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เรียน ทุกทานใน Mitsubishi Electric Group

Mitsubishi Electric Group ไดกำหนด “จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบ” ภายใต 
“คานิยมของเรา (Our Values)” อันเปนคานิยมที่พนักงานแตละคนยึดถือรวมกันอยางเทา
เทียม โดยเราปฏิญาณวา “เราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมถึงบรรทัดฐานของสังคม”

ภายใตคานิยมดังกลาว เราตระหนักเปนอยางยิ ่งวา “การปฏิบัติตามจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด” เปนพื้นฐานสำหรับการคงอยูของบริษัท “การไมกระทำ
การใดที่เปนการขัดตอบรรทัดฐานของสังคมหรือกฎหมาย” เปนหนาที่ของเราทุกคน และ
เราตองมีคุณธรรมอยูเสมอ

อยางไรก็ตาม หลายปที ่ผานมา Mitsubishi Electric Group เผชิญหนากับการกระทำผิด
เรื�องคุณภาพสินคาหลายกรณีและสถานการณอื�น ๆ อันอาจนำมาซึ่งการสูญเสียความไว
วางใจจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เราสั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งผมและผูบริหาร
แตละทานตองยอมรับสถานการณเหลานี้อยางจริงจัง

เพื�อที่ Mitsubishi Electric Group จะสามารถคงอยูตอไปในฐานะกลุมบริษัทที่พัฒนาอยาง
ยั ่งยืน เราจำเปนตองสรางวัฒนธรรมองคกรที ่สามารถเดินหนาทำ “สิ ่งที ่ถูกตอง” ดวย
ปณิธานอันมุงมั่นและความกระตือรือรนที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื�อสิ่งที่ดีกวา หาก
ทานพบวาที ่ทำงานของทานยังมีแนวคิดหรือวัฒนธรรมที ่ใหความสำคัญกับผลกำไรหรือ
ประสิทธิภาพเหนือกวาการกำกับดูแลกิจการ (Compliance) ใหทานปรับปรุงโดยทันที

ในการปฏิบัติงานแตละวัน หากทานเกิดขอสงสัยหรือรูสึกแปลกเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ
ของที่ทำงาน ฝาย หรือแผนก หรือแมแตสิ่งที่ตัวทานเองตองปฏิบัติตามก็ตาม ขอใหทาน
ปรึกษาตอผู บังคับบัญชาของทานหรือฝายงานกำกับดูแลกิจการโดยเร็ว สำหรับผู ที ่มี
ตำแหนงในการจัดการ ขอใหทานสรางวัฒนธรรมในที ่ทำงานที ่เอื ้อใหผู ใตบังคับบัญชา
สามารถปรึกษาไดโดยไมตองลังเล และเมื�อมีการปรึกษา ขอใหทานดำเนินการรับมือเพื�อ
แกปญหาอยางจริงจัง

Mitsubishi Electric Group มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 100 ป เพื�อที่เราจะมีสวนรวมใน
การสราง “สังคมที่มีชีวิตชีวาและยั ่งยืน” สู อีก 100 ปขางหนา ขอใหเราทุก ๆ คนจุดไฟ
แหงการเปลี ่ยนแปลงในใจของแตละคนอยู เสมอและรวมสราง “New Mitsubishi 
Electric Group” ที่เปยมไปดวยจริยธรรมอันสูงสงอยางภาคภูมิใจไปดวยกัน

เคอิ อุรุมะ ประธานบริษัทและ CEO

สารจากผูบริหารสูงสุด

สาสนจากผูบริหารสูงสุด
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“Changes for the Better” หมายถึง ทัศนคติของกลุ ม Mitsubishi Electric ซึ ่งมีความหมายวา “เรามุ งมั ่นเพื �อสิ ่งที ่ดีกวา
และมีการเปลี ่ยนแปลงอยู เสมอ” พวกเราทุกคนจะแสดงเจตจำนงและความมุ งมั ่นอันแรงกลาเพื �อทาทายการเปลี ่ยนแปลง 
และขอสัญญาวาจะพัฒนาเพื�อ “วันพรุงนี ้ที ่ดีกวาเดิม”

พ ันธก ิจ

ปร ัชญาองค กร

ค าน ิยมของเรา

สังคม

สิ่งแวดลอม

มนุษยธรรม

จริยธรรมและการปฏิ
บัติตามกฎหมาย

เทคโนโลยี

คุณภาพ

ความไววางใจ

ระบบปรัชญาองคกร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ระบบปรัชญาองคกร (ปรัชญาองคกร, คานิยมของเรา, พันธกิจ) 
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ความเกี ่ยวของระหวางระบบปรัชญาองคกรและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ปรัชญาองคกร

คานิยมของเรา พันธกิจ

“จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุม Mitsubishi Electric” เปนหลักปฏิบัติรวม
กันซึ ่งไดรวบรวมบรรทัดฐานของสังคม กฎหมายและกฎระเบียบที ่พนักงานทุกคน
แตละคนตองปฏิบัต ิตามในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัต ิงานว เพื �อให“ปรัชญา
องคกร” “คานิยมของเรา” และ “พันธกิจ” สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย

ระบบปรัชญ
าองคกร และจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ
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บ ท น ำบ ท น ำ

5



การกำกับดูแลกิจการ (Compliance) คืออะไร? การกำกับดูแลกิจการ (Compliance) คืออะไร? 

 การตอบแทน “ความไววางใจ” ที ่ ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ ่งไดแก ลูกคา ผู บริโภค คู คา ผู ถือหุ น พนักงาน 
และสังคม โดยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมและกฎหมาย และประพฤติตนตามหลักจริยธรรมอันดี สิ ่งนี ้คือ
การกำกับดูแลกิจการในมุมมองของเรา กลุม Mitsubishi Electric
 เราดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความไววางใจที ่ ไดร ับจากผู มีสวนไดสวนเสีย ซึ ่งสั ่งสมมาตลอดประวัติศาสตรอัน
ยาวนานกวา 100 ปนับตั้งแตกอตั้งบริษัทในค.ศ. 1921
 การละเมิดการกำกับดูแลกิจการเปนการกระทำที่จะทำลายความไววางใจและความมั่นคงของธุรกิจ หากความมั่นคง
ทางธุรกิจถูกสั่นคลอน องคกรก็จะอยูในอันตราย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการกำกับดูแลกิจการเปนพื้นฐานเพื�อใหบริษัท
คงอยูตอไป

 การตอบแทน “ความไววางใจ” ที ่ ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ ่งไดแก ลูกคา ผู บริโภค คู คา ผู ถือหุ น พนักงาน 
และสังคม โดยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมและกฎหมาย และประพฤติตนตามหลักจริยธรรมอันดี สิ ่งนี ้คือ
การกำกับดูแลกิจการในมุมมองของเรา กลุม Mitsubishi Electric
 เราดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความไววางใจที ่ ไดร ับจากผู มีสวนไดสวนเสีย ซึ ่งสั ่งสมมาตลอดประวัติศาสตรอัน
ยาวนานกวา 100 ปนับตั้งแตกอตั้งบริษัทในค.ศ. 1921
 การละเมิดการกำกับดูแลกิจการเปนการกระทำที่จะทำลายความไววางใจและความมั่นคงของธุรกิจ หากความมั่นคง
ทางธุรกิจถูกสั่นคลอน องคกรก็จะอยูในอันตราย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการกำกับดูแลกิจการเปนพื้นฐานเพื�อใหบริษัท
คงอยูตอไป

 หากทานคิดวาการกำกับดูแลกิจการเปนเพียง “การทำตามกฎ” จะเปนการรับรู ที ่ ไมถูกตอง
 พวกเราทุกคนจะตองพิจารณาอยางจริงจังดวยตนเองวาการกระทำใดที ่จะไดรับความไววางใจจากผู มีสวนไดสวน
เสีย และนำไปปฏิบัติ สิ ่งนั ้นคือการกำกับดูแลกิจการ

 หากทานคิดวาการกำกับดูแลกิจการเปนเพียง “การทำตามกฎ” จะเปนการรับรู ที ่ ไมถูกตอง
 พวกเราทุกคนจะตองพิจารณาอยางจริงจังดวยตนเองวาการกระทำใดที ่จะไดรับความไววางใจจากผู มีสวนไดสวน
เสีย และนำไปปฏิบัติ สิ ่งนั ้นคือการกำกับดูแลกิจการ

พวกเราทุกคนจะเปนผูกระทำการกำกับดูแลกิจการพวกเราทุกคนจะเปนผูกระทำการกำกับดูแลกิจการ
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 “Always Act with Integrity” (มี“คุณธรรม” อยู เสมอ) เปนทัศนคติที ่ผู บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ ม Mitsubishi 
Electric ควรมีในการการกำกับดูแลกิจการ Integrity (คุณธรรม) หมายถึง เจตจำนงและทัศนคติที ่แนวแนตอ “ความถูก
ตอง” อันไดแก “ความเปนธรรม” “ความซื �อสัตย” “ความจริงใจ” “การมีความรับผิดชอบตอคำพูดและการกระทำของตน” 
และ “การเคารพผูอื �น” 
 ในการปฏิบัติงานแตละวันของพวกเราทุกคน ขอใหถามตนเองอยูเสมอวา “การกระทำและการตัดสินใจครั ้งนี ้มีคุณธรรมหรือ
ไม?” และทบทวนการกระทำของตนเอง นอกจากนี้ คนเราทุกคนมักจะมีความคิดในทำนองวาเล็กนอยเองไมเปนไรหรอก ไม
นาจะมีใครเห็น และใครๆ ก็ทำกัน เปนตน แตกตางกันไปตามสถานการณที ่ประสบ โดยเฉพาะเมื �อตองเผชิญกับความยาก
ลำบาก หากมีครั ้งใดที ่ทานกำลังจะเลือกทำหรือตัดสินใจในสิ ่งที ่ผิด โปรดจำคำนี ้ ไว “Always Act with Integrity” (มี “คุณ
ธรรม” อยูเสมอ)

 “Always Act with Integrity” (มี“คุณธรรม” อยู เสมอ) เปนทัศนคติที ่ผู บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ ม Mitsubishi 
Electric ควรมีในการการกำกับดูแลกิจการ Integrity (คุณธรรม) หมายถึง เจตจำนงและทัศนคติที ่แนวแนตอ “ความถูก
ตอง” อันไดแก “ความเปนธรรม” “ความซื �อสัตย” “ความจริงใจ” “การมีความรับผิดชอบตอคำพูดและการกระทำของตน” 
และ “การเคารพผูอื �น” 
 ในการปฏิบัติงานแตละวันของพวกเราทุกคน ขอใหถามตนเองอยูเสมอวา “การกระทำและการตัดสินใจครั ้งนี ้มีคุณธรรมหรือ
ไม?” และทบทวนการกระทำของตนเอง นอกจากนี้ คนเราทุกคนมักจะมีความคิดในทำนองวาเล็กนอยเองไมเปนไรหรอก ไม
นาจะมีใครเห็น และใครๆ ก็ทำกัน เปนตน แตกตางกันไปตามสถานการณที ่ประสบ โดยเฉพาะเมื �อตองเผชิญกับความยาก
ลำบาก หากมีครั ้งใดที ่ทานกำลังจะเลือกทำหรือตัดสินใจในสิ ่งที ่ผิด โปรดจำคำนี ้ ไว “Always Act with Integrity” (มี “คุณ
ธรรม” อยูเสมอ)

Motto ของการกำก ับด ูแลก ิจการ (Compl iance Motto)
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 กรณีที่ ไมทราบวาการกระทำและการตัดสินใจของทานเปนการเลือกที่ถูกตองหรือไม ขอใหถามคำถามตอไปนี้กับตนเอง
 กรณีที ่ ไมสามารถตอบขอใดขอหนึ ่งไดอยางมั ่นใจวา “Yes” มีความเปนไปไดวาการกระทำและการตัดสินใจของทานจะเปนการ
เลือกที่ผิดและอาจสงผลรายแรงตามมา จึงขอใหละเวนการกระทำและการตัดสินใจดังกลาว พรอมทั้งปรึกษากับผู บังคับบัญชา 
ฝายกำกับดูแลการกิจการ ฝายกฎหมายและChief Compliance Officer (CCO)โดยอยาคิดกังวลเพียงคนเดียว กรณีที ่สามารถ
ตอบวา “Yes” ไดทุกขอ ขอใหดำเนินการและตัดสินใจอยางมั่นใจ

8
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■ ในฐานะสมาชิกของกลุม Mitsubishi Electric ...

หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการ
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・

・

・

・

ทุกคนตองตระหนักวาเรามีความรับผิดชอบตอการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการ และตองดำเนินการดวยตนเอง
ในการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการในฝายตนเองและธุรกิจที่รับผิดชอบ

 ตองตระหนักวา “การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมายใหครบถวน” เปนพื ้นฐานที ่ทำใหบริษัทคงอยู ตอ
ไป และกำกับดูแลกิจการอยางทั่วถึงเมื�อปฏิบัติงานของตน

ตองปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี ้ กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั ้งกฎเกณฑ ขอ
บังคับ และขั้นตอนของแตละบริษัทในกลุม Mitsubishi Electric

หามใหความสำคัญตอผลกำไรของธุรกิจและประสิทธิภาพของงานโดยละเวนการกำกับดูแลกิจการ



■ นอกจากขางตน ผูบริหารและผูที ่มีตำแหนงในการจัดการและกำกับดูแล ...
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・

・

・

・

・

・

ตองกำกับดูแลกิจการอยางทั่วถึงภายในฝายของตนในฐานะที่เปนผูนำเรื �องการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการใน
ฝายที่ตนรับผิดชอบ

ตองคำนึงถึงการเปนผูนำในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ และประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมเพื�อเปนแบบอยาง
ใหแกผูใตบังคับบัญชา

ตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี ่ยวของกับฝายของตน เชน กฎหมายระเบียบภายในและกฎอื�นๆที่เกี ่ยวของกับบริษัท 
นอกจากตนเองจะปฏิบัติตามแลว ตองสื�อสารใหภายในฝายของตนทราบโดยทั่วกันอยางเหมาะสม

ตองสรางสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงานใหผู ใตบังคับบัญชาสามารถปรึกษาเกี่ยวกับขอสงสัยและความกังวลเกี่ยว
กับการกำกับดูแลกิจการไดทันที

กรณีที่รู สึกไมสบายใจในการปฏิบัติงานประจำวัน อยาปลอยทิ้งไว แตตองตรวจสอบขอเท็จจริงกับผูเกี่ยวของและ
ดำเนินการอยางเหมาะสม

กรณีที่รับรูวามีปญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของตนเองและฝายที่รับผิดชอบ
เรื �องการกำกับดูแลกิจการทันที และดำเนินการอยางเหมาะสมเพื�อแก ไขปญหา หามปกปดและปลอยทิ้งไวเด็ด
ขาด

คำนำ



มาตรการตอการละเมิดกฎระเบียบ

 กรณีที ่มีการละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้ กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งกฎเกณฑขอบังคับ และขั้นตอน
ของแตละบริษัทในกลุม Mitsubishi Electric อาจเขาขายตองไดรับโทษทางวินัยซึ ่งรวมถึงการเลิกจางตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานของแตละบริษัทในกลุม Mitsubishi Electric
 นอกจาก ตัวผู ละเมิดกฎระเบียบตองรับผิดทางแพง (ชดเชยความเสียหาย) และรับผิดทางอาญา (เชน จำคุก 
กักขัง ปรับ) แลว บริษัทอาจไดรับผลรายแรงทั ้งที ่เปนรูปธรรมและไมเปนรูปธรรม เชน ความรับผิดทางแพงและ
ทางอาญา การลงโทษทางการปกครอง และการสูญเสียความไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย
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วิธีปฏิบัติเมื �อพบวามีการกระทำผิด

 กรณีพบวามีการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดการกำกับดูแลกิจการ ขอใหรายงานและปรึกษากับผูบังคับบัญชา
โดยเร็ว หามทำเปนไมรู  ไมเห็นโดยเด็ดขาด
 เมื �อผู บังคับบัญชาไดรับรายงานดังกลาวจะตองตั ้งใจฟงสิ ่งที ่ผู  ใตบังคับบัญชาเลา และดำเนินการอยางจริงใจ 
เชน ปรึกษากับฝายที่รับผิดชอบเรื �องการกำกับดูแลกิจการ เพื�อใหการกระทำที่ผิดไดรับการแก ไขโดยเร็ว แนนอนวา
หามมีทัศนคติหรือดำเนินการในลักษณะ “ฟงโดยไมทำอะไร”  หรือ “ปกปด” ปญหา
 กรณีที ่การรายงานและการปรึกษากับผู บังคับบัญชาไมใชการดำเนินการที ่เหมาะสม (เชน กรณีที ่ผู บังคับบัญชาก็
กระทำสิ ่งที ่ละเมิดกฎระเบียบ และ “ฟงโดยไมทำอะไร” กับปญหาเลย) ขอใหรายงานตอฝายที ่รับผิดชอบเรื �องการ
กำกับดูแลกิจการ
 นอกจากนี ้ กรณีที ่ต องการรายงานผานระบบแจงเบาะแส โดยเฉพาะอยางยิ ่งเมื �อไมประสงคออกนาม สามารถ
รายงานไปที ่ชองทางรับเรื �องภายในบริษัท รายละเอียดที ่ ไดรับแจงและขอมูลที ่ ไดรับทราบจากการสอบสวนจะเก็บ
ไวเปนความลับขององคกรอยางเครงครัด (เวนแตกฎหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื �น) นอกจากนี้ ตามกฎหมายและ
ระเบียบภายในบริษัทหามไมใหมีการปฏิบัติที ่ทำใหเสียประโยชนและการตอบโตอันมีสาเหตุจากการแจงปญหาดัง
กลาว
 สิ ่งสำคัญคือการพูดอยางตรงไปตรงมา การแจงปญหาอยางกลาหาญจะเปนจุดเริ ่มตนของการปรับปรุงกลุ ม 
Mitsubishi Electric ใหดีขึ ้นกวาเดิม



ระบบในการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการของกลุม Mitsubishi Electric

 ในการดำเนินการเรื �องการกำกับดูแลกิจการภายในกลุ ม Mitsubishi Electric ผู บริหารและพนักงานทุกคนจะดำเนินการดวย
ตนเองในการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการในฝายของตนและธุรกิจที ่รับผิดชอบตามที่กลาวมาขางตน (“หนาที ่ของผู บริหารและ
พนักงานในการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการ”) “การสงเสริมการกำกับดูแลกิจการไมสามารถแยกออกจากการดำเนินธุรกิจ” เปน
ระบบที่แตละบริษัทและฝายตางๆ จะสงเสริมการกำกับดูแลกิจการดวยตนเอง (ดูแผนภาพดานลาง)
 อยามองวา “การกำกับดูแลกิจการควรปลอยใหเปนหนาที ่ของฝายที ่รับผิดชอบเรื �องการกำกับดูแลกิจการ” โดยเด็ดขาด ขอให
ดำเนินการดวยตนเองในการกำกับดูแลกิจการในฝายของตนและธุรกิจที่รับผิดชอบ
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Compliance Promotion Structure
at group companies in Japan

Compliance Promotion Structure
at group companies outside Japan 

Compliance Promotion Structure
at Mitsubishi Electric Corporation

Business Area Owner/
General Manager

Regional Chief
Compliance Officer

（RCO）

※BA…Business Area



บรรทัดฐานดานกฎหมา
ยและหลักจริยธรรม

บรรทัดฐานดานกฎหมา
ยและหลักจริยธรรม
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การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา

1.
2.

เราจะไมทำสัญญาที่ขัดตอกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคม

เราจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นอยางสุจริต และให ไดรับความไววางใจจากคูคาอยูเสมอ

การปฏิบัติตามสัญญา
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บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา



1.

2.

3.

เรามีความปลอดภัยและคุณภาพในระดับสูง และจะสงมอบผลิตภัณฑและบริการที ่สอดคลองตามหลักเกณฑซึ ่ง
กำหนดไว ในกฎหมายและมาตรฐาน และขอกำหนดที่ ไดรับจากลูกคา

เราจะพยายามแสดงคำเตือน ฉลากเตือน และคูมือการใชงานที่เขาใจงายดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื�อใหมีการใช
งานผลิตภัณฑอยางปลอดภัย

เราจะรวบรวมขอมูลขอบกพรองของผลิตภัณฑ ในกรณีที ่เกิดขอบกพรอง เราจะรับผิดชอบในการดำเนินการแก ไข
อยางรวดเร็วและเหมาะสม และปองกันไมใหเกิดซ้ำ

ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ

15



การแขงขันที่เปนธรรม

1.

2.
3.

4.

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการผูกขาดและกฎหมายการแขงขันทางการคาทั้งหมดที่บังคับใช และจะสงมอบ
และจัดหาผลิตภัณฑและบริการดวยวิธีการที่เปนธรรมและเหมาะสม

เราจะไมใชอำนาจทางธุรกิจในทางที่ผิด ไมกีดกันบริษัทคูแขงออกจากตลาด หรือกีดกันผูคารายใหม

เราจะไมทำขอตกลงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลที ่มีความออนไหวกับบริษัทคู แขงเพื �อจำกัดการแขงขัน  ขอมูลที ่มีความ
ออนไหว  รวมถึง ราคาขาย ราคาประมูล ความสามารถในการขาย เงื �อนไขในการขาย และความสามารถในการ
ผลิต หรือ ขอมูลที่มีความออนไหวทางการคาซึ ่งไมเปดเผยตอสาธารณะ นอกจากนี้ เราจะไมสื �อสารกับบริษัทคู 
แขงในลักษณะที่อาจกอใหเกิดการเขาใจผิดหรือขอสงสัยเรื �องการตอตานการแขงขันทางการคา

เราจะไมทำสัญญาและขอตกลงกับตัวแทนจำหนาย ดีลเลอร หรือผู ขายตอ ที ่ผิดกฎหมายแขงขันทางการคาใน
ประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ เชน การกำหนดราคาขายตอ
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การหามติดสินบน ใหของกำนัล หรือเลี้ยงรับรองโดยไมเหมาะสม

1.

2.

3.

เราจะไมติดสินบนและจายเงินที ่ ไมเหมาะสมในประเทศและภูมิภาคทั ้งหมดที ่เราดำเนินธุรกิจ กรณีที ่ ไดรับการ
รองขอสินบนจากเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป และบริษัทเอกชน เราจะปฏิเสธการรองขอนี้อยางเด็ดขาด

เราจะทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกซึ ่งได ร ับการประเมินว าม ีความสุจร ิต เราจะคัดเล ือกและควบคุมบุคคล
ภายนอก เชน รานตัวแทนจำหนาย ดีลเลอร ที ่ปรึกษาและบุคคลที ่สาม อยางรอบคอบ และดำเนินมาตรการที ่
เหมาะสมเพื�อไมใหบุคคลภายนอกดังกลาวมีการจายเงินที่ ไมเหมาะสมในนามของเรา เชน การติดสินบน

เมื �อมีการมอบของกำนัล เลี ้ยงรับรอง/การเดินทาง ใหการสนับสนุน และบริจาคเงิน เราจะดำเนินการอยาง
เหมาะสมตามกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคม และจะดำเนินการโดยไมใหเกิดขอสงสัยเรื �องการจายเงินที ่ ไม
เหมาะสม

17



เราจะใหความสำคัญตอขอมูลสวนบุคคล จะรวบรวม ใชงาน เก็บรักษา และเปดเผยดวยวิธีการที่เปนธรรม โปรงใส 
และปลอดภัยตามกฎหมายเทานั้น นอกจากนี้ เราจะดำเนินมาตรการดานความปลอดภัยเพื�อปองกันการเขาถึงขอมูล
สวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ขอมูลรั ่วไหล การสูญหาย และการปลอมแปลง

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

18

บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา



1.

2.

เราจะรักษาความลับขององคกรเราอยางเหมาะสมจากการโจมตีทางไซเบอรจากภายนอกและการกระทำความผิด
ภายในองคกร อนึ่ง เราจะคุมครองขอมูลทุกรูปแบบ เชน สื �อที ่เปนกระดาษ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส แอปพลิเคชัน 
และระบบ IT 

เราจะเคารพความลับขององคกรของผูอื �น เราจะไดมาซึ ่งความลับขององคกรของผูอื �นอยางเหมาะสมและถูกตอง
ตามกฎหมายโดยการทำสัญญารักษาความลับซึ ่งมีรายละเอียดที ่เหมาะสม และจะเก็บรักษาและควบคุมขอมูล
เหลานี้ตามสัญญารักษาความลับ

การรักษาความลับขององคกร

19



เราจะสื �อสารกับลูกคาและผู บริโภคอยางถูกตองดวยการโฆษณาที ่เปนธรรม เราจะไมใชข อความที ่ใสร ายผู อ ื �น 
ขอความที่เกินจริง ขอความที่ทำใหเขาใจผิด ขอความที่เปนเท็จ เปนตน

การโฆษณาที่เปนธรรม

20

บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา



กิจกรรมประชาสัมพันธ

1.

2.

เราจะทำกิจกรรมประชาสัมพันธตอภายนอกบริษัทอยางจริงจังโดยใชเนื ้อหา ระยะเวลา และวิธีการที ่เหมาะสม 
เพื�อให ไดรับความเขาใจและความไววางใจจากลูกคา ผูบริโภค และผูถือหุน

กรณีที ่กอใหเกิดสถานการณที ่เปนการทำลายความไววางใจจากสังคม เชน ละเมิดกฎหมายและบรรทัดฐานของ
สังคมในประเทศและภูมิภาคตางๆ เราจะเผยแพรขอเท็จจริงอยางจริงใจในเวลาที ่เหมาะสมดวยวิธีการที ่เหมาะ
สม
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การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

1.

2.

เราจะคุมครองและจัดการการคิดคน การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ, ตราสินคา(Brand) และโลโก ความ
ลับทางการคา และองคความรู ที ่เปนผลลัพธจากการวิจัยและพัฒนา การสงเสริมการขายและกิจกรรมทางธุรกิจ
อื �นๆ อันเปนทรัพยสินทางปญญา ไดแก สิทธิบัตร สิทธิบัตรในการออกแบบ สิทธิในเครื �องหมายการคา และ
ลิขสิทธิ์  รวมทั้งจะสนับสนุนการใชงานอยางมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ 

เราจะเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และไมละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื �น

22

บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา



การทำธุรกรรมกับคูคาและซัพพลายเออรอยางเปนธรรม

1.

2.

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที ่ด ี เราจะทำธุรกรรมกับซัพพลายเออรและคู ค าที ่เปนบรรษัทพลเมืองที ่ด ี ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เคารพสิทธิมนุษยชน และรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงมอบวัสดุที ่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง

เราจะสรางความสัมพันธที ่ ไดประโยชนรวมกันกับคู คาและซัพพลายเออร และทำธุรกรรมอยางยุติธรรมและเปน
ธรรม

23



1.

2.

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายของแตละประเทศและภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบและขั ้นตอนภายในบริษัท 
สื �อสารปรัชญาองคกรและนโยบายในการบริหารของบริษัทตอผู มีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน เชน ผู ถือหุ น และ
จะเปดเผยขอมูลทางธุรกิจอยางเหมาะสม เชน สถานการณทางการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจ เปนตน 

เราจะดำเนินการจัดการทางบัญชีอยางเหมาะสม  ตามกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอนภายในบริษัท

การเปดเผยขอมูลการบริหารและการจัดการทางบัญชี

การเคารพผูถือหุน

24

บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพผูถือหุน



เราจะรักษาความลับของขอมูลที ่ ไมมีการเปดเผย และจะไมใชขอมูลเกี ่ยวกับบริษัทหรือบริษัทอื �นที ่ ไมมีการเปดเผย
ซึ่งไดรับทราบจากการปฏิบัติงานเพื�อผลประโยชนของตนเองและผูอื �น (เชน การซื้อขายหุน)t

 การหามทำธุรกรรมโดยใชขอมูลภายใน

25



1.

2.

3.

เราจะใชงานและจัดการทรัพยสินและทรัพยากร(รวมถึงเวลาและขอมูล) ทั ้งหมดของบริษัทอยางเหมาะสมเพื �อ
การดำเนินธุรกิจเทานั้น จะไมใชงานโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม สิ้นเปลือง

เราจะทำเพื �อผลประโยชนของบริษัท และพยายามไมใหผลประโยชนสวนบุคคลสงผลกระทบตอการตัดสินใจใน
เรื �องงาน เราจะไมยอมรับผลประโยชนจากบุคคลภายนอก เชน การจายเงิน เงินกู  ของกำนัล สวนลด และการ
เลี ้ยงร ับรอง เพื �อเปนการตอบแทนการตัดสินใจของบริษ ัทเมื �อม ีการสั ่งซ ื ้อ หรือการใหข อมูลความลับและ
ทรัพยสินของบริษัท ซึ่งไมเพียงเขาขายเปนผลประโยชนทับซอน แตอาจเปนการติดสินบน

เราจะหลีกเลี ่ยงสถานการณที ่ทำใหเกิดผลประโยชนทับซอนระหวางบริษัทกับตนเอง (ผลประโยชนทับซอน) 
กรณีที ่เปนไปไมไดหรือไมสามารถหลีกเลี ่ยงได จะรายงานสถานการณเรื �องผลประโยชนทับซอนตอบริษัทเพื �อขอ
คำแนะนำและการอนุมัติ

การคุมครองทรัพยสินของบริษัทและการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน

26

บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพผูถือหุน



การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

การเคารพพนักงาน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกสถานการณที ่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และจะไมใหมีการใชแรงงานเด็กและการ
บังคับใชแรงงาน

เราจะให โอกาสพนักงานทุกคนอยางเปนธรรมดานการศึกษา ประสบการณ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสม
กับงาน นอกจากนี้จะใหสวัสดิการที ่เปนธรรมโดยพิจารณาตามประสบการณ ทักษะ ความสามารถ ผลงาน ความ
สามารถในการเติบโต เปนตน

เราจะเคารพความหลากหลายของบุคลากร ยอมรับความเปนตัวตนของแตละคน และจะสรางสิ่งแวดลอมในสถาน
ที่ทำงานเพื�อใหบุคลากรที่มีความหลากหลายทำงานไดอยางมีความสุข

เราจะไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติใดๆ เกี ่ยวกับการจางงานและการปฏิบัติตอพนักงาน ดวย เชื ้อชาติ เผาพันธุ  
สัญชาติ เพศ อายุ ความเชื �อ ศาสนา สถานภาพทางสังคม อัตลักษณทางเพศและรสนิยมทางเพศ ความพิการ 
เปนตน

เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานแตละคน และจะไมกระทำสิ ่งใดที ่เปน การคุกคาม การใสราย การสราง
ความเสื �อมเสีย และการบังคับใหทำงานโดยการขมขู  นอกจากนี ้ เราจะตรวจสอบคำพูดและการกระทำของเรา
อยูเสมอเพื�อไมใหเกิดความเขาใจผิดและขอสงสัยในลักษณะดังกลาว

เราจะใหความสำคัญตอขอมูลสวนบุคคลของพนักงานแตละคน จะรวบรวม ใชงาน เก็บรักษา และเปดเผยดวย
วิธีการที่เปนธรรม โปรงใส และปลอดภัยตามกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคมเทานั ้น นอกจากนี้ เราจะดำเนิน
มาตรการความปลอดภัยเพื �อปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ขอมูลรั ่วไหล การสูญหาย 
และการปลอมแปลง
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1.

2.

3.

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายดานแรงงานในแตละประเทศและภูมิภาคที ่เราดำเนินธุรกิจ รวมถึงขอบังคับเกี ่ยวกับ
การทำงานและกฎระเบียบภายในบริษัท

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี ่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานเพื�อใหพนักงานทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางแข็งขัน

เราจะเตรียมสภาพแวดลอมในสถานที ่ทำงานใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกเพื �อใหพนักงานแตละคนสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางสบายใจและมีความสุข

การจางงานอยางเปนธรรม

28

บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพพนักงาน



เราจะใหความสำคัญตอความไววางใจกับผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และมีสวนรวมในการสรางสังคมที ่ยั ่งยืนดวย
การดำเนินกิจกรรมขององคกรและกิจกรรมชวยเหลือสังคม

ความรับผิดชอบและการดำเนินการในฐานะบรรษัทพลเมือง

การเคารพสังคม
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1.

2.

3.

เราจะทำความเขาใจเร ื �องมาตรฐานระหวางประเทศเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายและขอกำหนดในแตละ
ประเทศและภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชนอยูเสมอ และไมละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ก็ตาม

เราจะดำเนินการโดยเคารพสิทธิมนุษยชน และมีสวนรวมในการสรางสังคมที ่เคารพสิทธิมนุษยชนโดยขอความ
รวมมือจากผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝายซึ ่งเกี ่ยวของกับหวงโซอุปทานทั้งหมด เชน ธุรกิจ ผลิตภัณฑ และบริการ 
เปนตน  

กรณีที ่ ไดรับขอรองเรียนและคำปรึกษาเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย หรือกรณีที ่พบวามี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมขององคกรในกลุ ม Mitsubishi Electric เราจะรายงานตอฝายที ่เหมาะสม
ภายในบริษัท และดำเนินการแก ไขปญหา

การเคารพสิทธิมนุษยชน
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บรรทัดฐานดานกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพสังคม



1.

2.

3.

เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขั ้นตอนภายในบริษัทเกี ่ยวกับสิ ่งแวดลอมในแตละประเทศและภูมิภาคที่
ดำเนินธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยไมล ืมที ่จะคำนึงถึงสิ ่งแวดลอมอยู เสมอ ทั ้งนี ้ เพื �อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

เราจะแก ไขปญหาสิ ่งแวดลอมผานทางธุรก ิจต างๆ และรับมือกับความทาทายในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสำหรับอนาคตเพื�อลดภาระตอสิ่งแวดลอมโลกซึ่งเกี ่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจ

เราจะสงเสริมการพูดคุย ความรวมมือ และการสรางสรรครวมกับผู มีสวนไดสวนเสียในวงกวาง และนำเสนอคา
นิยมและรูปแบบการดำเนินชีวิตใหมที ่อยู รวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน

การรักษาสิ่งแวดลอม
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การควบคุมการสงออกและนำเขา

1.

2.

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวของ ระเบียบและขั ้นตอนภายในบริษัท และควบคุมการสงออกอยางเหมาะสม 
เพื �อไมให ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี บร ิการ และซอฟตแวรของบริษ ัทสงออกไปยังประเทศ หนวยงาน และผู 
เกี ่ยวของซึ่งมีความเปนไปไดวาจะคุกคามตอสันติภาพและความปลอดภัยของประชาคมระหวางประเทศ

เมื�อมีการนำเขาวัสดุและผลิตภัณฑ เราจะสำแดงขอมูลอยางถูกตองตามกฎหมายศุลกากรของแตละประเทศและ
ภูมิภาค
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1.

2.

เราจะไมมีความสัมพันธใดๆ และไมทำธุรกรรมกับกลุ มผู มีอิทธิพล (รวมถึงกลุ มอาชญากรรม ผู กอการราย และ
ผูคายาเสพติด) กรณีที่ ไดรับการรองขอจากกลุมผูมีอิทธิพล เราจะปฏิเสธการรองขอนี้อยางเด็ดขาด

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการฟอกเงิน การทุจริต และกลุมผูมีอิทธิพล

การตัดความสัมพันธกับกลุมผูมีอิทธิพลและการตอตานการฟอกเงิน
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การแก ไขครั้งนี ้

 “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุม Mitsubishi Electric” เปนหลักปฏิบัติรวมกันที่นำบรรทัดฐานของสังคมและกฎหมายที่ผู
บริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานมารวบรวมไว เพื�อเปนแนวทางการปฏิบัติประจำวัน
ของพวกเรา ในการแกไขครั้งนี ้ เราไดกำหนด Motto ของการกำกับดูแลกิจการ (Compliance Motto) ขึ ้นมาวา “Always Act 
with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) โดยเปนคำศัพทที่แสดงถึงแนวทางปฏิบัติดังกลาวที่มีความเรียบงายในเชิงสัญลักษณ ซึ่ง
มีแนวคิดที่จะอธิบายไวดานลาง และขอใชคำใหมดังกลาวตามที่ปรากฎในชวงทาย
 ในการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการ คำวา “กฎหมาย” ที ่ตองเคารพและปฏิบัติตามเปนคำที ่เขาใจงาย แต “บรรทัดฐานของ
สังคม” ที่ตองเคารพและปฏิบัติตามนั้นหมายถึงอะไร　
 แนวคิดประการหนึ่งสามารถใหคำจำกัดความวา “บรรทัดฐานของสังคม หมายถึง ความสนใจ ความคาดหวัง และการรองขอจาก
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียวา ‘กิจกรรมขององคกรควรดำเนินไปอยางเปนธรรมและเหมาะสม’ ” หากจะกลาวใหชัดเจนขึ้น คือ นัก
ลงทุนและผูถือหุนจะมองวา “งบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นควรมีการจัดทำอยางเหมาะสม” สวนคูคาจะมีความคาดหวังวา “บริษัทจะ
ปฏิบัติอยางจริงใจตามสัญญาที่ทำขึ้น” สวนลูกคาและผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑโดยพิจารณาวา “ไมควรมีการหลอกลวงใดๆ เกี่ยวกับ
คุณภาพผลิตภัณฑของบริษัท”
 แมบริษัทของเราดำเนินกิจกรรมขององคกรเพื�อใหไดมาซึ่งผลกำไรทางธุรกิจตามที่กำหนด  แตเมื�อสิ่งที่สังคมและผูมีสวนไดสวน
เสียคาดหวังและรองขออยางมาก คือใหเราใชหลักในการดำเนินธุรกิจที่วา “แขงขันอยางเปนธรรมโดยไมใชวิธีการที่ไมถูกตอง” เรา
จึงตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม นอกจากการกระทำที่ขัดตอกฎหมายแลว การสรางเรื �องโกหกหรือใชวิธีการหลอกลวงใน
กิจกรรมทางธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางก็มีความหมายเชนเดียวกับการทำลายความคาดหวังและการรองขอจากสังคมที่มีตอ
องคกร และเปนการกระทำที่ขัดตอบรรทัดฐานของสังคมอันจะสงผลใหองคกรสูญเสียความเชื�อถือและความไววางใจ
“Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) เปนคำที่หมายถึงทัศนคติและความมุงมั่นของพวกเราเพื�อตอบรับความ
คาดหวังและการรองขอจากสังคมที่มีตอองคกรอยางจริงใจ
หวังวาทุกคนจะนำ “Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) ไปปฏิบัติอยางสม่ำเสมอตามจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจฉบับนี้ ซึ่งจะเปนการเผยแพรจริยธรรมขั้นสูงอันนาภาคภูมิใจนี้ไปทั่วทั้งสถานที่ทำงาน
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