õóâàíöðûí íýìýëò ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýë 
Õ¿íñ áîëîí ýð¿¿ë àõóéí õÿíàëò, êëèíèêèéí òóðøèëòûí áèçíåñ 
Õèìèéí áîðäîîíû ò¿¿õèé ýä, çàâñðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãýðýýò ¿éëäâýðëýë 
Õèìèéí áîðäîîíû ò¿¿õèé ýä, çàâñðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãýðýýò ¿éëäâýðëýë 
Áèî ýì, ýì÷èëãýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãýðýýò ¿éëäâýðëýë 
Áèî ýì, ýì÷èëãýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãýðýýò ¿éëäâýðëýë 
Äàðñíû õ¿÷ëèéí äàâñíû ¿éëäâýðëýë

ХИМИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГРУПП

КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>
MC Machinery Systems, Inc. (ÀÍÓ)
Mitsubishi Corporation Technos (ßïîí)
MSK Farm Machinery Corporation (ßïîí)
Nikken Corporation (ßïîí)
Diamond Camellia S.A. (Ïàíàìà)
Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Ñèíãàïóð)
MCE Bank GmbH (Ãåðìàí)
Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Ìàëàéç)
P.T. Dipo Star Finance (Èíäîíåç)
The Colt Car Company Ltd. (Èõ Áðèòàíè)
MC Factoring Rus LLC. (ÎÕÓ)
Zao MC Bank Rus (ÎÕÓ)
P.T. Berlian Sistem Informasi (Èíäîíåç)
MC Automobile (Europe) N.V. (Èõ Áðèòàíè)
Spitalgate Dealer Services Ltd. (Èõ Áðèòàíè)
MMC Car Poland Sp. z o.o. (Ïîëüø)
Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Òàéëàíä)
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Òàéëàíä)
Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Àâñòðàëè) 

<Õàðààò êîìïàíèóä>
FF Sheffe B.V. (Íèäåðëàíä)
Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (Õÿòàä)
MMC Chile S.A. (×èëè)
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Èíäîíåç)
P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Èíäîíåç)
MC Autos del Peru S.A. (Ïåðó)
P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Èíäîíåç)
Vina Star Motors Corporation (Âüåòíàì)
Mitsubishi Motors de Portugal, S.A. (Ïîðòóãàë)
Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Òàéëàíä)
Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Òàéëàíä)
Isuzu Motors India Pvt Ltd (Ýíýòõýã)

100.00
100.00
100.00

96.83
100.00
100.00
100.00
52.00
95.00

100.00
100.00
100.00

90.00
100.00
100.00
100.00
93.50
88.73

100.00 

49.00
50.00
40.00
40.00
31.00
41.00
32.28
25.00
50.00
27.50
49.00
38.00

Ñóóðü ìàøèí, àæ ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæèéí áîðëóóëàëò, ¿éë÷èëãýý
Ñóóðü ìàøèí, àæ ¿éëäâýðèéí òîíîã òºõººðºìæèéí áîðëóóëàëò 
Õºäºº àæ àõóéí òîíîã òºõººðºìæ, áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí áîðëóóëàëò, ¿éë÷èëãýý
Áàðèëãûí òîíîã òºõººðºìæèéí ò¿ðýýñ, áîðëóóëàëò
Óñàí îíãîöíû ýçýìøèë, ÷àðòåð
Óñàí îíãîöíû ýçýìøèë, ÷àðòåð
Àâòîìàøèí áîðëóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò 
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò 
Àâòîìàøèí áîðëóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò 
Àâòîìàøèí áîðëóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò
Àâòîìàøèí áîðëóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò
Êîìïüþòåðèéí ¿éë÷èëãýý
Àâòîìàøèíòàé õîëáîîòîé áèçíåñ
Àâòîìàøèí áîðëóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèí áîðëóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò 
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò

Àâòîìàøèíòàé õîëáîîòîé õîëäèíã êîìïàíè 
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû óãñðàëò
Àâòîìàøèíû èìïîðò, õóäàëäàà
Àâòîìàøèíû õºäºëã¿¿ðèéí ñýëáýã, ÿëòñàí ìåòàëë ñýëáýãèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû óãñðàëò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû èìïîðò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû ¿éëäâýðëýë
Àâòîìàøèíû ýêñïîðò, áîðëóóëàëò
Àâòîìàøèíû ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ГРУПП 



САЛБАР ТУС БҮРЭЭР АНГИЛСАН ОХИН БОЛОН ХАРААТ КОМПАНИЙН ТОО 
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД 

БҮТЦИЙН БИЗНЕС ГРУПП
АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН 

САНХҮҮГИЙН БИЗНЕС 
ГРУПП

ЭНЕРГИЙН 
БИЗНЕС 
ГРУПП

МЕТАЛЛЫН 
ГРУПП

ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 

ГРУПП

ХИМИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 

ГРУПП

АХУЙН АЖ 
ҮЙЛДВЭРИЙН 

ГРУПП

БИЗНЕСИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ХЭСЭГ

КОРПОРАЦИЙН 
АЖЛЫН 
ХЭСЭГ

БҮС НУТАГ ДАХЬ 
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД Нийт

Охин болон хараат 
компаниудын тоо 61 87 91 28 131 54 110 7 13 44 626

<Chuo Kasei Co., Ltd. –èéí îõèí êîìïàíèóä>
Chuo Silika Co.,Ltd. (ßïîí)

<KOHJIN Holdings Co., Ltd-èéí îõèí êîìïàíèóä>
KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (ßïîí)

<Mitsubishi Shoji Chemical Corp-èéí îõèí êîìïàíèóä>
MC Yamasan Polymers Co.,Ltd. (ßïîí)

<Chuo Kagaku Co., Ltd-èéí îõèí êîìïàíèóä>
Huanling Chuo Kagaku Co., Ltd. (Õÿòàä)

<Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited-èéí îõèí êîìïàíèóä>
Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (ßïîí)
KOHJIN Life Sciences Co.,Ltd. (ßïîí)

<MC Food Specialties Inc. -èéí îõèí êîìïàíèóä >
MC Freeze Drying Foods Co., Ltd. (ßïîí)
Ohland Foods Co., Ltd. (ßïîí)
JIANGYIN WEIXI KYOWA FOODS CO., LTD. (Õÿòàä)
PT. Fermentech Indonesia (Èíäîíåç)

<Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd-èéí îõèí êîìïàíèóä>
MC-Towa International Sweeteners CO.,Ltd. (Òàéëàíä)

<Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd-èéí õàðààò êîìïàíèóä>
Pt.Sorini Towa Berlian Corporation (Èíäîíåç)

98.50

100.00

90.00

60.59

100.00
100.00

81.02
81.02
81.02
81.02

100.00

49.90

Öàõèóð ¿éëäâýðëýë

Õàëüñ áîëîí õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 

Óóñãàã÷, á¿ðõ¿¿ë ðåçèí çýðãèéí áîðëóóëàëò 

Chuo Kagaku Co., Ltd-èéí Õÿòàä óëñ äàõü 6 îõèí êîìïàíèéí çîõèöóóëàëò 

Ñàõàð îðëóóëàã÷, ýì÷èëãýýíèé õ¿íñ, àìòëàã÷, ôóíêöèîíàëü ò¿¿õèé ýäèéí ¿éëäâýðëýë 
Èñãýã÷ îõü áîëîí ôóíêöèîíàëü ò¿¿õèé ýäèéí ¿éëäâýðëýë 

Õàòààñàí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, àìòëàã÷èéí ¿éëäâýðëýë  
Òàëõíû çóóðìàã, õºëäººñºí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 
Àìèí õ¿÷ëèéí àìòëàã÷ áîëîí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 
Íóêëåéí õ¿÷èë áîëîí êàðäëîíû ¿éëäâýðëýë 

Ìàëòèò (ñàõàð îðëóóëàã÷) ¿éëäâýðëýë 

Ñîðáèò (ñàõàð îðëóóëàã÷) ¿éëäâýðëýë

	Төв компани, охин болон хараат компаниудын нийт ажилтны тоо: 68,383
	Төв компанийн ажилтны тоо: 5,651
	Охин болон хараат компаниудын тоонд охин компанийн хараат компаниудын тоо ороогүй болно.

КОМПАНИЙН НЭР САНАЛЫН ЭРХ (%) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

<Îõèí êîìïàíèóä>
Princes Limited (Èõ Áðèòàíè)
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (ßïîí)
MITSUBISHI CORPORATION FASHION (ßïîí)
MC Healthcare, Inc. (ßïîí)

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (ßïîí)

Alpac Forest Products Inc. (Êàíàä)
AGREX, Inc. (ÀÍÓ)
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (ßïîí)
TH FOODS, Inc. (ÀÍÓ)
Toyo Reizo Co., Ltd. (ßïîí)
California Oils Corporation (ÀÍÓ)
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (ßïîí)
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (ßïîí)
Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Àâñòðàëè)
YONEKYU CORPORATION (ßïîí)
Indiana Packers Corporation (ÀÍÓ)
Foodlink Corporation (ßïîí)
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (ßïîí)
Nippon Care Supply Co., Ltd. (ßïîí)
Nosan Corporation (ßïîí)
Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (ßïîí)
Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Àâñòðàëè)
Southern Cross Seafood S.A. (×èëè)
Agrex do Brasil Comercio e Exportacao de Graos Ltda. (Áðàçèë)

<Õàðààò êîìïàíèóä>
LAWSON, INC. (ßïîí)
MCC Development Corporation (ÀÍÓ)
Itoham Foods, Inc (ßïîí)
Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (ßïîí)
Life Corporation (ßïîí)
Mitsubishi Cement Corporation (ÀÍÓ)
ROKKO BUTTER CO., LTD. (ßïîí)
Kadoya Sesame Mills, Inc. (ßïîí)
HIMARAYA Co., Ltd. (ßïîí)
KOKUSAI Bulk Terminal CO.,LTD. (ßïîí)
SINOPHARM GROUP BEIJING HUAHONG CO.,LTD. (Õÿòàä)
Kanro Co.,Ltd. (ßïîí)

100.00
62.00

100.00
80.00

92.15

70.00
100.00
100.00
56.16
81.92

100.00
64.44
59.90

100.00
71.02
80.00
99.42

100.00
74.78

100.00
65.97

100.00
99.50
81.54 

32.48
30.00
23.19
30.00
21.08
28.71
20.77
26.35
20.02
48.41
20.00
29.33

Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäààíû ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà
Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé áººíèé õóäàëäàà
Õóâöàñíû äèçàéí, ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò 
Ýìíýëãèéí ìåíåæìåíòèéí òóñëàëöàà, ýìíýëãèéí òîíîã òºõººðºìæ, ýì ýì÷èëãýýíèé 
áîäèñûí õóäàëäàà
Áàãëàà áîîäëûí ìàòåðèàë, öààñàí õàéðöãèéí ò¿¿õèé ýä, öààñàí õàéðöãèéí ¿éëäâýðëýë, 
áîðëóóëàëò, öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò, èìïîðò 
Ïàëï ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò 
¯ð òàðèàíû õóðààëò, áîðëóóëàëò 
Ýëñýí ÷èõðèéí ¿éëäâýðëýë, áººíèé õóäàëäàà
Öàãààí áóäààíû æèãíýìýã, õºíãºí çóóøíû ¿éëäâýðëýë 
Äàëàéí ãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîëîâñðóóëàëò, õóäàëäàà
Óðãàìëûí òîñ, ººõíèé ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Ãóðèë ¿éëäâýðëýë
Ýðäýíýøèøèéí öàðäóóë, áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë
¯ð òàðèàíû áîðëóóëàëò, ìàëûí áàãñàðìàë òýæýýëèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò 
Ìàõíû áîðëóóëàëò, áîëîâñðóóëñàí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Ãàõàéí ìàõíû áîëîâñðóóëàëò, áîðëóóëàëò
Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò
Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí áîðëóóëàëò, áàðèëãûí àæèë 
Àñàðãààíû áàãàæ õýðýãñëèéí ò¿ðýýñ, áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà
Ìàëûí áàãñàðìàë òýæýýëèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Ò¿ðãýí õîîëíû ãàçðûí ñ¿ëæýý (øàðñàí òàõèà), ïèööà õ¿ðãýëò 
Öàõèóðò ýëñ îëáîðëîëò, áàÿæóóëàëò, áîðëóóëàëò 
ßðãàé, õóëä çàãàñíû ¿ðæ¿¿ëýã
¯ð òàðèàíû õóäàëäàà

LAWSON ìèíè-ñóïåðìàðêåòûí ñ¿ëæýý
Ò¿¿õèé áåòîí, ýëñ õàéðãàíû ¿éëäâýðëýë, õóäàëäààòàé õîëáîîòîé áèçíåñ
Ìàõ áîëîí áîëîâñðóóëñàí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò 
Öàðäóóë áîëîâñðóóëàëò
Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ãîëëîí áîðëóóëäàã ñóïåðìàðêåòûí ñ¿ëæýý 
Öåìåíòèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Áÿñëàã çýðãèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò 
Ã¿íæèäèéí òîñ, ã¿íæèäèéí ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò
Ñïîðò õýðýãñëèéí æèæèãëýí õóäàëäàà
Äàëàéí áîîìòûí òýýâýðëýëò, àãóóëàõ
Ýì÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé ýìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áººíèé õóäàëäàà
Àìòòàíû ¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò

АХУЙН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ГРУПП



Mitsubishi Corporation Website

For more details about Mitsubishi Corporation’s business, CSR 
and environmental activities, investor relations and career 
information, please visit our website.

http://www.mitsubishicorp.com/global

MC Library
This page contains additional resources, including our corpo-
rate profile video, an outline of our history, an overview of our 
social contribution activities and examples of company ads.

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

КОРПОРАЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
(2014 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР)

КОМПАНИЙН НЭР
Мицубиши Корпораци

БАЙГУУЛАГДСАН ОГНОО
1954 оны 7-р сарын 1 
(1950 оны 4-р сарын 1-нд бүртгэгдсэн)

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ
204,446,667,326 иен

ГАРГАСАН ХУВЬЦААНЫ ТОО
1,653,505,751

БҮРТГЭЛТЭЙ ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Токио, Нагоя, Лондон 

ТӨВ БАЙР
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8086, Japan*
*Бүртгэлтэй хаяг

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

УЛААНБААТАР ДАХЬ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР
Монгол улс, Улаанбаатар хот 14200, Сүхбаатар 
дүүрэг 8 дугаар хороо, Их Эзэн Чингис хааны 
нэрэмжит талбай 2, Сэнтрал Тауэр 1001 тоот 

АЖИЛТНУУДЫН ТОО
Төв компани: 5,651 
Нийт: 68,383(Төв компани, охин болон хараат 
компаниудын нийт ажилтны тоо)

ОХИН БОЛОН ХАРААТ КОМПАНИУДЫН ТОО
626
*Охин компанийн хараат компанийн тоо ороогүй болно.
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Mitsubishi Corporation Website

For more details about Mitsubishi Corporation’s business, CSR 
and environmental activities, investor relations and career 
information, please visit our website.

http://www.mitsubishicorp.com/global

MC Library
This page contains additional resources, including our corpo-
rate profile video, an outline of our history, an overview of our 
social contribution activities and examples of company ads.

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