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Trang web của công ty
Mitsubishi Corporation
Để biết thêm chi tiết về hoạt động kinh doanh của công 
ty Mitsubishi Corporation (MC), hoạt động xã hội của 
doanh nghiệp và hoạt động môi trường, mối quan hệ với 
nhà đầu tư và thông tin tuyển dụng, vui lòng tham khảo 
trang web của chúng tôi.

http://www.mitsubishicorp.com/global

Thư viện MC
Trang này có các nguồn thông tin bổ sung, bao gồm 
video hồ sơ doanh nghiệp, sơ lược về lịch sử của công 
ty, khái quát về những hoạt động đóng góp cho xã hội 
của công ty và thông tin quảng cáo của công ty.

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

In trên loại giấy thân thiện với môi trường được FSC® chứng nhận
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trIẾt LÝ DoaNh NGhIỆp – ba NGUyÊN tẮC DoaNh NGhIỆp

Công ty mitsubishi Corporation (mC) là một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp toàn cầu, trong đó công ty 
thực hiện phát triển và điều hành việc kinh doanh trên hầu hết tất cả các lĩnh vực công nghiệp bao gồm 
tài chính công nghiệp, năng lượng, kim khí, cơ khí, hóa chất, thực phẩm, và kinh doanh môi trường. Các 
hoạt động hiện tại của mC đang mở rộng vượt xa các hoạt động thương mại truyền thống của công ty, 
trong đó công ty đa dạng hóa phạm vi kinh doanh từ việc phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến 
việc đầu tư vào các ngành như bán lẻ, cơ sở hạ tầng, sản phẩm tài chính và sản xuất các mặt hàng công 
nghiệp.

Với hơn 200 văn phòng và công ty con tại khoảng 90 nước trên toàn thế giới và một mạng lưới gồm 
hơn 600 công ty thuộc tập đoàn, mC sở hữu hệ thống nhân viên đa quốc gia với hơn 65.000 người.

trÁCh NhIỆm ĐỐI VỚI XÃ hỘI
phấn đấu làm giàu cho xã hội, cả về mặt vật chất lẫn 
tinh thần, đồng thời góp phần hướng tới việc bảo vệ 
môi trường toàn cầu.

ChÍNh trỰC VÀ CôNG bẰNG
Duy trì nguyên tắc minh bạch và công khai, tiến 
hành các hoạt động kinh doanh một cách trung 
thực và công bằng.

hIỂU bIẾt toÀN CẦU thôNG QUa KINh 
DoaNh
mở rộng kinh doanh, dựa trên quan điểm toàn cầu ở 
mọi phương diện.

ba Nguyên tắc Doanh nghiệp đã được 
đề ra vào năm 1934 để làm các hướng 
dẫn hoạt động của Công ty thương mại 
mitsubishi (mitsubishi shoji Kaisha), dựa 
trên những lời giáo huấn của Iwasaki 
Koyata, chủ tịch thứ tư của mitsubishi.

mặc  dù  Công  t y  thương  mạ i 
mitsubishi đã ngừng hoạt động tính đến 
năm 1947, nhưng các nguyên tắc này đã 
được lưu lại làm triết lý doanh nghiệp của 
mC, và tinh thần này vẫn tồn tại trong 
các hoạt động của cán bộ lãnh đạo và 
nhân viên cho đến ngày nay. ba Nguyên 
tắc Doanh nghiệp cũng được dùng làm 
nền tảng cho nguyên tắc quản lý của tập 
đoàn mitsubishi. hoạt động trong nhiều 
lĩnh vực kinh doanh và được thống nhất 
bởi truyền thống và triết lý chung, các 
công ty thuộc tập đoàn mitsubishi luôn 
tiếp tục phát triển trên tinh thần cạnh 
tranh thân thiện đầy mạnh mẽ.

(Cách lý giải hiện nay về ba Nguyên tắc Doanh nghiệp đã được các công 
ty thuộc tập đoàn mitsubishi tán thành tại cuộc họp mitsubishi Kinyokai vào 
tháng một năm 2001.)

CôNG ty mItsUbIshI CorporatIoN
GIỚI thIỆU
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TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NHỮNG NĂM 1970
Công ty mitsubishi shoji được thành lập vào năm 1954, 
và cũng trong năm đó mitsubishi shoji đã được niêm 
yết trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán tokyo và 
osaka. Năm 1967, công ty thông báo kế hoạch quản 
lý đầu tiên của mình. Năm 1968, công ty cam kết thực 
hiện một dự án lớn tại bru-nây để phát triển LNG (khí 
tự nhiên hóa lỏng). Đây là kế hoạch đầu tư có quy mô 
lớn đầu tiên của công ty. Không bằng lòng với các hoạt 
động trong giới hạn thương mại, công ty bắt đầu mở 
rộng phát triển và kinh doanh dựa trên đầu tư ở phạm 
vi toàn cầu, bằng chứng là các dự án quặng sắt và 
than mỡ tại Úc và Ca-na-đa, và kinh doanh trong lĩnh 
vực muối ở mê-xi-cô. Vào năm 1971, Công ty lấy tên 
"mitsubishi Corporation" làm tên tiếng anh chính thức.

NHỮNG NĂM 1990
Năm 1992, mC công bố chính sách quản lý mới, 
cụ thể là nhằm hướng tới hình tượng một "Doanh 
nghiệp phát triển bền vững toàn cầu". mC bắt đầu 
tập trung nhiều hơn vào các hoạt động liên kết và 
làm tăng giá trị tài sản của mình. Nhiều nỗ lực đã 
được thực hiện để toàn cầu hóa các hoạt động 
cũng như nhân sự của công ty. Vào năm 1998, 
mC thiết lập "mC2000" trong đó giới thiệu hướng 
tiếp cận "Chọn lọc & tập trung" vào kinh doanh, 
tăng cường các lĩnh vực chiến lược, và nhấn mạnh 
chính sách định hướng tới khách hàng. Kế hoạch 
mới là phương tiện để củng cố nền tảng công ty và 
mở đường cho một tương lai hứa hẹn.

TIẾN VÀO THIÊN NIÊN KỶ MỚI
Vào năm 2001, mC giới thiệu "mC2003", một kế 
hoạch chi tiết mới nhằm đóng góp tích cực cho sự 
tăng trưởng, bao gồm việc mở rộng chuỗi giá trị 
của công ty, tăng cường khả năng sinh lợi, và tập 
trung vào các chiến lược để tạo ra các ngành kinh 
doanh mới. Vào năm 2004, "CẢI CÁCh 2007" đã 
được công bố, mC được nhìn nhận như một "Nhà 
cải cách Công nghiệp mới" với mục đích mở ra một 
kỷ nguyên mới, đồng hành phát triển với xã hội. 
Vào năm 2007, mC thành lập Khối Cải cách Kinh 
doanh và Khối tài chính Công nghiệp, Logistics & 
phát triển. sau đó, vào năm 2008, mC công bố kế 
hoạch quản lý của mình là "CẢI tIẾN 2009". Vào 
năm 2009, mC tái tổ chức một cách có hệ thống 
Khối Cải cách Kinh doanh và thiết lập lĩnh vực phát 
triển Quản trị Doanh nghiệp. Vào tháng tư năm 
2010, mC tái thiết và nâng cao lĩnh vực này thông 
qua việc thành lập hai Khối mới là Khối phát triển 
Kinh doanh môi trường toàn cầu và Khối Dịch Vụ 
Kinh doanh. Vào tháng bảy năm 2010, mC đã công 
bố một kế hoạch quản lý mới là "Chiến lược Doanh 
nghiệp trung hạn năm 2012", trong đó nhắm đến 
việc tăng cường nền tảng quản lý dựa trên sự đa 
dạng của các mô hình kinh doanh. Chiến lược 
doanh nghiệp mới của chúng tôi là "hướng Chiến 
lược mới – Vạch ra con đường mới hướng đến sự 
tăng trưởng bền vững" đã được ban ra vào tháng 
Năm năm 2013.

NHỮNG NĂM 1980
mC cần xây dựng những hệ thống mới để tạo lợi 
nhuận. Công ty bắt đầu hệ thống hóa những hoạt 
động kinh doanh đã đi vào khuôn khổ, và phát triển 
các hoạt động có hiệu quả hơn. Vào năm 1986, 
công ty thiết lập chính sách mới, chuyển trọng tâm 
từ vận hành các giao dịch sang thu về các nguồn 
lợi nhuận. Cũng cùng năm đó, một kế hoạch quản 
lý mới đã được lập ra. Vào năm 1989, mC được 
niêm yết trên sàn chứng khoán Luân Đôn.

LỊCh sỬ DoaNh NGhIỆp
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tẦm NhÌN CỦa ChÚNG tôI  Khao khát nâng tầm quy mô kinh doanh lên gấp đôi vào khoảng năm 2020

○ Nguồn tài nguyên
Gấp đôi sản lượng dựa 
trên vốn sở hữu

×2 ×2

○ Không dựa vào nguồn tài nguyên
Gấp đôi thu nhập

LNG: 7mt
than mỡ: 20mt
Đồng: 250Kt

○ Chọn "phân khúc Kinh 
doanh thành công" 
thông qua việc chủ 
động tái định hình 
danh mục đầu tư

○ tăng cường các phân 
khúc Kinh doanh 
thành công này

○ 50:50 là tỷ lệ tài sản 
dựa trên khai thác 
Nguồn tài nguyên so 
với tài sản không dưa 
vào tài nguyên

số phân khúc phụ 
Kinh doanh (bss)

số bss tạo ra lợi 
nhuận ròng > 20 tỷ 
yên

số bss tạo ra lợi 
nhuận ròng từ 10-20 
tỷ yên

47

5

1

35 đến 40

≧10

 10 đến 15

180 tỷ 
yên

tháng 3/2013 
(năm tài chính)

tháng 3/2013 
(năm tài chính)

tháng 3/2013 
(Năm tài chính)

Vào khoảng 
năm 2020

Vào khoảng 
năm 2020

Vào khoảng 
năm 2020

hướng Chiến lược mới tái xác nhận giá trị của mC là một công ty có khả năng "mang lại tiềm năng 
phát triển cũng như thu nhập ổn định trong suốt chu kỳ kinh doanh bằng cách quản lý một danh 
mục đầu tư được đa dạng hóa bởi các mô hình kinh doanh, các ngành công nghiệp, thị trường và 
địa lý". bởi vì chúng tôi muốn tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình, nên chúng tôi sẽ cố gắng để 
thực hiện kế hoạch tăng trưởng và nâng cao giá trị tổng thể doanh nghiệp của chúng tôi.

tẦm NhÌN VỀ sỰ tĂNG trƯỞNG VÀo NĂm 2020

tẦm NhÌN DaNh mỤC ĐẦU tƯ

GẤp ĐôI QUy 
mô KINh 
DoaNh

Đa DẠNG tỐI 
ƯU & phÂN 
KhÚC KINh 

DoaNh thÀNh 
CôNG

Chiến lược quản lý hiện tại của Công ty mitsubishi Corporation có tiêu đề "hướng Chiến lược mới – Vạch 
ra con đường mới hướng đến sự tăng trưởng bền vững", đã được áp dụng vào năm tài chính 2013. Dựa 
trên các mô hình phát triển kinh doanh và môi trường hoạt động của mình, chúng tôi đặt ra hướng Chiến 
lược mới với chính sách quản lý cơ bản cùng với các chiến lược kinh doanh và thị trường. hướng chiến 
lược này được thiết lập dựa trên tầm nhìn dài hạn, với mục tiêu tăng trưởng "vào khoảng năm 2020".

hƯỚNG ChIẾN LƯỢC mỚI
VẠCh ra CoN ĐƯỜNG mỚI hƯỚNG ĐẾN sỰ tĂNG 
trƯỞNG bỀN VỮNG
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ChIẾN LƯỢC KINh DoaNh & ChIẾN LƯỢC phÁt trIỂN thỊ trƯỜNG

hƯỚNG ChIẾN LƯỢC

ChIẾN LƯỢC KINh DoaNh  ChIẾN LƯỢC thỊ trƯỜNG  

Kinh 
doanh 

Nguồn tài 
nguyên

Đáp ứng 
Nhu cầu 

tăng 
trưởng 
đối với 
Nguyên 
liệu thô

○ tạo ra giá trị doanh nghiệp bền vững thông qua các hoạt động kinh 
doanh - phấn đầu cải thiện hơn nữa giá trị xã hội và môi trường thông 
qua các sáng kiến hợp nhất và có tính toàn cầu

○ tăng cường "phân khúc kinh doanh thành công" thông qua việc chủ 
động định hình danh mục đầu tư của công ty để hoàn thành trước sự 
cạnh tranh toàn cầu

NGUyÊN tẮC

○ Duy trì tỷ lệ vốn đầu tư bình quân của ba năm qua (2.000-2.500 tỷ yên) 
để cải thiện nền tảng thu nhập

○ Đẩy nhanh quá trình thoái vốn một cách chọn lọc và tạo vốn cho những 
đầu tư mới

ChÍNh sÁCh ĐẦU 
tƯ

○ Cung cấp cổ tức ổn định bằng cách giới thiệu chính sách hai cấp với 
phần cơ sở và biến đổi

○ thiết lập cổ tức cơ sở theo mức thu nhập cơ sở là 350 tỷ yên mỗi năm
ChÍNh sÁCh CỔ 

tỨC

Kinh 
doanh 

không dựa 
trên vào tài 

nguyên

thúc đẩy 
đa địa 

phương 
hóa tại các 
thị trường 
Châu Á

sử dụng Vốn hiệu quả hướng đến mục tiêu Châu Á

Chúng tôi hướng tới sự tăng trưởng mạnh mẽ trong khi tiến hành định hình lại danh mục đầu tư với sự tập trung 
và kỳ vọng vào thị trường Châu Á.
Đầu tư 100 tỷ yên (trong khoảng thời gian hơn ba năm) vào những sáng kiến của doanh nghiệp (Nghiên cứu và 
phát triển Doanh nghiệp) để nắm bắt "thị trường cận biên".

tối đa hóa giá trị doanh nghiệp bền vững với một danh mục đầu tư đa dạng hóa được chọn lọc

○ bàn giao dự án, phát huy lợi 
nhuận và tăng giá trị tài sản cốt 
lõi trong hệ thống liên kết dự án

○ tập trung vào nâng cao năng 
suất và cải thiện chi phí vân 
hành, khai thác, tận dụng kinh 
doanh nguồn tài nguyên một 
cách hiệu quả

○ Thực phẩm: Xây dựng một mạng 
lưới cung ứng ngũ cốc từ Châu mỹ

○ Nguồn Khoáng sản & Nguồn Dầu 
Khí: phát triển các dự án và đảm 
bảo nguồn cung ở Châu Á, Châu 
Đại Dương, Châu mỹ, Nga và tây 
phi; tạo ra một trung tâm thương 
mại trên toàn thế giới lấy nền tảng 
là Châu Á

○ Phân bón:  phát  t r iển nguồn 
nguyên liệu thô làm phân bón 
hướng đến các thị trường trên 
khắp Châu Á○ Chủ động định hình danh mục 

đầu tư phù hợp với tầm nhìn dài 
hạn bằng việc tạo ra nhiều "phân 
khúc kinh doanh thành công" có 
quy mô, và tạo vốn cho các cơ 
hội đầu tư mới

○ triển khai vốn cho các cơ hội 
triển vọng nhất trong các ngành 
công nghiệp/lĩnh vực được chọn 
lọc

○ theo đuổi các cơ hội đầu tư trong 
các lĩnh vực ô tô, thực phẩm, bán 
lẻ, phát điện, khoa học đời sống, 
khí đá phiến hạ nguồn và lĩnh 
vực quản lý tài sản

○ Bán lẻ: thiết lập chuỗi giá trị 
ngành hàng thiết yếu tại các thị 
trường Châu Á bằng cách xây 
dựng cơ chế  nhượng quyền 
thương hiệu bán lẻ với các đối tác 
tiềm năng

○ Ô tô: tăng cường các hoạt động ở 
thái Lan và In-đô-nê-xi-a và nhân 
rộng mô hình kinh doanh này cho 
các nước láng giềng Châu Á

○ tăng cường trọng tâm vào các nguyên tắc tài chính như bằng cách 
cấp vốn đầu tư trong dòng tiền lưu động của riêng công ty, giả định 
mức thu nhập cơ sở là 350 tỷ yên mỗi năm

○ mang lại lợi nhuận trên vốn từ trung đến dài hạn là 12-15%

NGUyÊN tẮC tÀI 
ChÍNh
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(tÍNh ĐẾN NGÀy 1 thÁNG 7 NĂm 2015)

* Vị trí của văn phòng và các công ty con được đánh dấu.
(không bao gồm các văn phòng dự án và các văn phòng 
chi nhánh tại Nhật bản)

 trụ sở chính: tokyo
 số lượng văn phòng ở Nhật bản: 29
(bao gồm 18 văn phòng chi nhánh)

 số lượng văn phòng và  
công ty con ở nước ngoài: 192
(bao gồm 34 văn phòng dự án)

Các Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực của MC

Châu Á & Châu Đại Dương

Châu Âu & Châu Phi

[Nhật bản]
sapporo
sendai
Nagoya
Niigata
toyama
shizuoka
osaka
takamatsu
hiroshima
Fukuoka
Naha

[bắc mỹ]
New york
san Francisco
seattle
thung lũng silicon
Los angeles
houston
Washington, D.C.
Dallas
pittsburgh
boston
tucson
Vancouver
toronto
Victoria
thành phố mê-xi-cô
Querétaro

[mỹ Latinh]
thành phố Guatemala
thành phố panama
Quito
Lima

La paz
bogotá
santiago
Caracas
puerto ordaz
asunción
buenos aires
são paulo
rio de Janeiro
belo horizonte
santos

[Châu Âu & 
Châu phi]
Luân Đôn
madrid
paris
brussels
amsterdam
Düsseldorf
Frankfurt
berlin
milan
oslo

prague
stockholm
Warsaw
bucharest
belgrade
athens
sofi a
mát-xcơ-va
Vladivostok
yuzhno-sakhalinsk
Kiev
Johannesburg
Dakar
Casablanca
abidjan
algiers
Lagos
tunis
maputo
Nairobi
addis ababa
Dar es salaam

[trung Đông & 
trung Á]
Istanbul
ankara
baku
ashgabat
tashkent
astana
almaty
Dubai
Cairo
tel aviv
ramallah
amman
riyadh
Jeddah
al Khobar
basra
Doha
abu Dhabi
muscat
Kuwait
tehran
 

[Đông Á]
Ulaanbaatar
bắc Kinh
thành Đô
Quảng Châu
thâm Quyến
Vũ hán
thiên tân
hạ môn
Nam Kinh
thanh Đảo
thượng hải
Đại Liên
thẩm Dương
hồng Kông
Đài bắc

[Châu Á & 
Châu Đại Dương]
Karachi
Islamabad
Lahore
Niu Đê-li
mumbai

VỊ trÍ CÁC trỤ sỞ hoẠt ĐỘNG CỦa  mC

mC có hơn 200 văn phòng và công ty con, bao gồm cả các văn phòng tại Nhật bản, đồng 
thời phát triển hợp tác kinh doanh với hơn 600 công ty, tập đoàn ở khoảng 90 quốc gia trên 
thế giới.

Đông Á

Trung Đông & 
Trung Á

Nhật Bản

mẠNG LƯỚI toÀN CẦU
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Trụ sở 
chính

Kolkata
Chennai
Colombo
Dhaka
yangon
Nay pyi taw
băng Cốc
haadyai
Kua-la Lăm-pơ
bintulu
Xin-ga-po
phnôm pênh
Viêng Chăn
hà Nội
thành phố hồ Chí minh
Gia-các-ta
surabaya
bandar seri begawan
manila
Noumea
melbourne
sydney
perth

brisbane
mount Waverley
auckland
seoul
Kwangyang
pohang

trong thời kỳ bất ổn kinh tế toàn cầu, điều quan trọng là chúng tôi luôn nhạy bén 
với các thông tin mới nhất và chính xác nhất, thực hiện việc quản lý rủi ro cần thiết, 
và có biện pháp kịp thời để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng.

Nền tảng của sự tiên phong này là mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, trong đó có 
hơn 200 văn phòng và công ty con, hơn 600 công ty tập đoàn ở khoảng 90 quốc 
gia trên thế giới.

Những người đứng đầu của các Văn phòng và Công ty con của mC đại diện cho 
tập đoàn mC ở các quốc gia và khu vực được chỉ định bởi Chủ tịch và tổng Giám 
đốc điều hành của chúng tôi. Vai trò của họ là cung cấp thông tin tiên phong và hỗ 
trợ các hoạt động của tập đoàn mC.

Cơ cấu hoạt động toàn cầu của chúng tôi bao gồm Nhật bản và sáu vùng trọng 
điểm ở nước ngoài: bắc mỹ; mỹ Latinh; Châu Âu & Châu phi; trung Đông và trung 
Á; Đông Á; và Châu Á & Châu Đại Dương. mỗi vùng được phân công một tổng 
Giám đốc Điều hành Khu vực, là người giám sát các công ty con và công ty liên kết 
của khu vực, đưa ra các giải pháp cho các vấn đề thường gặp trong khu vực, xác 
định các cơ hội kinh doanh mới, và tối ưu hóa hoạt động trên cơ sở hợp nhất.

thông qua việc phân bổ thận trọng về chuyên môn và các nguồn lực của mình, 
các tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, cùng với những người đứng đầu của các 
Văn phòng và Công ty con của mC và các công ty tập đoàn đã đáp ứng được hoàn 
cảnh và nhu cầu riêng trong từng khu vực trên thế giới. họ tiếp tục kêt nối với nhau 
để tạo ra "giá trị doanh nghiệp bền vững" cho tập đoàn mC.

Bắc Mỹ

Mỹ Latinh
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Văn phòng tống 
Giám đốc Điều 
hành Khối Dịch Vụ 
Kinh doanh

bộ phận Kinh doanh 
Dịch vụ It

phòng Kế hoạch It

phòng Kiểm toán 
Nội bộ

phòng Chiến lược 
Doanh nghiệp & 
Quy hoạch

Văn phòng
Kiểm toán viên 
Doanh nghiệp

phòng truyền thông 
  Doanh Nghiệp
phòng hành chính Quản trị 
  Doanh Nghiệp
phòng hoạt động xã hội 

của doanh nghiệp & Vấn 
đề môi trường

phòng pháp lý
phòng Nguồn Nhân lực 
  toàn cầu
phòng Chiến lược toàn cầu & 

phát triển Kinh doanh
phòng Quan hệ Quốc tế
phòng hợp tác Kinh tế 
  Quốc tế
phòng Quản lý Vận chuyển 

hàng hóa Logistics
phòng Quản trị Kế toán
phòng Quản lý rủi ro
phòng tài chính
phòng tài chính Cấu trúc, 

Cố vấn mua bán & sáp 
nhập

phòng Quan hệ với Nhà đầu tư

bộ phận Nhân viên 
Doanh nghiệp

Ủy ban 
  Quản trị &   
  bồi thường

Chủ tịch và
   tổng Giám đốc
   Điều hành

Kiểm toán viên 
  của công ty

Đại hội 
  Cổ đông

Ủy ban 
  Chiến lược
  Kinh doanh

hội đồng 
  Kiểm toán viên Doanh nghiệp

ban Giám đốc
Ủy ban  
  Cố vấn 
  Quốc tế

Ủy ban 
Chiến lược Kinh 
doanh

Ủy ban 
Chiến lược thị trường

Ủy ban pháp chế
Ủy ban hoạt động xã hội 

của doanh nghiệp & 
Vấn đề môi trường

Ủy ban phát triển 
Nguồn Nhân lực

Ủy ban Cung cấp 
thông tin

Chiến lược thị trường
Giám đốc pháp chế
phó tổng Giám đốc 

Điều hành Cấp cao, 
trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp & 
Vấn đề môi trường

trưởng phòng thông tin

* Cấu trúc tổ chức của trụ sở chính

Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành 
Khối Kinh doanh môi trường & Cở sở 
hạ tầng toàn cầu

phòng hành chính Khối Kinh doanh môi 
trường & Cơ sở hạ tầng toàn cầu

bộ phận Kinh doanh môi trường
bộ phận sản xuất Năng lượng mới và Điện
bộ phận Kinh doanh Cơ sở hạ tầng

Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành 
khối tài chính Công nghiệp, Logistics 
& phát triển

phòng hành chính Quản trị Khối tài chính 
Công nghiệp, Logistics & phát triển

bộ phận Kinh doanh Quản lý tài sản
bộ phận tài chính Công nghiệp
bộ phận phát triển & Xây dựng bất động sản
bộ phận Logistics

Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành 
Khối Kinh doanh Năng lượng

phòng hành chính Quản trị Khối Kinh 
doanh Năng lượng

bộ phận Kinh doanh E&p
bộ phận Kinh doanh Khí thiên nhiên
bộ phận Kinh doanh Dầu mỏ
bộ phận Kinh doanh Các-bon & LpG

Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành 
Khối Kim khí

phòng hành chính Quản trị Khối Kim khí
bộ phận Kinh doanh Kim khí
bộ phận Kinh doanh Nguồn Khoáng sản
bộ phận Đầu tư Nguồn tài nguyên 

Khoáng sản

Văn phòng Giám đốc Điều hành Khối 
máy móc Cơ khí

phòng hành chính Quản trị Lĩnh Vực Cơ 
khí

bộ phận Kinh doanh Cơ khí Công nghiệp
bộ phận Kinh doanh tàu biển & hàng 

không
bộ phận Kinh doanh ô tô
bộ phận Kinh doanh Isuzu

Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành 
Khối hóa chất

phòng hành chính Quản trị Khối hóa 
Chất

phòng phoenix
phòng Dự án sản phẩm hoá dầu saudi
bộ phận Nguyên liệu hóa chất a
bộ phận Nguyên liệu hóa chất b
bộ phận hóa chất theo Chức năng
bộ phận Khoa học Đời sống

Văn phòng Giám đốc Điều hành Khối 
Ngành hàng thiết yếu

phòng hành chính Quản trị Khối Ngành 
hàng thiết yếu

bộ phận Kinh doanh Khách hàng toàn 
cầu.

bộ phận bán lẻ
bộ phận sản phẩm Ngành hàng thiết yếu
bộ phận Nguồn Ngành hàng thiết yếu

(tÍNh ĐẾN NGÀy 1 thÁNG 4 NĂm 2015)
sƠ ĐỒ tỔ ChỨC

Khối Dịch vụ Kinh 
doanh

Khối Kinh doanh Môi 
trường &  
Cơ sở Hạ tầng Toàn cầu

Khối Tài Chính Công 
Nghiệp, Logistics & 
Phát triển

Khối Kinh doanh 
Năng lượng

Khối Kim khí

Khối Máy móc Cơ khí

Khối Hóa chất

Khối Ngành hàng Thiết 
yếu

10



CƠ CẤU TỔ CHỨC: 1 Bộ phận Phát triển (2 Phòng) /1 Phòng
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối Dịch vụ Kinh doanh
■ Bộ phận Kinh doanh Dịch vụ IT    phòng Kế hoạch Kinh doanh Dịch vụ It, bộ phận phát triển Kinh doanh Dịch vụ It
Phòng S kế hoạch IT

KhỐI DỊCh VỤ KINh DoaNh
Khối Dịch Vụ Kinh doanh đảm nhiệm vai trò cung cấp các 
chức năng It cần thiết cho việc kinh doanh của tập đoàn 
mC và các khách hàng của công ty cũng như tiến hành 
đầu tư và xử lý các vấn đề khác cho mục đích này.

It đã trở thành một công cụ cần thiết cho mọi sự thay 
đổi về môi trường kinh doanh như những tiến bộ trong 
xã hội kỹ thuật số đa dạng hóa kinh doanh, thúc đẩy nhu 
cầu ngày càng tăng về It trên toàn cầu. Khối Dịch vụ Kinh 

doanh sẽ phát triển và cung cấp dịch vụ It, nắm bắt và 
đáp ứng sự cạnh tranh toàn cầu thông qua mối quan hệ 
với các đối tác kinh doanh ở Nhật bản và ở nước ngoài. 
Chúng tôi cũng sẽ không ngừng đóng góp vào việc nâng 
cao giá trị doanh nghiệp của tập đoàn mC và khách hàng, 
mở rộng kinh doanh bằng cách hỗ trợ thúc đẩy việc sử 
dụng It trong kinh doanh.

Để giúp giải quyết vấn đề công ty khách đang phải đối mặt, cải thiện quy trình kinh doanh và 
nâng cao giá trị doanh nghiệp, bộ phận Kinh doanh Dịch vụ It cung cấp các dịch vụ It tích hợp 
từ tư vấn đến phát triển hệ thống, hoạt động, và cho thuê. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này 
thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh như Công ty tata Consultancy services Japan, Ltd., 
"Dịch vụ tư vấn tata và Công ty Liên doanh mC" và Công ty sIGmaXyZ Inc., hoặc với sự hợp 
tác của các đối tác kinh doanh. Chúng tôi cũng mở rộng và tăng cường kinh doanh liên quan 
đến It mới bằng cách hỗ trợ việc giới thiệu và triển khai những công nghệ thông tin tiên tiến và 
sử dụng các công nghệ mới này.
●	Đẩy mạnh kinh doanh sI và kinh doanh It thuê ngoài
●	Đẩy mạnh kinh doanh tư vấn và kinh doanh bpo
●	hỗ trợ kinh doanh thông qua các công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm ứng dụng thử nghiệm
●	hỗ trợ cho thị trường Châu Á và kinh doanh bán lẻ
●	Đẩy mạnh hợp tác và quan hệ đối tác với Công ty tata Consultancy services Limited (tCs)

phòng kế hoạch It
phòng kế hoạch It chịu trách nhiệm về các phương pháp It trên toàn công ty của mC như hệ thống It và cơ sở hạ tầng, bao 
gồm các chiến lược và việc lập kế hoạch, cũng như việc đầu tư và quản lý chi phí. Các nhu cầu kinh doanh của tập đoàn mC 
đang trở nên ngày càng đa dạng và mang tính toàn cầu hơn, và It vẫn tiếp tục phát triển. Để luôn đáp ứng nhanh chóng trước 
những thay đổi này, phòng kế hoạch It không chỉ triển khai các phương pháp It trên toàn hệ thống công ty của mC trên cơ sở 
hợp nhất, mà còn đề xuất và thúc đẩy kiểm soát nội bộ It và các biện pháp bảo mật thông tin.

NỘI DUNG KINh DoaNh CỦa KhỐI DỊCh VỤ KINh DoaNh

bộ phận Kinh 
doanh Dịch vụ 

It

Công ty Tata Consultancy 
Services Japan

bằng việc kết hợp chuyên môn về 
các mối quan hệ khách hàng của mC 
với những thành công quốc tế của 
Công ty tata Consultancy services 
của Ấn Độ (tCs), dịch vụ It toàn 
diện của tCs Nhật bản mang đến sự 
hỗ trợ mạnh mẽ cho sự cải tiến và 
toàn cầu hóa tại các công ty khách 
hàng.

Trung tâm Dữ liệu State-of-the-Art Mitaka 

trung tâm Dữ liệu mitaka nằm ở thành phố 
mitaka của tokyo, được trang bị cấu trúc 
cách ly có nền chống địa chấn mới nhất và 
lần đầu tiên hoàn thành hệ thống làm mát 
không khí bên ngoài trong khu vực đô thị. 
Dựa trên các dịch vụ trung tâm dữ liệu chất 
lượng cao trong nhiều năm, mC sẽ tiếp tục 
cung cấp dịch vụ It thuê ngoài có giá trị, 
đồng thời lưu ý về việc phòng chống thiên 
tai, thân thiện với môi trường và khả năng 
bảo mật cao.

Thành lập Dịch vụ Điện toán Đám 
mây cho Ngành Công nghiệp 
Xây dựng 

mC đã thành lập một công ty mới, 
Công ty mC Data plus Inc. và đã 
chuyển giao cho công ty con mới này 
việc kinh doanh dịch vụ ứng dụng dựa 
trên đám mây cho ngành công nghiệp 
xây dựng. Công ty mới sẽ mở rộng và 
tăng cường kinh doanh dịch vụ điện 
toán đám mây của mình cũng như 
phát triển các dịch vụ dựa trên ứng 
dụng big Data.

Dịch vụ Ứng dụng big Data

mC Data plus
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bộ phận Kinh 
doanh môi 

trường

bộ phận Kinh 
doanh Cơ sở hạ 

tầng

bộ phận Năng 
lượng mới & 

phát điện

Khối Kinh doanh môi trường & Cơ sở hạ tầng toàn cầu 
được thành lập dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch 
tập đoàn, đã được tái tổ chức từ ngày 01/07/2013, và 
bao gồm ba bộ phận: bộ phận Kinh doanh môi trường, bộ 
phận Năng lượng mới & phát điện, bộ phận Kinh doanh 
Cơ sở hạ tầng.

Khối này chủ yếu thực hiện các hoạt động thương mại 
và kinh doanh liên quan đến sản xuất điện, nước, vận tải, 
và các cơ sở hạ tầng cần thiết khác mà có tác động trực 
tiếp đến chất lượng cuộc sống của con người. Chúng tôi 
đang hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực chống lại 
sự nóng lên toàn cầu và đảm bảo các nguồn cung năng 
lượng bền vững như năng lượng tái tạo và năng lượng 
thế hệ sau. Chúng tôi cũng tham gia vào việc sản xuất pin 

Lithium-Ion, một bộ phận thiết yếu cho các loại xe thân 
thiện với môi trường hôm nay và việc lưu trữ điện năng.

mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy các động lực bảo 
đảm nguồn thu nhập ổn định, lâu dài và nâng cao giá trị 
doanh nghiệp của chúng tôi, đồng thời hướng tới thực 
hiện một xã hội bền vững, với sự quan tâm đầy đủ về môi 
trường tự nhiên. Công cuộc của chúng tôi là sự tiếp cận 
dài hạn, và chúng tôi luôn cam kết phát triển các cơ chế, 
công nghệ và hệ thống trong kinh doanh và các giao dịch 
liên quan, cũng như phát triển các lĩnh vực kinh doanh 
mà ở đó có mức độ lợi ích công và tiềm năng tăng trưởng 
cao, và điều đó sẽ cho phép ngày càng nhiều người sống 
ít dựa vào tài nguyên hơn.

KhỐI KINh DoaNh môI trƯỜNG & 
CƠ sỞ hẠ tẦNG toÀN CẦU

KhỐI KINh DoaNh môI trƯỜNG & CƠ sỞ hẠ tẦNG toÀN CẦU

mC đầu tư 20% vào Công ty star Energy 
Geothermal pte Ltd. hiện đang sở hữu Nhà máy 
địa nhiệt Wayang Windu công suất 230 mW ở In-
đô-nê-xi-a, là một trong những nhà máy địa nhiệt 
lớn nhất thế giới.

Công ty mC-JaLUX airport services Co., Ltd., 
do mC sở hữu 45,5% hiện đang nắm giữ quyền 
đặc nhượng 30 năm điều hành sân bay quốc tế 
mandalay ở myanmar từ tháng tư năm 2015.

tham gia vào việc phát triển, sản xuất và bán 
các loại pin lithium ion, một bộ phận quan trọng 
cho các loại xe chạy bằng điện thân thiện với môi 
trường.

● pin Lithium-ion
● phát triển và Quản lý Kinh doanh 

môi trường mới

● sản xuất phát điện ở Nhật bản và ở 
nước ngoài

● sản xuất phát điện tại chỗ (trong 
hàng rào nhà máy)

● truyền tải điện ở nước ngoài
● Xuất khẩu thiết bị phát điện và 

truyền tải điện

● Kinh doanh nước
● Kinh doanh đường sắt, cảng và sân 

bay
● Dầu mỏ, khí đốt và thiết bị nhà máy 

hóa dầu, cho thuê tàu khai thác & 
kho nổi dầu thô Fpso

● thiết bị nhà máy sản xuất thép, kim 
loại màu và xi măng
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CƠ CẤU TỔ CHỨC: 3 Bộ phận Phát triển (12 Phòng)
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh môi trường & Cơ sở hạ tầng toàn cầu, phòng hành chính Quản 
trị Khối Kinh doanh môi trường & Cơ sở hạ tầng toàn cầu
■ Bộ phận Kinh doanh Môi trường    phòng Kinh doanh Năng lượng môi trường, phòng Kinh doanh môi trường, r&D
■ Bộ phận Năng lượng mới & Phát điện    phòng Kinh doanh phát điện EmEa, phòng Kinh doanh phát điện Châu mỹ, 
phòng Kinh doanh phát điện Châu Á & Châu Đại Dương, phòng hệ thống Điện a, phòng hệ thống Điện b, phòng hệ 
thống Điện quốc tế
■ Bộ phận Kinh doanh Cơ sở hạ tầng    ban Kinh doanh Nước, phòng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Giao thông, phòng 
Kinh doanh Kỹ thuật, phòng Dự án Nhà máy

Cảng Valencia, nơi mà mC đã đầu tư 
vào một khu cầu cảng container, là một 
trong những cảng container lớn nhất 
ở Địa trung hải và là một trong những 
trung tâm trung chuyển hàng hải quan 
trọng nhất thế giới.
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mC hiện đang phát triển kinh doanh dịch 
vụ hàng không tư nhân trên phạm vi 
toàn cầu với việc thành lập mC aviation 
partners, một công ty con thuộc sở hữu 
toàn phần trong lĩnh vực cho thuê máy 
bay.

KhỐI tÀI ChÍNh CôNG NGhIỆp, 
LoGIstICs & phÁt trIỂN

trọng tâm của Khối tài chính Công nghiệp, Logistics & phát triển là 
hoạt động phát triển kinh doanh tài chính công nghiệp với đối tượng là 
các bất động sản, qua đó công ty có thể phát huy được chuyên môn và 
mạng lưới của của một tổ chức kinh doanh toàn cầu. thông qua các 
chức năng kinh doanh đạ dạng như phát triển dự án và quản lý tài sản, 
chúng tôi đã cung ứng vốn cho nhiều ngành công nghiệp cũng như 
mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện 
trong một số lĩnh vực khác biệt so với sản phầm của các tổ chức tài 
chính truyền thống khác. Các lĩnh vực này bao gồm quản lý tài sản, 
hoạt động tài chính liên quan tới cơ sở hạ tầng, vốn cổ phần chưa niêm 
yết và hoạt động cho thuê. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải 
pháp xây dựng và phát triển bất động sản, tập trung chủ yếu vào các cơ 
sở thương mại và phát triển đô thị, phát triển nhà chung cư và logistics.
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KhỐI KINh DoaNh tÀI ChÍNh CôNG NGhIỆp, LoGIstICs & phÁt trIỂN

bộ phận tài 
chính Công 

nghiệp

●	Kinh doanh tài chính liên quan đến 
cơ sở hạ tầng

●	Kinh doanh cho thuê tổng hợp ở 
Nhật bản và nước ngoài, bao gồm 
cả hoạt động cho thuê ô tô

●	Kinh doanh liên quan đến hàng 
không bao gồm cả hoạt động cho 
thuê máy bay và cho thuê động cơ 
máy bay

bộ phận 
Logistics

●	Vận tải liên hợp quốc tế
●	sở hữu và khai thác tàu chở hàng 

rời
●	Kinh doanh giải pháp cho lĩnh vực 

logistics
●	tư vấn Logistics

bộ phận phát 
triển & 

Xây dựng bất 
động sản

●	phát triển bất động sản thương 
mại

●	phát triển bất động sản đô thị với 
quy mô lớn

●	Quản lý Xây dựng

bộ phận Kinh 
doanh Quản lý 

tài sản

●	Quản lý tài sản cho các quỹ đầu tư 
bất động sản và các hoạt động kinh 
doanh tài chính liên quan

●	Quản lý đầu tư vốn cổ phần chưa 
niêm yết

●	Quản lý tài sản đối với bất động 
sản khác

phòng Kinh doanh Keihin của Công ty mitsubishi 
Corporation Lt, Inc. ở yokohama, Nhật bản.

Khu nhà sinh viên tại mỹ được phát triển bởi 
Công ty Diamond realty Investments, Inc.

mC aviation partners đang phát triển hoạt động 
kinh doanh cho thuê máy bay toàn diện, có văn 
phòng ở Los angeles, tokyo và Dublin. (hình CG)

GyrE, khu phức hợp bán lẻ cao cấp thuộc sở 
hữu của công ty Đầu tư Quỹ bán lẻ Nhật bản 
(Japan retail Fund Investment Corporation), 
được quản lý bởi một công ty con của mC.

CƠ CẤU TỔ CHỨC: 4 Bộ phận (12 Phòng)
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối tài chính Công nghiệp, Logistics & phát triển, phòng hành chính Quản trị 
Khối tài chính Công nghiệp, Logistics & phát triển
■ Bộ phận Kinh doanh Quản lý Tài sản    phòng Kinh doanh Quản lý bất động sản, phòng phát triển Kinh doanh Quản lý 
tài sản, phòng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại    ■ Bộ phận Tài chính Công nghiệp    phòng tài chính Cơ sở hạ tầng, 
phòng Cho thuê & tài chính, phòng Kinh doanh hàng không    ■ Bộ phận Xây dựng & Phát triển Bất động sản    phòng 
phát triển bất động sản thương mại, phòng phát triển bất động sản trung Quốc, phòng phát triển Đô thị    ■ Bộ phận 
Logistics    phòng Kinh doanh Logistics, phòng Kinh doanh hàng rời khô, phòng phát triển Kinh doanh Logistics
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LNG Sakhalin II

LNG ở Bru-nây

LNG Tangguh 

LNG Donggi-SenoroLNG ở Malaysia

Đầu tư ở MEDCO

Phát triển/
Sản xuất ở Biển Bắc Anh

(Dầu thô)

LNG ở Oman

SGU I-rắc LNG Qalhat 

Sản xuất ở I-rắc
(Dầu thô)

LNG Ca-na-đa

LNG Cameron

Phát triển/
Sản xuất ở Ăng-gô-la

(Dầu thô)

LNG Browse
LNG ở Wheatstone 

LNG North West Shelf

Thăm dò ở Kimberley
(Dầu thô/Khí ga tự nhiên)

Sản xuất ở
Myanmar
(Dầu thô/Khí thiên nhiên)

Thăm dò ở
Bờ Biển Ngà
(Dầu thô/Khí thiên nhiên)

Thăm dò/
Phát triển/Sản xuất ở Gabon
(Dầu thô)

Thăm dò/Phát triển ở
Papua New Guinea

(Khí thiên nhiên)

Phát triển/
Sản xuất ở Kangean

(Dầu thô/Khí thiên nhiên)

Phát triển dầu 
nặng Orinoco ở 
Vê-nê-xu-ê-la 
(Dầu thô)

Phát triển/Sản xuất ở vịnh 
Mê-xi-cô của Mỹ (Dầu thô)

Dự án phát triển 
khí đá phiến ở 

Ca-na-đa

ChUỖI GIÁ trỊ LNG

bru-nây
malaysia

Úc
Nga

In-đô-nê-xi-a 
oman, v.v...

DỰ ÁN ChÍNh Ở NƯỚC NGoÀI CỦa KhỐI KINh DoaNh NĂNG 
LƯỢNG

Nước nhận 
đầu tư 

Khai thác dầu 
khí 

Nhà máy hóa 
lỏng Logistics tiếp thị

thăm dò, 
phát triển 
và sản xuất

sản xuất LNG Vận chuyển 
bằng tàu LNG

thị trường 
Nhật bản và 

toàn cầu

Dầu mỏ và các sản phẩm Dầu được lưu trữ tại 
Công ty onahama petroleum Co. ở Fukushima, 
Nhật bản.

Nằm bên trong một nhà máy luyện anôt của 
Công ty mC Zhenjiang anode solutions Co., 
Ltd., một công ty liên doanh sản xuất nằm ở tỉnh 
Giang tô, trung Quốc.

Địa điểm phát triển và sản xuất khí thiên nhiên 
nằm ở các lô Kangean, nằm ngoài khơi Đông 
Java, In-đô-nê-xi-a.

KhỐI KINh DoaNh NĂNG LƯỢNG
Khổi Kinh doanh Năng lượng góp phần vào sự phát triển 
của ngành công nghiệp và giúp cải thiện chất lượng cuộc 
sống của người dân. Chúng tôi kinh doanh năng lượng ở 
dạng chất lỏng, chất khí và chất rắn, giúp cung cấp cho 
người tiêu dùng ánh sáng, nhiệt và điện. Danh mục đầu 
tư năng lượng rộng lớn của chúng tôi bao gồm khí thiên 
nhiên hóa lỏng (LNG), dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, khí dầu 
mỏ hóa lỏng (LpG), than cốc dầu mỏ, than cốc và các sản 
phẩm các-bon.

mô hình kinh doanh của chúng tôi là tìm cách để bao 

phủ hết các khu vực từ khai thác dầu khí đến chế biến 
dầu khí trong chuỗi giá trị năng lượng. Chúng tôi thăm dò, 
phát triển, sản xuất dầu và khí, và đầu tư vào các dự án 
LNG. Chúng tôi nhập khẩu và giao dịch ba bên, và tạo ra 
lợi nhuận từ giao dịch nội địa và kinh doanh bán lẻ. Chúng 
tôi luôn tìm tòi các phương pháp sử dụng năng lượng một 
cách hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ môi trường thiên 
nhiên. Chúng tôi đang hoạt động tích cực trong phân khúc 
kinh doanh năng lượng mới như khí ga hóa lỏng (GtL) và 
nhiên liệu sinh học là những trường hợp tiêu biểu.

16



CẤU TRÚC TỔ CHỨC: 4 Bộ phận (22 Phòng)
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Năng lượng, phòng hành chính Quản trị Khối Kinh doanh Năng 
lượng
■ Bộ phận kinh doanh E&P (Thăm dò & Sản xuất)    phòng Kinh doanh E&p (thăm dò & sản xuất) Châu Á, phòng 
Kinh doanh E&p (thăm dò & sản xuất) Châu Âu & Châu phi, phòng Kinh doanh E&p (thăm dò & sản xuất) Châu mỹ & 
Châu Đại Dương    ■ Bộ phận Kinh doanh Khí thiên nhiên    phòng Kinh doanh Khí thiên nhiên ở bru-nây, phòng Kinh 
doanh Khí thiên nhiên malaysia, phòng Kinh doanh Khí thiên nhiên ở Úc, phòng Kinh doanh Khí thiên nhiên ở In-đô-nê-
xi-a, phòng Kinh doanh Khí thiên nhiên ở trung Đông, phòng Kinh doanh Khí thiên nhiên ở Nga, phòng Kinh doanh Khí 
thiên nhiên ở Châu mỹ, phòng Kinh doanh Khí đá phiến, phòng Điều hành & Kinh doanh LNG    ■ Bộ phận Kinh doanh 
Dầu mỏ    phòng Dầu thô, phòng sản phẩm Dầu mỏ, phòng tiếp thị Dầu mỏ Công nghiệp, phòng Nhiên liệu Cung cấp 
cho các Nhà máy điện, phòng Nhiên liệu Dầu mỏ    ■ Bộ phận Kinh doanh Các-bon & LPG    phòng Vật liệu Các-bon, 
phòng than cốc Dầu mỏ, phòng Vật liệu Các-bon liên quan đến Nhôm, phòng Kinh doanh Các-bon & than chì Đặc biệt, 
phòng Kinh doanh LpG

Dự án Cameron LNG (minh họa)
trong bối cảnh là cuộc cách mạng khí đá 
phiến ở bắc mỹ, mC đang tìm cách sử dụng 
trữ lượng dồi dào của khu vực để làm cho 
việc xuất khẩu LNG từ mỹ trở thành hiện 
thực. phần LNG được sản xuất tại cơ sở 
hóa lỏng LNG Cameron của mC (4 triệu tấn 
mỗi năm) sẽ được bán cho người tiêu dùng 
chủ yếu tại Nhật bản với giá có liên quan 
đến giá khí thiên nhiên của mỹ. Dự án dự 
kiến sẽ bắt đầu sản xuất thương mại vào 
năm 2018.

KhỐI KINh DoaNh NĂNG LƯỢNG
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KhỐI KIm KhÍ
trong Khối Kim khí, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm thép 
thông dụng, nguyên liệu kim loại đơn và kim loại màu. Nhờ việc cung 
cấp ổn định, bền vững nguyên liệu thô và các sản phẩm chất lượng 
cao cho thị trường toàn cầu, chúng tôi góp phần tạo ra một xã hội ngày 
càng phồn thịnh trên toàn thế giới.

trong phạm vi đầu tư của chúng tôi, chúng tôi tích cực đầu tư vào 
mảng nguyên liệu dành cho luyện kim, bao gồm than cốc, than nhiệt, 
quặng sắt, đồng, niken, crôm. Vì nền kinh tế thế giới tiếp tục phát triển 
nên nhu cầu trong tương lai, đặc biệt là than cốc, được dự đoán là khá 
lớn.

Về thương mại, chúng tôi đang tận dụng dịch vụ và chức năng có 
chất lượng cao để đẩy mạnh cơ cấu cung cấp, bao gồm nguyên liệu 
thô và các sản phẩm trung gian. Công ty con của chúng tôi, metal one, 
kinh doanh các sản phẩm thép, trong khi công ty mitsubishi Corporation 
rtm International và công ty mitsubishi Corporation rtm Japan kinh 
doanh nguyên kim loại đen và kim loại màu. hai công ty nói trên được 
thành lập vào tháng 4 năm 2013.

bằng việc đánh giá chính xác nhu cầu khách hàng ở mỗi ngành công 
nghiệp, chúng tôi hướng tới việc phát triển các phân khúc kinh doanh 
của tập đoàn xa hơn nữa và đáp ứng ngày càng tốt hơn cho thị trường 
toàn cầu. Với cách làm này, chúng tôi hi vọng tối đa hóa lợi nhuận và 
giá trị doanh nghiệp.

CẤU TRÚC TỔ CHỨC: 3 Bộ phận (7 Phòng, 3 Văn phòng)
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối Kinh Doanh Kim Khí, phòng hành chính Quản trị Khối Kim khí
■ Bộ phận Kinh doanh Thép    phòng metal one, phòng Linh kiện tự động 
■ Bộ phận Giao dịch Khoáng sản     Văn phòng rtm, Văn phòng Kinh doanh triland
■ Bộ phận Đầu tư Nguồn Tài nguyên Khoáng sản    phòng Quặng sắt, phòng mDp, phòng Kim loại cơ bản, phòng 
Nhôm, phòng hernic, phòng Kim loại hiếm

bma (Úc) sản xuất khoảng 60 
triệu tấn than cốc mỗi năm, và 
là nơi sản xuất than cốc lớn 
nhất thế giới, chiếm khoảng 
25% tổng số lượng kinh doanh 
đường biển trên toàn cầu.
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Boyne (Úc)

Ulan (Úc)

Clermont
(Úc)

AREVA Resources Australia (Úc)

Crosslands Resources
(Úc)

Oakajee Port & Rail
(Úc)

Kintyre
(Úc)

Gresik
(In-đô-nê-xi-a)

Warkworth/
Coal & Allied (Úc)

BMA (Úc)

Weda Bay
(In-đô-nê-xi-a) Antamina (Pê-ru)

IOC
(Ca-na-đa)

West McArthur
(Ca-na-đa)

Marathon
(Ca-na-đa)

JCU
(Urani Nhật Bản Ca-na-đa)

(Ca-na-đa)AREVA Mongol
(Mông Cổ)

PACIFIC METALS CO., LTD.
(Nhật Bản)

Escondida (Chi-lê)

CAP
(Chi-lê)

Los Pelambres
(Chi-lê)

Quellaveco
(Pê-ru)

Albras
(Bra-xil)

Mozal (Mô-dăm-bích)

Furuya Metal (Nhật Bản)

CMP
(Chi-lê)

■Than đá
■Quặng sắt
■Niken, Crôm

■Đồng
■Nhôm
■Urani

■PGM (Khối Kim khí bạch kim)
 ○ Dự án hiện tại
 ☆ Dự án đang thăm dò / đang phát triển

Hernic 
Ferrochrome 

(Nam Phi) Anglo American Sur S.A. 
(Los Bronces, v.v…) (Chi-lê)

ChUỖI GIÁ trỊ CỦa KhỐI KIm KhÍ

phÁt trIỂN troNG LĨNh VỰC NGUỒN tÀI NGUyÊN KIm LoẠI

Nguyên liệu thô Thu mua Sản xuất

Nguyên liệu thô chứa kim
 loại đen &

Sản phẩm
 thép

Nguyên liệu thô & 
Sản phẩm

 không chứa Sắt

Than cốc   Than nhiệt   Quặng sắt

Đồng  Nhôm  PGM
Niken & Crôm, v.v…

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

Thép phế liệu

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan
Triland Metals

Các nhà máy thép
Các nhà máy EAF

(Lò điện, Hồ quang)

Vàng nén
Các sản phẩm kim loại màu
Các sản phẩm inox

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

Auto Components Manufacturers
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, v.v…

Xưởng đóng tàu

Dầu & Khí 

Năng lượng

Xây dựng

Ô tô

Máy móc

Thiết bị gia dụng

Lon hộp

Dây cáp

Đồ uống

Trang sức

Đầu tư nguồn tài nguyên Thương mại (Gia công, Phân phối & Tiếp thị, v.v…)

Gia công sản xuất, 
Phân phối & Tiếp thị

Người 
dùng cuối

BMA (Than cốc)
IOC (Quặng Sắt)
CMP (Quặng Sắt)
Warkworth (Than nhiệt)
Clermont (Than nhiệt), v.v…

Anglo American Sur (Đồng)  
Escondida (Đồng)  Los Pelambres (Đồng)  
Antamina (Đồng)  Mozal (Nhôm)  
Boyne (Nhôm)  
Marathon (Khối Kim khí bạch kim)  
Hernic (Crôm)

Metal One
Mitsui Bussan Resources & 
Structural Steel Corporation

Thép tấm & lá
Thép đặc biệt & Dây kim loại,
v.v…

Nhà sản xuất đồng
& dây kim loại hợp kim đồng
& các sản phẩm khác

Nhà máy máy cán thép & 
Xưởng đúc
Máy gia công kim loại quý
Lò nấu chảy kim loại, v.v…

Công ty metal one Corporation có 
mạng lưới bán hàng với hơn 140 văn 
phòng ở Nhật bản và các quốc gia 
trên thế giới, thực hiện cung cấp các 
dịch vụ trọn gói, bao gồm nhà kho, 
gia công thép và quản lý việc giao 
hàng.

Công ty mitsubishi Corporation rtm 
International pte. Ltd. là một công ty 
con tích hợp trong giao dịch nguồn 
kim loại, được thành lập ở Xin-ga-po 
vào tháng 4 năm 2013.

Chúng tôi đang nỗ lực mở rộng sản 
xuất tại bma (một công ty liên doanh 
về khai thác than đá giữa công ty 
mitsubishi Development pty Ltd và 
công ty bhp billiton Ltd) ở Úc. bma 
là công ty nổi tiếng về sản xuất có 
hiệu quả cao.

mỏ Escondida ở Chile sản xuất hơn 
1 triệu tấn đồng mỗi năm. Đây là mỏ 
đồng lớn nhất thế giới, với nguồn dự 
trữ cho ít nhất là thêm 50 năm vận 
hành nữa.
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KhỐI KINh DoaNh mÁy mÓC CƠ KhÍ

bộ phận tàu 
biển & hàng 

không

● 	Các giao dịch về tàu biển, các loại tàu 
đặc biệt để phục vụ thăm dò dầu khí 
ngoài khơi, Fpsos (tích trữ sản lượng 
nổi và bốc dỡ hàng)/Fsos (kho chứa 
nổi và bốc dỡ hàng), thiết bị hàng hải, 
v.v...; tài chính; sở hữu tàu và dịch vụ 
quản lý tàu

● 	bán thiết bị liên quan đến phòng vệ
● 	Gia công dữ liệu và bán hình ảnh vệ 

tinh

bộ phận Kinh 
doanh ô tô

● 	sản xuất và kinh doanh bán hàng ở 
nước ngoài

● 	Dịch vụ tài chính mua xe ở nước 
ngoài, dịch vụ hậu mãi và các phân 
khúc kinh doanh liên quan khác

● 	Xuất khẩu ô tô (xe nguyên chiếc, xe 
lắp ráp và phụ tùng thay thế)

bộ phận Kinh 
doanh máy móc 

Cơ khí Công 
nghiệp

● 	bán và kinh doanh bảo dưỡng thang 
máy, thang cuốn

● 	bán máy móc công cụ, máy móc nông 
nghiệp, thiết bị xây dựng và thiết bị 
khai thác mỏ

● 	Cho thuê máy móc

bộ phận Kinh 
doanh Isuzu

● 	sản xuất và kinh doanh bán hàng ở 
nước ngoài

● 	Dịch vụ tài chính mua xe ở nước 
ngoài, dịch vụ hậu mãi và các phân 
khúc kinh doanh liên quan khác

● 	Xuất khẩu ô tô (xe nguyên chiếc, xe 
lắp ráp và phụ tùng thay thế)

mC thực hiện mảng dịch vụ cho thuê và bán 
hàng tập trung vào máy móc xây dựng và công 
nghiệp thông qua nhà cung cấp dịch vụ cho 
thuê Nikken Corporation.

Đóng góp vào việc thực hiện một xã hội bền vững 
bằng việc xúc tiến các phương tiện vận tải điện 
thân thiện với môi trường như outlander phEV.

Xe bán tải IsUZU D-maX , một trong những sản 
phẩm nòng cốt của phân khúc kinh doanh ô tô 
của chúng tôi ở thái Lan.

trên cơ sở mC cũng có lợi tức 
từ vốn cổ phần, tàu chở LNG 
loại “sayaendo” hiện đại nhất 
đã gia nhập đoàn tàu vào năm 
2014. (Ảnh chụp do công ty 
mitsubishi heavy Industries, 
Ltd. cung cấp)  (bên trên)
Vệ tinh hình ảnh độ phân giải 
cao, GeoEye-1 (bên phải)

© DigitalGlobe, Inc.

KhỐI mÁy mÓC CƠ KhÍ
Khối máy móc cơ khí đảm nhận kinh doanh rất nhiều máy 
móc trên 4 lĩnh vực chính: máy móc công nghiệp, đóng tàu, 
quốc phòng và vũ trụ, xe có động cơ. Chúng tôi kinh doanh 
máy móc công cụ, máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng 
và thiết bị khai thác mỏ, thang máy và thang cuốn, tàu biển, 
thiết bị hàng không vũ trụ, ô tô và các phân khúc kinh doanh 
khác.

tận dụng kiến thức chuyên môn và mạng lưới toàn cầu 
rộng khắp trong những lĩnh vực này, tiến hành kết nối chính 

chúng tôi với khách hàng, nhà sản xuất và đối tác, chúng tôi 
đang thích ứng với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh 
và phát triển các hoạt động của mình trên toàn thế giới.

Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động hiện nay 
khi huy động nguồn lực vào chuỗi giá trị dài hơn trải dài 
từ khâu bán hàng đến tài chính, phân phối và đầu tư kinh 
doanh rộng khắp; nhưng đồng thời, chúng tôi cũng đang tìm 
kiếm mô hình kinh doanh mới để mang lại nguồn doanh thu 
cho mC trong tương lai.
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KhỐI mÁy mÓC CƠ KhÍ
Kinh doanh tàu biển 
Khối máy móc Cơ khí đang tập trung 
mở rộng chuỗi giá trị, bao gồm việc 
sở hữu và vận hành tàu biển và các 
tàu đặc biệt liên quan đến thăm dò 
dầu khí ngoài khơi, cũng như tài 
chính, giao dịch và các phân khúc 
kinh doanh khác. Chúng tôi đang 
làm việc chăm chỉ để toàn cầu hóa 
việc vận hành tàu biển.

CẤU TRÚC TỔ CHỨC: 4 Bộ phận (13 Phòng, 1 Văn phòng)
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối máy móc Cơ khí, phòng hành chính Quản trị Khối máy móc Cơ khí, Văn 
phòng phát triển Kinh doanh Khối máy móc Cơ khí
■ Bộ phận Kinh doanh Máy móc Cơ khí Công nghiệp    phòng Vận hành & tiếp thị thang máy & thang cuốn, phòng 
Kinh doanh thiết bị Công nghiệp, phòng thiết bị Xây dựng và Kinh doanh Cho thuê    ■ Bộ phận Tàu biển và Hàng 
không    phòng tàu Chở hàng thương mại, phòng tàu chở Khí ga và Ngoài khơi, phòng Quốc phòng và hàng không    
■ Bộ phận Kinh doanh Ô tô    phòng ô tô asean và tây Nam Á , phòng ô tô bắc Á, phòng ô tô Châu Âu, trung Đông 
& Châu phi, phòng ô tô Châu mỹ & Châu Úc    ■ Bộ phận Kinh doanh Isuzu    phòng Isuzu asEaN, phòng Isuzu Châu 
Âu, trung Đông, Châu mỹ & Châu Đại Dương, phòng Isuzu Châu Á
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KhỐI hÓa ChẤt
Khối hóa chất hoạt động trong ba phân khúc kinh doanh: Các hóa chất 
thông dụng như sản phẩm hóa dầu, muối công nghiệp và phân bón; 
Các hóa chất theo chức năng bao gồm nhựa và các sản phẩm chức 
năng như uretan, cao su tổng hợp và nguyên liệu thô cho mạ sơn; và 
lĩnh vực Khoa học Đời sống gồm các dịch vụ kinh doanh khoa học 
thực phẩm, dược phẩm và hóa chất nông nghiệp.

thị trường chính bao gồm nhiều ngành công nghiệp như hóa dầu, 
hóa chất công nghiệp năng lượng, ô tô, xây dựng, sơn và keo dính, 
sản phẩm điện và điện tử, chất bán dẫn, thiết bị liên lạc, hàng dệt may, 
quần áo, phân bón và hóa chất nông nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi 
gia súc, lương thực và thực phẩm, nguồn cung cấp dược phẩm và y 
tế, và phân phối. bằng việc cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch 
vụ trong nhiều ngành công nghiệp, chúng tôi đang góp phần mang lại 
cho mọi người một cuộc sống với chất lượng tốt đẹp hơn.

Nhiều lĩnh vực liên quan đến người tiêu dùng như quần áo, thực 
phẩm và nhà ở đều gắn liền với ngành công nghiệp hóa chất. Chúng 
tôi tận dụng những đặc tính độc đáo của ngành công nghiệp này và 
cung cấp thông tin thích hợp và mới nhất cho mC và người tiêu dùng. 
thông qua đó, chúng tôi không ngừng bổ sung những liên kết mới cho 
chuỗi giá trị toàn cầu.

CẤU TRÚC TỔ CHỨC: 4 Bộ phận (16 Phòng)
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối hóa chất, phòng hành chính Quản trị Khối hóa chất, phòng phoenix, phòng Dự 
án sản phẩm hóa dầu ở saudi
■ Bộ phận Hóa chất Thông dụng A    phòng olefi n & aromatic, phòng bán thành phẩm hóa dầu, phòng polyester, phòng 
Clo-alkali    ■ Bộ phận Hóa chất Thông dụng B    phòng methanol, phòng amoniac, phòng phân bón, phòng hóa chất Vô 
cơ    ■ Bộ phận Hóa chất theo Chức năng    phòng Nhựa, phòng Nhựa pVC, phòng Nguyên liệu Chức năng, phòng hóa 
chất Đặc biệt    ■ Bộ phận Khoa học Đời sống    phòng hóa chất tinh chế- sinh học, phòng sản phẩm Khoa học Đời sống

metanol de oriente, mEtor, 
s.a. (mEtor)
C ô n g  t y  m e t a n o l  d e 
o r i e n t e ,  m E to r ,  s . a . 
(mEtor) được thành lập 
vào  tháng  3  năm 1992 
và là công ty l iên doanh 
giữa công ty mi tsubishi 
C o r p o r a t i o n ,  c ô n g  t y 
petroquimica De Venezuela 
s.a.(pEQUIVEN), công ty 
mitsubishi Gas Chemical 
Company và các công ty 
khác.  mEtor sản xuất 
methanol từ khí thiên nhiên 
giá rẻ chủ yếu tập trung vào 
thị trường Châu Âu và Châu 
mỹ.
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Vật liệu đóng gói

Vật liệu xây dựng nội thất

Mạ sơn & keo dính

Ô tô
Điện tử gia dụng
IT/Truyền thông

Mỹ phẩm & chất tẩy rửa

Phân bón

Hàng dệt may

Dược phẩm & 
Nông nghiệp

Thực phẩm

Paraxylene   PC AROMATICS

Methanol   METOR

Amoniac

Nguyên liệu thô PVC

Quặng phốt phát   FOSFATOS

Kali clorua

Ethanol

Công ty bán hàng

Hóa chất & Phân bón phức hợp
Mitsubishi Shoji Agri-Service

MC Ferticom

Sợi Polyester
Nhựa PET

Nhựa Polyethylene
SHARQ

Hóa chất chất bán dẫn   Nguyên liệu thô cho pin
Vật liệu đánh bóng, Đá mài
TOSOH HELLAS

Cao su tổng hợp / Nhựa chức năng
Mạ sơn & Keo dính
Mitsubishi Shoji Chemical
THAI CHEMICAL

Sản phẩm nhựa tổng hợp
Mitsubishi Shoji Plastics   KIBIKASEI
RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku   DM Color

Chất bán thành phẩm nông hóa và các hoạt chất
Liling Fine Chemicals   DECCAN

Sản phẩm dược sinh học   FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Axit tartaric
CASTELLO

Maltitol, sorbitol
(chất làm ngọt)
MTIS-STBC

Nhựa công nghiệp

Nhựa Polyvinyl Clorua (PVC)Muối công nghiệp   ESSA

Dầu
thô

Naphtha Ethylen
Benzen
Xylen Ethylene Glycol   SHARQ

Công ty sản xuất

Nguyên liệu
Bộ phận Hóa chất Thông dụng A Bộ phận Hóa chất theo Chức năng

Bộ phận Hóa chất Thông dụng B

Chất làm ngọt, thực phẩm y tế, chiết xuất nấm men, gia vị
Mitsubishi Shoji Foodtech  MC Food Specialties
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

Tài 
nguyên 

biển

Khí 
thiên 
nhiên

Nguồn 
khoáng 

sản

Nguồn 
thực 
vật

Thị trường 
sản phẩm

Bộ phận Khoa 
học Đời sống

Tri-Pack Films Ltd. (Pa-ki-xtan)
Sản xuất màng phim

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd.
(PC AROMATICS) (Malaysia)

Kinh doanh sản phẩm hóa dầu cơ bản

PT. Sorini Towa Berlian Corporindo (In-đô-nê-xi-a)
Sản xuất sorbitol

Bộ phận Hóa chất Thông dụng A/B
Bộ phận Hóa chất Chức năng/Bộ phận Khoa học Đời sốngFUJIFILM Diosynth 

Biotechnologies UK Limited (Anh)
Sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm 

dược sinh học

TOSOH HELLAS
(Hy Lạp)

Pin nguồn

Công ty Eastern 
Petrochemical (SHARQ) 

(Ả rập Xê-út)
Hóa dầu

CASTELLO 
(Tây Ban Nha)

Sản xuất tartrate

DECCAN (Ấn Độ)
Sản xuất theo hợp đồng các 
chất bán thành phẩm nông 

hóa và các hoạt chất

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. 
(Trung Quốc)

Sản xuất theo hợp đồng các chất bán 
thành phẩm nông hóa và các hoạt chất

Fermentech Indonesia 
(In-đô-nê-xi-a)

Sản xuất axit nucleic và 
curdlan

MC-Towa International 
Sweeteners Co., Ltd. (Thái Lan)

Kinh doanh sản xuất Maltitol Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. (Mê-xi-cô)

Sản xuất muối

THAI CHEMICAL
(Thái Lan)

Sản xuất chất hóa dẻo 
và keo dính

DM Color (Mê-xi-cô)
Sản xuất và bán hợp 

chất nhựa

FUJIFILM Diosynth Biotechnolo-
gies U.S.A., Inc. (Mỹ)

Sản xuất theo hợp đồng các sản 
phẩm dược sinh học

Metanol de Oriente, 
METOR, S.A. 

(Vê-nê-xu-ê-la)
Sản xuất methanol

Rimtec 
Corporation

(Mỹ)
Sản xuất hợp 

chất PVC

FOSFATOS DEL PACIFICO 
(Pê-ru)

Khai thác quặng phốt pho / 
sản xuất đất diatomit và gạch

ChUỖI GIÁ trỊ CỦa KhỐI hÓa ChẤt VÀ CÁC CôNG ty CoN & 
CôNG ty LIÊN KẾt

CÁC CôNG ty CoN ChÍNh Ở NƯỚC NGoÀI (NhÀ sẢN XUẤt)

C ô n g  t y  p e t r o n a s  C h e m i c a l s 
aromatics sdn. bhd. là công ty liên 
doanh giữa các công ty của Nhật 
bản và malaysia có khả năng sản 
xuất 540.000 tấn paraxylene và 
200.000 tấn benzen mỗi năm.

Công ty Chuo Kagaku Co., Ltd. là 
nhà sản xuất đồ đựng và bao bì 
đựng thực phẩm bằng nhựa của 
Nhật bản duy nhất có năm cơ sở 
sản xuất ở trung Quốc và đang 
mở rộng kinh doanh trong nước từ 
những cơ sở này.

một trong những công ty khoa học 
thực phẩm hàng đầu của Nhật bản, 
công ty mC Food specialties Inc., 
chuyên cung cấp gia vị và nguyên 
liệu thực phẩm chất lượng cao.

Công suất sản xuất của sharQ 
nằm trong số những công ty có công 
suất sản xuất lớn nhất trên thế giới 
với chỉ một nhà máy, với công suất 
2.050.000 tấn ethylene glycol và 
1.550.000 tấn polyethylene mỗi năm.
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KhỐI NGÀNh hÀNG thIẾt yẾU
Khối Ngành hàng thiết yếu hoạt động trên nhiều lĩnh vực 
gồm phân phối, bán lẻ và nhà hàng, cung cấp cho người 
tiêu dùng thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày 
và vật tư y tế. Chúng tôi có thế mạnh hoạt động bao trùm 
toàn bộ chuỗi cung ứng từ khai thác nguồn nguyên liệu 
đến phân phối bán lẻ. Chúng tôi đóng góp cho xã hội bằng 

việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng thông qua các văn phòng và các công 
ty con ở Nhật bản và nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi 
mang lại cho người tiêu dùng một cuộc sống đa dạng và 
đầy đủ hơn thông qua việc chú trọng vào độ tin cậy và an 
toàn của các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

bộ phận bán lẻ

● 	Kinh Doanh thực phẩm, quần áo, đồ gỗ và 
đồ nội thất, hàng tiêu dùng và những mặt 
hàng khác

● 	phát triển, phân phối các sản phẩm và 
dịch vụ tiêu dùng khác

● 	Kinh doanh tiếp thị, kinh doanh chương 
trình khách hàng thân thiết các dịch vụ hỗ 
trợ thanh toán

bộ phận sản 
phẩm Ngành 

hàng thiết yếu

● 	tham gia vào việc gia công, cung cấp và 
phân phối các sản phẩm và dịch vụ đa 
dạng bao gồm thực phẩm chế biến, thực 
phẩm đông lạnh, bánh kẹo, rượu, thức ăn 
cho thú cưng, sản phẩm từ giấy, vật liệu 
đóng gói, nguyên liệu giấy, lốp xe, quần 
áo, giày dép và đồ gia dụng.

● 	tham gia vào các lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe như dịch vụ thuê ngoài dành cho 
bệnh viện, nhập khẩu và bán thiết bị y tế, 
và cho thuê các thiết bị chăm sóc điều 
dưỡng.

bộ phận Nguồn 
Ngành hàng 

thiết yếu

● 	phát triển cơ sở kinh doanh nhằm cung 
cấp các nguồn cung ổn định cho khách 
hàng ở Nhật bản và nước ngoài thông 
qua việc giao dịch số lượng lớn ngũ cốc, 
gạo, nông sản tươi sạch, dầu thực vật và 
chất béo, các sản phẩm thủy sản, chất 
làm ngọt và tinh bột, thức ăn gia súc, thịt, 
nguyên liệu cho đồ uống, sản phẩm sữa, 
nhà ở và vật liệu xây dựng, mở rộng hoạt 
động từ sản xuất, thu mua nguyên liệu 
sang sản xuất và chế biến

bộ phận Kinh 
doanh Khách 

hàng toàn cầu

● 	Lên kế hoạch, thực hiện và xúc tiến kinh 
doanh ở những thị trường mới nổi

● 	phát triển ngành kinh doanh thực phẩm ở 
anh và các thị trường Châu Âu khác

KhỐI KINh DoaNh NGÀNh hÀNG thIẾt yẾU

"alfamart" được vận hanh bởi tập đoàn alfa, 
một trong những nhà bán lẻ hàng đầu tại 
Indonesia.

trung tâm phân phối chuyên biệt cho LIFE 
CorporatIoN, chuỗi siêu thị thực phẩm 
lớn nhất ở Nhật bản, nơi công ty mitsubishi 
shokuhin Co., Ltd. cung cấp dịch vụ.

Ngư trường nuôi Cá hồi biển Cermaq Norway

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson đang đầu tư 
vào các đầu ra mới và sẵn có, nhằm đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng và cộng đồng.
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KhỐI NGÀNh hÀNG thIẾt yẾU

CƠ CẦU TỔ CHỨC: 4 Bộ phận (20 Phòng, 1 Văn phòng) 
Văn phòng tổng Giám đốc Điều hành Khối Ngành hàng thiết yếu, phòng hành chính Quản trị Khối Ngành hàng thiết yếu
■ Bộ phận Kinh doanh Khách hàng Toàn cầu    phòng phụ trách thị trường In-đô-nê-xi-a, phòng phụ trách thị trường 
trung Quốc & asEaN, phòng phát triển thị trường mới
■ Bộ phận Bán lẻ    phòng bán lẻ thực phẩm, phòng Quần áo và sản phẩm tiêu dùng, phòng phát triển sản phẩm, 
phòng hỗ trợ bán lẻ    ■ Bộ phận Nhu yếu phẩm    phòng thực phẩm Chế biến, phòng Giấy & Đóng gói, phòng Quần 
áo, phòng sản xuất s.p.a., phòng Lốp xe & hàng tiêu dùng, phòng Chăm sóc sức khỏe
■ Bộ phận Nguồn Ngành hàng Thiết Yếu    phòng sản xuất Nông nghiệp và Dầu thực vật & Chất béo, phòng Ngũ 
Cốc & hạt có dầu, phòng kinh doanh thủy sản, phòng Kinh Doanh các sản phẩm Chất Làm Ngọt & sản phẩm tinh bột, 
phòng thức ăn gia súc & sản phẩm từ thịt, phòng Đồ uống & sản phẩm sữa, phòng Nhà ở & Vật liệu Xây dựng, Văn 
phòng Kinh doanh Ngư trường Cá hồi

Công ty con của mC, công 
ty princes Limited, là nhà 
sản xuất và phân phối thực 
phẩm và đồ uống ở anh, 
đang mở rộng kinh doanh ở 
thị trường Châu Âu. Công 
ty này do mC sở hữu toàn 
phần.
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trÁCh NhIỆm XÃ hỘI CỦa DoaNh 
NGhIỆp & VẤN ĐỀ môI trƯỜNG
mC coi việc giải quyết những thách thức mang tính lâu 
dài là một trong những vấn đề quản lý quan trọng nhất. Vì 
vậy, chúng tôi tích cực tham gia xúc tiến những sáng kiến 
nhằm xây dựng một xã hội bền vững thông qua tất cả các 
mảng kinh doanh của chúng tôi.

Dựa vào tư duy được hình thành dựa trên ba Nguyên 
tắc Doanh nghiệp, chúng tôi đặt mục tiêu, lên kế hoạch 
cho các hoạt động kinh doanh. Những hoạt động này bao 
gồm những định hướng như cam kết trong việc tôn trọng 
quyền con người và bảo vệ môi trường. tất cả những hoạt 
động của công ty dựa trên những chỉ thị được quy định 

trong Chuẩn mực Đạo đức Doanh nghiệp, Điều lệ môi 
trường và Điều lệ Xã hội.

Các vấn đề về phát triển bền vững toàn cầu đã được 
thúc đẩy đáng kể qua nhiều năm và tiếp tục thay đổi cho 
đến hôm nay. mC hướng đến việc tạo ra "Giá trị Doanh 
nghiệp bền vững" thông qua các hoạt động kinh doanh, 
mở rộng hoạt động ra nhiều ngành công nghiệp. Chúng tôi 
nỗ lực góp phần giải quyết những vấn đề làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững ở cả Nhật bản 
và trên thế giới, nhằm đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của 
các cổ đông.

mC thiết lập dự án "DrEam as oNE" vào năm 2014 để 
tăng cường nỗ lực hiện tại nhằm hỗ trợ các hoạt động thể 
thao dành cho người khuyết tật. thông qua những sáng 
kiến như tài trợ những giờ học thể thao, chủ trì những sự 
kiện thể thao và những chương trình giáo dục, dự án này 
nhằm mở rộng phạm vi thể thao dành cho người khuyết 
tật, giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự hiểu biết nhiều 
hơn về các hoạt động này. mC cung cấp những khóa học 
thường xuyên nhằm đào tạo những tình nguyện viên thể 
thao dành cho người khuyết tật và chủ động khuyến khích 
nhân viên của chúng tôi tham gia vào các hoạt động tình 
nguyện hỗ trợ thể thao dành cho người khuyết tật.

Công ty mitsubishi Corporation là đối 
tác chính thức của hiệp hội thể thao 
dành cho Người khuyết tật Nhật bản. 

Khu sân tập dành cho tuyển U19 đội hình 7 người của Người liệt não Nhật bản

Dự án thể thao dành cho người 
khuyết tật Para Sports

26



trong khoảng thời gian 4 năm kể từ trận Đại động đất và sóng thần ở phía 
Đông Nhật bản vào năm 2011, mC đã chi tổng cộng 10 tỷ yên hỗ trợ tái thiết 
những vùng bị ảnh hưởng. từ năm 2015, công ty cam kết hỗ trợ thêm 3,5 
tỷ yên trong vòng 5 năm tới. thông qua Quỹ Cứu trợ của công ty mitsubishi 
Corporation, mC sẽ tiếp tục cấp học bổng dự phòng cho những sinh viên ở 
vùng bị ảnh hưởng, trao trợ cấp hỗ trợ tái thiết cho các tổ chức Npo và các 
tổ chức khác tham gia vào nỗ lực tái thiết, từng bước tái thiết ngành công 
nghiệp và tạo công ăn việc làm. bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phái cử 
những tình nguyện viên là nhân viên của tập đoàn mC đến các vùng (tính 
đến tháng 6 năm 2015, xấp xỉ 3.750 nhân viên đã tham gia). mC cũng bắt 
đầu tiến hành một số sáng kiến mới, bao gồm Dự án Canh tác trái cây công 
nghiệp Lần thứ sáu ở tỉnh Fukushima, tạo điều kiện áp dụng kiến thức chuyên 
môn vào việc xúc tiến phát triển trong khu vực tohoku.

mC tiến hành sàng lọc kỹ lưỡng những khoản vay và đầu tư, tiến hành xem xét 
không chỉ những yếu tố kinh tế mà còn những yếu tố môi trường, xã hội và quản 
trị (EsG). Chúng tôi chủ động tich cực tìm hiểu để giảm thiểu sự phát thải Co2 
trên nền tảng thống nhất toàn cầu. Ngoài ra, mC chia sẻ Chính sách của công ty 
mitsubishi Corporation về Quản lý Chuỗi Cung ứng bền vững với các nhà cung 
cấp. Các hoạt động tiến hành khảo sát các nhà cung cấp và đi thực nghiệm vốn 
là một phần trong nỗ lực quản lý chuỗi cung ứng của chúng tôi. Khi thực hiện 
các hoạt động kinh doanh, chúng tôi coi trọng việc tương tác với cộng đồng địa 
phương và nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường.

Quản lý EsG

Vào tháng 3 năm 2008, mC thành lập Ủy ban cố vấn trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp & Vấn đề môi trường gồm những chuyên gia thuê ngoài. Các ý 
kiến đóng góp cũng như tư vấn của Ủy ban này sẽ được thể hiện rõ nét qua các 
chính sách hoạt động và thông báo dành cho cổ đông.

Ủy ban cố vấn trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp & Vấn đề môi trường

mC lần đầu tiên thành lập một phòng để điều phối các hoạt động từ thiện của công ty vào năm 1973. Kể từ đó, nhân viên của 
chúng tôi trên toàn thế giới đã và đang tích cực tham gia vào những chương trình lâu dài đóng góp cho cộng đồng do công ty tổ 
chức. Năm lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động từ thiện của doanh nghiệp chúng tôi là môi trường toàn cầu, an sinh cộng đồng, giáo 
dục, văn hóa nghệ thuật và trao đổi & đóng góp quốc tế.

Các hoạt động từ thiện của mC

Nỗ lực tái thiết sau trận Đại động đất ở phía Đông Nhật bản

Dự án Canh tác trái cây công nghiệp Lần thứ sáu

buổi cắm trại tình bạn cho mẹ và bé
buổi cắm trại này dành cho những người mẹ 
đơn thân và con của họ giúp mang lại cơ hội tận 
hưởng thiên nhiên cho những người tham gia. 
Được tổ chức từ năm 1974, buổi cắm trại được 
điều hành bởi các thành viên của tập đoàn mC 
là những người tình nguyện làm hướng dẫn viên 
cho buổi cắm trại.

Quỹ mitsubishi Corporation cho Châu 
mỹ / Quỹ mitsubishi Corporation cho 
Châu Âu và Châu phi
thông qua Quỹ mitsubishi Corporation cho 
Châu mỹ (mCFa) và Quỹ mitsubishi Corporation 
cho Châu Âu và Châu phi (mCFEa), mC hỗ trợ 
những sáng kiến đa dạng nhằm để bảo vệ môi 
trường tự nhiên và xóa đói giảm nghèo.

Dự án Cải tạo thực nghiệm rừng Nhiệt 
đới
mC bắt đầu dự án thử nghiệm đầu tiên ở 
malaysia vào năm 1990 với mục đích nhanh 
chóng cải tạo hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Kể 
từ đó, dự án mở rộng ra những vị trí ở brazil, 
Kenya và In-đô-nê-xi-a.

trang web Quỹ cứu trợ của công ty mitsubishi Corporation: http://mitsubishicorp-foundation.org/en

Cùng với việc Khối Kinh doanh môi trường & Cơ sở hạ tầng toàn cầu của mC 
đóng vai trò trung tâm, công ty đã tham gia vào một số lĩnh vực kinh doanh 
nhắm đến việc hiện thực hóa một xã hội có lượng thải các bon thấp và giải quyết 
những vấn đề môi trường khác như khan hiếm nước. Dự án của chúng tôi bao 
gồm những lĩnh vực khác nhau như năng lượng mới, các lĩnh vực kinh doanh 
môi trường và nước, cũng như phát triển "cộng đồng thông minh".

Đóng góp vào một xã hội phát triển bền vững thông 
qua dịch vụ kinh doanh của chúng tôi

Ủy ban cố vấn trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp & Vấn đề môi trường

Lĩnh vực kinh doanh truyền phát năng lượng chạy 
bằng sức gió do công ty con ở mỹ là Diamond 
Generating Corporation vận hành.
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Bổ nhiệm/Sa thải
Xác định hạn mức khen thưởng

[Cơ cấu Điều hành]

Yêu cầu

Cố vấn

Báo cáo

Kiểm toán
Kiểm toán Kế toán

Kiểm toán/
Báo cáo

Bổ nhiệm/Sa thải
Xác định hạn mức khen thưởng

Bổ nhiệm/Sa thải

Ủy ban Bảo mật Thông tin
Ủy ban Pháp quy

Ủy ban Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp & Vấn đề môi trường
Ủy ban Cố vấn Đầu tư

Ủy ban Quản lý Thương mại An ninh Quốc gia, v.v…

Ủy ban chính về Kiểm soát Nội bộ

Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

Bộ phận Nhân viên Doanh nghiệp

Ủy ban Điều hành

Đại hội cổ đông

Ban Giám đốc Kiểm toán viên Độc lập

Ủy ban Quản trị & Bồi thường
Ủy ban Cố vấn Quốc tế

Tổ chức Điều hành (các Khối Kinh doanh, v.v…)

Bổ nhiệm và 
Giám sát các 
Cán bộ Điều 

hành

Đề xuất thảo luận về 
những vấn đề quản lý 
quan trọng và báo cáo 
về việc thực hiện các 
hoạt động vận hành

Kiểm toán Doanh 
nghiệp (Ban Kiểm 

toán Doanh nghiệp)

Hợp tác giữa Kiểm toán Doanh nghiệp/Phòng Kiểm toán Nội bộ/
Kiểm toán viên Độc lập

Thiết lập và thông báo 
về hệ thống kiểm soát 
nội bộ và các chiến 
lược

Giám đốc và Tổng 
Giám đốc Điều hành

triết lý doanh nghiệp của mC được ghi trong ba Nguyên tắc 
Doanh nghiệp - trÁCh NhIỆm ĐỐI VỚI XÃ hỘI, ChÍNh 
trỰC VÀ CôNG bẰNG và hIỂU bIẾt toÀN CẦU thôNG 
QUa KINh DoaNh. Đi theo triết lý này, mC đang cải tiến 
và đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp theo nhiều cách khác 
nhau. Những hoạt động này bao gồm chỉ định các Giám 
đốc Độc lập và Kiểm toán viên Doanh nghiệp Độc lập (năm 
Giám đốc bên ngoài và ba Kiểm toán viên Doanh nghiệp 
bên ngoài), giới thiệu hệ thống Giám đốc Điều hành, thành 
lập ủy ban cố vấn cho ban Giám đốc bao gồm những thành 

viên chủ yếu là từ bên ngoài công ty (Ủy ban Quản trị & bồi 
thường và Ủy ban Cố vấn Quốc tế).
mC vẫn đang nỗ lực điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống kiểm 
soát nội bộ để bảo đảm thực hiện nghiêm túc các hoạt động 
kinh doanh, tuân thủ luật pháp và Điều lệ công ty. hệ thống 
kiểm soát nội bộ bao gồm: kinh doanh hiệu quả; pháp quy; 
quản lý rủi ro; báo cáo tài chính; quản lý và lưu trữ thông tin; 
bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản trị tập đoàn 
bền vững; công tác kiểm toán và giám sát nội bộ; Kiểm toán 
Doanh nghiệp.

QUẢN trỊ DoaNh NGhIỆp VÀ 
hỆ thỐNG KIỂm soÁt NỘI bỘ

Cơ cấu thành viên (Nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 3 năm 2016)
▪ Các thành viên bên ngoài (6):
Ito Kunio (thành viên bên ngoài)
Kato ryozo (Giám đốc bên ngoài)
Konno hidehiro (Giám đốc bên ngoài)
t. Fukushima sakie (Giám đốc bên ngoài)
Nishiyama akihiko (Giám đốc bên ngoài)
Kunihiro tadashi (Kiểm toán viên Doanh nghiệp bên ngoài)
▪ Các thành viên nội bộ (3):
Kojima yorihiko* (Chủ tịch hội đồng quản trị)
Kobayashi Ken (Giám đốc và tổng Giám đốc Điều hành)
Nabeshima hideyuki (Kiểm toán viên Doanh nghiệp Cấp cao)

Ủy ban Quản trị & bồi thường

*Chủ tịch Ủy ban

▪ Các thành viên nội bộ (4):
Kojima yorihiko* (Chủ tịch hội đồng quản trị)
Kobayashi Ken (Giám đốc và tổng Giám đốc Điều hành)
makihara minoru (Cố vấn Doanh nghiệp Cấp cao)
sasaki mikio (Nguyên Chủ tịch, Cố vấn cấp cao cho hội 
đồng quản trị)

Ủy ban cố vấn quốc tế

*Chủ tịch Ủy ban

Cơ cấu thành viên (Nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 3 năm 2016)
▪ Các thành viên bên ngoài (9):
tiến sĩ herminio blanco mendoza
(Nguyên bộ trưởng của bộ thương mại & Công nghiệp (mê-xi-cô))
Giáo sư Joseph s Nye
(Giáo sư Chuyên ngành Dịch vụ của Đại học harvard và Giáo sư của Vương quốc 
oman (mỹ))
ông ratan N tata (Chủ tịch của tata trusts (Ấn Độ))
ông George yeo (Chủ tịch của Kerry Logistics Network (Xin-ga-po))
ông Jaime augusto Zobel de ayala II
(Chủ tịch và tổng Giám đốc Điều hành của ayala Corporation (phi-lip-pin))
ông John bond (Chủ tịch của KKr asia Ltd. (anh))
ông Niall FitzGerald
(Nguyên tổng Giám đốc Điều hành & Chủ tịch của Unilever (ai-len))
Kato ryozo (Giám đốc bên ngoài)
Konno hidehiro (Giám đốc bên ngoài)
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Báo cáoChỉ thị

Báo cáo và Tư vấnChỉ thị

Báo cáo và Tư vấn

Báo cáo và Tư vấnChỉ thị

Công ty Mitsubishi Corporation

Các công ty con và công ty liên kết

Bổ nhiệm

Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo và Tư vấn

Chỉ thị

(Đối tượng: Các công ty con trong nước đã đăng ký của MC)

Bổ nhiệm

Giám đốc pháp chế

Hệ thống Kiểm soát viên Nội bộ

Hòm thư và Đường dây nóng về Tuân thủ pháp chế

Hòm thư và Đường dây nóng về Tuân thủ pháp chế của Phòng Kiểm toán nội bộ

Hòm thư và Đường dây nóng về Tuân thủ pháp chế của Cố vấn pháp lý Bên ngoài

Hệ thống Kiểm soát viên Nội bộ

Giám đốc pháp quy

Giám đốc pháp quy của Tập đoàn

Giám đốc pháp quy chi nhánh trong nước
Giám đốc pháp quy khu vực nước ngoài

Ủy ban Tuân thủ Pháp quy

Chủ tịch: Giám đốc pháp chế
Văn phòng quản lý: Phòng Pháp lý

Văn phòng Quản lý Tuân thủ pháp chế

Nhân viên

Trưởng các tổ chức (BU, Bộ phận, Phòng, Chi nhánh, v.v…)

Báo cáo và Tư vấn

Giám đốc pháp quyQuản lý trực tiếp

Nhân viên

Báo cáo và Tư vấn

Báo cáo 
và Tư vấn

Báo cáo 
và Tư vấn Hòm thư và Đường dây nóng về Tuân thủ 

của Cố vấn pháp lý Bên ngoài Tập đoàn MC

Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn, 
Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực

Giám đốc và Tổng 
Giám đốc Điều hành

phÁp QUy 
mC đã thiết lập những quy định nội bộ khác nhau dựa trên 
ba Nguyên tắc Doanh nghiệp, triết lý doanh nghiệp của 
mC. Những quy định này bao gồm những Chuẩn mực Đạo 
đức của Doanh nghiệp và Quy tắc Ứng xử. Khi tham gia 
kinh doanh, các cán bộ và nhân viên bắt buộc phải ưu tiên 
hàng đầu việc tuân thủ nghiêm chỉnh những nguyên tắc 
này. mC cũng lập ra vị trí Giám đốc pháp chế và chỉ định 
một người đến từng Khối Kinh doanh và từng khu vực địa lý 
(Nhật bản và nước ngoài). Các cán bộ này chịu trách nhiệm 
bảo đảm việc tuân thủ pháp quy trong các hoạt động kinh 
doanh hằng ngày.

tính đến năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2010, 
tất cả các cán bộ và nhân viên được yêu cầu tham gia khóa 
học trực tuyến, gồm những nghiên cứu tình huống về Quy 
tắc Ứng xử. sau khóa học này, họ phải ký một thỏa thuận 
nêu rõ họ hiểu và sẽ luôn tuân thủ các quy định. Những 

biên bản này được giới thiệu ở các công ty con và công ty 
liên kết của mC. Những biện pháp bổ sung được tiến hành 
trong tập đoàn mC bao gồm tổ chức thảo luận về việc 
tuân thủ pháp quy để khuyến khích nhân viên thảo luận về 
vấn đề tuân thủ trong từng nơi làm việc bằng cách sử dụng 
những nghiên cứu tình huống (chẳng hạn vi phạm xảy ra 
có thể liên quan đến các hoạt động văn phòng), hội thảo 
chuyên đề, phân phát tài liệu Q&a Nghiên cứu tình huống 
về việc tuân thủ pháp quy cho nhân viên. Những biện pháp 
này đảm bảo tiến độ học tập và phát triển, không chỉ từ 
nhân viên và các cán bộ của mC mà còn từ các công ty con 
và công ty liên kết.

Những hoạt động của mC đều dựa trên tinh thần hợp tác; 
một yếu tố tât yếu trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp 
bền vững và chúng tôi vẫn luôn cam kết việc liên tục cải tiến 
và phát triển cho ra đời những sáng kiến phù hợp.
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Kojima Yorihiko
Chủ tịch hội đồng quản trị

Nabeshima Hideyuki
Kiểm toán viên Doanh nghiệp 
Cấp cao

Tsukuda Kazuo**
Cố vấn Cao cấp của 
Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd.

Konno Hidehiro**Kato Ryozo** Tachibana Fukushima Sakie**
Giám đốc & Giám đốc Đại 
diện của G&S Global Advisors 
Inc.

Tsujiyama Eiko*
Giáo sư, Khoa Thạc sỹ 
thương mại, Đại học 
Waseda

Kizaki Hiroshi Ishino Hideyo* Kunihiro Tadashi*
Luật sư ở T. Kunihiro & Co.,
Luật sư đại diện

Nishiyama Akihiko**
Giáo sư kiêm nhiệm của Đại 
học Hitotsubashi

Kobayashi Ken* Nakahara Hideto*

Miyauchi Takahisa* Uchino Shuma*

Yanai Jun* Kinukawa Jun*

Mori Kazuyuki* Hirota Yasuhito*

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIỂM TOÁN VIÊN DOANH NGHIỆP

* Để chỉ Giám đốc Đại diện.
** Để chỉ Giám đốc Bên ngoài theo những điều kiện tại Điều 2-15 Luật Doanh nghiệp.

* Để chỉ Kiểm toán viên Doanh nghiệp Bên ngoài theo những điều kiện tại Điều 2-16 Luật Doanh nghiệp.

(TÍNH ĐẾN NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2015)QUẢN LÝ
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Phó Giám đốc Cấp cao

Các Phó Giám đốc Điều hành

CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH

Kitagawa Yasuhiko 
Tổng Giám đốc,
Phòng Chiến lược Toàn cầu &
Phát triển Kinh doanh

Yasuno Kenji
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Kinh doanh Tàu biển & Hàng không

Mizuhara Hidemoto
Giám đốc của Mitsubishi International 
Corporation
(Kiêm nhiệm)
Phó giám đốc điều hành của Mitsubishi 
Corporation (Châu Mỹ)

Iseda Junichi
Giám đốc Khu vực, In-đô-nê-xi-a
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc của PT. Mitsubishi Corporation 
Indonesia

Misu Kazuyasu
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Kinh doanh Khách hàng Toàn cầu.

Nakayama Shinichi
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận Hóa 
chất Thông dụng B

Santo Masaji
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng

Takada Mitsuyuki
Giám đốc Điều hành & Tổng Giám đốc Điều 
hành của Mitsubishi Australia Ltd.
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc điều hành của Mitsubishi New 
Zealand Ltd.
(Kiêm nhiệm)
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, 
Khu vực Châu Á & Châu Đại Dương (Châu 
Đại Dương)

Koyanagi Kenichi 
Tổng Giám đốc, 
Chi nhánh Nagoya

Shimoyama Yoichi
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, 
Khu vực Đông Á
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc của Mitsubishi Corporation (Hong 
Kong) Ltd.

Murakoshi Akira
Giám đốc của Mitsubishi Company 
(Thailand), Ltd.
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc của Thai-MC Company, Limited
(Kiêm nhiệm)
Tổng Giám đốc của Văn phòng Haadyai, 
Mitsubishi Company (Thailand), Ltd.
(Kiêm nhiệm)
Tổng Giám đốc của Văn phòng Haadyai, 
Thai-MC Company, Limited

Kitamura Koichi
Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Máy Móc Cơ Khí

Sakakida Masakazu
Chủ tịch & Giám đốc Điều hành của 
Mitsubishi Corporation India Private Ltd.
(Kiêm nhiệm)
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, 
Khu vực Châu Á & Châu Đại Dương (Nam Á)

Nakagawa Hiroshi
Tổng Giám đốc của TRI PETCH ISUZU 
SALES COMPANY LIMITED

Masu Kazuyuki 
Tổng Giám đốc,
Phòng Kế toán Doanh nghiệp

Hagiwara Takeshi
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận,
Bộ phận Hóa chất Thông dụng A

Hoshino Keisuke
Tổng Giám đốc Điều hành Của
MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY LTD

Wada Koichi
Phó Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận,
Bộ phận Kinh doanh Khí thiên nhiên

Takanose Tsutomu
Người đứng đầu Khối Ngành hàng Thiết yếu ở 
Trung Quốc

Yoshida Shinya
Tổng Giám đốc, Phòng Kế hoạch & Chiến 
lược Doanh nghiệp

Ito Katsuhiro
Trợ lý cấp cao cho Giám đốc Chức năng của 
Doanh nghiệp
(Quản trị chung Lĩnh vực ngành)

Icho Mitsumasa
Tổng Giám đốc, Phòng Quản lý Rủi ro

Ishikawa Takajiro
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Kinh doanh Quản lý Tài sản

Hirai Yasuteru
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, 
Khu vực Đông Á
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc của Mitsubishi Corporation 
(Shanghai) Ltd.
(Kiêm nhiệm)
Tổng Giám đốc, Văn Phòng Thượng Hải
(Kiêm nhiệm)
Tổng Giám đốc của Mitsubishi Corporation 
(Shanghai) Ltd. Chi nhánh Vũ Hán

Tsuji Noboru 
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, 
Bộ phận Kinh doanh Ô tô

Tanaka Norikazu
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Nguồn tài nguyên Khoáng sản

Hasegawa Fuminori
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Kinh doanh Dầu mỏ

Kyoya Yutaka
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Nguồn Ngành hàng Thiết yếu

Nakagawa Tetsuji
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Năng lượng mới & Phát điện

Takaoka Hidenori
Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng Giám đốc 
Điều hành Khối Kinh doanh Năng lượng

Tsubonuma Noriyuki
Chủ tịch & Tổng Giám đốc Điều hành 
của MITSUBISHI CORPORATION RTM 
INTERNATIONAL PTE. LTD.
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Kinh doanh Nguồn Tài nguyên Khoáng sản

Okahisa Yasushi
Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng Giám đốc 
Điều hành Khối Tài chính Công nghiệp, 
Logistics & Phát triển

* Để chỉ thành viên Hội đồng quản trị

Các Phó Giám đốc Điều hành Cấp caoGiám đốc và Tổng Giám đốc Điều hành

Kobayashi Ken* Nakahara Hideto*
Chiến lược Toàn cầu
 & Phát triển Kinh doanh, 
Quan hệ Toàn cầu, 
Hợp tác Kinh tế Quốc tế, 
Quản lý Logistics

Miyauchi Takahisa*
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Hóa chất

Kinukawa Jun*
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Kim khí

Yanai Jun*
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Kinh doanh Năng lượng
(Kiêm nhiệm) 
Giám đốc pháp chế

Shiraki Seiji
Tổng Giám đốc Điều 
hành Khu vực, Khu 
vực Mỹ Latinh

Moriyama Toru
Tổng Giám đốc Điều 
hành Khu vực, Khu 
vực Châu Á & Châu 
Đại Dương

Yoshikawa Shigeaki
Tổng Giám đốc Điều 
hành Khu vực, Khu 
vực Trung Đông & 
Trung Á

Tanabe Eiichi
Tổng Giám đốc Điều 
h à n h  T ậ p  đ o à n , 
Khối Tài Chính Công 
nghiệp, Logistics & 
Phát triển

Urabe Toshimitsu
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Dịch vụ Kinh doanh

Uchino Shuma*
Giám đốc Tài chính

Sugiura Yasuyuki
Tổng Giám đốc Điều hành 
Khu vực, Khu vực Bắc Mỹ
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc của Mitsubishi 
Corporation (Châu Mỹ)

Shiraji Kozo
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Máy Móc Cơ khí

Matsui Shunichi
Tổng Giám đốc Điều hành 
Khu vực, Khu vực Đông Á 
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc của Mitsubishi 
Corporation China Co., Ltd. 
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc của Mitsubishi Corporation 
China Commerce Co., Ltd.

Mori Kazuyuki*
Chiến lược Khu vực 
(Nhật Bản)
(Kiêm nhiệm)
Tổng Giám đốc, 
Chi nhánh Kansai

Kakiuchi Takehiko
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Ngành hàng Thiết 
Yếu

Hirano Hajime
Giám đốc Tác nghiệp 
Tập đoàn, Khối Kinh 
doanh Năng lượng 
(Kinh doanh Thăm 
dò & Sản xuất, Kinh 
doanh Khí thiên nhiên)
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc Tác nghiệp 
Bộ phận, Bộ phận Kinh 
doanh Khí thiên nhiên

Hirota Yasuhito*
Truyền thông Doanh 
nghiệp, Quản trị 
Doanh nghiệp, Trách 
nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp & Vấn 
đề Môi trường, Pháp 
lý, Nhân sự

Okawa Kazushi
Giám đốc Tác nghiệp 
Tập đoàn, Khối Máy 
Móc Cơ khí
(Kinh doanh Máy 
móc Cơ khí Công 
nghiệp, Kinh doanh 
Tàu biển & Hàng 
không)

Sakuma Hiroshi
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, 
Khối Kinh doanh Môi 
trường & Cơ sở Hạ 
tầng Toàn cầu

Hiromoto Yuichi
Giám đốc Tác nghiệp Tập 
đoàn, Khối Tài chính Công 
nghiệp, Logistics & Phát triển 
(Tài chính Công Nghiệp, Phát 
triển & Xây dựng Bất động sản)
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc Tác nghiệp Bộ 
phận, Bộ phận Tài chính 
Công nghiệp

Hayashi Haruki
Tổng Giám đốc Điều 
hành Khu vực, Khu vực 
Châu Âu & Châu Phi
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc điều hành của 
Mitsubishi Corporation 
International (Europe) 
Plc.

Nishiura Kanji
Giám đốc Tác nghiệp 
Tập đoàn, Khối Kim 
khí

31



tÓm tẮt thôNG tIN phÂN KhÚC  (NĂm tÀI ChÍNh KẾt thÚC VÀo NGÀy 31 thÁNG 3 NĂm 2015) [ChUẨN 
mỰC bÁo CÁo tÀI ChÍNh QUỐC tẾ IFrs]

*Lợi nhuận từ đầu tư theo phương pháp vốn cổ phần ở đây là biểu thị lợi nhuận từ những đầu tư được hạch toán bằng cách sử dụng phương pháp vốn cổ phần.
*Lợi nhuận ròng ở đây là biểu thị lợi nhuận ròng chia theo các chủ sở hữu của Công ty mẹ.

KhỐI KINh DoaNh 
môI trƯỜNG & CƠ 
sỞ hẠ tẦNG toÀN 

CẦU

KhỐI tÀI ChÍNh 
CôNG NGhIỆp, 

LoGIstICs & phÁt 
trIỂN

KhỐI KINh 
DoaNh NĂNG 

LƯỢNG
KhỐI KIm KhÍ KhỐI mÁy mÓC 

CƠ KhÍ KhỐI hÓa ChẤt KhôI NGÀNh 
hÀNG thIẾt yẾU

Doanh thu 39,2 tỷ yên 230,2 tỷ yên 1.816,2 tỷ yên 852,8 tỷ yên 806,7 tỷ yên 1.462,3 tỷ yên 2.448,6 tỷ yên

Lợi nhuận gộp 31,6 tỷ yên 75,7 tỷ yên 59,2 tỷ yên 199,3 tỷ yên 197,3 tỷ yên 110,9 tỷ yên 525,4 tỷ yên

Lợi nhuận từ đầu tư theo 
phương pháp vốn cổ phần 28,9 tỷ yên 33,1 tỷ yên 71,6 tỷ yên 2,7 tỷ yên 33,2 tỷ yên 18,8 tỷ yên 20,6 tỷ yên

Lợi nhuận ròng 20,4 tỷ yên 40,1 tỷ yên 82,3 tỷ yên 13,9 tỷ yên 91,3 tỷ yên 31,4 tỷ yên 120,5 tỷ yên

tổng tài sản 996,2 tỷ yên 895,8 tỷ yên 2.253,6 tỷ yên 4.796,8 tỷ yên 1.999,1 tỷ yên 975,5 tỷ yên 3.144,6 tỷ yên

số nhân viên 1.578 2.765 1.568 11.879 9.429 6.897 34.030

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH [bÁo CÁo tÀI ChÍNh QUỐC tẾ IFrs]

tổng tài sản 15.064,7 15.901,1 16.774,4

phần vốn cổ đông chia theo các chủ sở hữu 
của Công ty mẹ 4.517,1 5.067,7 5.570,5

Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu chia theo các
chủ sở hữu của Công ty mẹ (yên) 2.742,36 3.074,03 3.437,75

tỷ số nợ ròng trên vốn (bội số) 1,0 0,9 0,8

NhỮNG ĐIỂm NhẤN VỀ tÀI ChÍNh
mitsubishi Corporation và các Công ty con 

Đơn vị: tỷ yên

*Các tỷ số chi trả cổ tức cho các năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013 và 2014 được tính toán dựa trên lợi nhuận ròng của mitsubishi Corporation theo Nguyên tắc kế toán mỹ (U.s. 
Gaap).

3/2013 3/2014 3/2015

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN [bÁo CÁo tÀI ChÍNh QUỐC tẾ IFrs]

Doanh thu 6.009,9 yên 7.635,2 yên 7.669,5 yên

Lợi nhuận gộp 1.054,9 1.186,0 1.209,9

Lợi nhuận ròng chia theo các chủ sở hữu 
của Công ty mẹ 323,5 361,4 400,6

Lợi nhuận ròng chia theo các chủ sở hữu 
của Công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu (cơ bản) (yên) 196,45 219,30 246,39

Lợi nhuận ròng chia theo các chủ sở hữu 
của Công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu (pha loãng) (yên) 196,02 218,80 245,83

tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu roE (%) 7,8 7,5 7,5

tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản roa (%) 2,3 2,3 2,5

CỔ TỨC
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (cho năm đó,  

tính theo yên) 55,00 68,00 70,00

tỷ số chi trả cổ tức (%) 25 25 28

32



*Lợi nhuận ròng ở đây là biểu thị lợi nhuận ròng chia theo các chủ sở hữu của Công ty mẹ.
*Vốn cổ phần ở đây là biểu thị vốn cổ phần chia theo các chủ sở hữu của Công ty mẹ.
*Các tỷ số chi trả cổ tức cho các năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013 và 2014 được tính toán dựa trên lợi nhuận ròng của mitsubishi Corporation theo Nguyên tắc kế toán 
mỹ (U.s. Gaap).

DOANH THU LỢI NHUẬN GỘP

LỢI NHUẬN RÒNG LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN MỖI CỔ PHIẾU (pha loãng)

TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN TÀI SẢN (ROA)TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU (ROE)

CỔ TỨC TRÊN MỖI CỔ PHIẾU VÀ TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨCTỔNG TÀI SẢN VÀ VỐN CỔ PHẦN

20.000,0

16.000,0

12.000,0

8.000,0

4.000,0

0

(tỷ yên)

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0

(tỷ yên)

8.000,0

6.000,0

4.000,0

2.000,0

0

(tỷ yên)
1.500,0

1.250,0

1.000,0

750,0

500,0

250,0

0

(tỷ yên)

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0

(yên)

(%)

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0

(cổ tức, yên)
30

28

26

24

22

20

18

(%)
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Tỷ lệ chi trả cổ tức

4.517,1 5.067,7

15.901,1

5.570,5

16.774,4
15.064,7

20,0

15,0

10,0

5,0

0

(%)

7,8 7,5 7,5

323,5
361,4

400,6

6.009,9
1.054,9

218,80

55,00

68,00

25 25

70,00

28

Tổng tài sản Vốn cổ phần

13,3 14,3 15,3 13,3 14,3 15,3

13,3 14,3 15,313,3 14,3 15,3

13,3 14,3 15,3 13,3 14,3 15,3

13,3 14,3 15,3 13,3 14,3 15,3

2,3 2,3 2,5

196,02

245,83

1.186,0 1.209,9

7.635,2 7.669,5
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CÁC CôNG ty CoN VÀ CôNG 
ty LIÊN KẾt ChÍNh

tÊN CôNG ty QUyỀN bIỂU QUyẾt (%) LĨNh VỰC KINh DoaNh ChÍNh

<Các công ty con>
Công ty trILIty GroUp pty LtD (Úc)
Công ty mCKG port holding Corporation (Nhật bản)
Công ty Diamond Generating Europe Limited (anh)
Công ty Diamond solar Corporation (Nhật bản)
Công ty Diamond transmission Corporation Limited (anh)
Công ty mitsubishi Corporation power systems, Inc. (Nhật bản)
Công ty Diamond Generating Corporation (mỹ)
Công ty Diamond Generating asia, Limited (hồng Kông)
Công ty DGa ho ping b.V. (hà Lan)
Công ty DGa Ilijan b.V. (hà Lan)
Công ty mitsubishi Corporation machinery, Inc. (Nhật bản)

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty swing Corporation (Nhật bản)
Công ty Chiyoda Corporation (Nhật bản)
Công ty Lithium Energy Japan (Nhật bản)
Công ty ELECtrICIDaD soL DE tUXpaN, s. de r.L. de C.V. (mê-xi-cô)

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

Kinh doanh Nước
Quản lý đầu tư trong kinh doanh cảng biển
Nhà sản xuất điện độc lập
Nhà sản xuất điện độc lập
Kinh doanh truyền tải điện
Dịch vụ hậu mãi cho nhà máy điện ở Nhật bản
Nhà sản xuất điện độc lập
Nhà sản xuất điện độc lập
Nhà sản xuất điện độc lập
Nhà sản xuất điện độc lập
Xuất nhập khẩu và giao dịch trong nước các thiết bị trong nhà máy

Kinh doanh Nước
Kinh doanh kỹ thuật nhà máy
sản xuất và bán pin Lithium-Ion
Nhà sản xuất điện độc lập

KhỐI KINh DoaNh môI trƯỜNG & CƠ sỞ hẠ tẦNG toÀN CẦU

tÊN CôNG ty QUyỀN bIỂU QUyẾt (%) LĨNh VỰC KINh DoaNh ChÍNh

<Các công ty con>
Công ty alternative Investment Capital Ltd. (Nhật bản)
Công ty Diamond realty Investments, Inc. (mỹ)
Công ty Diamond realty management Inc. (Nhật bản)
Công ty healthcare management partners, Inc. (Nhật bản)
Công ty mC asset management holdings, LLC. (mỹ)
Công ty mC aviation partners americas Inc. (mỹ)
Công ty mC aviation partners Inc. (Nhật bản)
Công ty mC Engine Leasing Limited (anh)
Công ty mC asset management americas Ltd. (mỹ)
Công ty mCap Europe Ltd. (ai-len)
Công ty mitsubishi Corporation asset management Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi Corporation Lt, Inc. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi Corp.-Ubs realty Inc. (Nhật bản)
Công ty New Century Insurance Co., Ltd. (béc-mu-đa, Lãnh thổ hải ngoại của anh)
Công ty seto Futo Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty torreyCove Capital partners LLC (mỹ)
Công ty mC asset management Europe Limited (anh)
Công ty Double bridge Infrastructure Inc. (Nhật bản)
Công ty DbI management Inc. (Nhật bản)
Công ty Diamond bulk Carriers pte. Ltd. (Xin-ga-po)

51,00
100,00
100,00
66,00

100,00
100,00
100,00
80,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,00

100,00
61,65
82,44

100,00
100,00
100,00
100,00

Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư, v.v...)
Đầu tư bất động sản
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
Kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý máy bay
Kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý máy bay
Kinh doanh cho thuê động cơ máy bay
Kinh doanh quản lý tài sản (môi giới)
Kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý máy bay
Kinh doanh quản lý tài sản (môi giới, v.v...)
Kinh doanh logistics tổng hợp, vận tải liên hợp quốc tế, kinh doanh kho bãi
phát triển & vận hành cơ sở thương mại
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
Kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh cảng đến hàng khô cồng kềnh, kinh doanh kho bãi
Kinh doanh quản lý tài sản (tư vấn đầu tư)
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý tài sản/môi giới)
Kinh doanh quản lý quỹ cơ sở hạ tầng
Kinh doanh quản lý quỹ cơ sở hạ tầng
Logistics vận tải hàng khô cồng kềnh

KhỐI tÀI ChÍNh CôNG NGhIỆp, LoGIsItCs & phÁt trIỂN

KhỐI DỊCh VỤ KINh DoaNh
tÊN CôNG ty QUyỀN bIỂU QUyẾt (%) LĨNh VỰC KINh DoaNh ChÍNh

<Các công ty con>
Công ty iVision shanghai Co., Ltd. (trung Quốc)

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty tata Consultancy services Japan, Ltd. (Nhật bản)

Công ty sIGmaXyZ Inc. (Nhật bản)
Công ty Infosec Corporation (Nhật bản)
Công ty bewith, Inc. (Nhật bản)

51,00

49,00

33,75
40,00
40,00

tư vấn, phát triển các hệ thống giải pháp kinh doanh, bảo trì và vận hành It, v.v...

Giải pháp kinh doanh về It, dịch vụ tích hợp hệ thống, dịch vụ quản lý It và tiếp thị 
sản phẩm, v.v...
Các dịch vụ tư vấn kinh doanh
Nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp trong lĩnh vực bảo mật thông tin
Nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (trung tâm liên hệ)

 (tÍNh ĐẾN NGÀy 31 thÁNG 3 NĂm 2015)
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tÊN CôNG ty QUyỀN bIỂU QUyẾt (%) LĨNh VỰC KINh DoaNh ChÍNh

<Các công ty con>
Công ty metal one Corporation (Nhật bản)
Công ty mitsubishi Corporation rtm International pte. Ltd. (Xin-ga-po)
Công ty mitsubishi Corporation rtm Japan Ltd. (Nhật bản)
Công ty triland metals Ltd. (anh)
Công ty mitsubishi Development pty Ltd (Úc)
Công ty m.C. Inversiones Limitada (Chi-lê)
Công ty mC rEsoUrCE DEVELopmENt LtD. (anh)
Công ty JECo Corporation (Nhật bản)
Công ty mC Copper holdings b.V. (hà Lan)

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty Iron ore Company of Canada (Ca-na-đa)
Công ty JECo 2 Ltd. (anh)

60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
70,00

100,00

26,18
50,00

Vận hành sản phẩm thép
Công ty con hợp nhất trong giao dịch nguồn tài nguyên kim loại
Công ty giao dịch nguồn tài nguyên kim loại gắn với Nhật bản
môi giới hàng hóa trên sàn Giao dịch Kim loại Luân Đôn (LmE)
Đầu tư, sản xuất và bán than đá và các nguồn khoáng sản khác
Công ty vận hành nguồn tài nguyên kim loại ở mỹ La-tinh
Đầu tư vào công ty anglo american sur, s.a. (Chi-lê)
Công ty đầu tư vào mỏ đồng Escondida ở Chi-lê
Công ty đầu tư vào mỏ đồng Los pelambres ở Chi-lê

Khai thác, xử lý và bán quặng sắt
Công ty đầu tư vào mỏ đồng Escondida ở Chi-lê

KhỐI KIm KhÍ

tÊN CôNG ty QUyỀN bIỂU QUyẾt (%) LĨNh VỰC KINh DoaNh ChÍNh

<Các công ty con>
Công ty angola Japan oil Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Cordova Gas resources Ltd. (Ca-na-đa)
Công ty Cutbank Dawson Gas resources Ltd. (Ca-na-đa)
Công ty Diamond Gas holdings sdn. bhd. (malaysia)
Công ty Diamond Gas Netherlands b.V. (hà Lan)
Công ty Diamond Gas Niugini b.V. (hà Lan)
Công ty Diamond Gas operation Co., Ltd. (Nhật bản)

Công ty Diamond Gas sakhalin b.V. (hà Lan)
Công ty Diamond LNG Canada Ltd. (Ca-na-đa)
Công ty Diamond resources (Canning) pt (Úc)
Công ty Diamond resources (Fitzroy) pt (Úc)
Công ty mC Energy, Inc. (Nhật bản)
Công ty mCX Dunlin (UK) Limited (anh)
Công ty mCX Exploration (Usa) LLC (mỹ)
Công ty mCX osprey (UK) Limited (anh)
Công ty mI berau b.V. (hà Lan)
Công ty mitsubishi shoji sekiyu Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Nhật bản)

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty astomos Energy Corporation (Nhật bản)
Công ty brunei LNG sendirian berhad (bru-nây)
Công ty Encore Energy pte. Ltd. (Xin-ga-po)
Công ty Japan australia LNG (mImI) pty. Ltd. (Úc)

65,70
67,50

100,00
100,00
80,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
56,00

100,00
100,00

49,00
25,00
39,40
50,00

thăm dò, phát triển và sản xuất dầu ở Ăng-gô-la
thăm dò, phát triển và sản xuất khí đá phiến ở Ca-na-đa
Công ty đầu tư kinh doanh khí đá phiến ở Ca-na-đa
Công ty cổ phần dự án GtL (Khí ga hóa lỏng) ở malaysia
Công ty cổ phần dự án malaysia III
thăm dò và phát triển hyđrô cácbon ở pa-pua Niu Ghi-nê
Đại lý kinh doanh LNG và nhà cung cấp thông tin về khí ga tự nhiên và các dữ 
liệu công nghiệp liên quan khác
Công ty cổ phần dự án sakhalin II ở Nga
phát triển dự án LNG ở miền tây Ca-na-đa
thăm dò và phát triển dầu và khí ga tự nhiên ở Úc
thăm dò và phát triển dầu và khí ga tự nhiên ở Úc
tiếp thị và bán nhựa đường và các sản phẩm dầu mỏ
thăm dò, phát triển và sản xuất dầu
thăm dò, phát triển và sản xuất dầu và khí ga tự nhiên
thăm dò, phát triển và sản xuất dầu
Công ty cổ phần dự án tangguh ở In-đô-nê-xi-a
tiếp thị và bán các sản phẩm dầu mỏ
Công ty thăm dò và phát triển dầu và khí ga

Nhập khẩu, giao dịch, phân phối trong nước và bán LpG
sản xuất và bán LNG ở bru-nây
Công ty cổ phần công ty pt medco Energi Internasional (In-đô-nê-xi-a)
phát triển và bán các nguồn tài nguyên dầu khí (LNG, LpG, khí ngưng tụ và dầu thô) 
ở Úc

KhỐI KINh DoaNh NĂNG LƯỢNG

Công ty yokohama akarenga Inc. (Nhật bản)
Công ty mC asset management asia Limited (hồng Kông)
Công ty mC aviation Corporation (Nhật bản)

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty aJIL Financial services Company (Ả rập Xê-út)
Công ty Deucalion mC Engine Leasing Ltd. (ai-len)
Công ty Ekim turizm ticaret Ve sanayi a.s. (Liên thành phố) (thổ Nhĩ Kỳ)
Công ty marunouchi Capital Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi auto Leasing holdings Corporation (Nhật bản)
Công ty mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi ore transport Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty tEs holdings Limited (anh)
Công ty aGp Corporation (Nhật bản)
Công ty mC pavilion alternative Investment Co., Ltd. (hàn Quốc)
Công ty one rock Capital partners, LLC. (mỹ)
Công ty ant Capital partners Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty aIGF advisors pte. Ltd. (Xin-ga-po)

67,00
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
30,14
50,00

Vận hành cơ sở thương mại
Kinh doanh quản lý tài sản (môi giới, v.v...)
bán và kinh doanh tiếp thị cho các sản phẩm hàng không thương mại

Kinh doanh cho thuê tổng hợp
Kinh doanh cho thuê động cơ máy bay
Kinh doanh cho thuê ô tô
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
Cho thuê và bán trả góp xe chở hành khách và xe thương mại
Cho thuê, bán trả góp, và các hoạt động tài chính khác
Là chủ sở hữu và là đơn vị vận hành các tàu chở hàng khô cồng kềnh và tàu chở xe thuần túy
Kinh doanh bán phụ tùng động cơ và bảo trì động cơ máy bay
Cung cấp điện dưới đất cho sân bay, bảo trì trang thiết bị sân bay, sản xuất và bán xe đẩy đồ ăn
Kinh doanh quản lý tài sản (tư vấn đầu tư)
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)
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<Các công ty con>
Công ty Chuo Kasei Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Chuo silika Co.,Ltd. (Nhật bản)
Công ty KohJIN holdings Co.,Ltd. (Nhật bản)
Công ty KohJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi shoji agri-service Corporation (Nhật bản)
Công ty mC Ferticom Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Chuo Kagaku Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi Corporation plastics Ltd. (Nhật bản)
Công ty KIbIKasEI Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi shoji Chemical Corp. (Nhật bản)
Công ty mC yamasan polymers Co.,Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi International polymertrade Corporation (mỹ)
Công ty mitsubishi Corporation Life sciences Limited. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi shoji Foodtech Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty KohJIN Life sciences Co.,Ltd. (Nhật bản)
Công ty mC Food specialties Inc. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (mỹ)

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty spDC Ltd. (Nhật bản)
Công ty meiwa Corporation (Nhật bản)
Công ty petronas Chemicals aromatics sdn. bhd. (malaysia)
Công ty Exportadora de sal, s.a de C.V. (mê-xi-cô)
Công ty metanol de oriente, mEtor, s.a. (Vê-nê-xu-ê-la)
Công ty Fosfatos del pacifico s.a. (pê-ru)

100,00
98,50

100,00
100,00
100,00
72,83
60,59

100,00
100,00
100,00
90,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

30,39
33,05
30,00
49,00
25,00
21,00

tiếp thị các sản phầm hóa chất
sản xuất silica 
Các công ty chủ quản KohJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
sản xuất màng phim và hóa chất
tiếp thị phân bón hóa học
sản xuất phân bón hóa học
sản xuất hộp nhựa đựng thực phẩm
tiếp thị nguyên liệu thô tổng hợp và nhựa
tiếp thị nguyên liệu thô tổng hợp và nhựa
tiếp thị dung môi, sơn, tráng nhựa, silicon
bán dung môi, tráng nhựa, silicon, v.v... 
bán hóa chất đặc biệt và nhựa thông dụng
Công ty chủ quản có tài sản trong ngành công nghiệp phụ gia thực phẩm
sản xuất chất làm ngọt, thực phẩm y tế, gia vị và thành phần chức năng
sản xuất chiết xuất nấm men và thành phần chức năng
sản xuất gia vị, phụ gia thực phẩm, v.v...
bán phụ gia thực phẩm (chất làm ngọt, thành phần chức năng, v.v...)

Đầu tư và kinh doanh dầu mỏ và hóa chất dầu mỏ
Công ty thương mại
sản xuất benzen và paraxylene
sản xuất muối
sản xuất methanol
Khai thác quặng phốt pho / sản xuất gạch

KhỐI hÓa ChẤt

tÊN CôNG ty QUyỀN bIỂU QUyẾt (%) LĨNh VỰC KINh DoaNh ChÍNh

<Các công ty con>
Công ty mitsubishi Corporation technos (Nhật bản)
Công ty msK Farm machinery Corporation (Nhật bản)
Công ty Nikken Corporation (Nhật bản)
Công ty mC machinery systems, Inc. (mỹ)
Công ty Diamond star shipping pte. Ltd. (Xin-ga-po)
Công ty Diamond Camellia s.a. (panama)
Công ty p.t. Dipo star Finance (In-đô-nê-xi-a)
Công ty p.t. berlian sistem Informasi (In-đô-nê-xi-a)
Công ty mitsubishi motors malaysia sdn. bhd. (malaysia)
Công ty the Colt Car Company Ltd. (anh)
Công ty spitalgate Dealer services Ltd. (anh)
Công ty mmC Car poland sp. z o.o. (ba Lan)
Công ty mCE bank Gmbh (Đức)
Công ty mC automobile (Europe) N.V. (hà Lan)
Công ty mC Factoring rus LLC. (Nga)
Công ty Zao mC bank rus (Nga)
Công ty tri petch Isuzu sales Co., Ltd. (thái Lan)
Công ty tri petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (thái Lan)
Công ty Isuzu UtE australia pty Ltd (Úc) 

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty p.t. Krama yudha tiga berlian motors (In-đô-nê-xi-a)
Công ty p.t. mitsubishi motors Krama yudha Indonesia (In-đô-nê-xi-a)
Công ty p.t. mitsubishi Krama yudha motors and manufacturing (In-đô-nê-xi-a)
Công ty p.t. Krama yudha ratu motor (In-đô-nê-xi-a)
Công ty Vina star motors Corporation (Việt Nam)
Công ty mitsubishi motor sales (China) Co., Ltd. (trung Quốc)
Công ty FF sheffe b.V. (hà Lan)
Công ty mmC Chile s.a. (Chi-lê)
Công ty mC autos del peru s.a. (pê-ru)
Công ty Isuzu motors Co., (thailand) Ltd. (thái Lan)
Công ty Isuzu motors International operations (thailand) Co., Ltd. (thái Lan)
Công ty Isuzu motors India pvt Ltd (Ấn Độ)

100,00
100,00
96,83

100,00
100,00
100,00
95,00
90,00
52,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88,73
93,50

100,00 

40,00
40,00
32,28
31,00
25,00
50,00
49,00
40,00
41,00
27,50
30,00
38,00

bán máy công cụ và cơ khí công nghiệp
bán và bảo dưỡng các dụng cụ và máy cơ khí nông nghiệp
Cho thuê và bán máy móc xây dựng và các thiết bị khác
bán và bảo dưỡng máy công cụ và cơ khí công nghiệp
sở hữu và cho thuê tàu thuyền
sở hữu và cho thuê tàu thuyền
bán trả góp ô tô
Dịch vụ vi tính
phân phối ô tô
phân phối ô tô
bán trả góp ô tô
phân phối ô tô
bán trả góp ô tô
Kinh doanh lĩnh vực liên quan đến ô tô
bán trả góp ô tô
bán trả góp ô tô
phân phối ô tô
bán trả góp ô tô
phân phối ô tô

phân phối ô tô
sản xuất ô tô
sản xuất, phân phối động cơ ô tô và phụ tùng kim loại tấm
Lắp ráp ô tô
Lắp ráp và phân phối ô tô
phân phối ô tô
Công ty chủ quản liên quan đến ô tô
phân phối ô tô
phân phối ô tô
sản xuất ô tô
Xuất khẩu và bán ô tô
sản xuất và phân phối ô tô

KhỐI mÁy mÓC CƠ KhÍ
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81,54
100,00
70,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,42
80,00
70,00
65,98
80,00

100,00
100,00
92,15

62,00
59,81
74,78
64,45

100,00
100,00
100,00
99,50
53,16
81,92
71,02

20,00
20,02
24,32
26,35
30,05
48,41
32,40
23,50
30,00
30,00
28,71
20,87
20,00

Nhận và bán ngũ cốc
Nhận và bán ngũ cốc
sản xuất và bán bột giấy
sản xuất và bán hạt cà phê rang
sản xuất và bán chất béo và dầu thực vật đã chế biến
Khai thác, tinh chế và bán cát silica
Nuôi, chế biến và bán cá hồi
sản xuất và bán sỉ các sản phẩm đường
bán thịt và các sản phẩm từ thịt
Chế biến và bán thịt heo
Chăn nuôi gia cầm/heo, chế biến gà
Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh và các cửa hàng giao pizza tận nhà
hỗ trợ hậu cần cho công tác quản lý bệnh viện, bán các thiết bị y tế và dược phẩm
thiết kế, sản xuất và bán quần áo
tiếp thị vật liệu xây dựng và thầu thi công các công trình xây dựng liên quan
bán và tiếp thị vật liệu đóng gói, giấy, bìa cứng và tấm các-tông lượn sóng, đồng 
thời cũng xuất khẩu giấy và bìa cứng
bán sỉ các sản phẩm thực phẩm
sản xuất tinh bột ngô và các sản phẩm chế biến liên quan
Cho thuê và bán các thiết bị và mặt hàng chăm sóc điều dưỡng
máy xay bột
sản xuất và tiếp thị thức ăn chăn nuôi
sản xuất các sản phẩm thực phẩm và nước giải khát
tiếp thị ngũ cốc, sản xuất và tiếp thị thức ăn gia súc
Nuôi cá hồi và cá hương
sản xuất bánh gạo
Chế biến và bán các sản phẩm thủy sản
bán thịt, sản xuất và bán các thực phẩm chế biến

phân phối dược phẩm và vật tư y tế
bán lẻ trang thiết bị thể thao
sản xuất, bán thịt và các thực phẩm chế biến
sản xuất, bán dầu mè và mè
sản xuất và bán bánh kẹo
Vận tải biển và kinh doanh kho bãi
Chuỗi cửa hàng tiện lợi nhượng quyền thương hiệu LaWsoN
Chuỗi cửa hàng hệ thống siêu thị
Chế biến tinh bột
Công ty chủ quản của các công ty bê tông trộn sẵn
sản xuất và tiếp thị xi măng
sản xuất và bán các sản phẩm phô mai
bán sỉ dược phẩm

KhỐI NGÀNh hÀNG thIÊt yẾU 

Công ty UbE-mC hydrogen peroxide Ltd. (Nhật bản)
Công ty Dm Color mexicana s.a. de C.V. (mê-xi-cô)
Công ty rimtec Corporation (mỹ)
Công ty amfine Chemical Corporation (mỹ)
Công ty Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (trung Quốc)
Công ty Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (Ấn Độ) 
Công ty FUJIFILm Diosynth biotechnologies UK Limited (anh)
Công ty FUJIFILm Diosynth biotechnologies U.s.a., Inc. (mỹ)
Công ty tartaros Gonzalo Castello, s.L (tây ban Nha)

49,00
35,00
49,00
40,00
29,78
20,00
20,00
20,00
30,00

sản xuất ôxy già
sản xuất hợp chất nhựa và chất tạo màu
sản xuất các hợp chất pVC
sản xuất chất ổn định và phụ gia cho nhựa
sản xuất theo hợp đồng các chất bán thành phẩm nông hóa và các hoạt chất
sản xuất theo hợp đồng các chất bán thành phẩm nông hóa và các hoạt chất
sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm dược sinh học
sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm dược sinh học
sản xuất tartrate

<Các công ty con>
Công ty agrex do brasil s.a. (bra-xin)
Công ty agrex, Inc. (mỹ)
Công ty alpac Forest products Inc. (Ca-na-đa)
Công ty art Coffee Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty California oils Corporation (mỹ)
Công ty Cape Flattery silica mines pty., Ltd. (Úc)
Công ty Cermaq Group as (Na Uy)
Công ty Dai-Nippon meiji sugar Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Foodlink Corporation (Nhật bản)
Công ty Indiana packers Corporation (mỹ)
Công ty Japan Farm, Ltd. (Nhật bản)
Công ty KFC holdings Japan, Ltd. (Nhật bản)
Công ty mC healthcare, Inc. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty mitsubishi shoji Construction materials Corporation (Nhật bản)
Công ty mitsubishi shoji packaging Corporation (Nhật bản)

Công ty mitsubishi shokuhin Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Nihon shokuhin Kako Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Nippon Care supply Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Nitto Fuji Flour milling Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Nosan Corporation (Nhật bản)
Công ty princes Limited (anh)
Công ty riverina (australia) pty., Ltd. (Úc)
Công ty southern Cross seafood s.a. (Chi-lê)
Công ty th Foods, Inc. (mỹ)
Công ty toyo reizo Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty yonekyu Corporation (Nhật bản)

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty beijing tianxingpuxin bio-med Co., Ltd. (trung Quốc)
Công ty himaraya Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Itoham Foods, Inc (Nhật bản)
Công ty Kadoya sesame mills, Inc. (Nhật bản)
Công ty Kanro Co.,Ltd. (Nhật bản)
Công ty Kokusai bulk terminal Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty Lawson, Inc. (Nhật bản)
Công ty Life Corporation (Nhật bản)
Công ty matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty mCC Development Corporation (mỹ)
Công ty mitsubishi Cement Corporation (mỹ)
Công ty rokko butter Co., Ltd. (Nhật bản)
Công ty sinopharm Group beijing huahong Co., Ltd. (trung Quốc)

sỐ LƯỢNG CÁC CôNG ty CoN hỢp NhẤt VÀ CÁC CôNG ty LIÊN KẾt thEo phƯƠNG phÁp VỐN CỔ phẦN 
KhI VẬN hÀNh phÂN KhÚC 

KhỐI KINh DoaNh môI 
trƯỜNG & CƠ sỞ hẠ 

tẦNG toÀN CẦU

KhỐI tÀI ChÍNh 
CôNG NGhIỆp, 

LoGIstICs & phÁt 
trIỂN

KhỐI KINh 
DoaNh NĂNG 

LƯỢNG
KhỐI KIm KhÍ KhỐI mÁy mÓC 

CƠ KhÍ
KhỐI hÓa 

ChẤt
KhỐI NGÀNh 
hÀNG thIẾt 

yẾU

KhỐI DỊCh VỤ 
KINh DoaNh

bỘ phẬN NhÂN 
VIÊN DoaNh 

NGhIỆp

CÁC CôNG ty 
LIÊN KẾt troNG 

KhU VỰC
tổng cộng

số lượng các công 
ty con hợp nhất và 
các công ty liên kết 
theo phương pháp 

vốn cổ phần

59 87 92 26 124 52 111 7 12 44 614

• số lượng nhân viên của công ty mẹ và tất cả các công ty con hợp nhất: 71.994
• số lượng nhân viên của công ty mẹ nói riêng: 5.637
• Các công ty liên kết với các công ty con không bao gồm trong số lượng các công ty con hợp nhất và các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần.

37



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

DỮ LIỆU DoaNh NGhIỆp
(tÍNh ĐẾN NGÀy 31 thÁNG 3 NĂm 2015)

tÊN CôNG ty
Công ty mitsubishi Corporation

NGÀy thÀNh LẬp
Ngày 1 tháng 7 năm 1954 
(Ngày đăng ký: Ngày 1 tháng 4 năm 1950)

VỐN
204.446.667.326 yên

ChIa sẺ CỔ phIẾU thƯỜNG phÁt hÀNh
1.624.036.751

NẰm troNG DaNh sÁCh NhỮNG sÀN GIao 
DỊCh CỔ phIẾU DƯỚI ĐÂy
tokyo, Nagoya, Luân Đôn

trỤ sỞ ChÍNh
tòa nhà mitsubishi shoji
3-1, marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
tokyo, 100-8086, Nhật bản*
*Văn phòng đã đăng ký của công ty chúng tôi

tòa nhà marunouchi park
6-1, marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
tokyo, 100-8086, Nhật bản

sỐ NhÂN VIÊN
Công ty mẹ: 5.637
Công ty mẹ và tất cả các công ty con hợp nhất: 
71.994

sỐ LƯỢNG CÁC CôNG ty CoN hỢp NhẤt VÀ 
CÁC CôNG ty LIÊN KẾt thEo phƯƠNG phÁp 
VỐN CỔ phẦN
614
*Không bao gồm những công ty liên kết với các công ty của mC.
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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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