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Công ty Mitsubishi Corporation

Công ty Mitsubishi Corporation (MC) phát triển 
và điều hành việc kinh doanh trên hầu hết tất cả 
các lĩnh vực công nghiệp, bao gồm tài chính công 
nghiệp, năng lượng, kim khí, máy móc cơ khí, hóa 
chất, và nhu yếu phẩm thường ngày. Các hoạt 
động hiện tại của MC đang mở rộng vượt xa các 
hoạt động thương mại truyền thống của công ty 
gồm đầu tư và quản trị kinh doanh đa dạng hóa 
lĩnh vực từ việc phát triển các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, sản xuất hàng hoá công nghiệp, bán 
lẻ, năng lượng mới, cơ sở hạ tầng, kinh doanh sản 
phẩm tài chính và ngành nghề công nghệ mới. Với 
hơn 200 văn phòng và công ty con tại khoảng 90 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và một 
mạng lưới khoảng 1.300 công ty thuộc tập đoàn, 
MC sở hữu hệ thống nhân viên đa quốc gia với 
hơn 70.000 người.

Giới thiệu
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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

“Shoki Hoko”

Liêm chính và Công 
bằng

“Shoji Komei”

Mở rộng Kinh doanh, 
Hiểu biết Toàn cầu

“Ritsugyo Boeki”

Ba Triết lý Kinh doanh 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 triết lý 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 Triết lý Kinh doanh cũng được dùng làm nền tảng cho 
nguyên tắc quản lý của tập đoàn Mitsubishi. Hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực kinh doanh và được thống nhất bởi truyền thống 
và triết lý chung, các công ty thuộc tập đoàn Mitsubishi luôn tiếp 
tục phát triển trên tinh thần cạnh tranh thân thiện đầy mạnh mẽ.

(Cách lý giải hiện nay về Ba Triết lý Kinh doanh đã được các công ty thuộc tập đoàn Mitsubishi 
tán thành tại cuộc họp định kỳ hàng tháng vào tháng Một năm 2001.)

Triết lý Doanh nghiệp – Ba Triết lý Kinh doanh
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Từ khi thành lập đến những năm 1970
Công ty Mitsubishi Shoji được thành lập vào năm 
1954, và cũng trong năm đó Mitsubishi Shoji đã được 
niêm yết trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán Tokyo 
và Osaka. Năm 1967, công ty thông báo kế hoạch 
quản lý đầu tiên của mình. Năm 1968, công ty cam kết 
thực hiện một dự án lớn tại 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 
“Chiến lược Doanh nghiệp Trung kỳ đến năm 2012”, trong 
đó nhắm đến việc tăng cường nền tảng quản lý dựa trên 
sự đa dạng của các mô hình kinh doanh. Tháng Năm năm 
2013 chúng tôi đưa ra “Hướng Chiến lược Mới - Vạch 
ra con đường mới hướng đến sự tăng trưởng bền vững” 
vào 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 kỳ 
đến 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.

Lịch sử Doanh nghiệp
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Mỹ Latinh & 
Vùng Caribe

17 Văn phòng và Công ty con
114 Công ty tập đoàn

Ngày nay, rất khó để dự đoán việc kinh doanh trong tương 
lai sẽ trở nên thế nào khi môi trường kinh doanh toàn cầu 
ngày càng phức tạp. Điều này đặc biệt đúng vì có liên 
quan đến tiến bộ công nghệ, yếu tố phát triển nhanh và 
không liên tục. Vì vậy, MC đang tìm cách tăng cường giá 
trị doanh nghiệp của mình bằng cách hướng nhiều nguồn 
lực quản lý hơn vào các công ty con hợp nhất và chuyển 
sang quản lý kinh doanh nhiều hơn. Khi sự chuyển đổi này 
phát triển, MC sẽ cần đáp ứng nhanh chóng với những 
thay đổi trong môi trường kinh doanh nhằm nâng cao 
năng lực toàn diện của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn 
MC và tận dụng tốt hơn các cơ hội kinh doanh mới.

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 1.300 công ty tập đoàn ở khoảng 90 

quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Văn phòng và công 
ty con ở mỗi khu vực hợp tác với nhiều công ty kinh doanh 
để thúc đẩy cộng tác với các công ty có tầm ảnh hưởng ở 
địa phương, phát triển những cơ hội kinh doanh mới và tiên 
phong cung cấp thông tin sớm nhất để hỗ trợ việc quản 
lý của MC. Các Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực được 
phân công phụ trách bảy vùng trọng điểm: Bắc Mỹ, Mỹ 
Latinh & Vùng Caribe, Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông & 
Trung Á, Đông Á và Châu Á & Châu Đại Dương. Các Tổng 
Giám đốc Điều hành Khu vực này đưa ra nhiều giải pháp 
cho các vấn đề thường gặp ở từng khu vực và dẫn đầu việc 
phát triển kinh doanh xuyên quốc gia hoặc khu vực.

Khi MC chuyển hướng sang quản lý kinh doanh, chúng 
tôi sẽ tăng cường mạng lưới toàn cầu của mình và nỗ lực 
cải thiện giá trị doanh nghiệp 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 1.300 công ty, tập đoàn ở khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

(Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2018)

Vị trí các Cơ sở hoạt động của MC
Nhật Bản
Sapporo
Sendai
Nagoya
Niigata
Toyama
Shizuoka
Osaka
Takamatsu
Hiroshima
Fukuoka
Naha

Bắc Mỹ
New York
Seattle
Thung lũng Silicon
Los Angeles
Houston
Washington, D.C.
Dallas
Boston
Tucson
Vancouver
Toronto
Thành phố Mexico

Querétaro

Mỹ Latinh & Vùng 
Caribe
Thành phố Guatemala
Thành phố Panama
Quito
Lima
Santa Cruz
Bogotá
Santiago
Caracas
Asunción
Buenos Aires
São Paulo
Rio de Janeiro
Santos
Paranagua
Havana

Châu Âu
London
Madrid
Paris
Brussels
Amsterdam

Düsseldorf
Frankfurt
Berlin
Milan
Oslo
Prague
Stockholm
Warsaw
Bucharest
Belgrade
Athens
Sofi a
Mát-xcơ-va
Vyksa
Vladivostok
Yuzhno-Sakhalinsk
Kiev
Almaty

Châu Phi
Johannesburg
Dakar
Casablanca
Abidjan
Algiers
Lagos

Tunis
Maputo
Nairobi
Addis Ababa
Dar es Salaam

Trung Đông & 
Trung Á 
Istanbul
Ankara
Ashgabat
Tashkent
Navoiy
Dubai
Cairo
Tel Aviv
Ramallah
Amman
Riyadh
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
Kuala Lumpur
Singapore
Phnom Penh
Viêng Chăn
Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Jakarta
Surabaya
Bandar Seri Begawan
Manila
Melbourne
Sydney
Perth
Mount Waverley
Auckland
Seoul
Kwangyang
Pohang

Bắc Mỹ
18 Văn phòng và Công ty con

223 Công ty tập đoàn
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Trụ sở 
chính

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

4 Công ty tập đoàn

Châu Âu
29 Văn phòng và Công ty 

con
233 Công ty tập đoàn

Châu Phi
12 Văn phòng và Công ty con

5 Công ty tập đoàn

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

231 Công ty tập đoàn

Đông Á
26 Văn phòng và Công ty con

82 Công ty tập đoàn

Nhật Bản
25 Văn phòng và Công ty con

355 Công ty tập đoàn

Trụ sở chính: Tokyo
Số lượng văn phòng ở Nhật Bản: 25
(bao gồm 14 văn phòng chi nhánh)
Số lượng văn phòng và công ty con ở nước ngoài: 184
(bao gồm 38 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 2018. Bao gồm các công ty liên kết mà 
công ty con thực hiện quy trình kế toán tổng hợp (bao gồm 46 công ty con 
khu vực cùng công ty con khác có thực hiện thủ tục kế toán tổng hợp)

*  46 công ty con khu vực cùng công ty con khác không thuộc số lượng công 
ty tập đoàn được liệt kê theo khu vực trên bản đồ

Số lượng các công ty tập đoàn: 1.293
(848 công ty con hợp nhất và 445 công ty liên kết theo 
phương pháp vốn cổ phần)

Các Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực của MC / Giám đốc Chức 
năng Doanh nghiệp, Chiến lược Khu vực Nhật Bản

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 
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018)

Khối Môi trường Toàn 
cầu & Kinh doanh Cơ 

sở Hạ tầng

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
Bộ phận Nhân viên 

Chiến lược
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
253 210 94 177 161 75 261 16 46 1.293

• Số lượng nhân viên của công ty mẹ và tất cả các công ty con hợp nhất: 77.476 • Số lượng nhân viên của công ty mẹ nói riêng: 6.129 • Các công ty liên kết với các công ty con có bao gồm trong số lượng các công ty con hợp nhất và các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần.
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Tầm nhìn doanh nghiệp của Tập đoàn MC
Tập đoàn MC sẽ đem đến sự tăng trưởng bền 
vững bằng cách đáp ứng nhu cầu xã hội

Tập đoàn MC đặt mục tiêu đem đến sự tăng trưởng bền vững bằng cách thích ứng với 
những thay đổi trong môi trường kinh doanh và đáp ứng nhu cầu xã hội trong việc xem 
xét phù hợp với Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Để đạt 
được mục tiêu này, Tập đoàn MC sẽ dựa vào ba thế mạnh cốt lõi, cụ thể là năng lực 
tổng hợp để có góc nhìn toàn diện về công nghiệp, tầm nhìn xa để xác định những hạt 
giống tăng trưởng mới và kỹ năng thực hiện để ươm mầm các hạt giống đó.

Đồng thời tạo ra giá trị kinh tế, giá trị môi trường và giá 

trị xã hội thông qua các ngành kinh doanh của chúng tôi

Sứ mệnh & Triết lý doanh nghiệp

●  “Ba Triết lý Kinh doanh” đóng vai trò triết lý cốt lõi của Tập đoàn MC và củng cố cam kết của tập 
đoàn về thực tiễn kinh doanh công bằng, có trách nhiệm và toàn cầu.

●  Bằng cách đóng góp năng lực tổng hợp của mình, Tập đoàn MC phấn đấu đáp ứng nhu cầu xã 
hội và kỳ vọng của các bên liên quan nhờ tạo ra đồng thời giá trị kinh tế, xã hội và môi trường.

Khả năng thích ứng

●  Tập đoàn MC tự hào trong việc thích nghi với thế giới không ngừng phát triển, dự đoán và thích 
ứng với những thay đổi về bối cảnh địa chính trị, kinh tế và công nghiệp, hai yếu tố kinh tế và công 
nghiệp đang ngày càng được thúc đẩy bởi những đổi mới trong công nghệ.

Chiến lược tăng trưởng hợp nhất

●  Tập đoàn MC bao gồm khoảng 1.300 doanh nghiệp, khi Tập đoàn MC thực hiện tăng thu nhập 
hợp nhất của các doanh nghiệp đó, tập đoàn vẫn duy trì cam kết công bằng trong việc phát triển 
giá trị doanh nghiệp cá nhân của họ, đồng thời tạo ra ba giá trị.

●  Bằng cách tận dụng chuyên môn đa dạng trong toàn bộ mạng lưới các công ty tập đoàn và hơn 
150 Đơn vị Kinh doanh, MC sẽ tiếp tục đổi mới và truyền cảm hứng cho các ngành công nghiệp 
toàn cầu.

●  MC sẽ tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách tích cực phân bổ các nguồn lực quản lý 
dựa trên mức độ tham gia trong từng doanh nghiệp. Những khoản đầu tư tăng trưởng khá lớn là 
cam kết trên toàn công ty để phát triển các yếu tố định hướng thu nhập thế hệ tiếp theo.

●  Tập đoàn MC tận tụy bồi dưỡng cho các chuyên gia quản lý chất lượng cao nhất, các nhà lãnh 
đạo có nền tảng đạo đức với tầm nhìn xa để xác định hạt giống tăng trưởng mới và kỹ năng thực 
hiện để ươm mầm chúng.

●  Bất kể thế giới của chúng ta phát triển thế nào, vẫn sẽ luôn có cơ hội để cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống. Sự nhận thức này là nền tảng 
cho chiến lược tăng trưởng hợp nhất của MC.
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Phòng Kiểm toán 
Nội bộ
Phòng Chiến lược 
Doanh nghiệp & Kế 
hoạch

Văn phòng thành 
viên Hội đồng Kiểm 

toán & Giám sát

Ủy ban Quản 
trị, Bổ nhiệm 
& Bồi thường

Chủ tịch kiêm 
Tổng Giám 
đốc Điều 

hành
Thành viên Hội 
đồng Kiểm toán 

& Giám sát

Đại hội Cổ đông Ủy ban Điều 
hành

Hội đồng 
Kiểm toán & 

Giám sát

Ban Giám đốc

Ủy ban Cố 
vấn Quốc 

tế

Ủy ban Chiến lược Kinh 
doanh
Cuộc họp Chiến lược 
quản lý
Ủy ban Đầu tư
Ủy ban Pháp quy

Ủy ban Phát triển bền vững 
& Trách nhiệm Xã hội của 
Doanh nghiệp
Ủy ban Phát triển Nguồn 
Nhân lực
Ủy ban Cung cấp Thông tin
Ủy ban AI / IoT

Tổng Giám đốc 
Pháp chế

* Cấu trúc Tổ chức của trụ sở chính

Văn phòng Tổng Giám đốc Điều 
Hành Khối Môi trường Toàn cầu 
& Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng

Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Môi trường Toàn cầu & 
Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng

Bộ phận Kinh doanh Môi 
Trường

Bộ phận Năng lượng mới và 
Phát Điện

Bộ phận Kinh doanh Cơ sở 
hạ tầng

Văn phòng Tổng Giám đốc 
Điều Hành khối Tài Chính Công 
nghiệp, Logistics & Phát triển 

Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Tài Chính Công nghiệp, 
Logistics & Phát triển

Bộ phận Tài chính Tài sản & 
Đầu tư

Bộ phận Kinh doanh Bất động 
sản

Bộ phận Kinh doanh Logistics

Văn phòng Tổng Giám đốc Điều 
Hành Khối Kinh doanh Năng 
lượng

Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Kinh doanh Năng lượng

Bộ phận Nguồn năng lượng 
(Châu Á Thái Bình Dương)

Bộ phận Nguồn năng lượng 
(Châu Mỹ, Châu Âu và Trung 
Đông)

Bộ phận Kinh doanh Dầu mỏ & 
Các-bon

Văn phòng Tổng Giám đốc Điều 
Hành Khối Kim khí

Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Kim khí

Bộ phận Kinh doanh Kim khí

Bộ phận Kinh doanh Nguồn 
Khoáng sản

Bộ phận Đầu tư Nguồn Tài 
nguyên Khoáng sản

Văn phòng 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

Văn phòng Tổng Giám đốc Điều 
Hành Khối Hóa chất

Phòng Hành chính Quản trị 
Khối Hóa Chất

Phòng Phát triển Kinh doanh 
Mới

Bộ phận Hóa dầu

Bộ phận Hóa chất Cơ bản

Bộ phận Khoa học Đời sống

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 Hàng Tiêu dùng Thiết 
yếu

Bộ phận Hàng Thực phẩm tươi 
sống

Bộ phận Nguồn Ngành hàng 
Thiết yếu

Sơ đồ Tổ chức (Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2018)

Phòng Hành chính Quản trị 
Doanh Nghiệp
Phòng Pháp lý
Phòng Truyền thông Doanh 
Nghiệp
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 lý Đầu tư Kinh 
doanh
Phòng phụ trách tính Bền vững 
Doanh Nghiệp

Phòng Quản Trị Kế toán
Phòng Tài chính
Phòng Tài chính Cấu trúc, Cố 
vấn Mua bán & Sáp nhập
Phòng Quan hệ với Nhà đầu tư
Phòng Kế hoạch IT
Phòng Dịch vụ IT

Bộ phận Nhân viên Chiến lược

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

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
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Công ty AAguas/ CAPAg ty Ag ty A

(Chile)((C

Côngg tytyg tyng tông tCônCôn smission Corpo (DTC)orporation (DTCorporation (DT

Công ty ElectroRouteouou

Công ty Calik EnerjiCôngCông erjierjig ty Calik Eg ty Calik E

Công ty TCV Stevedoring SteV Stey y CC nnôô nngng ng 
Company S.A.pp nyny AS.AS.A

Nha)(Tây Ba ha)ha)an Nan NNN

tar)(Q(Q(QQatQat(Qata(Qatar)r)

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 các FPSO 
để phát triển các mỏ dầu và khí ở tầng nước siêu 
sâu được thuê bởi Petrobras, công ty dầu quốc 
gia Brazil. Ba FPSO đang hoạt động có thời hạn 
20 năm với công suất khoảng 150.000 bbl/ngày.

Kinh doanh thuê tàu FPSO (Brazil)
Thuê, Vận hành và Bảo trì FPSO đối với các Mỏ 
dầu siêu sâu

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 tám nhà 
máy phát điện chạy bằng khí và hai nhà máy 
chạy bằng sức gió. DGC cũng đã đầu tư vào 
công ty kinh doanh phân phối điện. DGC hiện 
đang nắm giữ khoảng 2.400MW công suất 
sản xuất điện trên cơ sở vốn chủ sở hữu.

Công ty Diamond Generating 
Corporation (DGC) (Mỹ)

Phát triển Kinh doanh Điện ở Châu 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 hợp tác chặt chẽ 
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 đang nắm giữ khoảng 
900MW công suất sản xuất điện trên cơ sở 
vốn chủ sở hữu.

Năm 2016, MC đã đầu tư vào Nexamp, một 
công ty phát điện năng lượng mặt trời dạng 
phân phối tại Mỹ.
Ngành kinh doanh điện năng lượng mặt trời 
dạng phân phối đã thu hút được nhiều sự chú 
ý do các quy định môi trường chặt chẽ hơn và 
lợi ích của hình thức kinh doanh này sẽ làm 
giảm chi phí về năng lượng cho người dùng 
cuối.

Công ty Diamond Generating 
Europe (DGE) (Vương quốc Anh)

Phát triển kinh doanh Điện ở Châu Âu và 
Trung Đông

Công ty Nexamp (Mỹ)
Kinh doanh năng lượng mặt trời dạng 
phân phối

©SBM  Offshore

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.  

Công ty South Staffordshire (SS)
(Vương quốc Anh)
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.

Tàu điện ngầm Doha 
Metro (Qatar)

Hệ thống tàu điện ngầm hoàn toàn tự động 
đầu tiên ở nước Qatar – Đang xây dựng
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Khối Môi trường Toàn cầu & 
Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng

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 xây dựng một xã 

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

triển các cơ chế, các 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 các nguồn tài nguyên ít hơn.

Với ba bộ phận (Bộ phận Kinh doanh Môi Trường, Bộ phận Năng lượng mới và Phát 

Điện và Bộ phận Kinh doanh Cơ sở hạ tầng), Khối Môi trường Toàn cầu & Kinh doanh 

Cơ sở Hạ tầng 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 ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và đảm 

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

lượng tái tạo hoặc hydro và năng lượng thế hệ sau. 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

Phát triển Kinh doanh pin/ kinh doanh phát điện theo nhu cầu, cũng như Kinh doanh 
liên quan đến Môi trường và Năng lượng mới

Bộ phận Năng lượng 
mới và Phát Điện

Phát điện ở Nhật Bản và ở Nước ngoài/ Bán lẻ điện ở Nhật Bản/ Phát điện tại chỗ 
(Trong phạm vi nhà máy)/ Truyền tải điện ở Nước ngoài/ Xuất khẩu và Nhập khẩu 
các thiết bị phát điện và truyền tải điện

Bộ phận Kinh doanh 
Cơ sở hạ tầng

Xuất khẩu Thiết bị liên quan đến Nước, Giao thông vận tải, Cơ sở hạ tầng công 
nghiệp năng lượng và các ngành kinh doanh có liên quan

Nhà sản xuất pin số lượng lớn 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” của Mitsubishi 
Motors, pin còn đang được cấp đến nhiều nhà sản xuất ô 
tô châu Âu.

Công ty Lithium Energy Japan (Nhật Bản)

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 hợp tác chặt chẽ với 
các đối tác địa phương để phát triển việc kinh doanh 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. DGA hiện đang nắm giữ khoảng 1.150MW công suất sản 
xuất điện tính theo vốn chủ sở hữu.

Công ty Diamond Generating Asia (DGA)
(Hồng Kông)

Phát triển kinh doanh Điện ở Châu Á và Châu Đại Dương
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Dự án này sẽ là dự án phát triển khu đô 
thị hỗn hợp hiện đại quy mô lớn đầu tiên 
của Myanmar với tổng diện tích sàn hơn 
200.000m2, bao gồm xây dựng khu văn 
phòng, nhà ở, khu thương mại, khách sạn và 
những phân khu khác. MC sẽ cung cấp cơ sở 
hạ tầng đô thị với giá trị gia tăng cao nhằm 
mục tiêu đóng góp nhiều hơn vào sự phát 
triển nhanh chóng ở Myanmar.

Phát triển đô thị quy mô lớn (Myanmar)

Trung tâm Yoma ở Yangon
Dự án Landmark ở Myanmar

Công ty One Rock Capital quản lý một loạt các 
quỹ có tổng giá trị lên tới 1,396 tỷ Đô la Mỹ với 
đối tượng chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và 
lớn ở Bắc Mỹ. Quỹ hướng đến việc gia tăng giá 
trị đầu tư của mình bằng cách tận dụng kinh 
nghiệm của các chuyên gia quản lý quỹ cũng 
như chuyên môn về lĩnh vực công nghiệp và 
mạng lưới kinh doanh toàn cầu của MC.

Quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân (Mỹ)

Công ty One Rock Capital 
Partners
Quỹ mua lại hướng tới các đối tượng chủ yếu 
là các doanh nghiệp vừa và lớn ở Bắc Mỹ

Công ty DIAMOND REALTY INVESTMENT (DRI) là 
công ty đầu tư chủ động chuyên phát triển các loại 
bất động sản Nhà ở dành cho nhiều hộ gia đình, 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 khoảng hơn 
120 dự án với tổng chi phí đầu tư vượt 4 tỷ Đô la 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 

Năm 2002, MCUBS đạt được thoả thuận quản lý tài sản với 
công ty Japan Retail Fund Investment Corporation hình thành 
nên 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 vào năm 2007, thành lập Quỹ tín thác 
đầu tư bất động sản (REIT) công nghiệp đầu tiên của Nhật Bản. 
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, 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 
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Khối Tài Chính Công Nghiệp, 
Logistics & Phát triển

Khối Tài Chính Công nghiệp, Logistics & Phát triển tiến hành kinh doanh ở bốn lĩnh 

vực: Ngân hàng Thương mại, Cho thuê, Bất động sản & Phát triển Đô thị và Logistics.

Ngoài 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, Khối Tài Chính 

Công nghiệp, Logistics & Phát triển còn tận dụng khả năng tài chính của mình, bao 

gồm chuyên môn quản lý tài sản của MC, để xây dựng danh mục tối ưu nhằm tối đa 

hóa giá trị doanh nghiệp.

Bộ phận Tài chính Tài 
sản & Đầu tư

Đầu tư và quản lý Quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân/ Kinh doanh cho thuê tổng 
hợp, ô tô, máy bay và các ngành kinh doanh cho thuê khác

Bộ phận Kinh doanh Bất 
động sản

Các dự án phát triển khu đô thị hỗn hợp/ Phát triển bất động sản thương mại/ Kinh 
doanh liên quan đến bất động sản bao gồm quản lý quỹ bất động sản/ Đầu tư và 
vận hành cơ sở hạ tầng

Bộ phận Kinh doanh 
Logistics

Kinh doanh logistics tổng hợp/ Vận hành tàu chở hàng rời/ Kinh doanh tái bảo 
hiểm/ Phát triển kinh doanh mới

(Hình ảnh CG)

Được thành lập năm 1954, MCLOGI là công ty logistics toàn cầu 
hoạt động tại Nhật Bản, Trung Quốc, các khu vực khác của Châu 
Á cũng như Châu Âu và Châu Mỹ. MCLOGI tận dụng các chức 
năng và chuyên môn chuyên biệt của MC được tích lũy thông qua 
những khách hàng tiêu biểu trong ngành may mặc, ô tô và các 
lĩnh vực khác, để cung cấp cho khách hàng những giải pháp vượt 
xa khuôn khổ logistics thông thường.

Kinh doanh Logistics Tổng hợp (Nhật Bản)

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

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

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 lập ra 
một quỹ thứ hai của mình và tiếp tục nỗ lực gia 
tăng giá trị cho các khoản đầu tư thông qua việc 
tận dụng kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực và 
mạng lưới 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 công ty vừa và 
lớn ở Nhật Bản

13



zuelanezuzuVenene

Công ty CIMA RGY, LP.IMA ENERGY, CIMA ENERGY, y A

arrafGGaGa afaf

LNG Qalhatalhatalhat

Angola
Kimberley

KangeaneannnKangKang

Bruneiii

MyannmaranMyMy

.

Công ty Astomos Energy Corporation được thành lập năm 2006 
gồm thành viên là công ty Mitsubishi Liquefi ed Petroleum Gas 
Co. thuộc MC Group Company, và công ty Idemitsu Gas and 
Life Co., Ltd thuộc Idemitsu Kosan Group Company. Astomos 
là một trong những doanh nghiệp chuyên về khí dầu mỏ hoá 
lỏng (LPG) lớn nhất thế giới, và đảm trách khoảng 25% 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 máy 
nước nóng 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 lớn nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh LPG

Cameron LNG là một dự án nhằm hoá lỏng và 
xuất khẩu khí thiên nhiên sản xuất tại Mỹ, nơi 
mà nguồn cung cấp khí đốt đã tăng lên do sản 
xuất khí đá phiến. Dự án có công suất sản xuất 
thương mại 12 triệu tấn khí thiên nhiên hoá 
lỏng (LNG) mỗi năm, một phần ba số đó sẽ do 
MC đảm trách, dự kiến bắt đầu xuất khẩu vào 
năm 2019. Cameron LNG sẽ bổ sung nguồn 
LNG ở Trung Đông và Đông Nam Á và góp 
phần hướng tới cung cấp năng lượng ổn định.

Kinh doanh 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

MC hợp tác với Encana tích cực tham gia vào việc 
phát triển khí đá phiến tại nguồn tài nguyên độc đáo 
hàng đầu ở Montney, một khu vực được xác nhận có 
nguồn tài nguyên khổng lồ và khả năng cạnh tranh 
về chi phí. MC đang có kế hoạch xuất khẩu khí sản 
xuất tại Montney đến các thị trường ở Đông Á, bao 
gồm cả Nhật Bản, dưới dạng LNG, ngoài ra còn tiếp 
thị trong nước ở Bắc Mỹ.

Dự án Sản xuất và Phát triển khí thiên nhiên (Canada)

Dự án Phát triển khí đá phiến Montney
Sản xuất và Phát triển khí đá phiến ở Canada
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Khối Kinh doanh Năng lượng
Khối Kinh doanh Năng lượng tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm 

nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với thời đại. Các lĩnh vực kinh doanh chính 

của chúng tôi bao gồm khí đốt tự nhiên, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu thô, sản 

phẩm dầu mỏ, vật liệu và sản phẩm các-bon, và khí hóa lỏng (LPG). Mục tiêu của 

chúng tôi là giúp cung cấp nguồn cung năng lượng ổn định cần thiết cho cuộc sống 

hàng ngày của chúng ta.

Trong khi duy trì mối quan hệ tin tưởng với khách hàng và đối tác tại các nước sản 

xuất dầu mỏ trong nhiều năm qua, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào việc cung 

cấp nguồn năng lượng ổn định và bền vững thông qua việc mở rộng chuỗi giá trị kinh 

doanh khí tự nhiên tại Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Úc, nơi chúng tôi đã đạt được những 

thành tựu nhất định, đồng thời tăng cường năng lực kinh doanh toàn cầu của mình tập 

trung tại Singapore.

Công ty Mitsubishi Corporation Energy được 
thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2015 với 
mục tiêu tập trung nguồn lực kinh doanh các sản 
phẩm xăng dầu trong nước mà trước đó còn kinh 
doanh phân tán giữa Mitsubishi Corporation, 
MITSUBISHI SHOJI SEKIYU CO., LTD. và MC 
Energy, Inc. thành một công ty hợp nhất. Với 
phạm vi rộng các sản phẩm xăng dầu của công 
ty mới này bao gồm xăng, dầu hỏa, dầu khí, dầu 
nhiên liệu, nhựa đường và dầu nhờn giúp làm tốt 
hơn lĩnh vực phân phối (hạ nguồn) trong chuỗi 
công nghiệp dầu mỏ.

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

Công ty Mitsubishi Corporation 
Energy Co., Ltd.
Cung cấp ổn định các sản phẩm dầu mỏ.

Dự án Donggi-Senoro (DSLNG) là dự án 
LNG đầu tiên trên thế giới do các công ty 
châu Á thực hiện và không có sự tham gia 
của một công ty dầu khí lớn nào ở phương 
Tây. Có sự tham gia của các công ty từ Nhật 
Bản, Indonesia, Hàn Quốc. Là cổ đông lớn 
nhất, MC giữ vai trò lãnh đạo trong dự án này, 
trong đó khâu sản xuất và bán khí thiên nhiên 
hoá lỏng (LNG) và condensate đồng hành 
được thực hiện từ năm 2015.

Ngành Hóa lỏng và kinh doanh 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

Bộ phận Nguồn năng lượng Châu 
Á Thái Bình Dương / Châu Mỹ, 
Châu Âu và Trung Đông 

Thăm dò, phát triển & sản xuất dầu thô và khí thiên nhiên; Sản xuất, 
vận chuyển và kinh doanh LNG; Đại lý nhập khẩu cho khách hàng 
tại Nhật Bản

Bộ phận Kinh doanh Dầu mỏ & 
Các-bon

Mua bán dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm nhiên liệu sinh học, 
vật liệu các-bon và các sản phẩm các-bon. Hỗ trợ quản lý các khoản 
đầu tư kinh doanh (Mitsubishi Corporation Energy, Astomos Energy, 
v.v...) và mở rộng kinh doanh phân phối
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Bắt đầu từ việc tham gia đầu tư vào mỏ 
Escondida, mỏ đồng lớn nhất thế giới, vào năm 
1988, MC đã vững vàng từng bước mở rộng 
tài sản đồng ở Chi-lê và Peru. Năm 2011, MC 
cũng gia nhập công ty Anglo American Sur S.A. 
(AAS), 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 thành lập công ty Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI) vào tháng 4 năm 2013, 
đưa nó trở thành trung tâm kinh doanh tài nguyên 
khoáng sản toàn cầu. Có trụ sở đặt tại Singapore, nơi 
tập trung nhiều thông tin thị trường và các nguồn nhân 
lực, RtMI nỗ lực nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của khách hàng và nắm bắt nhu cầu ở các thị 
trường đang phát triển, đặc biệt là Châu Á.

Kinh doanh Tài nguyên Khoáng sản (Singapore)

Công ty Mitsubishi Corporation 
RtM International Pte. Ltd. (RtMI)
Kinh doanh các nguồn tài nguyên khoáng sản (Nguyên 
liệu hợp kim đen và kim loại màu) trên nền tảng toàn cầu

Được thành lập năm 1971, công ty Triland 
Metals Ltd. là một trong những thành viên hoạt 
động lâu đời nhất của LME (Sàn Giao dịch Kim 
loại Luân Đôn). Với các văn phòng tại London, 
New York, Singapore và Tokyo, công ty Triland 
Metals chuyên cung cấp một loạt sản phẩm riêng 
biệt cho thị trường hàng kim loại toàn cầu. Các 
sản phẩm bảo đảm chuyên nghiệp này giúp bảo 
vệ khách hàng chống lại rủi ro biến động giá kim 
loại. Ngày nay, khả năng tạo lập thị trường, dịch 
vụ môi giới và huy động vốn riêng cùng với nguồn 
khách hàng toàn cầu mạnh mẽ của Triland đang 
bù đắp và bổ sung thêm giá trị cho bộ phận kinh 
doanh tài nguyên khoáng sản của MC.

Kinh doanh Kỳ hạn Kim loại (Vương quốc Anh)

Công ty Triland Metals Ltd.
Thành viên của LME
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Công ty MM & KENZAI CorporationyC

Công ty Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 

Clermont

n Ulann

Công ty Metal One Service Center Holdings Corporation CônCôn

Kinh doanh Than mỡ (Úc)

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

Công ty BMA sản xuất ra khoảng 60 triệu 
tấn mỗi năm và là một trong những nhà 
cung cấp than cốc cứng lớn nhất thế giới. 
Công ty Mitsubishi Development Pty Ltd 
(MDP) thực hiện kinh doanh than mỡ 
thông qua công ty BMA, cùng với công ty 
BHP.

Công ty Metal One Corporation (Metal One) 
được thành lập năm 2003, do MC và công ty 
Nissho Iwai Corporation (nay là công ty Sojitz 
Corporation) đồng sở hữu. Với hơn 140 công ty 
con và công ty liên kết trên toàn thế giới, công 
ty Metal One tạo ra một chuỗi giá trị kết nối các 
nhà sản xuất thép và khách hàng bằng cách 
cung cấp các dịch vụ tổng hợp bao gồm phân 
phối, lưu kho, gia công và sản xuất bên cạnh 
việc bán sản phẩm thép.

Kinh doanh Thép (Nhật Bản)

Công ty Metal One Corporation
Công ty đi đầu trong Chuỗi giá trị sản phẩm thép

Khối Kim khí
Khối Kim khí tham gia phát triển thương mại, kinh doanh và đầu tư vào các nguồn tài 

nguyên khoáng sản và sản phẩm thép. Hàng hóa bao gồm các sản phẩm thép như 

tấm và lá, nguyên liệu hợp kim đen như than mỡ và quặng sắt, và các kim loại màu 

như đồng và nhôm. Qua việc đánh giá chính xác nhu cầu của khách hàng trong từng 

phân đoạn và điều hành các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với thị trường toàn cầu, 

chúng tôi đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và giá trị kinh doanh của mình. Bằng cách 

đó, chúng tôi có thể cung cấp cho thị trường toàn cầu với nguồn cung ổn định, bền 

vững các nguồn tài nguyên khoáng sản và sản phẩm kim loại chất lượng cao, đồng 

thời giúp xã hội trên toàn thế giới phát triển thịnh vượng.

Bộ phận Kinh doanh 
Kim khí

Bán, phân phối và gia công sản phẩm thép/Phát triển các dự án về thép

Bộ phận Kinh doanh 
Nguồn Khoáng sản

Sản phẩm kinh doanh bao gồm 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

Đầu tư vào các nguồn tài nguyên khoáng sản như than mỡ, đồng, quặng sắt, than 
nhiệt, nhôm và uranium
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Công ty MC Macg ty MC Machinery Systems, Inc.g ty MC Mac

Công ty MC Automobile (Europe) NV(E(E(Euro(Euro

Công ty MCE BE Bank GmE B

tyCông ty MC Autos del Peru S.A.tyCônCôn

hile S.A.Công ty MMMMC ChiMMC ChiMMMM

Công tyCC g ty MMg ty MC M
Car P dnd d

Công ty 
MMC Rus LLC.

Công ty
J Bank RusJSC MC Bank RuJSC MC Bank Rus

e LLC.kraine aine 

ar Company Ltd.Công ty The Colt CarCông ty The Colt Car
e Dealer Services Ltd. Công ty Spitalgate Dealee Dealer ServDeaDea

suzu Motors India Pvt Ltd.sususuzu MotsuCông ty IsCông ty IsCông ty Isu otors India Pvtotors India Pvtt Ltd.vt Ltd. 
Công ty MitsubisMM tt levator India Pvshi Elevatoshi Elevator a Pvt. Ltd.ia Pvshi Eshi E

Công ty Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.C HD.HD.HH

& Công ty MC Lift & & 
o., Ltd.Solutions Co., LtSolutions Co., Ltolutioolutio ,

Công ty MM Cars
Myanmar Ltd.

d.Công ty GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd.d.

ông ty CônCông
Mitsubishi MM
Motors Vietnamee mmetnametnam
Co., Ltd.Ltd.Ltd.

Công ty IST Farm Machinery Co., Ltd.m m  L, LFarmFarm

g ty Hongling Financial Leasing Co., Ltd. Financial Leasingg Financial Leasing Côngg

MC đã bán xe Isuzu tại Thái Lan và xuất khẩu những xe 
đó từ Thái Lan đến hơn 100 quốc gia. Với trọng điểm là Tri 
Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 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 một trong những 
thương hiệu hàng đầu trên thị trường phương tiện chuyên 
chở dùng trong thương mại tại Thái Lan.

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

MC đã thành lập KTB vào năm 1970 với vai trò là đại lý nhập 
khẩu và bán hàng của MMC và MFTBC có trụ sở đặt tại 
Indonesia. Công ty đã góp phần giúp hình thành nên chuỗi 
giá trị ô tô mạnh mẽ gần nửa thế kỷ của MC, bao gồm việc 
kinh doanh sản xuất, bán hàng, tín dụng ô tô và bán xe cũ. 
Sau khi cơ cấu lại vào tháng 4 năm 2017, thương hiệu MMC 
hiện đang được quản lý bởi MMKSI, một công ty mới thành 
lập, trong khi đó thương hiệu Mitsubishi Fuso Truck and Bus 
là do KTB quản lý.

Kinh doanh của MMC/MFTBC ở Indonesia
Phát triển Chuỗi Giá trị Kinh doanh Ô tô

MC tiếp tục hỗ trợ ngành hàng hải bằng cách 
tận dụng ngành kinh doanh sở hữu và cho thuê 
tàu của mình để phát triển logistics vận tải toàn 
cầu hơn nữa.

Kinh Doanh Sở hữu & Cho thuê tàu
Phát triển Kinh doanh Sở hữu & Cho thuê tàu quy mô đầy đủ
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Công ty Isuzu UTE
Australia Pty Ltd.Australia Pty Ltd.Australia Pty Ltd.

Công ty Mitsubishi Corporation Technos 
Công ty MSK Farm Machinery Corporation

Công ty Japan Space Imaging Corporation
Công ty SkymatiX, Inc. 

★

★

Công ty Mitsubishi Motors Corporation

Là doanh nghiệp 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 241 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

Khối Máy móc Cơ khí
Khối máy móc cơ khí đảm nhận việc kinh doanh nhiều máy móc trên 4 lĩnh vực chính 

bao gồm: máy móc công nghiệp, đóng tàu, quốc phòng, vũ trụ, xe có động cơ. Chúng 

tôi kinh doanh máy móc công cụ, máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng, thiết bị khai 

thác mỏ, thang máy và thang cuốn, tàu biển, thiết bị hàng không vũ trụ, ô tô và các 

ngành kinh doanh khác.

Việc tận dụng kiến thức chuyên môn và mạng lưới toàn cầu rộng khắp trong các lĩnh 

vực giúp chúng tôi kết nối với các khách hàng, các nhà sản xuất và các đối tác, đồng 

thời chúng tôi cũng tích cực thay đổi để thích ứng với sự biến động trong môi trường 

kinh doanh và phát triển các hoạt động của mình trên toàn thế giới.

Thêm vào đó, chúng tôi cũng đang tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động kinh doanh 

hiện nay thông qua việchuy động nguồn lực vào chuỗi giá trị dài hạn trải dài từ khâu 

bán hàng, tài chính đến phân phối và đầu tư kinh doanh trên diện rộng. 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 
Cơ khí Công nghiệp

Bán và kinh doanh bảo dưỡng thang máy, thang cuốn, máy móc công cụ, máy 
móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng và thiết bị khai thác mỏ/ Cho thuê máy móc

Bộ phận Kinh doanh 
Tàu biển & Hàng không

Các giao dịch về tàu biển, tàu chở LNG/LPG (khí thiên nhiên hóa lỏng/khí hóa 
lỏng), tàu chuyên dùng cho các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi, 
thiết bị hàng hải, v.v...; tài chính; sở hữu tàu và dịch vụ quản lý tàu/ Bán thiết bị liên 
quan đến quốc phòng/ 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)

19



Công ty Rimtec Corporation

CC Europe BB.V. B

Công ty Tartaros GonzalororortarrtarC alo Castello SLalo Castello SL

Công ty Deccan Fine Chemicals (Indan Fineneông ty Deccan Fông ty Deccan Feccaneccan ia) Ltd.di

yCông ty MC Food SpecialtiesCô g tyng tyông ty
d.(China) Co., Ltd.d.

Công ty Liling Fine Chemicals Co., Ltd.g Fine Chemicalg Fine Chemical

Công ty Sorini-Towa Berlian Corporindo

Công ty PT. Fermentectechtec

ng ty Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,n Ln LCôngông imimtiotioCô y p ,

Công ty PT. Centram

Công ty Mitsubishi International Food Ingredients, Insubishi International Food Ingredients, Inc.tsubishi International Food Ingredients, In

Công ty FUJIFILM DiosFUJIFIFU ILM DILM D synthsy
Biotechnologies UK Limitednologieno es UK es UK mitedmitedoo

Công ty FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.UJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.UJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.JJ

Công ty Mitsubishi International PolymerTrade Corporatiotsubishi International PolymerTrade Corporitsubishi International PolymerTrade Corpororationoratioratrat
ng ty Amfine Chemical CorporationCông ty Ang ty A ne Chene Che

ông ty DM Color MexicanaDD canacanaty iixicxicMMCông ty Dông ty D
S.A. de C.V.CCde CCC.V.C.V.S.A. deS.A. de

Công ty CGCL

ông tyông ty TOSOH-HEông t SHELLAS HELLAS 

Công CIENCE PRIFFCO-gg y g tg PRIVAPRg ty IFg ty IF O-MC CROP SCO-MC CROP SC VATEVA

Corporation

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)

Công ty 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

20



Công ty Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited

Công ty Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.g y jy j

Công ty Kohjin Life Sciences Co., Ltd.g y jy j

Công ty Mitsubishi Shoji Chemical Corp.g y j p

Công ty KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.g yy

Công ty Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.g y pg y p

Công ty KIBIKASEI Co., Ltd.g yg y ,

Công ty MC Ferticom Co., Ltd.LLg yy

Công ty UBE-MC Hydrogen Peroxide Ltd.g y y gy

Khối Hóa chất
Khối Hóa chất hoạt động trong ba phân khúc kinh doanh: Hóa dầu, như nhựa, uretan 

và cao su tổng hợp; Hóa chất cơ bản bao gồm muối công nghiệp, nguyên liệu thô 

nhựa PVC và hạt nhựa, methanol, amoniac, ethanol, phân bón và các sản phẩm chức 

năng; và Khoa học Đời sống, bao gồm khoa học thực phẩm, dược phẩm, hóa chất 

nông nghiệp và nguyên liệu thô cho mạ sơn. Nhiều mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống 

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

nghiệp hóa chất. Tận dụng những đặc điểm độc đáo của ngành này để bổ sung các 

liên kết mới vào chuỗi giá trị toàn cầu, chúng tôi có thể cung cấp đa dạng sản phẩm 

giúp mọi người tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bộ phận Hóa dầu Nguyên liệu thô cạnh tranh cho các sản phẩm hóa dầu, như olefi n và dẫn xuất của 
chúng, hóa chất thơm, nhựa, uretan, cao su tổng hợp, v.v...

Bộ phận Hóa chất Cơ 
bản

Muối công nghiệp, nguyên liệu thô nhựa PVC và hạt nhựa, methanol, amoniac, 
ethanol, phân bón, các sản phẩm chức năng, v.v...

Bộ phận Khoa học Đời 
sống

Khoa học thực phẩm, dược phẩm, hóa chất nông nghiệp, nguyên liệu thô cho 
mạ sơn, v.v...

Nhiều sản phẩm của công ty Chuo Kagaku được 
sử dụng trong đời sống hằng ngày, bao gồm khay 
đựng thịt hoặc 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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Công ty PT Emina Cheese Indonesia Phô mai (Indonesia)

sin FoCôngg ty Indo Nissig ty Indo Nissi FoodsFoin

g ty Agrex Công g gCônCônCC
Brasil S.A.rasrasdo Brasil SBrasil SBBr

hânThu mua & PhânPhân

Công tyCông tCông tyty THty 
ods Inc.Foods Iods I c.c.n

Công ty MCC Development
Corporationp

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

s Exportaciones LimitadaCông ty As s Es Estillasstillas 

restal Tierra Chilena LimitadaCông ty Foreore

Công ty Muji EuropeyCông ty MCông ty oldings Ltd.

Công ty Sinopharm Group Beijing Huahong C Co., Ltd. rou td. td. rm GrGry Sinopharm Grouy Sinopharm Grouup Beijing Huahoup Beijingg Huahong Cg Huahong CCoo., Ltd. o., Ltd. 

Co., Ltd. ôngôngôCông ty AcasiaCông ty Acasia Foods CCông ty Acasia Foods Ca Foods a Foods C

Công ty Beijing Tianxingxinxinijingijing Holdings Cn Bio-Mgpg Co., LtdCopuxin gpuxin -Med Sinopharm -Med Sinopharm H tdtd Ltd., Ltd.HoHo

Công ty Freewheel Trade
and Invest 7 (Pty) Ltd.

ông ty KewpieCôô
Vietnam Co., Ltd.LtLtViVie ,

Công ty Nitto Fujiông ty Nng ty Ng yg yCônCôn
nternational VietnammmrnatrnatInn

eijing) Co., Côn o., Ltd.o., ông ty Agrex (Beông ty Agrex (Be
Công ty
Indiana

rs PackersPackers
Corporationrporarpora

ng ty CônnngCônCôn
saco Sesasa
rporationCorporationrporation

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

Sino C Htg tttyty C Hospital SeC HCông ty Sng ty S nopharm MC nopharm MC Ltd. Co., Ltd. Ltd. al Service Co.al Service Co.,
ernational Corporation Công ty Retail SSupport InterSupport Inter nonn n national Corporationational Corporation

MC Marketing & Salesarkearke Salesng & SaMMCông ty MCMMC MaMC Ma les (HK) Ltd. ales 

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 IndonesiaCC

Công ty Nissin Foods Indonesia ôôCC
Công ty PT. Kaneka Foods Indonesia ng ty Png ty P

g ty Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. ông tyg tyCôô

mited LimitemiteCông ty Lluvia LL

Công ty UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd. ôô O (TO (Tg ty UNgg ty UNIQLOg ty UNIQLO y Co., Ltd. y Co., Ltd. Cô
rabo Co., Ltd. CCông ty Thai KurCông ty Thai Kur o., Ltd. o., Ltd. rabo Courabo C

( ) p y

Công ty Asia Modified Starch Co., Ltd.CôngCông Co., LCo., L
Công ty Nissin Foods Thailand d d ilanilan

Công ty TMACTMTMg y Tôm (Thái Lan)Lanáá( )
erchandise Co., Ltd.Dia MercercCôCông ty DCông ty DCôCôông ty Dia

g yy ( ) Công ty Nissin Foodsssssssin Fossin Fo
Singaporeoreore

ty Shenyang Huamei Food Co., Ltd.enyang Huamei Food Co., Ltenyang Huamei Food Co., LtCông ty ty ,,,

ng ty Zhejiang DCông ty Zô ZhejZ o., Ltd.g Daling Seg Daling SeSeafood Cod Co., L Co., Ltood Coood Co

Công CônCôn eneng ty Asian Beg ty Asian Beest Chicken
Co., Ltd.CC td.Ltd.

Cermaq là công ty nuôi trồng, chế biến và kinh doanh cá hồi lớn 
thứ hai trên thế giới (bao gồm cá hồi trout và cá hồi coho), công ty 
sản xuất cá hồi ở Na Uy, Chi-lê và Ca-na-da với tổng sản lượng 
190.000 tấn/năm. Cermaq chế biến cá hồi hun khói, phi lê và các 
món cá hồi đặc sản khác, cung cấp các sản phẩm cá hồi chất 
lượng cao cho người tiêu dùng trên toàn 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 không cồn 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 rộng lớn hơn.

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 kỹ thuật canh tác và thu hoạch 
để đảm bảo nguồn cung liên tục cà phê chất 
lượng cao.

Olam International là một doanh nghiệp nông nghiệp hàng 
đầu hoạt động trên chuỗi giá trị tại 70 quốc gia, cung cấp 
các sản phẩm khác nhau trên 18 lĩnh vực cho hơn 16.200 
khách hàng trên toàn thế giới.
Từ việc tìm nguồn cung ứng và chế biến trực tiếp tại hầu hết 
các quốc gia sản xuất lớn, Olam đã xây dựng vị thế dẫn đầu 
toàn cầu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh của mình.
Mục đích của Olam là “Phát triển đáng tin cậy” và tạo ra 
giá trị bền vững lâu dài cho các cổ đông của mình.Năm 
2016, Fortune công nhận Olam ở vị trí thứ 23 trong danh 
sách “Thay đổi thế giới”.
MC đã mua lại 20% cổ phần của Olam vào năm 2015.

Liên doanh với công ty Daio Paper trong sản xuất, nhập khẩu 
và bán tã dùng một lần. Nhu cầu về tã em bé tăng nhanh ở 
Indonesia, nơi có hơn 4,5 triệu trẻ sơ sinh mới chào đời và trải 
qua sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Liên doanh cung cấp các 
sản phẩm chất lượng hàng đầu của Nhật Bản cho người tiêu 
dùng bằng cách sử dụng mạng lưới bán hàng của công ty Alfa 
Group, là công ty mà MC có liên kết vốn và kinh doanh.

Kinh doanh Nuôi cá hồi (Na Uy)

Công ty Cermaq Group AS
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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g ty Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. tertery y yyCôngg tyty

Công ty Riverina (Australia) Pty., Ltd.

Công ty Life Corporation 
Công ty Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.g y p

Công ty Japan Farm Holdings Inc.

ng ty Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.Côngông oo.

Công ty Loyalty Marketing, Inc.

g ty Kanro Co., Ltd. CoCoCông tyg ty o Co Cy Kany Kantyty

Công ty The Mitsuhashi Inc. 
Công ty Toyo Reizo Co., Ltd.

Công ty Salad Club, Inc.
Công ty MC Produce Co., Ltd.
Công ty JCC Co., Ltd. 
Công ty KFC Holdings Japan Ltd.

Công ty Itoham Yonekyu Holdings Inc.
Công ty Foodlink Corporation

Công ty Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd.CôCô lloN
Công ty Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd.n Mn MMMononpopoCông ty DCông ty DDaDa

Công ty Transaction Media Networks Inc.

Công ty Mitsubishi Shoji Packaging Corporationagagaag y j g g p

Công ty MC Healthcare, Inc.g y ,

Công ty d-rights Inc. 

Công ty Nippon Care Supply Co., Ltd.g y pp pp y ,p pp ygg

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

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

Công ty MC Data Plus, Inc. g y ,

Công ty Seto Futo 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

Lawson đã phát triển từ một “cửa hàng tiện lợi” để mua 
sắm nhanh chóng thành “một phần thiết yếu trong cuộc 
sống hàng ngày của mọi người.” Khi công ty mở rộng 
việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ - dịch vụ tài chính, 
chọn hàng tại cửa hàng cho người mua sắm trực tuyến, 
phục vụ cho ý thức về sức khỏe, v.v... - thì mục đích 
chính của công ty là đáp ứng nhu cầu hàng ngày của 
khách hàng trong các khu vực lân cận tại địa phương 
đồng thời thích ứng với sự thay đổi xã hội.

Kinh doanh Cửa hàng Tiện lợi (Nhật Bản)

Công ty 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 có tính 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 & phụ kiện sinh 
hoạt/thời trang, 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 
Ngành hàng Thiết yếu

Cung cấp và phân phối thực phẩm, giấy và các sản phẩm bao bì
Giải pháp quản lý bệnh viện, bán trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, kinh doanh 
cho thuê thiết bị chăm sóc điều dưỡng, v.v...

Bộ phận Hàng 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 Hàng Thực 
phẩm tươi sống

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 ngũ cốc, hạt có dầu, 
các loại dầu và chất béo, nguyên liệu thức ăn gia súc, cà phê, ca cao, mè, xi 
măng, gỗ & vật liệu nhà ở và cát silica
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Công ty Mitsubishi Corporation (MC) lấy triết lý doanh nghiệp, Ba Triết lý 

Kinh doanh, làm nền tảng cho tất cả các hoạt động của mình. Với ý nghĩ 

này, MC đã đưa ra mục đích và lý tưởng của các hoạt động trong Chuẩn 

mực Đạo đức Doanh nghiệp cùng với việc duy trì tầm quan trọng của 

việc xem xét môi trường toàn cầu và tôn trọng nhân quyền trong Điều lệ 

Môi trường và Điều lệ Xã hội. Những khái niệm này đang dẫn dắt MC tiến 

về phía trước khi công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình.

Trong “Chiến lược Doanh nghiệp Trung kỳ đến năm 2018”, MC khẳng 

định lại niềm tin của mình rằng cần tạo ra giá trị gia tăng bằng cách đồng 

thời tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và môi trường để công ty đạt được tăng 

trưởng bền vững.

Cụ thể, MC sẽ nỗ lực tạo ra các lĩnh vực kinh doanh có thể tạo ra giá trị 

cho xã hội bằng cách giải quyết các vấn đề bền vững chính thông qua các 

hoạt động kinh doanh và đóng góp cho xã hội của công ty, qua đó đảm 

bảo tăng trưởng bền vững cho công ty.

Giá trị bền vững

Các vấn đề bền vững chính (Trọng yếu)

Cơ cấu thăng chức
Ủy ban Phát triển bền vững & Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp và Ủy ban 
Đầu tư
Ủy ban Phát triển bền vững & Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp, được điều hành dưới 
sự lãnh đạo của Giám đốc Chức năng Doannh nghiệp (phụ trách phát triển bền vững doanh 
nghiệp), đồng thời có sự tham gia của các Phó Chủ tịch Điều hành, thảo luận các chính 
sách cơ bản của MC về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nói 
chung, bên cạnh các vấn đề khác. Ngoài ra, Ủy ban Đầu tư xem xét và đưa ra các quyết 
định về các khoản cho vay cá nhân và các đề xuất đầu tư từ góc độ toàn diện, không chỉ 
xem xét khía cạnh kinh tế mà còn cả khía cạnh môi trường và xã hội.

Ủy ban cố vấn Phát triển bền vững
MC đã thành lập Ủy ban cố vấn Phát triển bền vững, bao gồm các chuyên gia từ các tổ chức 
quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan có liên quan khác, và phản ánh những 
đề xuất và tư vấn từ các thành viên vào các sáng kiến bền vững của công ty và thông tin 
liên lạc với các cổ đông.

MC nhận ra rằng phản hồi của công ty đối với các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững 
toàn cầu sẽ có tác động đáng kể đến triển vọng tăng trưởng lâu dài của công ty. Do đó, 
công ty đã xác định “Chủ đề quan trọng nhất trong quá trình Tăng trưởng bền vững của 
MC” là ưu tiên công tác quản lý, và cam kết theo đuổi tăng trưởng bền vững phù hợp với 
các chủ đề này. Như một phần trong cam kết này, MC cũng đang nỗ lực đóng góp vào việc 
đạt được các SDG*.
*Các SDG là tập hợp 17 mục tiêu quốc tế được lựa chọn làm cơ sở cho nội dung Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững, 
được xem là ưu tiên toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc tổ chức vào tháng 9/2015.
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Năm 1973, MC lần đầu tiên thành lập một bộ phận riêng để điều phối các hoạt động từ 
thiện của công ty. Kể từ đó, nhân viên trên toàn thế giới của chúng tôi đã và đang tích 
cực tham gia vào những chương trình dài hạn 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 3 năm 
2018, khoảng 4.700 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

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

Chương trình Cánh cổng Nghệ thuật MC được khởi 
động vào năm 2008 để giúp các cá nhân trẻ theo đuổi 
giấc mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. MC mua rồi 
bán lại các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ 
thông qua các phiên đấu giá từ thiện mở cửa cho công 
chúng, sau đó sử dụng doanh thu từ các phiên đấu giá 
này để cấp học bổng cho các nghệ sĩ tương lai.

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 và Kenya.

Cải tạo 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, rượu vang có ga và rượu hoa 
quả do Nhà máy rượu vang Fukushima 
Ouse sản xuất

Dự án Hỗ trợ Thể thao dành cho Người khuyết tật
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Ủy ban Quản trị, Bổ nhiệm & 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, đưa 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, 

Bổ nhiệm & Bồi thường và Ủy ban Cố vấn Quốc tế). Đồng thời, MC sử dụng 

Hệ thống Giám đốc Điều hành, để quyết định và triển khai 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, đảm bảo các hoạt động kinh doanh thích 

hợp trong quản trị tập đoàn, và Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát.

Quản trị Doanh nghiệp và 
Hệ thống Kiểm soát Nội bộ

Cơ cấu Thành viên (tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2018)

 Các thành viên Bên ngoài (5):
Nishiyama Akihiko 
(Giám đốc Bên ngoài)

Oka Toshiko (Giám đốc Bên ngoài)

Saiki Akitaka (Giám đốc Bên ngoài)

Tatsuoka Tsuneyoshi (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
(Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ 
tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành)

Uchino Shuma 
(Thành viên Hội đồng Kiểm toán & 
Giám sát Cấp cao)

*Chủ tịch Ủy ban

*Chủ tịch Ủy ban

 Các thành viên nội bộ (3):

Kobayashi Ken* (Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Kakiuchi Takehiko (Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ 
tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành)

Nishiura Kanji (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ 
tịch Điều hành)

 Các thành viên Bên ngoài (8):
Giáo sư Joseph S Nye
(Giáo sư Chuyên ngành Dịch vụ của Đại học Harvard và Giáo sư của Vương 
quốc Oman (Mỹ))

Ratan N Tata (Chủ tịch của Tata Trusts (Ấn Độ))

George Yeo (Chủ tịch của Kerry Logistics Network (Singapore))

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

Niall FitzGerald KBE
(Nguyên Tổng Giám đốc Điều hành & Chủ tịch của Unilever (Ai-len))

Đại sứ Richard Armitage (Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ (Mỹ))

Saiki Akitaka (Giám đốc Bên ngoài)

Tatsuoka Tsuneyoshi (Giám đốc Bên ngoài)

Cơ cấu Thành viên (tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2018)
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MC đã thiết lập những quy định nội bộ khác nhau dựa trên Ba Triết lý Kinh 
doanh, 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 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.

Pháp quy
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Doanh thu Và Lợi nhuận [IFRS]

Doanh thu 6.925,6 yên 6.425,8 yên 7.567,4 yên

Lợi nhuận gộp 1.098,9 1.328,6 1.886,6
Lợi nhuận ròng (Lỗ ròng) chia theo 
các chủ sở hữu của Công ty mẹ -149,4 440,3 560,2
Lợi nhuận ròng (Lỗ ròng) chia theo các chủ sở hữu 
của Công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu (pha loãng) (yên) -93,68 277,16 352,44
Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở 
hữu ROE (%) -2,9 9,3 10,9

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

Tình hình Tài chính [IFRS]

Tổng tài sản 14.916,3 15.753,6 16.037,0
Phần vốn cổ đông chia theo các chủ 
sở hữu của Công ty mẹ 4.592,5 4.917,2 5.332,4
Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu chia theo 
các chủ sở hữu của Công ty mẹ (yên) 2.898,23 3.101,43 3.362,34

Dòng tiền
Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh 700,1 583,0 742,5

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -503,9 -179,6 -317,6

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 196,2 403,4 424,9Cổ tức
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (cho năm 
đó, tính theo yên) 50 80 110

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) − 29 31

Tháng 3 
năm 2018

Tháng 3 
năm 2018

Tháng 3 
năm 2017

Tháng 3 
năm 2017

Tháng 3 
năm 2016

Tháng 3 
năm 2016

Tóm tắt Thông tin Phân khúc (Năm Tài chính Kết thúc vào Ngày 31 tháng 3 năm 2018) [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 ở đây biểu thị lợi nhuận ròng chia theo các chủ sở hữu của Công ty mẹ.

Khối Môi trường Toàn Khối Môi trường Toàn 
cầu & Kinh doanh Cơ cầu & Kinh doanh Cơ 

sở Hạ tầngsở Hạ tầng

Khối Tài Chính Công Khối Tài Chính Công 
Nghiệp, Logistics & Phát Nghiệp, Logistics & Phát 

triểntriển
Khối Kinh doanh Năng Khối Kinh doanh Năng 

lượnglượng Khối Kim khíKhối Kim khí Khối Máy móc Cơ khíKhối Máy móc Cơ khí Khối Hóa chấtKhối Hóa chất Khối Ngành hàng Thiết Khối Ngành hàng Thiết 
yếuyếu

Doanh thu 85,7 tỷ 101,4 tỷ 1.239,4 tỷ 1.021,7 tỷ 876,5 tỷ 1.359,6 tỷ 2.876,4 tỷ

Lợi nhuận gộp 38,1 tỷ 49,9 tỷ 55,7 tỷ 452,8 tỷ 195,6 tỷ 116,2 tỷ 971,8 tỷ

Lợi nhuận từ đầu tư theo 
phương pháp vốn chủ sở hữu 37,3 tỷ 28,3 tỷ 44,1 tỷ 33,5 tỷ 28,8 tỷ 16,2 tỷ 23,6 tỷ

Lợi nhuận ròng 44,6 tỷ 44,2 tỷ 20,3 tỷ 261,0 tỷ 85,2 tỷ 30,6 tỷ 74,7 tỷ

Tổng tài sản 1.045,6 tỷ 814,8 tỷ 2.074,1 tỷ 3.777,3 tỷ 1.921,1 tỷ 993,7 tỷ 4.599,8 tỷ

Số nhân viên 1.716 1.482 1.774 11.474 10.180 6.869 40.512

Mitsubishi Corporation và các Công ty con 

Đơn vị: tỷ yênNhững điểm nhấn về Tài chính
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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.
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Nishiura Kanji*

Omiya Hideaki**
Chủ tịch Hội đồng quản 
trị của công ty Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd.

Kunihiro Tadashi*
Luật sư của công ty luật 
T. Kunihiro & Co., Luật sư 
đại diện

Nishiyama Akihiko**
Giáo sư của Đại học 
Ritsumeikan

Kobayashi Ken
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Uchino Shuma
Thành viên Hội đồng Kiểm 
toán & Giám sát Cấp cao

Kizaki Hiroshi

Kakiuchi Takehiko*

Saiki Akitaka**

Takayama Yasuko*

Masu Kazuyuki* Toide Iwao Murakoshi Akira Sakakida Masakazu*

Oka Toshiko**
Tổng Giám đốc Điều 
hành Tập đoàn, Oka & 
Company Ltd.

Nishikawa Ikuo*

Icho Mitsumasa*

Tatsuoka Tsuneyoshi**

(Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2018)Quản lý

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Kiểm toán & Giám sát

 * 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.
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Dữ liệu doanh nghiệp (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018)

Tên Công ty
Công ty Mitsubishi Corporation

Ngày Thành lập
Ngày 1 tháng 7 năm 1954
(Ngày đăng ký: Ngày 1 tháng 4 năm 1950)

Vốn Điều lệ
204.446.667.326 yên

Số lượng cổ phiếu đã phát hành
1.590.076.851

Công ty được niêm yết trên những sàn giao dịch chứng 
khoán dưới đây
Tokyo, Nagoya

Trụ sở chính
Tòa nhà Mitsubishi Shoji
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Nhật 
Bản*
*Văn phòng đã đăng ký của công ty chúng tôi
Tòa nhà Marunouchi Park
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Nhật 
Bản

Số lượng nhân viên
Công ty mẹ: 6.129
Công ty mẹ và tất cả các công ty con hợp nhất: 77.476

Số lượng các Công ty con hợp nhất và các Công ty liên kết 
theo phương pháp vốn cổ phần
1.293 
(Các công ty liên kết với các công ty con đã bao gồm trong số lượng các công 
ty con hợp nhất và các công ty liên kết theo phương pháp vốn cổ phần.)

Chủ tịch kiêm Tổng Giám 
đốc Điều hành
Kakiuchi Takehiko*

Phó Chủ tịch Điều hành

Okawa Kazushi
Tổng Giám đốc Điều hành Khối, Khối 
Máy móc Cơ khí

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

Nishiura Kanji*
Giám đốc Chức năng Doanh nghiệp, 
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, 
Người chịu trách nhiệm Kiểm soát 
Thương mại An ninh, Người chịu trách 
nhiệm Kiểm soát Thủ tục Thương mại 
ở Châu Á & Châu Đại Dương

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

Masu Kazuyuki*
Giám đốc Chức năng Doanh nghiệp, 
Giám đốc Tài chính -, Công nghệ 
Thông tin

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

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

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

Toide Iwao*
Giám đốc Chức năng Doanh nghiệp, 
Quản lý Đầu tư Kinh Doanh, tính Bền 
vững Doanh nghiệp, AI/IoT

Murakoshi Akira*
Giám đốc Chức năng Doanh nghiệp, 
Truyền thông Doanh Nghiệp, Nhân sự

Sakakida Masakazu*
Giám đốc Chức năng Doanh nghiệp, 
Hành chính Quản trị Doanh Nghiệp, 
Pháp lý 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc Pháp chế, Giám đốc 
Trụ sở Quản lý Khủng hoảng Khẩn 
cấp (Nhật Bản & Nước ngoài / Bệnh 
Truyền nhiễm mới, Pháp chế)

Icho Mitsumasa*
Giám đốc Chức năng Doanh nghiệp, 
Chiến lược Khu vực Nhật Bản 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Chi nhánh Kansai

Tanaka Norikazu
Tổng Giám đốc Điều hành Khối, Khối 
Kim khí

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

Phó Chủ tịch Cấp cao
Wada Koichi
Tổng Giám đốc, Chi nhánh Nagoya

Ito Katsuhiro
Chủ tịch Mitsubishi Corporation (Hong 
Kong) Ltd. 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Văn phòng Thâm 
Quyến, Công ty Mitsubishi Corporation 
(Hồng Kông) Ltd.

Ishikawa Takajiro
Được điều đến công ty Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. (Được điều đến 
công ty Mitsubishi Heavy Industries 
America, Inc. (Phó Chủ tịch Điều hành 
Cấp cao))

Hirai Yasuteru
Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, 
Khu vực Đông Á 
(Kiêm nhiệm) 
Chủ tịch Mitsubishi Corporation China 
Co., Ltd. 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Chi nhánh Bắc Kinh

Hasegawa Fuminori
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Nguồn năng lượng (Châu Á Thái 
Bình Dương)

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

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

Okahisa Yasushi
Chỉ định đặc biệt từ Tổng Giám đốc 
làm Giám đốc Chức năng Doanh 
nghiệp

Yanagihara Tsunehiko
Phó giám đốc điều hành Mitsubishi 
Corporation (Châu Mỹ) [Trụ sở làm 
việc: Thung lũng Silicon]

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
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Đầu tư Nguồn Tài nguyên Khoáng sản 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Phòng MDP

Nakanishi Katsuya
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ phận 
Sản xuất Năng lượng mới và Điện 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Phòng IPP Quốc tế, 
Bộ phận Sản xuất Năng lượng mới 
và Điện

Nishizawa Jun
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Nguồn năng lượng  (Châu Mỹ, 
Châu Âu và Trung Đông)

Nakamura Tatsuo
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Kinh doanh Ô tô

Takeuchi Osamu
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Hóa dầu 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Phòng Dự án Hóa 
dầu, Bộ phận Hóa dầu

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

Kishimoto Koji
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Khoa học Đời sống

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

Katayama Yoshinori
Tổng Giám đốc, Phòng Điều phối & 
Chiến lược Toàn cầu

Hachiya Yoshifumi
Tổng Giám đốc, Phòng Quản lý Đầu 
tư Kinh doanh

Ishimaki Hisashi
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Kinh doanh Tàu biển & Hàng 
không

Kuga Takuya
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Kinh doanh Bất động sản

Kashiwagi Yasumasa
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Hàng Thực phẩm tươi sống

Haba Hiroki
Tổng Giám đốc, Chi nhánh Houston, 
Mitsubishi Corporation (Châu Mỹ) 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Công ty Mitsubishi 
International Corporation

Saigusa Norio
Giám đốc Mitsubishi Company 
(Thailand), Ltd. 
(Kiêm nhiệm) 
Giám đốc Thai-MC Company, Limited 
(Kiêm nhiệm) 
Tổng Giám đốc, Văn phòng Liên lạc 
Vientiane

Kashiwagi Yutaka
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Kinh doanh Môi Trường

Shiobara Keiichi
Được điều đến công ty Mitsubishi 
Corporation RtM International Pte. 
Ltd. (Chủ tịch & Tổng Giám đốc Điều 
hành) 
(Kiêm nhiệm) 
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Kinh doanh Nguồn Khoáng sản

Arakawa Takeshi
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Hàng Tiêu dùng Thiết yếu

Wakabayashi Shigeru
Giám đốc Tác nghiệp Bộ phận, Bộ 
phận Kinh doanh Isuzu

Seri Koichi
Được điều đến công ty Mitsubishi 
Development Pty Ltd (Giám đốc Điều 
hành & Tổng Giám đốc Điều hành)

Kawakami Yasuhiro
Được điều đến công ty Cermaq Group 
AS (Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

Ota Kenji
Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng 
Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh 
Năng lượng

Matsunaga Aiichiro
Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, 
Khu vực Mỹ Latinh & Vùng Caribe
(Kiêm nhiệm)
Giám đốc Công ty Mitsubishi 
Corporation do Brasil, S.A. 
(Kiêm nhiệm)
Tổng Giám đốc, Văn phòng Liên lạc 
Asuncion

Giám đốc Điều hành

* Để chỉ thành viên Hội đồng 
quản trị

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

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

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

https://www.mitsubishicorp.com/global
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