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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.

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

Mở rộng kinh doanh, dựa 
trên quan điểm toàn cầu ở 
mọi phương diện.

Trách nhiệm đối với 
Xã hội

Chính trực và Công 
bằng

Hiểu biết Toàn cầu 
thông qua Kinh doanh

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 ông Iwasaki Koyata, chủ tịch thứ tư của Mitsubishi.

Mặc dù Công ty Thương mại 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.

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 Brunei để phát triển LNG (khí tự nhiên hóa lỏng). Đây là dự án 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.

Những năm 2000
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, kế hoạch "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 CÁCH 2009". Vào năm 2009, MC tái tổ chức 
một cách có hệ thống Khối Cải cách Kinh doanh và thiết lập Nhóm Phát triển Quản trị Doanh nghiệp. 

Những năm 2010
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. Công ty đã đưa ra chiến lược doanh nghiệp mới, "Hướng Chiến lược 
Mới - Vạch ra con đường mới hướng đến sự tăng trưởng bền vững" vào tháng Năm năm 2013 và 
phác hoạ hình ảnh Tập đoàn MC vào khoảng năm 2020, năm chúng tôi củng cố danh mục đầu tư 
bằng cách tăng thu nhập từ các ngành kinh doanh không dựa vào nguồn tài nguyên. Chiến lược 
Doanh nghiệp Trung hạn năm 2018 được đưa ra vào tháng Năm năm 2016.

Những năm 1980
MC cần xây dựng những hệ thống mới để tạo ra lợi nhuận. Công ty bắt đầu hệ thống hóa những 
hoạt động kinh doanh đã được thành lập, 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.

Triết lý Doanh nghiệp – Ba Nguyên tắc Doanh nghiệp Lịch sử Doanh nghiệp

(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 
định kỳ hàng tháng vào tháng Một năm 2001.)
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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

Thành phố Mexico
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
Paranagua
Havana

Châu Âu & Châu Phi
London
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
Quảng Châu
Thâm Quyến
Vũ Hán
Thiên Tân
Hạ Môn
Nam Kinh
Thanh Đảo
Thượng Hải
Đại Liên
Hồng Kông
Đài Bắc

Châu Á & Châu Đại 
Dương
Karachi
Islamabad
Lahore
New Delhi
Mumbai
Kolkata
Chennai
Bangalore
Colombo
Dhaka
Yangon
Nay Pyi Taw

Bangkok
Haadyai
Kuala Lumpur
Bintulu
Singapore
Phnom Penh
Viêng Chăn
Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Jakarta
Surabaya
Bandar Seri Begawan
Manila
Noumea
Melbourne
Sydney
Perth
Brisbane
Mount Waverley
Auckland
Seoul
Kwangyang
Pohang

Bắc Mỹ
20 Văn phòng và Công ty con

213 Công ty tập đoàn

Mỹ Latinh
20 Văn phòng và Công ty con

125 Công ty tập đoàn

Khi nền kinh tế toàn cầu trở nên ngày càng gắn kết, và cộng 
đồng quốc tế càng phức tạp, thì việc phân tích xu hướng toàn 
cầu trở thành thách thức lớn hơn. Việc từng bước thực hiện 
giảm nhẹ rủi ro kinh tế, chính trị, địa chính trị cùng các rủi ro 
khác là điều mang tính quyết định, đồng thời công ty cũng 
phải chủ động đón đầu các cơ hội tăng trưởng mới một cách 
năng động trong môi trường kinh doanh luôn biến động.

Nền tảng của việc tạo ra các sáng kiến này là mạng lưới 
toàn cầu của chúng tôi, với hơn 200 văn phòng và công ty 
con, cùng khoảng 1.200 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 khắp mạng lưới này, tận dụng thế mạnh toàn diện của 
một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp để tiên phong trong 
việc cung cấp thông tin sớn nhất 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, dẫn đầu 
việc phát triển kinh doanh xuyên quốc gia hoặc khu vực.

Thông qua việc phân bổ chuyên gia và các nguồn lực đang 
có, 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 luôn phối hợp nhịp nhàng để đáp ứng 
được hoàn cảnh và nhu cầu riêng trong từng khu vực trên thế 
giới, đồng thời nâng cao giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn 
MC trên cơ sở đồng nhất.

Mạng lưới Toàn cầu
MC có hơn 200 văn phòng và công ty con, bao gồm cả các văn phòng tại Nhật Bản, đồng thời hợp 
tác phát triển kinh doanh với khoảng 1.200 công ty, tập đoàn ở khoảng 90 quốc gia trên thế giới.

(Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2016)

Vị trí các Cơ sở hoạt động của MC
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Trụ sở 
chính

Trung Đông & Trung Á
34 Văn phòng và Công ty con

5 Công ty tập đoàn

Châu Âu & Châu Phi
41 Văn phòng và 

Công ty con
194 Công ty tập đoàn

Châu Á & Châu Đại Dương
52 Văn phòng và Công ty con

223 Công ty tập đoàn

Đông Á
25 Văn phòng và Công ty con

82 Công ty tập đoàn

Nhật Bản
27 Văn phòng và Công ty con

355 Công ty tập đoàn

Trụ sở chính: Tokyo
Số lượng văn phòng ở Nhật Bản: 27
(bao gồm 16 văn phòng chi nhánh)
Số lượng văn phòng và công ty con ở nước ngoài: 192
(bao gồm 34 văn phòng dự án)

*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)

*Để chỉ người đứng đầu các văn phòng và công ty con 
của MC (không bao gồm các văn phòng dự án và các 
văn phòng chi nhánh tại Nhật Bản và nước ngoài)

*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Bao gồm các công 
ty liên kết mà công ty con thực hiện quy trình kế toán tổng 
hợp (nhưng không bao gồm 45 công ty con khu vực cùng 
công ty con khác có thực hiện thủ tục kế toán tổng hợp)

Số lượng các công ty tập đoàn: 1.197
(770 công ty con hợp nhất và 427 công ty 
liên kết theo phương pháp vốn cổ phần)

Các Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực của MC
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Khối Dịch vụ Kinh doanh

Bộ phận Nhân viên Doanh nghiệpỦy ban 
Quản trị & 
Bồi thường

Chủ tịch kiêm 
Tổng Giám đốc 
Điều hànhThành viên Hội 

đồng Kiểm toán 
& Giám sát

Đại hội Cổ đông Ủy ban 
Điều 
hànhHội đồng 

Kiểm toán & 
Giám sát

Ban Giám 
đốc

Ủy ban Cố 
vấn Quốc 

tế

* Cấu trúc Tổ chức của trụ sở chính

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
Bộ phận Sản xuất Năng 
lượng mới và Điện
Bộ phận Kinh doanh Cơ 
sở hạ tầng

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

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

Khối Tài Chính Công Nghiệp, 
Logistics & Phát triển

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

Khối Kinh doanh 
Năng lượng

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

Khối 
Kim khí

Văn phòng Tổng Giám đốc 
Điều Hành Khối Máy móc 
Cơ khí
Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Máy móc 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

Khối Máy móc 
Cơ khí

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

Khối
Hóa chất

Văn phòng Tổng Giám đốc 
Điều Hành Khối Ngành 
hàng Thiết yếu
Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Ngành hàng Thiết yếu
Bộ phận Bán lẻ
Bộ phận Phân phối 
Ngành hàng Thiết yếu
Bộ phận Sản phẩm Tiêu 
dùng Ngành hàng Thiết yếu
Bộ phận Sản phẩm Thực 
phẩm tươi sạch
Bộ phận Nguồn Ngành 
hàng Thiết yếu

Khối Ngành hàng 
Thiết yếu

Sơ đồ Tổ chức (Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2016)

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

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 Điều phối & Chiến lược 
Toàn cầu

Phòng Kế hoạch & Nghiên cứu
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

Văn phòng thành 
viên Hội đồng 
Kiểm toán & Giám 
sát

Phòng Kiểm toán 
Nội bộ
Phòng Chiến lược 
Doanh nghiệp & 
Kế hoạch

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
Giám đốc Thông tin

Văn phòng Tổng Giám đốc 
Điều Hành Khối Dịch Vụ 
Kinh doanh
Bộ phận Kinh doanh Dịch 
vụ IT
Phòng Kế hoạch IT
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Công ty iVision Shanghai Co., Ltd.

Công ty SIGMAXYZ Inc. 

Công ty MIC Business Solutions Inc. (MIBS)

TCSJ được thành lập với tư cách công ty liên doanh 
giữa MC và Dịch vụ Tư Vấn Tata (TCS) vào năm 
2014. Tận dụng những giải pháp IT tối tân của TCS, 
kiến thức chuyên môn sâu rộng, cùng mạng lưới toàn 
cầu gồm hơn 340.000 kỹ sư, TCSJ mang đến những 
giải pháp kinh doanh tối ưu nhờ đội ngũ gồm hơn 
2.400 chuyên gia IT biết tiếng Nhật của mình.

Tích hợp Hệ thống Kinh doanh (Nhật Bản)

Công ty Dịch vụ Tư vấn Tata Nhật 
Bản (TCSJ)
Đẩy nhanh Cải cách Kinh doanh với các Dịch vụ IT 
Không giới hạn, mang tính cạnh tranh cao

Kể từ năm 1984, MC đã vận hành một trung 
tâm dữ liệu ở thành phố Mitaka, mở một cơ sở 
mới ở đó vào năm 2013. Được xây dựng nên 
nền đất chắc chắn, và được trang bị hệ thống 
cách ly địa chấn và hệ thống điều hòa không 
khí bên ngoài, Trung tâm Dữ Liệu Mitaka cung 
cấp nhiều dịch vụ cho những người điều hành 
trung tâm dữ liệu và có thể đi đến nơi này dễ 
dàng từ trung tâm Tokyo.

Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu (Nhật Bản)

Trung tâm Dữ liệu Mitaka
Trung tâm dữ liệu tối tân

MC Data Plus được thành lập từ một nhánh của dịch 
vụ điện toán đám mây do MC phát triển, nơi nắm giữ thị 
phần lớn nhất ngành xây dựng và được sử dụng tại hơn 
30.000 công ty xây dựng và 10.000 công trình. MCDP 
đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang những lĩnh 
vực mới như dịch vụ phân tích dữ liệu lớn và tư vấn 
phân tích dữ liệu.

Dịch vụ Đám mây (Nhật Bản)

Công ty MC Data Plus Inc. (MCDP) 
Tái cơ cấu Doanh nghiệp, Con người và Các ngành 
Công nghiệp bằng kiến thức chuyên môn về Công 
nghệ thông tin

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.

 Công nghệ thông tin đã trở thành một công cụ thiết yếu cho mọi hoạt động thương 

mại, điều này dẫn đến nhiều sự thay đổi về môi trường kinh doanh, từ những tiến 

bộ trong xã hội kỹ thuật số cho tới việc đa dạng hóa kinh doanh, tất cả đều đã góp 

phần đáng kể trong việc 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 ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Bộ phận Kinh 
doanh Dịch 
vụ IT 

Bộ phận Kinh doanh Dịch vụ IT cung cấp các dịch vụ IT tổng hợp mang tính tương 
thích và có khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, giúp hỗ trợ giải quyết những 
vấn đề mà khách hàng gặp phải, cải thiện quy trình kinh doanh và nâng cao giá trị 
doanh nghiệp. Điều này được thực hiện thông qua các hệ thống kinh doanh tích 
hợp, kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây, kinh doanh trung tâm dữ liệu, dịch vụ 
tư vấn, v.v... Ngoài ra, cùng với việc tận dụng lợi thế từ nền số hoá tiên tiến cũng 
như những kinh nghiệm và kết quả phong phú mà MC đã gặt hái được từ nhiều 
ngành công nghiệp, chúng tôi tiến tới tạo dựng mô hình kinh doanh với chủ đề "số 
hoá công nghiệp."
Tích hợp Hệ thống Toàn cầu / Dịch vụ đám mây / Dịch vụ IT Thuê ngoài / Dịch vụ Bảo 
mật Thông tin / Dịch vụ Tư vấn / Phát triển Thương mại Điện tử

Phòng kế 
hoạch IT 

Phòng kế hoạch IT chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch chiến lược IT trên toàn hệ 
thống công ty của MC và đề ra chính sách, phương thức thích hợp, cũng như 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 ngành Công nghệ thông tin vẫn tiếp tục 
phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Để luôn thích ứng nhanh chóng trước những 
thay đổi này, Phòng kế hoạch IT không chỉ triển khai các giải pháp công nghệ thông 
tin trên toàn hệ thống công ty của MC trên cơ sở hợp nhất, mà còn đề xuất và thúc 
đẩy kiểm soát lĩnh vực IT nội bộ và các biện pháp bảo mật thông tin.
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MC liên doanh với công ty SBM Offshore, công ty 
hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực FPSO, trong vấn 
đề thuê tàu, vận hành và bảo trì ba hệ thống FPSO 
để phát triển dầu và khí dưới đáy biển. Sản xuất 
khoảng 150.000 thùng dầu/ngày, những FPSO này 
sẽ cung cấp cho Công ty Petrobras, công ty dầu 
quốc gia Brazil trong suốt 20 năm. 

Kinh doanh FPSO (Tàu nổi khai thác, chứa và xuất dầu thô) (Brazil)

Kinh doanh FPSO cho công ty Petrobras
Thuê, Vận hành, và Bảo Trì FPSO để khai thác dầu dưới đáy biển

DGC được thành lập năm 1999 như là bộ 
phận kinh doanh phát điện khu vực của MC. 
Các nhà máy mà công ty đã phát triển, xây 
dựng, vận hành và bảo trì bao gồm chín 
nhà máy phát điện chạy bằng khí và hai 
nhà máy chạy bằng sức gió (tổng công suất 
2.500MW). DGC cũng tham gia vào việc xây 
dựng thêm hai nhà máy phát điện chạy bằng 
khí, với tổng công suất lên đến 820MW.

Kinh doanh Phát điện (Mỹ)

Công ty Diamond Generating 
Corporation (DGC)
Phát triển Kinh doanh Phát điện ở Bắc Mỹ

Năm 2013, MC thành lập DGE để giám sát 
hoạt động của IPP ở khu vực Châu Âu và 
Trung Đông. DGE từ đó đã làm việc mật thiết 
với nhiều đối tác địa phương hàng đầu để có 
được hàng loạt tài sản thuộc lĩnh vực năng 
lượng tái tạo, bao gồm năng lượng từ gió 
ngoài khơi. DGE hiện có công suất phát điện 
500MW với mục tiêu đến năm 2020 đạt công 
suất 1.200MW.

Kinh doanh Phát điện (Vương quốc Anh)

Công ty Diamond Generating 
Europe (DGE)
Phát triển Cơ sở Kinh doanh Phát điện tại 
địa phương

SS cung cấp dịch vụ nước tổng hợp cho khoảng 1,6 
triệu khách hàng ở khu vực South Staffordshire và 
Cambridge. Ngành kinh doanh nước của công ty đã mở 
rộng từ sở hữu, bảo trì và vận hành các công trình nước 
sang đầu tư vốn và quản lý khách hàng. Thêm vào đó, 
SS cung cấp dịch vụ kỹ thuật về nước và dịch vụ khách 
hàng trên phạm vi toàn quốc thông qua hơn 30 trung 
tâm dịch vụ tại Vương quốc Anh.  

Kinh doanh Nước (Vương quốc Anh)

Công ty South Staffordshire
Dịch vụ cấp nước bao gồm Vận hành & Bảo trì (O&M), 
Đầu tư vốn vào khối Tài sản đang nắm giữ cũng như 
Dịch vụ Quản lý Khách hàng và Tính cước

Tàu điện ngầm Doha Metro sẽ chạy xuyên 
qua thành phố Doha. Công trình đang 
được thực hiện cho 3 tuyến tàu màu Đỏ, 
Xanh lá và Vàng - với tổng khoảng cách là 
86 ki-lô-mét với 37 nhà ga.

Đường sắt (Qatar)

Tàu điện ngầm Doha Metro
Hệ thống tàu điện ngầm hoàn toàn tự động 
đầu tiên ở nước Qatar – Đang xây dựng
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Nhà sản xuất pin hàng loạt đầu tiên trên thế giới, 
công ty Lithium Energy Japan phát triển, sản xuất 
và bán ra loại pin lithium-ion công suất lớn, hiệu 
năng cao. Bên cạnh việc được sử dụng trong xe 
lai sạc điện "Outlander", pin còn đang được vận 
chuyển đến nhiều nhà sản xuất ô tô Châu Âu.

Kinh doanh Pin Lithium-Ion (Nhật Bản)

Công ty Lithium Energy Japan
Sản xuất hàng loạt Pin Lithium-Ion Công suất lớn

Năm 2009, MC thành lập DGA để giám sát hoạt động 
của IPP ở khu vực Châu Á và Châu Đại Dương. Công 
ty đang làm việc mật thiết với các đối tác địa phương để 
phát triển việc kinh doanh của IPP khi mà nhu cầu cho 
nguồn năng lượng mới đang tăng trên khắp khu vực, 
đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại 
các nước thực hiện dự án này. Tổng tài sản theo công 
suất phát điện là 1.100MW.

Kinh doanh Phát điện (Hồng Kông)

Công ty Diamond Generating Asia (DGA)
Phát triển Cơ sở Kinh doanh Phát điện tại địa phương

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

Chúng tôi chọn cách tiếp cận lâu dài hướng đến nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng 

cách tăng nguồn thu nhập ổn định, dài hạn, đồng thời đóng góp việc thực hiện một xã 

hội bền vững, với sự quan tâm đầy đủ đến môi trường. Chúng tôi vẫn luôn cam kết 

phát triển cơ chế, công nghệ và hệ thống trong các lĩnh vực kinh doanh có mức độ lợi 

ích công và tiềm năng tăng trưởng cao, và điều đó sẽ cho phép ngày càng nhiều người 

sống dựa vào ít các nguồn tài nguyên hơn.

Gồm ba bộ phận (Bộ phận Kinh doanh Môi Trường, Bộ phận Năng lượng mới & Phát 

điện và Bộ phận Kinh doanh Cơ sở hạ tầng), Khối Kinh doanh Môi trường & Cơ sở hạ 

tầng Toàn cầu chủ yếu thực hiện các hoạt động thương mại và việc kinh doanh liên 

quan đến sản xuất điện, nước, vận tải, và các cơ sở hạ tầng cần thiết khác. Chúng tôi 

hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực giúp chống lại sự nóng lên toàn cầu và đảm 

bảo các nguồn cung năng lượng bền vững, cụ thể như việc kinh doanh về năng lượng 

tái tạo và năng lượng thế hệ tiếp theo. Chúng tôi cũng tham gia vào việc sản xuất pin 

Lithium-Ion, một linh kiện thiết yếu cho các loại phương tiện giao thông điện thân thiện 

với môi trường ngày nay.

Bộ phận Kinh doanh Môi 
Trường

Pin Lithium-ion/ Phát triển và Quản lý Kinh doanh Môi trường Mới

Bộ phận Năng lượng 
mới & Phát điện

Phát điện ở Nhật Bản và ở Nước ngoài/ Bán lẻ điện ở Nhật Bản/ 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

Bộ phận Kinh doanh Cơ 
sở hạ tầng

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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rsCông ty MC Aviation Partnersrs
eAmericas Inc.e

Cho thuê máy bay

Công ty MCAP EUROPE Inc.AP EAP E ROPEUROPECôCôông ông CCô .c.
Cho thuê máy bayho thho th

Công ty MC GENERAL PARTNER -RTRT ER -ER -

Công ty MC Logistics

Cho thuê ô tôCChC tôtô

Công ty One Rock Capital quản lý một quỹ trị giá 
430 triệu Đô la Mỹ với đối tượng chủ yếu là các 
công ty tầm trung ở thị trường Bắc Mỹ. Quỹ hướng 
đến gia tăng giá trị đầu tư của mình bằng cách 
tận dụng cả năng lực của các nhà quản lý quỹ địa 
phương và sự hiện diện trên toàn cầu của MC.

Kinh doanh Vốn cổ phần chưa niêm yết (Mỹ)

Công ty One Rock Capital Partners
Quỹ mua lại với đối tượng là các công ty tầm trung 
ở Bắc Mỹ

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2008, công 
ty Marunouchi Capital đã quản lý các quỹ mua 
lại chủ yếu nhắm đến đối tượng là các công ty 
Nhật. Năm 2016, công ty Marunouchi Capital 
đã xây dựng một quỹ thứ hai với mục tiêu đạt 
quy mô 100 tỷ Yên. Công ty Marunouchi Capital 
hướng đến gia tăng giá trị đầu tư của mình bằng 
cách tận dụng mạng lưới khách hàng rộng lớn 
của Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ cũng như 
danh tiếng và sự hiện diện trên toàn cầu của MC.

Kinh doanh Vốn cổ phần chưa niêm yết (Nhật Bản)

Công ty Marunouchi Capital
Quỹ mua lại với đối tượng là các doanh 
nghiệp vừa và lớn ở Nhật Bản

Công ty Diamond Realty Investments (DRI) là công ty đầu 
tư chủ động chuyên phát triển các loại bất động sản Nhà 
ở cho thuê, Nhà ở sinh viên và Bất động sản Công nghiệp 
trên khắp nước Mỹ, thị trường bất động sản lớn nhất thế 
giới. Kể từ đầu những năm 1990, DRI đã đầu tư vào hơn 
130 dự án với tổng chi phí đầu tư vượt 4 tỷ Đô la Mỹ. DRI 
tiếp tục thúc đẩy những cơ hội phát triển mới song song 
với việc dự đoán nhu cầu bất động sản tương lai bằng 
cách phân tích sự chuyển dịch liên hồi của nhân khẩu học, 
thay đổi trong lối sống và chuyển hóa mô hình mẫu trong 
cơ cấu công nghiệp phát sinh cùng với sự xuất hiện của 
thương mại điện tử và các yếu tố khác tại nước Mỹ.

Đầu tư bất động sản (Mỹ)

Công ty Diamond Realty 
Investments, Inc. (DRI) 
Công ty đầu tư bất động sản với thành tích đã được 
chứng nhận 
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Khối Tài Chính Công Nghiệp, 
Logistics & Phát triển

Khối Tài Chính Công nghiệp, Logistics & Phát triển tham gia vào hoạt động đầu tư và 

quản lý trong lĩnh vực Bất động sản, Cho thuê, Vốn cổ phần chưa niêm yết và Logistics. 

Ngoài những kiến thức phong phú và năng lực quản lý tích lũy được thông qua kinh 

nghiệm và mạng lưới của một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp toàn cầu, MC đã tận 

dụng chức năng quản lý tài sản để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu nhằm tối đa hoá 

giá trị doanh nghiệp.

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/ Kinh doanh đầu tư và quản lý vốn cổ phần chưa niêm yết/ Kinh 
doanh quản lý tài sản cho các bất động sản khác thông qua các công ty con

Bộ phận Tài chính Công 
nghiệp

Kinh doanh đầu tư cơ sở hạ tầng/ Kinh doanh cho thuê sản phẩm đặc thù, bao gồm 
cả cho thuê xe ô tô/ Kinh doanh cho thuê tổng hợp ở Nhật Bản và nước ngoài/ Kinh 
doanh liên quan đến hàng không bao gồm cả cho thuê máy bay và động cơ máy bay

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 Logistics Vận tải đa phương thức quốc tế/ Sở hữu và khai thác tàu chở hàng tải trọng lớn/ 
Kinh doanh giải pháp cho lĩnh vực logistics

Thông qua năng lực chuyên môn của công ty MC 
Aviation Partners Inc. (MCAP), MC đang nỗ lực 
cung cấp các dòng dịch vụ linh hoạt, hiệu quả trên 
toàn cầu trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê máy 
bay. Cùng với sự hỗ trợ từ hơn 200 văn phòng 
của MC trên khắp thế giới, MCAP đã thiết lập hoạt 
động ở Tokyo, Los Angeles và Dublin.

Kinh doanh cho thuê máy bay (Nhật Bản)

Công ty MC Aviation Partners Inc.
Công ty hàng đầu trong ngành kinh doanh cho thuê 
máy bay tại Nhật Bản

Được thành lập năm 1954, MCLOGI là công ty 
logistics cung cấp dịch vụ ở Nhật Bản, Trung 
Quốc, các nước Châu Á khác và phương Tây. 
Bằng việc đóng góp các chức năng và bí quyết 
độc đáo của MC vào kinh nghiệm chuyên môn 
thu thập từ các khách hàng nổi bật trong lĩnh 
vực quần áo, ô tô và các lĩnh vực khác, MCLOGI 
đang phát triển cả những giải pháp bên ngoài 
lĩnh vực logistics.

Kinh doanh Logistics Tổng hợp (Nhật Bản)

Công ty Mitsubishi Corporation 
LT Inc. (MCLOGI)
Một Doanh nghiệp Logistics Toàn diện & Toàn 
cầu

Năm 2002, MCUBS đạt được thoả thuận quản lý tài sản 
với công ty Japan Retail Fund Investment Corporation với 
tư cách Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) bán lẻ 
đầu tiên của Nhật Bản. Ngoài việc quản lý một trong những 
danh mục đầu tư tài sản lớn nhất Nhật Bản, MCUBS còn 
đạt được thoả thuận quản lý tài sản với công ty Industrial 
& Infrastructure Fund Investment Corporation, Quỹ tín 
thác đầu tư bất động sản (REIT) công nghiệp đầu tiên của 
Nhật Bản vào năm 2007. Năm 2015, MCUBS trở thành cổ 
đông chính của công ty MCUBS MidCity Inc., công ty có 
thoả thuận quản lý tài sản với văn phòng REIT, tài sản văn 
phòng, công ty MCUBS MidCity Investment Corporation.

Quỹ Tín thác Đầu tư Bất động sản (REIT) (Nhật Bản)

Công ty Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)
Một trong những công ty quản lý bất động sản hàng đầu Nhật Bản 
với Ba Quỹ Tín thác Đầu tư Bất động sản (REIT) được niêm yết

(Hình ảnh CG)
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Nhanh chóng nhận ra tiềm năng tương lai của 
khu vực Tây Phi, Tập đoàn MC đã bắt đầu phát 
triển hoạt động khai thác dầu ở Gabon từ những 
năm 1970. MC sở hữu công ty con MPDC 
Gabon hiện đang sở hữu hai mỏ dầu ở Gabon, 
và sản xuất từ hai mỏ này khoảng 3.500 thùng 
dầu mỗi ngày, đưa công ty trở thành nhà sản 
xuất dầu Nhật Bản lớn nhất ở Cộng hoà Gabon. 

Kinh doanh Thăm dò, Phát triển & Sản xuất (Gabon)

Kinh doanh ở Gabon
Phát triển dầu ở Tây Phi

Cameron LNG là dự án nhằm hoá lỏng 
và xuất khẩu khí thiên nhiên do Mỹ sản 
xuất, nhờ cách mạng đá phiến mà sản 
xuất khí thiên nhiên tăng trưởng nhanh 
chóng. Từ năm 2018, dự án dự kiến sẽ 
sản xuất để đưa vào thương mại 1,2 triệu 
tấn khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) mỗi 
năm, một phần ba số đó sẽ do MC đảm 
trách. Cameron LNG sẽ bổ sung nguồn 
nguyên liệu từ Trung Đông và Châu Á để 
giúp đảm bảo nguồn cung ổn định.

Hoá lỏng & Bán Khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG) (Mỹ)

Dự án LNG ở Cameron
Hoá lỏng và Xuất khẩu Khí thiên nhiên 
của Mỹ

Công ty Astomos Energy Corporation được thành lập năm 
2006 gồm thành viên là công ty MC Group Company, công ty 
Mitsubishi Liquefi ed Petroleum Gas Co., và công ty Idemitsu 
Kosan Group Company, công ty Idemitsu Gas and Life Co., 
Ltd.. Astomos là một trong những doanh nghiệp chuyên về 
khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) lớn nhất thế giới, và đảm trách 
khoảng 23% nhu cầu nhiên liệu cho Nhật Bản. Công ty cũng 
tham gia ngành bán lẻ điện và phát triển sản xuất pin nhiên 
liệu cho nhà ở và thiết bị tra dầu mỡ hiệu suất cao.

Kinh doanh Nhập khẩu & Bán hàng Khí dầu 
mỏ hoá lỏng (Nhật Bản)

Công ty Astomos Energy Corporation
Một trong những công ty LPG lớn nhất thế giới
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Khối Kinh doanh Năng lượng
Khối 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.

Bộ phận Kinh doanh Thăm 
dò và Sản xuất (E & P)

Thăm dò, phát triển & sản xuất dầu thô và khí ga tự nhiên

Bộ phận Kinh doanh Khí 
thiên nhiên

Sản xuất, vận chuyển và giao dịch khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG); đại lý nhập khẩu 
cho khách hàng Nhật

Bộ phận Kinh doanh 
Dầu mỏ

Giao dịch dầu thô, sản phẩm dầu mỏ & hàng nhập khẩu chứa naphtha vào Nhật 
Bản và giao dịch ngoài khơi/Sở hữu và vận hành tàu chở dầu, đảm bảo và vận hành 
cảng bến phân phối/Thực hiện đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, tập trung vào buôn 
bán sản phẩm dầu mỏ/Xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp của riêng công ty bằng 
việc đầu tư vào nhà máy lọc dầu; hoạt động trong nhiều các lĩnh vực kinh doanh 
trong ngành công nghiệp dầu mỏ/Tiếp thị dầu thô và dầu nặng đến các nhà máy 
điện và để sử dụng vào mục đích công nghiệp nói chung/Bán xăng, dầu diesel, dầu 
hỏa và các nhiên liệu khác cho khách hàng

Bộ phận Kinh doanh 
Các-bon & LPG

Giao dịch đa dạng các vật liệu và sản phẩm từ các-bon/Hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 
công ty Astomos Energy Corporation/Hỗ trợ quản lý doanh nghiệp công ty Namikata 
Terminal Co., Ltd.

Công ty Mitsubishi Corporation Energy vận hành 
khoảng 300 nhà phân phối và 1.000 trạm xăng dịch 
vụ. Đây là một trong những công ty kinh doanh bán 
lẻ các sản phẩm dầu lớn nhất Nhật Bản, kinh doanh 
xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu FO, dầu động cơ hàng 
hải, dầu nhờn và nhựa đường. Công ty cũng chủ động 
phát triển hoạt động bán lẻ mới thông qua liên doanh 
với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh khác.

Kinh doanh Bán hàng Sản phẩm Dầu mỏ (Nhật Bản)

Công ty Mitsubishi Corporation 
Energy Co., Ltd.
Cung cấp nguồn dầu ổn định

Dự án Donggi-Senoro (DSLNG) là dự án khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG) hoàn toàn của Châu Á đầu tiên trên thế giới, bao gồm các 
công ty từ Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a và Hàn Quốc. Không nước nào có 
nhiều tài nguyên tham gia. Là cổ đông lớn nhất, MC giữ vai trò lãnh 
đạo trong dự án này, với khâu sản xuất và bán khí thiên nhiên hoá 
lỏng (LNG) và condensate đồng hành được thực hiện từ năm 2015.

Hoá lỏng & Bán Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) (Indonesia)

LNG Donggi-Senoro
Dự án Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hoàn toàn đầu tiên của Châu Á 

Mục tiêu của công ty Petro Diamond Australia Pty Ltd là tận 
dụng mạng lưới rộng lớn cùng chuyên môn trong lĩnh vực thu 
mua và giao dịch nhiên liệu của công ty Mitsubishi Corporation 
nhằm cung cấp thêm nhiều giá trị cho khách hàng bằng việc 
cung cấp những sản phẩm dầu diesel cạnh tranh và đáng tin 
cậy, cũng như đóng góp cho việc tăng cường an ninh năng 
lượng cung cấp nói chung ở phía Nam nước Úc.

Kinh doanh Dầu diesel ở Úc (Úc)

Công ty Petro Diamond Australia Pty Ltd
Kinh doanh Cung cấp, Bán và Phân phối Dầu Diesel ở Úc
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Bắt đầu từ sự gia nhập của mỏ Escondida, 
là mỏ đồng lớn nhất thế giới (1988), MC đã 
vững vàng từng bước mở rộng tài sản đồng 
ở Chi-lê và Peru. MC cũng gia nhập công ty 
Anglo American Sur S.A. (AAS) vào năm 2011, 
nơi sở hữu mỏ Los Bronces và khu vực khai 
thác mỏ lớn chưa được khai thác. Tất cả tài 
sản đang hoạt động của chúng tôi đều theo tiêu 
chuẩn thế giới về mặt nguồn lực và khối lượng 
sản xuất. 

Kinh doanh Đồng (Chile)

Mỏ Escondida / AAS
Bộ phận Kinh doanh Đồng hàng đầu Thế giới

MC đã thiết lập một công ty con, Mitsubishi 
Corporation RtM International Pte. Ltd. (RtMI) 
vào tháng 4 năm 2013, đưa nó trở thành trung 
tâm kinh doanh nguồn tài nguyên khoáng sản 
toàn cầu. Có trụ sở đặt tại Xin-ga-po nổi tiếng 
bởi mạng lưới giao dịch hàng hoá rộng, nguồn 
nhân tài kinh doanh và thông tin thị trường 
quốc tế, RtMI nỗ lực để đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của khách hàng, và nắm bắt nhu cầu ở 
các thị trường mới nổi, đặc biệt là Châu Á. 

Kinh doanh Nguồn Tài nguyên Khoáng sản (Singapore)

Công ty Mitsubishi Corporation 
RtM International Pte. Ltd. (RtMI)
Kinh doanh Nguồn Tài nguyên Khoáng sản Toàn cầu

Công ty Triland Metals Ltd. là thành viên giao 
dịch vòng trong chính thức duy nhất của Nhật 
Bản tại Sàn Giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME). 
Được thành lập năm 1971, công ty tiếp tục đưa 
ra những giải pháp bảo đảm cho khách hàng 
toàn cầu để đối phó với rủi ro giá cả không ổn 
định trong thị trường hàng kim loại. Ngày nay, 
khả năng tạo lập thị trường và dịch vụ môi 
giới cùng với nguồn khách hàng mạnh mẽ của 
Triland đang bù đắp và bổ sung thêm giá trị cho 
bộ phận kinh doanh nguồn tài nguyên khoáng 
sản của MC.

Kinh doanh Kỳ hạn Kim loại (Vương quốc Anh)

Công ty Triland Metals Ltd.
Thành viên giao dịch vòng trong duy nhất của 
Nhật Bản tại LME
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Công ty MM & KENZAI Corporation yC

Công ty Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.CCô

Clermont

Ulan 

Công ty Metal One Service Center Holdings Corporation gônCôCô

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. Bằng việc cung cấp cho thị trường toàn cầu 

với nguồn cung ổn định, bền vững các sản phẩm tài nguyên khoáng sản và sản phẩm 

kim loại chất lượng cao, chúng tôi đang góp phần vào sự phát triển bền vững của thế 

giới mà chúng ta đang sống.

Danh mục đầu tư vào nguồn khoáng sản của chúng tôi gồm có các nguyên liệu thô 

như than cốc, đồng, quặng sắt, than nhiệt, nhôm, urani và thép không gỉ, những mặt 

hàng kỳ vọng có nguồn cầu ổn định trong tương lai, khi mà kinh tế thế giới tiếp tục tăng 

trưởng.

Đại diện hoạt động thương mại của chúng tôi là công ty Metal One Corporation 

(Metal One) cho sản phẩm thép và công ty Mitsubishi Corporation RtM International 

Pte. Ltd., trung tâm thương mại toàn cầu của công ty cho sản phẩm/nguyên liệu kim 

loại đơn và kim loại màu. Cả hai công ty đều tận dụng dịch vụ chất lượng cao và khả 

năng mở rộng mạng lưới cung cấp của mình. 

Chúng tôi hướng đến tối đa hoá lợi nhuận và gia tăng giá trị kinh doanh bằng cách 

nắm bắt chính xác nhu cầu khách hàng trong từng ngành và đáp ứng xu hướng thị 

trường toàn cầu tốt hơn.

Bộ phận Kinh doanh 
Thép

Hoạt động bao gồm phân phối và gia công sản phẩm thép nói chung/Phát triển các 
dự án về thép/Sản xuất linh kiện ô tô

Bộ phận Kinh doanh 
Nguồn Khoáng sản

Sản phẩm kinh doanh gồm có than, quặng sắt, đồng, nhôm, niken, hợp kim sắt và 
kim loại quý/Giao dịch kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME)

Bộ phận Đầu tư Nguồn 
Tài nguyên Khoáng sản

Danh sách đầu tư nguồn tài nguyên khoáng sản gồm có nguyên liệu thô than cốc, 
đồng, quặng sắt, than nhiệt, nhôm, urani và thép không gỉ

Công ty BMA sản xuất ra khoảng 66 triệu 
tấn mỗi năm và là một trong nhà cung cấp 
than cốc cứng lớn nhất thế giới. Công ty 
Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) thực 
hiện kinh doanh than cốc thông qua công ty 
BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA), cùng 
với công ty BHP Billiton. 

Kinh doanh Than cốc (Úc)

Công ty BMA
Một trong nhà cung cấp than cốc lớn nhất thế giới

Công ty Metal One Corporation (Metal One) 
được thành lập năm 2003, do MC và công 
ty Nissho Iwai Corporation (nay là Sojitz 
Corporation) đồng sở hữu. Với mạng lưới bán 
hàng gồm hơn 140 văn phòng và công ty con ở 
Nhật Bản và nước ngoài, công ty Metal One đã 
xây dựng một chuỗi giá trị kết nối các nhà sản 
xuất thép và khách hàng bằng cách cung cấp 
dịch vụ tổng hợp từ phân phối, lưu kho, sản xuất 
đến gia công, bên cạnh việc bán sản phẩm thép.

Kinh doanh Thép (Nhật Bản)

Công ty Metal One Corporation
Đi đầu trong Phân phối Thép
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Công ty MC Mang ty MC Machinery Systems, Inc.ông ty MC Ma

Công ty MC Automobile (Châu Âu) NVChâuChâu

Công ty MCE B bhCE Bank GmCE Bank Gmb

ty Công ty MC Autos del Peru S.A.ty CônCôn

hile S.A.Công ty MMMMC ChilMMC ChilMMMM

Côn MMCMC MC
Car and Spp. p

Rus LLC.Công ty MC Factoring RuRus

Công ty MMC Rus LLC.

Côn ao MC Bank Rusông ty Zaoông ty Zao

e LLC.

ng ty The Colt Car Company Ltd. Côngnggg
Công ty Spitalgate Dealer Services Ltd.Công ty Công ty SpitaSpitangng 

u Motors India suzu Mu MCông ty Isusu dia Pvt Ltd.dia 

Công ty Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.HDBHD.

Công ty 
MC Lift & 
Solutions 
Co., Ltd.

ông ty MitsubishiCCôngCông
Motors VietnamMM
Co., Ltd.

MC bán ô tô Isuzu tại Thái Lan và xuất khẩu 
những ô tô ấy từ Thái Lan đến hơn 100 quốc 
gia khác. Với trọng điểm là hoạt động của 
Tri Petch Isuzu Sales tại Thái Lan, MC đã 
mở rộng phạm vi hoạt động sang bán hàng, 
tài chính, và dịch vụ hậu mãi, góp phần đưa 
Isuzu trở thành nhãn hiệu được đánh giá cao 
trên thị trường phương tiện chuyên chở dùng 
trong thương mại tại Thái Lan.

Kinh doanh Ô tô Isuzu ở Thái Lan 
Buôn bán Ô tô trong thị trường Thái Lan và 
Xuất khẩu Toàn cầu

Năm 2011, MC thành lập công ty Diamond Star 
Shipping Pte. Ltd. tại Xin-ga-po. Cùng với cơ sở 
hoạt động tại Tokyo, MC đã tìm kiếm cơ hội để phát 
triển hơn nữa lĩnh vực sở hữu và cho thuê tàu của 
mình bằng cách tận dụng lợi thế cạnh tranh của 
Xin-ga-po, vốn là trung tâm tàu thuyền toàn cầu.

Kinh Doanh Sở hữu & Cho thuê tàu (Singapore)

Công ty Diamond Star Shipping Pte. Ltd.
Phát triển hơn nữa Sở hữu & Cho thuê tàu

16



Kinh doanh Tàu (★

Công ty Isuzu UTE 
ustralia Pty Ltd.Australia Pty Ltd.ustralia Pty Ltd.

Công ty Mitsubishi Corporation Technos
Công ty MSK Farm Machinery Corporation

★

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.

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 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 (Kho nổi, xử lý, chứa và xuất dầu)/FSOs (Kho nổi, chứa và xuất dầu 
không có thiết bị xử lý), 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/ Xử lý dữ liệu và bán hình ảnh vệ tinh

Bộ phận Kinh doanh 
Ô tô

Sản xuất và kinh doanh bán hàng ở nước ngoài/ Tín dụng 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 
Isuzu

Sản xuất và kinh doanh bán hàng ở nước ngoài/ Tín dụng 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)

Đi tiên phong trong lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng 
tại Nhật Bản, công ty Nikken Corporation là một trong 
những công ty lớn nhất trong lĩnh vực này với 234 
trung tâm trên toàn quốc. Tận dụng mạng lưới của 
MC, Nikken đang đáp ứng được nhu cầu trong sự đa 
dạng các ngành công nghiệp, không chỉ nhờ cho thuê, 
mà còn nhờ tự phát triển sản phẩm riêng của công ty.

Kinh doanh Thiết bị Xây dựng & Cho thuê (Nhật Bản)

Công ty Nikken Corporation
Nhà cung cấp dịch vụ toàn diện trong Kinh doanh Cho thuê

MC đã thành lập KTB vào năm 1970 là đại lý 
nhập khẩu và bán hàng của MMC và MFTBC 
đặt trụ sở tại In-đô-nê-xi-a. Công ty đã góp 
phần giúp hình thành nên chuỗi giá trị ô tô 
mạnh mẽ hơn 40 năm của MC, bao gồm việc 
kinh doanh sản xuất, bán hàng, tín dụng ô tô, 
bán xe cũ và cho thuê ô tô.

Kinh doanh của MMC/MFTBC 
ở Indonesia
Phát triển Chuỗi Giá trị Kinh doanh Ô tô
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A. g ty Fosfosfatos del Pacífico S.A.osfatos del Pacífico S.A.Côngg

(Peru)ru)ru)

Công ty Rimtec Corporation

Công tyyC Europe BEurope B.V.Europe BB.V.B.V.

Công ty Tartaros Gonzalo osostarortaroC o Castello SL o 

Công ty Deccan Fine Chemicals (Indcan FinFinCông ty Deccan Công ty Deccan DeccDecc dia) Ltd.d

Công ty Jiangyin WeixiCC
d.KKyowa Foods Co., Ltd.Kyowa Foods Co., Ltd.

Công ty Sorini-Tpwa Berlian Corporindop p

Công ty PT. Fermentectechtecg y

Công ty Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,ononCôCô imLim ,,ratioratio

Công ty PT. Centram

Công ty Mitsubishi International Food Ingredients, Inishi International Food Ingredients, Inc.ishi International Food Ingredients, In

Công ty FUJIFILM Diosyy FUJIFIy FUFF ILM DILM D ynth sy
Biotechnologies UK Limitednologiehno es UK es UK LimitedmitedBiBi

Công ty FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.ILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.FILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.LL

Công ty Mitsubishi International PolymerTrade Corporatioishi International PolymerTrade Corporaishi International PolymerTrade Corporarationratioatat
ty Amfine Chemical CorporationCông ty Amty Am ChemChemfifi

ông ty DM Color MexicanaDD anaanaty D icaicaMeMeCông ty Dông ty DM
S.A. de C.V.CCde CCC.V.C.V.S.A. de S.A. de 

Công ty CGCL

OSOH-HELLAS AI.C.TOSOH-HEOSOH-HEELLAS AI.C.ELLAS AI.C.

Côn CIENCE Pty IFFCOô tyng tyngn PRIVAPng ty Ing ty I CO-MC CROP SCCO-MC CROP SC VATEVA

g FineCông ty Liling Fing Fin
Co., Ltd.Chemicals Cs Co

Công ty SHARQ được thành lập vào năm 
1981 bởi công ty Saudi Petrochemical 
Development (mà MC là một nhà đầu tư) và 
công ty Saudi Basic Industries Corporation. 
Sau ba đợt mở rộng, công ty hiện nay là một 
trong những nhà sản xuất hàng đầu ngành, 
bán ra polyethylene và ethylene glycol cho 
khách hàng trên khắp thế giới.

Bán & Sản xuất Sản phẩm Hoá dầu (Ả Rập 
Xê-út)

Công ty SHARQ
Một trong những dự án hoá dầu lớn nhất 
thế giới

Tại Thái Lan, Công ty MC-Towa International Sweeteners (MTIS) 
sản xuất maltitol có hàm lượng calo thấp và hiệu quả trong việc 
ngừa sâu răng. Chúng tôi sản xuất maltitol từ những nguyên liệu 
thô có tính cạnh tranh từ địa phương, bột sắn, và cung cấp chủ 
yếu cho những nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu thế giới.

Kinh doanh Sản xuất Maltitol (Thái Lan)

Công ty MC Towa International Sweeteners Co., Ltd.
Tập trung vào Các nhà sản xuất Bánh kẹo lớn trên thế giới

Là liên doanh với chính phủ Mê-xi-cô, ESSA 
là công ty muối thô lớn nhất thế giới, cung cấp 
muối chất lượng cao cho Nhật Bản, Mỹ, và 
các quốc gia khác. Hằng năm, hệ thống nước 
biển bốc hơi thân thiện với môi trường của 
ESSA thu hoạch về 8,5 triệu tấn muối (bao 
gồm một nửa lượng muối nhập khẩu của Nhật 
Bản).

Kinh doanh Muối (Mexico)

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
(ESSA)
Công ty Muối thô Lớn nhất Thế giới

Công ty METOR là liên doanh sản xuất và bán 
methanol giữa Pequiven, là công ty hoá dầu nhà 
nước của Venezuela, công ty Mitsubishi Gas 
Chemical, và các công ty khác. Nhà máy thứ hai 
được đưa vào hoạt động vào năm 2010, nâng 
công suất sản xuất hằng năm lên 1,6 triệu tấn. 
METOR được nhiều người xem như sự tượng 
trưng cho tình hữu hảo giữa Nhật Bản-Venezuela.

Kinh doanh Bán hàng & Sản xuất Methanol 
(Venezuela)

Công ty Metanol de Oriente, 
METOR, S.A. (METOR)
Một ngành kinh doanh kết nối Nhật Bản và Venezuela
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Công ty Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited

Công ty Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. 

Công ty Kohjin Life Sciences Co., Ltd. 

Công ty Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.

Công ty MC Ferticom Co., Ltd.

Công ty KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd.

Công ty Mitsubishi Shoji Chemical Corp.

Công ty UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.

Công ty KIBIKASEI Co., Ltd.

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. Các thị trường chủ yếu bao 

gồm nhiều ngành công nghiệp như sản phẩm hoá dầu, xe ô tô, xây dựng, bán dẫn, 

dệt, nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm và phân phối. Nhiều mặt hàng thiết yếu cho 

cuộc sống hằng ngày như quần áo, thực phẩm và nhà ở đều gắn liền với ngành công 

nghiệp hóa chất, vì thế bằng cách cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ trong nhiều 

ngành nghề, chúng tôi đang góp phần giúp con người có thể tận hưởng chất lượng 

cuộc sống tốt hơn.

Bộ phận Nguyên liệu 
Hóa chất A

Nguyên liệu thô cho sợi nhựa và sợi tổng hợp, phenol, muối công nghiệp, xút ăn da

Bộ phận Nguyên liệu 
Hóa chất B

Methanol, ethanol, amoniac, phân bón hoá học, hóa chất vô cơ

Bộ phận Hóa chất theo 
Chức năng

Nhựa, nguyên liệu chức năng, nguyên liệu ngành điện tử, hóa chất đặc biệt và vật 
liệu sơn mạ

Bộ phận Khoa học Đời 
sống

Nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm dược, hóa chất nông nghiệp, công nghệ sinh 
học và các sản phẩm khác

Nhiều sản phẩm của công ty Chuo Kagaku 
được sử dụng trong đời sống hằng ngày, 
bao gồm khay đựng cá ở siêu thị địa phương 
hoặc hộp đựng cơm trưa làm sẵn hoặc bữa 
tối mua ở cửa hàng tiện lợi. Công ty Chuo 
Kagaku hiện đang hoạt động chủ yếu tại 
Nhật Bản, nhưng có cơ sở sản xuất ở Trung 
Quốc và đang tìm cách mở rộng hoạt động 
ra nước ngoài.

Hộp nhựa plastic đựng thực phẩm 
(Nhật Bản)

Công ty Chuo Kagaku 
Co., Ltd.
Dụng cụ đóng gói thực phẩm

MC Food Specialties là nhà sản xuất thực phẩm 
cung cấp gia vị và nguyên liệu thực phẩm chất 
lượng cao cho thị trường. Nhờ có chuyên môn 
khoa học và kỹ thuật trong sản xuất và bán 
thực phẩm, công ty hiện đang phấn đấu không 
ngừng nhằm đóng góp tích cực cho sự phát 
triển của một nền văn hoá ẩm thực lành mạnh 
và vui vẻ, đem lại nụ cười cho khách hàng trên 
toàn thế giới.

Khoa học Thực phẩm (Nhật Bản)

Công ty MC Food Specialties Inc.
Lành mạnh, An toàn, Đảm bảo & Ngon
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ty Agrex doCông ty AgreCông ty Agre
Brasil S.A.

H Foods, IncCông ty TH Foods, Inc.H Foods, Incds, Inc.ds, Inc.dd

Công ty MCC Development 
Corporation

Công ty Mitsubishi
Cement Corporationnn

Công ty Agrex Inc.

Công ty Mitsubishi Imaging (MPM), Inc. 

ng ty Muji U.S.A. Ltd.Côngng y My M

stillas Exportaciones Limitada Công ty Astststillasstillas
restal Tierra Chilena LimitadaCông ty Foreore

Công ty Muji Europe Công ty MuCông ty ldings Ltd.

Công ty Sinopharm Group Beijing Huahongong Co., Ltm Gr , Ltd, Ltpharm m g ty Sinopharm Grg ty Sinopharm GrGroup Beijing HuaGroup Beij td. tdjing Huahongjing Huahongg CCo., LtCo., Ltd

Acasia Foods Co., Ltd. Công tyCônCôngg ty Acasg ty Acasingng

Công ty Beijing TianxingpuCC ngpngpng Tng T Holdings CBio-Mupu Co., LtdCuxin Buxin B Med Sinopharm HMed Sinopharm H tdLtd, Ltd. , Ltd. HoHo

Công ty Freewh Trade Trade and Trade heel Theel T
Inveest 7 (Pty) Ltd.e LtdLtdvest 7vest 7

ông ty KewpieiiCôô
Vietnam Co., Ltd.., o., ViVie

ng ty Nitto Fuji ng ty Nig ty NiyyCôngng
ernational Vietnam amamatinationtee

ng) Co., LCông ty , Ltd. , LtCC ty Agrex (Beijinty Agrex (Beijin
dianaCông ty Indd

s CorporationPackers Cs C

ông ty Sesaco CorporationCông ty Sesaco Coông ty Sesaco CoôônCCô rprpopo
èMèè

Công ty MC Coffee
do Brasil Ltda.

ty Salmones Humboldt Limitada Công ttCC

Công ty Oriental Coffee Alliance Sdn. Bhd. 
Công ty Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd. 

Công ty SinophaCC SiiniCCCôC opop ospital ServCông ty SinopCông ty Sinopharm MC Hosharm MC Hos td.., Ltd. td. ervice Co., LService Co., L
national CorporationCông ty Retail Suppport Internpport Interna nnnntional Corporationational Corporation

Công ty MC Marketing & Sales (Hetingting es (H& SalesMMCông ty MC MaCông ty MC MMarketMarket s (HK) Ltd. s (H

Công ty PT. Yamazaki Indonesia 
Công ty PT. Munchy Indonesia 

Công ty PT. Fast Retailing Indonesia

Công ty PT. Ichi Tan Indonesia
Công ty PT. Kewpie Indonesia 

Công ty Nissin Foods Indonesia ttng
Công ty PT. Kaneka Foods Indonesia PT. KPT. KCC

Công ty Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. CôCô

Công ty Lluvia Limited CC mitedtedông ty Lluvia Limông ty Lluvia Lim
ty Indo Nissin FoodsCông ty ty FoodFoodndo Nissinndo Nissin do Nissin Fdo Nissin F ty

g ty UNIQLO (Thailand) Co., Ltd. Công ty Ung ty U Co., Ltd.Co., Ltd.
Kurabo Co., Ltd. ururrabo Co.,rabo Co.,Công ty Ty tdtdrabraboKury Thai Ku

ông ty Asia Modified Starch Co., Ltd. tdtdCông ty ACông ty A o., Lto., LtCôn
Công ty Nissin Foods Thailandd d CôCôC

Công ty TMAC Công ty NissinNiNiNissinNissin
Foods Singapores Singaps Singapogapngap

Cermaq là công ty nuôi cá hồi lớn thứ 2 thế giới, 
với sản lượng hằng năm đạt 150.000 MT từ các 
chi nhánh của công ty ở Na Uy, Chi-lê và Ca-na-đa. 
MC mua lại Cermaq làm công ty con vào năm 2014, 
và Cermaq cung cấp nguồn cá hồi ổn định, đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh đi khắp nơi trên thế giới.

Công ty Princes đã có doanh số gia tăng ở thị trường tạp 
hoá Vương quốc Anh, thông qua việc sản xuất, nhập khẩu và 
phân phối sản phẩm có thương hiệu và nhãn hiệu riêng, bao 
gồm thực phẩm đóng hộp, dầu ăn, pasta, thức uống nhẹ cùng 
nhiều sản phẩm khác. Với những thương hiệu nổi tiếng ở 
Vương quốc Anh như Princes và Napolina, công ty đang mở 
rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường Châu Âu.

Đồn điền Ipanema sản xuất ra 9.200 tấn cà 
phê (tương đương 1 tỷ cốc) mỗi năm. Đồn 
điền này sản xuất cà phê đặc sản chất lượng 
cao được chứng nhận bởi các tổ chức ở Mỹ 
và Châu Âu về độ an toàn cho xã hội và thân 
thiện với môi trường. MC góp vốn vào đây 
năm 2012 và đã tập trung vào cơ giới hoá, 
hợp lý hoá kỷ thuật canh tác và thu hoạch 
để đảm bảo nguồn cung liên tục cà phê chất 
lượng cao.

Olam hoạt động trên 70 quốc gia và kinh doanh 
47 loại sản phẩm, đứng đầu thế giới các sản 
phẩm như cà phê, ca cao và các loại hạt. Chuỗi 
giá trị của Olam nhấn mạnh tính bền vững và 
khả năng truy xuất nguồn gốc, bao trùm các 
hoạt động sản xuất, vận tải và chế biến. MC sở 
hữu 20% cổ phần vào năm 2015.

Liên doanh với công ty Daio Paper sản xuất, nhập khẩu và 
bán bỉm tã các loại. Tận dụng mạng lưới logistics và bán 
hàng của công ty Alfa Group, là công ty mà MC có liên 
kết vốn và kinh doanh, để cung cấp ra một thị trường có 
dân số đang bùng nổ và chất lượng sống đang nâng cao.

Kinh doanh Nuôi cá hồi (Na Uy)

Công ty Cermaq ASA
Hướng đến mô hình nuôi trồng thuỷ sản bền vững

Nhà cung cấp Thực phẩm & Đồ uống 
(Vương quốc Anh)

Công ty Princes Limited
Nhà cung cấp Thực phẩm và Đồ uống hàng đầu có trụ sở tại Anh

Đồn điền cà phê (Brazil)

Cà phê Ipanema
Một trong những đồn điền cà phê lớn nhất 
thế giới

Kinh doanh Nguyên liệu Thực phẩm (Singapore)

Công ty Olam International Limited
Công ty Kinh doanh Nông nghiệp Lớn Toàn cầu

Kinh doanh Sản xuất Bỉm Tã (Indonesia)
Công ty PT. Elleair International 
Manufacturing Indonesia
Công ty PT. Elleair International 
Trading Indonesia
Cung cấp Bỉm Tã Nhật Bản Chất lượng cao
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Công ty Agrex Australia Pty., Ltd.y., Lty., LtCônCôn

g ty Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. eryery SSSCông g ,,

ty Riverina (Australia) Pty., Ltd.Công tytyyy

Công ty Loyalty Marketing, Inc.
Công ty d-rights Inc. 
Công ty KFC Holdings Japan, Ltd. 

Japan Farm

Công ty Toyo Reizo Co., Ltd. 

Công ty Life Corporation

ông ty Kanro Co., Ltd.Công ông KanrKanryy roro

Công ty Sanyo Foods Co., Ltd.

ông ty Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.CôCô i

Tokimeki Farm
Công ty Salad Club, Inc.
Công ty MC Produce Co., Ltd.
Công ty JCC Co., Ltd.

Công ty Itoham Yonekyu Holdings Inc.
Công ty Foodlink Corporation

Công ty Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd.CC MMururrr MCông ty NitCông ty Nitttt
ông ty Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. MMnnonononCông ty ông ty ppoDD

Công ty Life Gear Corporation 

Công ty Transaction Media Networks Inc. 

Công ty Mitsubishi Shoji Packaging Corporation 

Công ty MC Healthcare, Inc.

Công ty Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.tyty

Công ty Nippon Care Supply Co., Ltd. 
Công ty Art Coffee Co., Ltd.
Công ty Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation

Công ty Nosan Corporation
Công ty MC FOODS Ltd.
Công ty MC Agri Alliance Ltd.
Công ty Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.

Kinh doanh cốt lõi của Mitsubishi Shokuhin là hệ thống bán 
sỉ toàn cầu thức ăn đã chế biến, đông lạnh và để nguội, thức 
uống có cồn và bánh kẹo. Mô hình cửa hàng tích hợp trọn 
gói (one-stop-shop) dành cho nhà bán lẻ và chủ nhà hàng 
Nhật Bản hiện đang cách mạng hoá việc phân phối thực 
phẩm, làm giàu văn hoá ẩm thực và hỗ trợ lối sống đa dạng.

Kinh doanh Phân phối Sản phẩm Thực phẩm (Nhật Bản)

Công ty Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
Thị phần đứng đầu ngành Phân phối sản phẩm thực phẩm 
của Nhật Bản

Luôn đồng điệu với khách hàng, Lawson tự 
tin có thể trở thành "Nhãn hiệu số 1 về chuỗi 
cửa hàng tiện lợi khoẻ mạnh." Dựa trên dữ 
liệu về hành vi người tiêu dùng và cơ sở dữ 
liệu khác để phát triển sản phẩm, Lawson 
tiếp tục đưa ra những chiến lược mới, bao 
gồm những sáng kiến giải trí và thương mại 
điện tử tiện lợi.

Kinh doanh Cửa hàng Tiện lợi (Nhật Bản)

Lawson
Cuộc cách mạng cửa hàng tiện lợi thúc đẩy 
bởi nhu cầu cộng đồng và người tiêu dùng

Khối Ngành hàng Thiết yếu
Khối Ngành hàng Thiết yếu kinh doanh trong các lĩnh vực cung cấp thực phẩm, 

quần áo, vật tư y tế và nhu yếu phẩm hàng ngày khác cần thiết cho người tiêu 

dùng trên phạm vi toàn cầu. Hoạt động của chúng tôi bao gồm các ngành công 

nghiệp bắt đầu từ nguồn cung cấp nguyên liệu đến lưu thông hàng hóa ở thị 

trường bán lẻ. Chúng tôi góp phần làm giàu xã hội bằng cách cung cấp những sản 

phẩm và dịch vụ cạnh tranh phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, 

chú trọng vào độ tin cậy và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi 

cung cấp.

Bộ phận Bán lẻ Kinh doanh bán lẻ và nhà hàng
Kinh doanh và tiếp thị các mặt hàng thực phẩm, quần áo thời trang, đồ gỗ và 
đồ nội thất, đồ gia dụng
Thực hiện các Chương Trình khách hàng thân thiết, hỗ trợ thanh toán và các 
hỗ trợ tài chính khác.

Bộ phận Phân phối 
Hàng Thiết yếu

Cung cấp và phân phối thực phẩm, giấy in, các sản phẩm bao bì, sản phẩm dệt 
may/ Giải pháp quản lý bệnh viện, kinh doanh thiết bị y tế và vật tư y tế, kinh 
doanh cho thuê các thiết bị chăm sóc điều dưỡng, v.v...

Bộ phận Sản phẩm Tiêu 
dùng Thiết yếu

Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ uống, 
thực phẩm đóng hộp, mì ăn liền, gia vị, bột mì, đường, tinh bột, sản phẩm tinh 
bột, lốp xe và những nhu yếu phẩm hằng ngày khác.

Bộ phận Sản phẩm 
Thực phẩm tươi sạch

Sản xuất, thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm thuỷ sản, hải sản đã 
chế biến, thịt gà, thịt heo, thịt bò, các sản phẩm thịt khác, gạo, nông sản tươi 
sạch, pho mát, các sản phẩm sữa, v.v...

Bộ phận Nguồn Ngành 
hàng Thiết yếu

Sản xuất, thu mua, chế biến, gia công và kinh doanh nguyên liệu thô liên quan 
đến ngũ cốc, hạt có dầu, nguyên liệu thức ăn gia súc, nguyên liệu thực phẩm, 
dầu & chất béo, vật liệu xây dựng & nhà ở.

21



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

cầu đóng vai trò chủ đạo, MC tham gia vào nhiều lĩnh 

vực kinh doanh với mục đích hiện thực hóa xã hội với 

hàm lượng các-bon thấp và nêu bật lên các vấn đề môi 

trường điển hình như khan hiếm nước. Hoạt động kinh 

doanh của chúng tôi trải rộng trên nhiều lĩnh vực bao 

gồm năng lượng mới, kinh doanh môi trường và nước, 

và phát triển cộng đồng thông minh.

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

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 tích 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. 

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. Các 

ý kiến đóng góp và tư vấn từ ủy ban này gồm các chuyên 

gia thuê ngoài sẽ được kết hợp chặt chẽ với các sáng 

kiến bền vững và thông báo giữa các cổ đông.

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

Kinh doanh phát điện chạy bằng sức 
gió ngoài khơi tại Hà Lan do công ty 
con ở Vương quốc Anh là Diamond 
Generating Europe vận hành

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

Tại MC, Ba Nguyên tắc Doanh nghiệp làm thành nền tảng mọi hoạt động 

kinh doanh của chúng tôi, Chuẩn mực Đạo đức Doanh nghiệp, Điều lệ 

Môi trường và Điều lệ Xã hội được xây dựng trên nền tảng ấy. Những 

chuẩn mực này bao gồm cam kết của chúng tôi về tôn trọng nhân quyền 

và bảo vệ, cải thiện môi trường toàn cầu.

Mỗi cam kết này lại được nhấn mạnh một lần nữa trong "Chiến lược 

Doanh nghiệp Trung hạn năm 2018", chiến lược doanh nghiệp ba năm 

mới được ban hành vào tháng 5 năm 2016 của chúng tôi, nhằm hướng 

đến tạo dựng giá trị cho xã hội bằng cách đồng thời tạo ra giá trị kinh tế, 

xã hội và môi trường.

MC nhận thức rõ kỳ vọng của các cổ đông đổi với chúng tôi về khả 

năng thích ứng với môi trường toàn cầu luôn biến động nhanh chóng, giải 

quyết hiệu quả các vấn đề môi trường và xã hội. Với tâm niệm ấy, MC sẽ 

tiếp tục tạo dựng ba giá trị trên thông qua các hoạt động kinh doanh nòng 

cốt và hoạt động từ thiện doanh nghiệp của chúng tôi.

Tính bền vững
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Năm 1973, MC lần đầu tiên thành lập một phòng để điều phối các hoạt động từ thiện 
của công ty. 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. 
Hoạt động từ thiện doanh nghiệp của MC gồm sáu lĩnh vực ưu tiên: môi trường toàn 
cầu, phúc lợi công cộng, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật, trao đổi & đóng góp quốc tế, 
và nỗ lực hồi phục sau Trận động đất ở phía Đông Nhật Bản.

MC thành lập dự án "DREAM AS ONE." Dự án được 
triển khai vào năm 2014 nhằm mở rộng những nỗ 
lực hiện nay của chúng tôi đối với các môn thể thao 
dành cho người khuyết tật. Thông qua việc tài trợ 
khoá học thể thao, tổ chức các sự kiện thể thao, và 
thực hiện các chương trình giáo dục, dự án hướng 
đến việc mở rộng lĩnh vực thể thao dành cho người 
khuyết tật, đồng thời nâng cao nhận thức và giúp 
mọi người hiểu thêm về những hoạt động này. MC 
cung cấp những khóa học thường xuyên nhằm đào 
tạo những tình nguyện viên về thể thao dành cho 
người khuyết tật và chủ động khuyến khích nhân 
viên của mình tham gia vào các hoạt động tình 
nguyện hỗ trợ thể thao dành cho người khuyết tật.

Trong khoảng thời gian 4 năm kể từ Trận 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. Năm 2015, 
chúng tôi cam kết hỗ trợ thêm 3,5 tỷ yên trong vòng 5 năm tới. Thông qua Quỹ Cứu trợ Thiên 
tai của Mitsubishi Corporation, MC sẽ tiếp tục cấp học bổng cho những sinh viên ở vùng bị ảnh 
hưởng, trao trợ cấp hỗ trợ tái thiết mở rộng cho các tổ chức NPO và các tổ chức khác tham 
gia vào nỗ lực tái thiết, và từng bước tái thiết ngành công nghiệp địa phương 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 2016, 
khoảng 4.250 nhân viên đã tham gia các hoạt động này). 
MC cũng bắt đầu tiến hành một số dự án mới, bao gồm 
Dự án Canh tác Trái cây công nghiệp Lần thứ sáu ở tỉnh 
Fukushima, cùng với việc thành lập Nhà máy rượu vang 
Fukushima Ouse chuyên sản xuất rượu vang và rượu 
mùi. Những sáng kiến này cho phép MC áp dụng kiến 
thức chuyên môn vào việc thúc đẩy sự phát triển hơn 
nữa của khu vực Tohoku.

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

Các hoạt động từ thiện của MC

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.

Buổi cắm trại Tình bạn cho Mẹ và Bé

Nỗ lực tái thiết sau Trận động đất ở phía Đông Nhật Bản

Mỗi năm, MC tổ chức mua khoảng 200 tác phẩm được 
các nghệ sỹ có hoài bão gửi đến dự thi thông qua 
Chương trình Cánh cổng Nghệ thuật của chúng tôi. MC 
mua mỗi tác phẩm nghệ thuật với giá 100.000 yên và 
bán đấu giá các tác phẩm ấy. Doanh thu bán tranh sẽ 
được dùng để tài trợ học bổng cho những hoạ sỹ và sự 
nghiệp sau này của họ. Chương trình được khởi động 
từ năm 2008 và đã hỗ trợ nhiều người theo đuổi ước 
mơ trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Chương trình Cánh cổng Nghệ thuật 
Mitsubishi Corporation

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 Indonesia.

Dự án Cải tạo Thực nghiệm Rừng Nhiệt 
đới

Công ty Mitsubishi Corporation là đối tác 
chính thức của Hiệp hội Thể thao dành cho 
Người khuyết tật Nhật Bản.

Vận động viên marathon khiếm thị và nhân viên 
MC Takahashi Yuichi (bên trái)

Rượu táo và rượu vang có ga do Nhà máy 
rượu vang Fukushima Ouse sản xuất

Dự án thể thao dành cho người 
khuyết tật Para Sports
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Cơ cấu Thành viên (tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2016)

▪ Các thành viên Bên ngoài (5):
Kato Ryozo (Giám đốc Bên ngoài)

Konno Hidehiro (Giám đốc Bên ngoài)

Nishiyama Akihiko (Giám đốc Bên 
ngoài)

Oka Toshiko (Giám đốc Bên ngoài)

Kunihiro Tadashi (Thành viên Hội 
đồng Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài)

▪ Các thành viên nội bộ (3):
Kobayashi Ken* (Chủ tịch Hội 
đồng quản trị)

Kakiuchi Takehiko (Chủ tịch & 
Tổng Giám đốc Điều hành)

Nabeshima Hideyuki (Thành 
viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát 
Cấp cao)

*Chủ tịch Ủy ban

*Chủ tịch Ủy ban

▪ Các thành viên nội bộ (4):
Kojima Yorihiko* (Chủ tịch danh dự)

Kobayashi Ken (Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Kakiuchi Takehiko (Chủ tịch & Tổng Giám đốc Điều hành)

Tanabe Eiichi (Phó Chủ tịch Điều hành Cấp cao)

▪ Các thành viên Bên ngoài (8):
Tiến sĩ Herminio Blanco Mendoza (Nguyên Bộ trưởng của Bộ Thương 
mại & Công nghiệp (Mexico))

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 (Singapore))

Ông Jaime Augusto Zobel de Ayala II (Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều 
hành của Ayala Corporation (Philippines))

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)

Cơ cấu Thành viên (tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2016)

Ủy ban Quản trị & Bồi thường

Ủy ban cố vấn quốc tế

MC đã liên tục thực hiện đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp trên nền tảng 

hiện hành, biến điều này thành mối quan tâm quan trọng trong vấn đề 

quản lý để là nền tảng đảm bảo quản lý an toàn, minh bạch và hiệu quả. 

Vì thế, dựa trên Hệ thống Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát, 

MC đang nỗ lực để tạo nên một hệ thống quản trị doanh nghiệp còn hiệu 

quả hơn nữa. Việc này bao gồm đẩy mạnh giám sát quản lý thông qua 

các biện pháp như chỉ định các Giám đốc Bên ngoài và các Thành viên 

Hội đồng Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài (năm Giám đốc Bên ngoài và 

ba Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài), những người 

đủ kiều kiện làm Giám đốc Độc lập hoặc Thành viên Hội đồng Kiểm toán 

& Giám sát Độc lập, và thành lập hội đồng cố vấn cho Ban Giám đốc, bao 

gồm những thành viên chủ yếu là các Giám đốc Bên ngoài và các Thành 

viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát Bên ngoài cũng như chuyên gia từ 

bên ngoài công ty (Ủy ban Quản trị & Bồi thường và Ủy ban Cố vấn Quốc 

tế). Đồng thời, MC sử dụng Hệ thống Giám đốc Điều hành, v.v... để thực 

hiện ra quyết định và kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

MC vẫn đang nỗ lực tăng cường và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội 

bộ hiện hành để gia tăng giá trị doanh nghiệp thông qua các hoạt động 

kinh doanh hiệu quả và đúng đắn, đồng thời tuân thủ luật pháp và Điều 

lệ công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm: quản lý và lưu trữ thông 

tin; quản lý rủi ro; thực hiện kinh doanh hiệu quả; pháp quy; báo cáo tài 

chính; công tác kiểm toán và giám sát nội bộ; bảo đảm thực hiện đúng 

nghiêm chỉnh công tác quản trị tập đoàn; và Thành viên Hội đồng Kiểm 

toán & Giám sát.

Quản trị Doanh nghiệp và 
Hệ thống Kiểm soát Nội bộ
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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 tuân thủ nghiêm chỉnh 
những nguyên tắc này như ưu tiên hàng đầu. 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 Hỏi & Đáp 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. Gần đây, MC đã ban hành “Hướng dẫn chống tham nhũng của 
công ty Mitsubishi Corporation” với mục đích nâng cao nỗ lực ngăn chặn tham 
nhũng hơn nữa, và xây dựng Hệ thống Kiểm soát Toàn cầu Mới (“LUKS”), cho 
phép nhân viên của MC và các công ty con có thể dễ dàng hơn trong việc báo 
cáo các vấn đề liên quan việc tuân thủ luật chống độc quyền và luật chống hối lộ.

Những hoạt động của MC đều dựa trên tinh thần tuân thủ pháp luật; một yếu 
tố tất 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.

Báo cáo

Báo cáo 

Báo cáo

Báo cáo và 

Báo cáo và Báo cáo và 

Báo cáo 

Báo cáo

Pháp quy
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Phương pháp Tiếp cận cơ bản / Mục tiêuPhương pháp Tiếp cận cơ bản / Mục tiêu

• Các khoản thu nhập có giá trị cao
Phát triển dựa trên các thế mạnh duy 
nhất của MC và dẫn đầu trong việc theo 
đuổi các khoản thu nhập có giá trị cao

• Hiệu quả / Nguyên tắc tài chính
Ưu tiên hiệu quả kinh doanh hơn phát 
triển quy mô trong việc phân bổ nguồn 
lực quản lý

Mục tiêu Đánh giá loại A

• Tập trung vào cổ tức như là cách tiếp 
cận cơ bản đến giá trị lợi nhuận cho các 
cổ đông

• Tăng cổ tức một cách linh hoạt phù hợp 
với tăng trưởng lợi nhuận bền vững dựa 
trên kế hoạch cổ tức lũy tiến

• Mua lại cổ phiếu một cách linh hoạt, chỉ 
khi cần thiết

Tầm nhìn Chiến lược Doanh nghiệp

Phương thức Tiếp cận Quản lý Trong vòng Ba năm tới

Mục tiêu Tài chính và Lợi nhuận Cổ đông

Vào tháng 5 năm 2016, công ty Mitsubishi Corporation (MC) đã công bố chiến lược 
quản lý mới cho thời gian ba năm bắt đầu từ năm tài chính 2016.
Được gọi là "Chiến lược Doanh nghiệp Trung kỳ đến năm 2018 - Phát triển Mô 

hình Kinh doanh từ Đầu tư đến Quản lý," chiến lược mới đặt ra tầm nhìn chiến 
lược doanh nghiệp và phương thức tiếp cận quản lý của MC trong vòng ba năm 
tới, cả hai đều được thiết kế để tạo ra giá trị kinh doanh bền vững. Chiến lược này 
sẽ tiến hành xem xét những yếu tố môi trường khác nhau được xem là có tác động 
tới những hoạt động của MC, bao gồm suy thoái kinh tế thế giới, thay đổi trong thị 
trường hàng hóa, rủi ro địa chính trị, sự trì trệ dài hạn trong giá cả tài nguyên và 
những thay đổi do sự đổi mới công nghệ như AI và IoT (được gọi là “Cuộc cách 
mạng Công nghiệp Thứ tư”).

Mục tiêu Tài chính
Mục tiêu hai chữ số đối với ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu), thông qua sự kết hợp 
hiệu quả của tăng trưởng xa hơn trong mảng Không-dựa-vào-nguồn-tài-nguyên và danh mục đầu 
tư tái điều chỉnh trong Nguồn-tài-nguyên

Lợi nhuận Cổ đông
Tăng cổ tức một cách linh hoạt phù hợp với tăng trưởng lợi nhuận bền vững dựa trên kế hoạch cổ 
tức lũy tiến

Chiến lược Doanh nghiệp Trung 
kỳ đến năm 2018
Phát triển Mô hình Kinh doanh từ Đầu tư đến Quản lý

Tận dụng tinh hoa để tạo ra những mô hình kinh doanh 
mới và tạo ra giá trị cho xã hội, từ đó phát triển chuyên 
môn quản lý ở cấp độ cao nhất

Sự khéo léo (Tinh hoa) 
Cải cách hoạt động kinh doanh được một 
cách chủ động, tận dụng thế mạnh và chức 
năng của MC

Chuyên môn hóa Quản lý
Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp với ý thức đạo đức cao, tầm 
nhìn xa và khả năng thích ứng linh hoạt với các thay đổi của môi trường

Giá trị 
Tạo ra giá trị gia tăng bền vững, đáp ứng sự 
mong đợi của các cổ đông 

Đồng thời 
Tạo ra Ba loại 

Giá trị

Giá trị Kinh tế 

Giá trị Xã 
hội 

Giá trị Môi 
trường 

Cải cách Nền tảng Quản lý

Tái cân bằng “Nguồn tài nguyên” và 
“Không dựa vào nguồn tài nguyên”

Quản lý tập trung vào Dòng tiền 
lưu động

Các sáng kiến tăng trưởng

Sự phát triển hơn nữa từ 
“Đầu tư” đến “Quản lý” 

Tăng cường thay thế hồ sơ Danh 
mục đầu tư Dựa vào “Vòng đời”

Giai đoạn Kế hoạch Trung kỳ

Năm tài chính 
2015

50 yên

Năm tài chính 
2016

Năm tài chính 
2017

Năm tài chính 
2018

60 yên 60 yên 60 yên

Lĩnh vực phát triển chính 
Nguyên liệu Thực phẩm 
thô, Khoa học đời sống, 
Bán lẻ, Sản xuất Hàng 
tiêu dùng, Ô tô, Phát điện, 
Phát triển Bất động sản & 
Quản lý Tài sảnLợ

i n
hu
ận

 rò
ng

 h
ợp

 n
hấ

t

(100 triệu yên)

Năm tài chính 
2016

Năm tài chính 
2018

Vào khoảng 
năm tài 

chính 2020

ROE hai chữ số
Nguồn tài 
nguyên

Không 
dựa vào 
nguồn tài 
nguyên
3.500

2.500
3.000

*Xem trang sau để biết chi tiết

＋α ＋β
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Quản lý đầu tư và lợi nhuận cổ đông 
trong tổng lưu lượng tiền mặt của MC

Nguồn tài nguyên: Tiếp tục đầu tư 
vào tài sản chính trong khi duy trì 
quy mô danh mục đầu tư, theo đó tối 
ưu hóa chất lượng danh mục đầu tư
Không dựa vào nguồn tài nguyên: 
Tái điều chỉnh danh mục đầu tư 
nhưng làm tăng quy mô của chúng 
bằng việc đầu tư vào các doanh 
nghiệp đang phát triển trong các lĩnh 
vực mà MC có thể chủ động thể hiện 
thế mạnh và chức năng của mình

Thúc đẩy hơn nữa sự phát triển “nguồn” tăng trưởng, từ “đầu tư” trong các ngành 
kinh doanh đến “quản lý” và tạo ra giá trị liên tục

Có Doanh nghiệp và các Khối 
kinh doanh tập trung vào việc 
quản lý dòng tiền lưu động và 
kiểm soát nợ có lãi suất để duy 
trì sự ổn định trong kinh doanh 
đồng thời duy trì tính linh hoạt  
trong giai đoạn bất ổn kinh tế

Hiểu rõ vòng đời các dự án kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng, thúc đẩy tái điều chỉnh 
danh mục đầu tư theo mức độ tham gia chức năng của MC trong mỗi ngành kinh doanh

Q
uy

 m
ô 

da
nh

 m
ục

 đ
ầu

 tư
*

Nguồn tài nguyên Không dựa vào 
nguồn tài nguyên

(Tăng cường thay thế hồ sơ Danh mục đầu tư “Dựa vào vòng đời”)

Duy trì
Tập trung vào than 
luyện kim, đồng, và 
khí đốt tự nhiên

Tập trung nguồn 
lực quản lý các 
mảng kinh doanh 
mà MC có thể 
chủ động thể hiện 
thế mạnh và chức 
năng của mình

Tổng lưu lượng tiền mặt

Dòng tiền 
lưu động từ 
Đầu tư

Dòng tiền 
lưu động từ 
Thoái vốn

Dòng tiền 
lưu động từ 
Hoạt động 
điều hành

Lợi nhuận Cổ 
đông

Việc kinh doanh mới trong 
giai đoạn khởi nghiệp hoặc 
giai đoạn ươm tạo mà MC 
có thể áp dụng các thế 
mạnh hiện tại của mình

Các ngành kinh doanh trong đó 
MC tạo ra sự tăng trưởng bằng 
cách đóng vai trò dẫn đầu trong 
quản lý kinh doanh

Các doanh nghiệp đã có nền 
tảng vững chắc, và từ đó MC có 
thể tạo ra một mức độ thu nhập 
ổn định nhờ sức mạnh và chức 
năng của mình

Ươm 
tạo

Tăng 
trưởng

Ổn định

Hiệu 
quả đã 

theo 
đuổi 

Đỉnh 
cao

P
hân bổ nguồn lự

c quản lý 

Giai đoạn 
gieo hạt

Giai đoạn 
tăng trưởng

Giai đoạn 
ổn định

Vòng đời kinh doanh 
Giai đoạn 

trưởng thành

Đ
ỉnh cao

Tăng trưởng

Ổ
n định

H
iệu quả đã theo 

đuổi 

Ư
ơm

 tạo

G
iá

 tr
ị k

in
h 

do
an

h

C
hức năng chủ chốt của M

C

Thời gian

Tham gia tích cực vào các mảng kinh doanh mà MC có thể tận dụng lợi 
thế cạnh tranh

Nâng cao giá trị các ngành kinh doanh bằng việc 
tham gia quản lý trực tiếp

Chủ động thể hiện thế mạnh / chức năng 
trong quản lý và tạo ra giá trị lớn hơn 

Quản lýQuản lý

Đầu tư 

Giao dịch 

Phát triển Mô hình Kinh doanh của MC từ 
Đầu tư đến Quản lý
Tham gia sâu sát hơn vào việc quản lý các dự án kinh 
doanh và tạo ra giá trị lớn hơn

Thích nghi với những rủi ro gắn liền với mỗi 
ngành kinh doanh, tận dụng trí tuệ và thúc đẩy 
phát triển năng lực của nhân viên 

Trẻ hóa các Ngành 
kinh doanh và Tạo ra 
Giá trị Doanh nghiệp 

Nắm bắt Công nghệ 
mới (AI, IoT) để Tái phát 

triển Các ngành kinh 
doanh Hiện tại 

Tạo Giá trị mới 
Thông qua Sự hiệp 
lực với Các đối tác

Lãnh đạo, Đổi mới, 
và Cải cách các 

Ngành công nghiệp
Nguồn tăng 

trưởng

Phương thức Tiếp cận Quản lý trong vòng ba năm tới

• Duy trì và không ngừng nâng cao 
hiệu quả kinh doanh

• Phân định mức ưu tiên ngang nhau 
cho các nhiệm vụ mà mục tiêu là 
để dừng lại khi đạt đỉnh cao

- Hướng tới xây dựng ngành kinh doanh cơ bản/có 
khả năng tăng trưởng

- Thể hiện chức năng của MC bằng cách tham gia quản lý
- Tích cực dẫn đầu cải cách
- Thay đổi mô hình kinh doanh bằng cách kết hợp 
các nền tảng kinh doanh với các công nghệ mới 

Phương thức xem xét danh mục đầu tư
• Nhận thức rõ các ngành kinh doanh đang ở trong tình 
trạng thay đổi liên tục do sự thay đổi môi trường

• Tái điều chỉnh danh mục đầu tư theo mức độ tham 
gia, chức năng của MC trong mỗi dự án kinh doanh

Đánh giá dự án 
kinh doanh có 
nên được tiếp 
tục hay không 
dựa vào sự 
tương tác chức 
năng của MC đối 
với dự án kinh 
doanh và vòng 
đời dư án

Mục tiêu lợi 
nhuận ròng hợp 
nhất đạt ít nhất 
10 tỷ yên cho 
mỗi phân khúc 
kinh doanh 

Phân định mức ưu tiên ngang 
nhau cho các nhiệm vụ với mục 
tiêu để phát triển toàn phần các 
dự án kinh doanh mới

Giai đoạn Kế hoạch Trung kỳ (Tổng cộng 3 năm)

Cải tổ Nền tảng Quản lý

Các sáng kiến tăng trưởng

C
ao

Vừa phải

 Tái cân bằng “Nguồn tài nguyên” và “Không dựa vào nguồn tài nguyên”

 Chuyển đồi từ “Đầu tư” đến “Quản lý”

   Quản lý tập trung vào 
Dòng tiền lưu động

 Thay thế hồ sơ Danh mục đầu tư “Dựa vào vòng đời”

*   Quy mô danh mục đầu tư = Tài sản cố định + Đầu tư + Tài chính + Mức độ tín nhiệm
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Kobayashi Ken
Chủ tịch hội đồng quản trị

Tanabe Eiichi*Kakiuchi Takehiko* Masu Kazuyuki*Mori Kazuyuki* Hirota Yasuhito*

Konno Hidehiro** Omiya Hideaki**
Chủ  t ịch Hộ i  đồng quản tr ị 
của công ty Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.

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

Oka Toshiko**Kato Ryozo**

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát

Takayama Yasuko*Kunihiro Tadashi*
Luậ t  sư  của công ty luậ t  T. 
Kunihiro & Co., Luật sư đại diện

 * 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 Thành viên Hội đồng Kiểm toán 
& Giám sát Bên ngoài theo những điều 
kiện tại Điều 2-16 Luật Doanh nghiệp.

(Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2016)

Nabeshima Hideyuki
Thành viên Hội đồng Kiểm toán 
& Giám sát Cấp cao

Kizaki Hiroshi Nishikawa Ikuo*
Giáo sư, Khoa Kinh doanh 
& Thương mại của Trường 
Đại học Keio

Quản lý
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Hiromoto Yuichi
Trợ lý cho Giám đốc 
Chức năng của Doanh 
nghiệp

Các Phó Giám đốc 
Điều hành Cấp cao

Tanabe Eiichi*
Chiến lược Toàn cầu & Điều Phối, 
Nghiên cứu Toàn cầu, Hợp tác 
Kinh tế Quốc tế, Quản lý Logistics
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc Điều hành Khu 
vực, Khu vực Châu Á & Châu Đại 
Dương

Các Phó Giám đốc Điều 
hành

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

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
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Kim khí

Yoshida Shinya
Tổng Giám đốc Điều hành 
Tập đoàn, Khối Tài Chính 
Công nghiệp, Logistics & 
Phát triển

Hagiwara Takeshi
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối Hóa 
chất

Masu Kazuyuki*
Giám đốc Tài chính

Kyoya Yutaka
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Ngành hàng Thiết Yếu

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

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

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

Chủ tịch kiêm Tổng 
Giám đốc Điều hành

Kakiuchi Takehiko* Hirano Hajime
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Kinh doanh Năng lượng

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
(Kiêm nhiệm) 
Giám đốc Pháp chế

Okawa Kazushi
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Khối 
Máy Móc Cơ khí

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

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

Santo Masaji
Tổng Giám đốc Điều hành Khu 
vực, Khu vực Mỹ Latinh

Takada Mitsuyuki
Tổng Giám đốc, Phòng Điều 
phối & Chiến lược Toàn cầu

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.

Hoshino Keisuke
Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều 
hành của Mitsubishi Corporation 
RtM Japan Ltd.

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

Takanose Tsutomu
Phó Tổng Giám đốc, Chi nhánh 
Kansai

Ito Katsuhiro
Tổng Giám đốc, Phòng Kế hoạch 
& Chiến lược Doanh nghiệp

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

Nakagawa Tetsuji
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, 
Bộ phận Kinh doanh Cơ sở 
Hạ tầng

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

Tsubonuma Noriyuki
Giám đốc Điều hành & Tổng 
Giám đốc Điều hành của 
Mitsubishi Australia Limited
(Kiêm nhiệm) 
Giám đốc Điều hành của 
Mitsubishi New Zealand Limited
(Kiêm nhiệm) 
Phó Tổng Giám đốc Điều hành 
Khu vực, Khu vực Châu Á & 
Châu Đại Dương (Châu Đại 
Dương)

Okahisa Yasushi
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, 
Bộ phận Tài chính Công nghiệp

Yanagihara Tsunehiko
Phó giám đốc điều hành của 
Mitsubishi Corporation (Châu 
Mỹ) 
[Trụ sở làm việc: Thung lũng 
Silicon]
(Kiêm nhiệm) 
Mitsubishi Corporation (Châu 
Mỹ), SVP, Khối Máy móc Cơ khí

Kurahashi Masatsugu
Giám đốc Khu vực, Indonesia
(Kiêm nhiệm) 
Giám đốc của PT. Mitsubishi 
Corporation Indonesia
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Chi nhánh 
Surabaya, PT. Mitsubishi 
Corporation Indonesia

Yamasaki Nodoka
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, 
Bộ phận Phân phối Ngành hàng 
Thiết yếu

Tsukamoto Kotaro
Công ty Metal One Corporation

Nakanishi Katsuya
Tổng Giám đốc Điều hành Khu 
vực, Khu vực Trung Đông & 
Trung Á

Nishizawa Jun
Phó Giám đốc Tác nghiệp Bộ 
phận, Bộ phận Kinh doanh Khí 
thiên nhiên

Nakamura Tatsuo
Công ty Mitsubishi Motors 
Corporation

Takeuchi Osamu
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, 
Bộ phận Hóa chất Thông dụng B

Nishio Kazunori
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, 
Bộ phận Bán lẻ

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
(Kiêm nhiệm) 
Tổng giám đốc, Văn phòng Liên 
lạc Vientiane

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) * Để chỉ thành viên Hội đồng quản trị

Phó Giám đốc Cấp cao

Giám đốc Điều hành
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Doanh thu Và Lợi nhuận [IFRS]
Doanh thu 7.635,2 yên 7.669,5 yên 6.925,6 yên

Lợi nhuận gộp 1.186,0 1.209,9 1.098,9
Lợi nhuận ròng (Lỗ ròng) chia theo 
các chủ sở hữu của Công ty mẹ 361,4 400,6 -149,4

Lợi nhuận ròng (Lỗ ròng) chia theo 
các chủ sở hữu của Công ty mẹ trên 
mỗi cổ phiếu (pha loãng) (yên)

218,80 245,83 -93,68

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở 
hữu ROE (%) 7,5 7,5 -2,9

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ROA (%) 2,3 2,5 -0,9

Tình hình Tài chính [IFRS]
Tổng tài sản 15.901,1 16.774,4 14.916,3
Phần vốn cổ đông chia theo các chủ 
sở hữu của Công ty mẹ 5.067,7 5.570,5 4.592,5

Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu chia theo 
các chủ sở hữu của Công ty mẹ (yên) 3.074,03 3.437,75 2.898,23

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

Dòng tiền
Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh 381,6 798,3 700,1

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -300,5 -154,9 -503,9

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 81,1 643,4 196,2

*  Các tỷ lệ chi trả cổ tức cho các năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 được tính toán dựa trên lợi nhuận ròng của 
Mitsubishi Corporation theo Nguyên tắc kế toán Mỹ (U.S. GAAP).

Cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (cho năm đó, 
tính theo yên) 68 70 50

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 25 28 −

Tháng 3 
năm 2016

Tháng 3 
năm 2016

Tháng 3 
năm 2015

Tháng 3 
năm 2015

Tháng 3 
năm 2014

Tháng 3 
năm 2014

Tóm tắt Thông tin Phân khúc (Năm Tài chính Kết thúc vào Ngày 31 tháng 3 năm 2016) [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 chủ sở hữu.
*Lợi nhuận ròng (Lỗ ròng) ở đây là biểu thị lợi nhuận ròng (Lỗ 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 Khối Ngành hàng 

Thiết yếu

Doanh thu 57,0 tỷ 154,2 tỷ 1.368,5 tỷ 700,9 tỷ 777,6 tỷ 1.302,1 tỷ 2.562,8 tỷ

Lợi nhuận gộp 36,1 tỷ 61,8 tỷ 35,4 tỷ 139,1 tỷ 198,0 tỷ 112,6 tỷ 505,0 tỷ
Lợi nhuận từ đầu tư theo 
phương pháp vốn chủ sở hữu 29,5 tỷ 17,5 tỷ -4,0 tỷ -278,9 tỷ 25,1 tỷ 15,4 tỷ 20,2 tỷ

Lợi nhuận ròng (Lỗ ròng) 32,5 tỷ 40,3 tỷ -9,8 tỷ -360,7 tỷ 62,2 tỷ 30,5 tỷ 73,5 tỷ

Tổng tài sản 1.006,8 tỷ 870,3 tỷ 2.036,2 tỷ 3.557,9 tỷ 1.726,9 tỷ 870,5 tỷ 3.169,3 tỷ

Số nhân viên 1.568 1.620 1.639 11.620 9.716 7.152 31.105

Mitsubishi Corporation và các Công ty con 

Đơn vị: tỷ yênNhững điểm nhấn về Tài chính
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Doanh thu
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*Lợi nhuận ròng (Lỗ ròng) ở đây là biểu thị lợi nhuận ròng (Lỗ 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 lệ chi trả cổ tức cho các năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 được tính toán dựa trên lợi nhuận ròng của Mitsubishi Corporation theo Nguyên tắc kế toán Mỹ (U.S. GAAP).
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Khối Dịch vụ Kinh doanh

(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016)Các công ty con và Công ty Liên kết chính

<Các công ty con>

Công ty MC Data Plus, Inc. (Nhật Bản) 74,40 Dịch vụ Đám mây, Dịch vụ phân tích dữ liệu tổng hợp (Big 
data), v.v...

Công ty iVision Shanghai Co., Ltd. (Trung Quốc) 51,00 Tư vấn, phát triển các hệ thống giải pháp kinh doanh, bảo 
trì và vận hành hệ thống IT, v.v...

<Các công ty liên kết/ liên doanh theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty Tata Consultancy Services Japan, 
Ltd. (Nhật Bản) 49,00 Giải pháp công nghệ thông tin trong kinh doanh, dịch vụ tích 

hợp hệ thống, dịch vụ quản lý IT và tiếp thị sản phẩm, v.v...

Công ty SIGMAXYZ Inc. (Nhật Bản) 33,30 Các dịch vụ tư vấn kinh doanh

Công ty Infosec Corporation (Nhật Bản) 40,00 Nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp trong lĩnh vực bảo mật 
thông tin

<Các công ty con>

Công ty Diamond Generating Corporation (Mỹ) 100,00 Nhà sản xuất điện độc lập

Công ty Diamond Transmission Corporation 
Limited (Anh) 100,00 Kinh doanh truyền tải điện

Công ty Diamond Generating Europe 
Limited (Anh) 100,00 Nhà sản xuất điện độc lập

Công ty Diamond Generating Asia, Limited 
(Hồng Kông) 100,00 Nhà sản xuất điện độc lập

Công ty DGA Ho Ping B.V. (Hà Lan) 100,00 Nhà sản xuất điện độc lập

Công ty DGA Ilijan B.V. (Hà Lan) 100,00 Nhà sản xuất điện độc lập

Công ty Mitsubishi Corporation Power Ltd. 
(Nhật Bản) 100,00 Nhà sản xuất điện độc lập

Công ty Mitsubishi Corporation Machinery, 
Inc. (Nhật Bản) 100,00 Xuất nhập khẩu và giao dịch trong nước các thiết bị trong 

nhà máy
Công ty Mitsubishi Corporation Power 
Systems, Inc. (Nhật Bản) 100,00 Dịch vụ hậu mãi cho nhà máy điện ở Nhật Bản

Công ty MC Retail Energy Co., Ltd. (Nhật Bản) 84,00 Bán lẻ điện năng

Công ty TRILITY GROUP PTY LTD (Úc) 60,00 Kinh doanh Nước

Công ty MCKG Port Holding Corporation 
(Nhật Bản) 60,00 Quản lý đầu tư trong kinh doanh cảng biển

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>

Công ty Chiyoda Corporation (Nhật Bản) 33,73 Kinh doanh kỹ thuật nhà máy

Công ty Swing Corporation (Nhật Bản) 33,33 Kinh doanh Nước

Công ty ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, 
S. de R.L. de C.V. (Mexico) 50,00 Nhà sản xuất điện độc lập

Công ty Lithium Energy Japan (Nhật Bản) 41,94 Sản xuất và bán pin Lithium-Ion

<Các công ty con>
Công ty Alternative Investment Capital Ltd. 
(Nhật Bản) 51,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư, v.v...)

Công ty Diamond Realty Investments, Inc. 
(Mỹ) 100,00 Đầu tư bất động sản

Công ty Diamond Realty Management Inc. 
(Nhật Bản) 100,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty Healthcare Management Partners, 
Inc. (Nhật Bản) 66,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty MC Asset Management Holdings, 
LLC. (Mỹ) 100,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty MC Aviation Partners Americas Inc. 
(Mỹ) 100,00 Kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý máy bay

Công ty MC Aviation Partners Inc. (Nhật 
Bản) 100,00 Kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý máy bay

Công ty MC Engine Leasing Limited (Anh) 80,00 Kinh doanh cho thuê động cơ máy bay

Công ty MC Asset Management Americas 
Ltd. (Mỹ) 100,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Môi giới)

Công ty MCAP Europe Ltd. (Ireland) 100,00 Kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý máy bay

Công ty Mitsubishi Corporation Asset 
Management Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Môi giới, v.v...)

Công ty Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Nhật 
Bản) 100,00 Kinh doanh logistics tổng hợp, vận tải liên hợp quốc tế, 

kinh doanh kho bãi
Công ty Mitsubishi Corporation Urban 
Development, Inc. (Nhật Bản) 100,00 Phát triển & vận hành cơ sở thương mại

Công ty Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. 
(Nhật Bản) 51,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty MCUBS MidCity Inc. (Nhật Bản) 33,15 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty MCUBS Japan Advisors Inc. (Nhật 
Bản) 51,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty New Century Insurance Co., Ltd. 
(Béc-mu-đa, Lãnh thổ hải ngoại của Anh) 100,00 Kinh doanh bảo hiểm

Công ty Seto Futo Co., Ltd. (Nhật Bản) 64,30 Kinh doanh cảng đến hàng khô cồng kềnh, kinh doanh kho 
bãi

Công ty TorreyCove Capital Partners LLC 
(Mỹ) 82,44 Cố vấn và Tư vấn Đầu tư

Công ty MC Asset Management Europe 
Limited (Anh) 100,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý tài sản/môi giới)

Công ty Double Bridge Infrastructure Inc. 
(Nhật Bản) 100,00 Kinh doanh quản lý quỹ cơ sở hạ tầng

Công ty DBI Management Inc. (Nhật Bản) 100,00 Kinh doanh quản lý quỹ cơ sở hạ tầng

Công ty Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. 
(Singapore) 100,00 Logistics vận tải hàng khô cồng kềnh

Công ty MC Asset Management Asia 
Limited (Hồng Kông) 100,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Môi giới, v.v...)

Công ty MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. 
(Myanmar) 45,50 Đơn vị vận hành sân bay

Tên công ty
Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính

Tên công ty
Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính

Tên công ty
Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính
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Tên công ty
Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính

Tên công ty
Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính

Tên công ty
Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính

<Các công ty con>

Công ty Metal One Corporation (Nhật Bản) 60,00 Phân phối/vận hành sản phẩm thép

Công ty Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (Singapore) 100,00 Công ty con hợp nhất trong giao dịch nguồn tài nguyên 

khoáng sản
Công ty Mitsubishi Corporation RtM Japan 
Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Công ty giao dịch nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với 

Nhật Bản

Công ty Triland Metals Ltd. (Anh) 100,00 Môi giới hàng hóa trên Sàn Giao dịch Kim loại Luân Đôn 
(LME)

Công ty Mitsubishi Development Pty Ltd (Úc) 100,00 Đầu tư, sản xuất và bán than đá và các nguồn khoáng sản 
khác

Công ty M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100,00 Công ty vận hành nguồn tài nguyên khoáng sản ở Mỹ La-
tinh

Công ty MC Resource Development Ltd. 
(Anh) 100,00 Đầu tư vào công ty Anglo American Sur, S.A. (Chile)

Công ty JECO Corporation (Nhật Bản) 70,00 Công ty đầu tư vào mỏ đồng Escondida ở Chile

Công ty MC Copper Holdings B.V. (Hà Lan) 100,00 Công ty đầu tư vào mỏ đồng Los Pelambres ở Chile

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty Iron Ore Company of Canada 
(Canada) 26,18 Khai thác, xử lý và bán quặng sắt

Công ty JECO 2 Ltd. (Anh) 50,00 Công ty đầu tư vào mỏ đồng Escondida ở Chile

Công ty Mitsubishi Corporation Exploration 
Co., Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Công ty thăm dò và phát triển dầu khí 

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty Astomos Energy Corporation (Nhật 
Bản) 49,00 Nhập khẩu, giao dịch, phân phối trong nước và kinh doanh 

LPG

Công ty Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) 25,00 Sản xuất và kinh doanh LNG ở Brunei

Công ty Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore) 39,40 Công ty cổ phần công ty PT Medco Energi Internasional 
(Indonesia)

Công ty Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. 
(Úc) 50,00 Phát triển và kinh doanh các nguồn tài (LNG, LPG, 

condensate và dầu thô) ở Úc

<Các công ty con>
Công ty Mitsubishi Corporation Technos 
(Nhật Bản) 100,00 Bán máy công cụ và cơ khí công nghiệp

Công ty MSK Farm Machinery Corporation 
(Nhật Bản) 100,00 Bán và bảo dưỡng các dụng cụ và máy cơ khí nông 

nghiệp

Công ty Nikken Corporation (Nhật Bản) 100,00 Cho thuê và bán máy móc xây dựng và các thiết bị khác

Công ty MC Machinery Systems, Inc. (Mỹ) 100,00 Bán và bảo dưỡng máy công cụ và cơ khí công nghiệp

Công ty MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Thái Lan) 100,00 Xuất khẩu và bán thang máy

Công ty Diamond Star Shipping Pte. Ltd. 
(Singapore) 100,00 Sở hữu và cho thuê tàu thuyền

Công ty P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95,00 Bán trả góp ô tô

Khối Kim khí

Khối Máy móc Cơ khí

Công ty MC Aviation Corporation (Nhật 
Bản) 100,00 Bán và kinh doanh tiếp thị cho các sản phẩm hàng không 

thương mại

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty AJIL Financial Services Company 
(Ả Rập Xê-út) 20,00 Kinh doanh cho thuê tổng hợp

Công ty Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. 
(Liên thành phố) (Thổ Nhĩ Kỳ) 35,80 Kinh doanh cho thuê ô tô

Công ty Marunouchi Capital Inc. (Nhật Bản) 85,10 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty Mitsubishi Auto Leasing Holdings 
Corporation (Nhật Bản) 50,00 Cho thuê và bán trả góp xe chở hành khách và xe thương 

mại
Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance 
Company Ltd. (Nhật Bản) 20,00 Cho thuê, bán trả góp, và các hoạt động tài chính khác

Công ty Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. 
(Nhật Bản) 40,28 Là chủ sở hữu và là đơn vị vận hành các tàu chở hàng khô 

cồng kềnh và tàu chở xe thuần túy

Công ty TES Holdings Limited (Anh) 35,00 Kinh doanh bán phụ tùng động cơ và bảo trì động cơ máy 
bay

Công ty AGP Corporation (Nhật Bản) 26,81 Cung cấp điện dưới đất cho sân bay, bảo trì trang thiết bị 
sân bay, sản xuất và bán xe đẩy đồ ăn

Công ty MC Pavilion Alternative Investment 
Co., Ltd. (Hàn Quốc) 50,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Tư vấn đầu tư)

Công ty One Rock Capital Partners, LLC. 
(Mỹ) 40,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty Ant Capital Partners Co., Ltd. (Nhật 
Bản) 39,60 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

Công ty AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50,00 Kinh doanh quản lý tài sản (Quản lý đầu tư)

<Các công ty con>

Công ty Angola Japan Oil Co., Ltd. (Nhật Bản) 65,70 Thăm dò, phát triển và sản xuất dầu ở Angola

Công ty Cordova Gas Resources Ltd. 
(Canada) 67,50 Thăm dò, phát triển và sản xuất khí đá phiến ở Canada

Công ty Cutbank Dawson Gas Resources 
Ltd. (Canada) 100,00 Công ty đầu tư kinh doanh khí đá phiến ở Canada

Công ty Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. 
(Malaysia) 100,00 Công ty đầu tư cho việc phát triển thượng nguồn, trung nguồn 

(dự án Malaysia II) và dự án GTL (Khí ga hóa lỏng) tại Malaysia
Công ty Diamond Gas Netherlands B.V. (Hà 
Lan) 80,00 Công ty cổ phần dự án Malaysia III

Công ty Diamond Gas Niugini B.V. (Hà Lan) 100,00 Thăm dò và phát triển hy-đrô các-bon ở Papua New Guinea

Công ty Diamond Gas Operation Co., Ltd. 
(Nhật Bản) 100,00 Đại lý kinh doanh LNG và nhà cung cấp thông tin về khí 

thiên nhiên và các dữ liệu công nghiệp liên quan khác

Công ty Diamond Gas Sakhalin B.V. (Hà Lan) 100,00 Công ty cổ phần dự án Sakhalin II ở Nga

Công ty Diamond LNG Canada Ltd. (Canada) 100,00 Phát triển dự án LNG ở miền tây Canada

Công ty Diamond Resources (Canning) PT (Úc) 100,00 Thăm dò và phát triển dầu và khí thiên nhiên ở Úc

Công ty Diamond Resources (Fitzroy) PT (Úc) 100,00 Thăm dò và phát triển dầu và khí thiên nhiên ở Úc

Công ty MCX Exploration (USA) LLC (Mỹ) 100,00 Thăm dò, phát triển và sản xuất dầu và khí thiên nhiên

Công ty MI Berau B.V. (Hà Lan) 56,00 Công ty cổ phần dự án Tangguh ở Indonesia

Công ty Mitsubishi Corporation Energy Co., 
Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Tiếp thị và bán các sản phẩm dầu mỏ

Khối Kinh doanh Năng lượng
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Công ty KIBIKASEI Co., Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Tiếp thị nguyên liệu thô tổng hợp và nhựa

Công ty Chuo Kagaku Co., Ltd. (Nhật Bản) 60,59 Sản xuất hộp nhựa đựng thực phẩm

Công ty KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. 
(Nhật Bản) 100,00 Sản xuất màng phim và hóa chất

Công ty Mitsubishi Shoji Chemical Corp. 
(Nhật Bản) 100,00 Tiếp thị dung môi, sơn, tráng nhựa, silicon

Công ty Mitsubishi International 
PolymerTrade Corporation (Mỹ) 100,00 Bán hóa chất đặc biệt và nhựa thông dụng

Công ty Mitsubishi Corporation Life 
Sciences Limited. (Nhật Bản) 100,00 Công ty chủ quản có tài sản trong ngành công nghiệp phụ 

gia thực phẩm
Công ty Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. 
(Nhật Bản) 100,00 Sản xuất chất làm ngọt, thực phẩm y tế, gia vị và thành 

phần chức năng
Công ty KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. 
(Nhật Bản) 100,00 Sản xuất chiết xuất nấm men và thành phần chức năng

Công ty MC Food Specialties Inc. (Nhật 
Bản) 100,00 Sản xuất gia vị, phụ gia thực phẩm, v.v...

Công ty Mitsubishi International Food 
Ingredients, Inc. (Mỹ) 100,00 Bán phụ gia thực phẩm (chất làm ngọt, thành phần chức 

năng, v.v...)

Công ty Chuo Kasei Co., Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Tiếp thị các sản phầm hóa chất

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty Exportadora de Sal, S.A de C.V. 
(Mexico) 49,00 Sản xuất muối

Công ty Metanol de Oriente, METOR, S.A. 
(Venezuela) 25,00 Sản xuất methanol

Công ty NIHON TRINIDAD METHANOL 
(Nhật Bản) 50,00 Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh liên quan đến methanol

Công ty Fosfatos del Pacifi co S.A. (Peru) 21,00 Khai thác quặng phốt pho / Sản xuất gạch

Công ty UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. 
(Nhật Bản) 49,00 Sản xuất oxy già

Công ty TOSOH-HELLAS AI.C. (Hy Lạp) 35,00 Sản xuất nguyên liệu thô pin

Công ty DM Color Mexicana S.A. de C.V. 
(Mexico) 35,00 Sản xuất hợp chất nhựa và chất tạo màu

Công ty Rimtec Corporation (Mỹ) 49,00 Sản xuất các hợp chất PVC

Công ty Amfi ne Chemical Corporation (Mỹ) 40,00 Sản xuất chất ổn định và phụ gia cho nhựa

Công ty Liling Fine Chemicals Co., Ltd. 
(Trung Quốc) 29,78 Sản xuất theo hợp đồng các chất bán thành phẩm nông 

hóa và các hoạt chất
Công ty Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. 
(Ấn Độ) 20,00 Sản xuất theo hợp đồng các chất bán thành phẩm nông 

hóa và các hoạt chất
Công ty IFFCO-MC CROP SCIENCE 
PRIVATE (Ấn Độ) 49,00 Tiếp thị hoá chất nông nghiệp

Công ty FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 
UK Limited (Anh) 20,00 Sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm dược sinh học

Công ty FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 
U.S.A., Inc. (Mỹ) 20,00 Sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm dược sinh học

Công ty Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Tây 
Ban Nha) 30,00 Sản xuất tartrate

Công ty SPDC Ltd. (Nhật Bản) 33,34 Đầu tư và kinh doanh dầu mỏ và hóa chất dầu mỏ

Công ty Meiwa Corporation (Nhật Bản) 33,05 Công ty thương mại

Công ty P.T. Berlian Sistem Informasi 
(Indonesia) 90,00 Dịch vụ IT

Công ty Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. 
Bhd. (Malaysia) 52,00 Phân phối ô tô

Công ty The Colt Car Company Ltd. (Anh) 100,00 Phân phối ô tô

Công ty Spitalgate Dealer Services Ltd. (Anh) 100,00 Bán trả góp ô tô

Công ty MMC Car Poland Sp. z o.o. (Ba Lan) 100,00 Phân phối ô tô

Công ty MCE Bank GmbH (Đức) 100,00 Bán trả góp ô tô

Công ty MC Automobile (Europe) N.V. (Hà 
Lan) 100,00 Kinh doanh lĩnh vực liên quan đến ô tô

Công ty MC Factoring Rus LLC. (Nga) 100,00 Bán trả góp ô tô

Công ty Zao MC Bank Rus (Nga) 100,00 Bán trả góp ô tô

Công ty Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thái 
Lan) 88,73 Phân phối ô tô

Công ty Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thái 
Lan) 93,50 Bán trả góp ô tô

Công ty Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Úc) 100,00 Phân phối ô tô

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>
Công ty P.T. Krama Yudha Tiga Berlian 
Motors (Indonesia) 40,00 Phân phối ô tô

Công ty P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha 
Indonesia (Indonesia) 40,00 Sản xuất ô tô

Công ty P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors 
and Manufacturing (Indonesia) 32,28 Sản xuất, phân phối động cơ ô tô và phụ tùng kim loại tấm

Công ty P.T. Krama Yudha Ratu Motor 
(Indonesia) 31,00 Lắp ráp ô tô

Công ty Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. 
(Việt Nam) 41,20 Lắp ráp và phân phối ô tô

Công ty MMC Ukraine LLC. (Ukraine) 60,00 Phân phối ô tô

Công ty MMC Rus LLC. (Nga) 49,00 Phân phối ô tô

Công ty MMC Chile S.A. (Chile) 40,00 Phân phối ô tô

Công ty MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41,00 Phân phối ô tô

Công ty Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. 
(Thái Lan) 27,50 Sản xuất ô tô

Công ty Isuzu Motors International Operations 
(Thailand) Co., Ltd. (Thái Lan) 30,00 Xuất khẩu và bán ô tô

Công ty Isuzu Motors India Pvt Ltd (Ấn Độ) 38,00 Sản xuất và phân phối ô tô

<Các công ty con>
Công ty Mitsubishi Shoji Agri-Service 
Corporation (Nhật Bản) 100,00 Tiếp thị phân bón hóa học

Công ty MC Ferticom Co., Ltd. (Nhật Bản) 72,83 Sản xuất phân bón hóa học

Công ty Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. 
(Nhật Bản) 100,00 Tiếp thị nguyên liệu thô tổng hợp và nhựa

Khối Hóa chất
Tên công ty

Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính

34



Công ty Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., 
Ltd. (Trung Quốc) 20,00 Dược phẩm và vật tư y tế

Công ty Himaraya Co., Ltd. (Nhật Bản) 20,02 Bán lẻ trang thiết bị thể thao

Công ty Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Nhật Bản) 38,98 Sản xuất, kinh doanh thịt và các loại thực phẩm chế biến

Công ty Kadoya Sesame Mills, Inc. (Nhật Bản) 26,35 Sản xuất, kinh Doanh dầu mè và mè

Công ty Kanro Co., Ltd. (Nhật Bản) 30,59 Sản xuất và bán bánh kẹo

Công ty Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Nhật Bản) 48,41 Vận tải biển và kinh doanh kho bãi

Công ty Lawson, Inc. (Nhật Bản) 33,50 Chuỗi cửa hàng tiện lợi nhượng quyền thương hiệu LAWSON

Công ty Life Corporation (Nhật Bản) 23,51 Chuỗi cửa hàng hệ thống siêu thị

Công ty Matsutani Chemical Industry Co., 
Ltd. (Nhật Bản) 30,00 Chế biến tinh bột

Công ty MCC Development Corporation (Mỹ) 30,00 Công ty chủ quản của các công ty bê tông trộn sẵn

Công ty Mitsubishi Cement Corporation (Mỹ) 28,71 Sản xuất và tiếp thị xi măng

Công ty Sinopharm Group Beijing Huahong 
Co., Ltd. (Trung Quốc) 20,00 Dược phẩm và vật tư y tế

Công ty Olam International Limited (Singapore) 20,00 Nuôi, thu mua, chế biến và bán sản phẩm nông nghiệp

Công ty Mitsubishi Corporation Financial & 
Management Services (Japan) Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Kế toán, tài chính và dịch vụ ngoại hối, kiểm soát tín dụng 

và tư vấn quản lý 
Công ty MC Finance & Consulting Asia Pte 
Ltd (Singapore) 100,00 Dịch vụ tài chính và ngân quỹ

Công ty Mitsubishi Corporation Finance PLC 
(Anh) 100,00 Dịch vụ tài chính và ngân quỹ

Công ty MC Finance Australia Pty Ltd (Úc) 100,00 Dịch vụ tài chính và ngân quỹ

Công ty Human Link Corporation (Nhật Bản) 100,00 Dịch vụ thuê ngoài vận hành nhân viên và tư vấn 

Công ty Mitsubishi Corporation Insurance 
Co., Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ và đại lý cho bên mời thầu 

bảo hiểm nhân thọ, và tư vấn quản lý rủi ro

Công ty MC Communications Inc. (Nhật Bản) 100,00 Dịch vụ đại lý quảng cáo, sản xuất video, sản xuất WEB, sản 
xuất thủ công/tài liệu quảng cáo khác nhau, quản lý sự kiện

Công ty MC Facilities Co., Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Dịch vụ quản lý cơ sở; dịch vụ hỗ trợ hoạt động văn phòng

Công ty TechnoAssociates, Inc. (Nhật Bản) 51,00 Dịch vụ tư vấn & tiếp thị

Công ty Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Nhật Bản) 67,00 Xử lý thông tin, nhập dữ liệu, thực hiện DTP và dịch vụ lưu 
trữ trên máy chủ

Công ty Human Link Asia Pte. Ltd. 
(Singapore) 100,00 Dịch vụ giải pháp nhân sự toàn diện

Bộ phận Nhân viên Doanh nghiệp

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 con 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
184 223 97 192 151 75 255 7 13 45 1.242

<Các công ty con>

Công ty Agrex do Brasil S.A. (Brazil) 81,54 Giao Nhận và Kinh Doanh ngũ cốc

Công ty Agrex, Inc. (Mỹ) 100,00 Thu mua & Phân phối Ngũ cốc và Hạt có dầu

Công ty Art Coffee Co., Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Thu mua & Phân phối Ngũ cốc và Hạt có dầu

Công ty Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Úc) 100,00 Khai thác, tinh chế và bán cát silica

Công ty Cermaq Group AS (Na Uy) 100,00 Nuôi, Chế biến và kinh doanh cá hồi

Công ty Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. 
(Nhật Bản) 100,00 Sản xuất và bán sỉ các sản phẩm đường

Công ty Foodlink Corporation (Nhật Bản) 99,42 Kinh Doanh thịt và các sản phẩm từ thịt

Công ty Indiana Packers Corporation (Mỹ) 80,00 Chế biến và kinh doanh thịt heo

Công ty Japan Farm, Ltd. (Nhật Bản) 70,00 Chăn nuôi gia cầm/heo, chế biến gà

Công ty MC Healthcare, Inc. (Nhật Bản) 80,00 Giải pháp quản lý bệnh viện, Phân phối thiết bị Chữa trị & Y tế

Công ty Mitsubishi Corporation Fashion Co., 
Ltd. (Nhật Bản) 100,00 Thiết kế, sản xuất và bán quần áo

Công ty Mitsubishi Shoji Construction 
Materials Corporation (Nhật Bản) 100,00 Tiếp thị vật liệu xây dựng

Công ty Mitsubishi Shoji Packaging 
Corporation (Nhật Bản) 92,15 Bán và tiếp thị sản phẩm/hệ thống đóng gói & sản phẩm từ giấy

Công ty Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Nhật Bản) 62,00 Bán sỉ các loại thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh 
và thực phẩm để nguội, v.v...

Công ty Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Nhật Bản) 59,81 Sản xuất tinh bột ngô và các sản phẩm chế biến liên quan

Công ty Nippon Care Supply Co., Ltd. (Nhật Bản) 74,78 Cho thuê và bán các thiết bị và mặt hàng chăm sóc điều dưỡng

Công ty Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Nhật Bản) 64,46 Kinh Doanh xay xát bột mì

Công ty Nosan Corporation (Nhật Bản) 100,00 Sản xuất và tiếp thị thức ăn chăn nuôi

Công ty Princes Limited (Anh) 100,00 Sản xuất các sản phẩm thực phẩm và nước giải khát

Công ty Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Úc) 100,00 Tiếp thị ngũ cốc, sản xuất và tiếp thị thức ăn gia súc

Công ty Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99,80 Nuôi, Chế biến và kinh doanh cá hồi

Công ty TH Foods, Inc. (Mỹ) 53,16 Sản xuất bánh gạo

Công ty Toyo Reizo Co., Ltd. (Nhật Bản) 81,92 Chế biến và kinh doanh các sản phẩm thủy sản

<Các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần>

Công ty KFC Holdings Japan, Ltd. (Nhật Bản) 35,25 Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh và các cửa hàng giao pizza 
tận nhà

• Số lượng nhân viên của công ty mẹ và tất cả các công ty con hợp nhất: 68.247   • Số lượng nhân viên của công ty mẹ nói riêng: 5.379   • 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.

Khối Ngành hàng Thiết yếu
Tên công ty

Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính

Tên công ty
Quyền biểu 
quyết (%) Lĩnh vực kinh doanh chính
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