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สารจากผูบริหารสูงสุด

สารจากผูบริหารสูงสุด
เรียน ทุกทานใน Mitsubishi Electric Group
Mitsubishi Electric Group ไดกําหนด “จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบ” ภายใต
“คานิยมของเรา (Our Values)” อันเปนคานิยมที่พนักงานแตละคนยึดถือรวมกันอยางเทาเทียม
โดยเราปฏิญาณวา “เราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง
บรรทัดฐานของสังคม”
ภายใตคานิยมดังกลาว เราตระหนักเปนอยางยิ่งวา “การปฏิบัติตามจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัด” เปนพื้นฐานสําหรับการคงอยูของบริษัท “การไมกระทําการใด
ที่เปนการขัดตอบรรทัดฐานของสังคมหรือกฎหมาย” เปนหนาที่ของเราทุกคน และเราตองมี
คุณธรรมอยูเสมอ
อยางไรก็ตาม หลายปที่ผานมา Mitsubishi Electric Group เผชิญหนากับการกระทําผิด
เรื่องคุณภาพสินคาหลายกรณีและสถานการณอื่นๆ อันอาจนํามาซึ่งการสูญเสียความไววางใจ
จากผูมีสวนไดสวนเสียที่เราสั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งผมและผูบริหารแตละทาน
ตองยอมรับสถานการณเหลานี้อยางจริงจัง
เพื่อที่ Mitsubishi Electric Group จะสามารถคงอยูตอไปในฐานะกลุมบริษัทที่พัฒนาอยาง
ยั่งยืน เราจําเปนตองสรางวัฒนธรรมองคกรที่สามารถเดินหนาทํา “สิ่งที่ถูกตอง” ดวยปณิธาน
อันมุงมั่นและความกระตือรือรนที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวา หากทานพบวาที่
ทํางานของทานยังมีแนวคิดหรือวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญกับผลกําไรหรือประสิทธิภาพเหนือ
กวาการกํากับดูแลกิจการ (Compliance) ใหทานปรับปรุงโดยทันที
ในการปฏิบัติงานแตละวัน หากทานเกิดขอสงสัยหรือรูสึกแปลกเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ
ของที่ทํางาน ฝาย หรือแผนก หรือแมแตสิ่งที่ตัวทานเองตองปฏิบัติตามก็ตาม ขอใหทานปรึกษา
ตอผูบังคับบัญชาของทานหรือฝายงานกํากับดูแลกิจการโดยเร็ว สําหรับผูที่มีตําแหนงในการ
จัดการ ขอใหทานสรางวัฒนธรรมในที่ทํางานที่เอื้อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปรึกษาไดโดย
ไมตองลังเล และเมื่อมีการปรึกษา ขอใหทานดําเนินการรับมือเพื่อแกปญหาอยางจริงจัง
Mitsubishi Electric Group มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 100 ป เพื่อที่เราจะมีสวนรวมใน
การสราง “สังคมที่มีชีวิตชีวาและยั่งยืน” สูอีก 100 ปขางหนา ขอใหเราทุก ๆ คนจุดไฟแหงการ
เปลี่ยนแปลงในใจของแตละคนอยูเสมอและรวมสราง “New Mitsubishi Electric Group” ที่
เปยมไปดวยจริยธรรมอันสูงสงอยางภาคภูมิใจไปดวยกัน

เคอิ อุรุมะ ประธานบริษัทและ CEO
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ความเกี่ ย วข อ งระหว า งระบบปรั ช ญาองค ก รและจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
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“Changes for the Better” (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวา) สะทอนถึงเปาหมายและทัศนคติของ Mitsubishi Electric Group
ในการ “แสวงหาสิ่งที่ดีกวา” ระหวางที่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโต พวกเราทุกคนในกลุมมีความมุงมั่นและความกระตือรือรนที่
จะมุงเปาอยางตอเนื่องที่จะเปลี่ยนแปลง เนนใหเห็นถึงความมุงมั่นของเราในการสราง “พรุงนี้ที่ดีกวา”
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“จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุม Mitsubishi Electric” เปนหลักปฏิบัติรวมกัน
ซึ่งไดรวบรวมบรรทัดฐานของสังคม กฎหมายและกฎระเบียบที่พนักงานทุกคนแตละคนตอง
ปฏิบัติตามในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน เพื่อให “วัตถุประสงค” “คานิยมของเรา”
และ “ความมุงมั่น” สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
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บทนํา

การกํากับดูแลกิจการ (Compliance) คืออะไร?
การตอบแทน “ความไววางใจ” ที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดแก ลูกคา ผูบริโภค คูคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคม
โดยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมและกฎหมาย และประพฤติตนตามหลักจริยธรรมอันดี สิ่งนี้คือการกํากับดูแลกิจการ
ในมุมมองของเรา กลุม Mitsubishi Electric
เราดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความไววางใจที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสั่งสมมาตลอดประวัติศาสตรอันยาวนาน
กวา 100 ปนับตั้งแตกอตั้งบริษัทใน ค.ศ. 1921
การละเมิดการกํากับดูแลกิจการเปนการกระทําที่จะทําลายความไววางใจและความมั่นคงของธุรกิจ หากความมั่นคงทาง
ธุรกิจถูกสั่นคลอน องคกรก็จะอยูในอันตราย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการกํากับดูแลกิจการเปนพื้นฐานเพื่อใหบริษัทคงอยูตอไป

พวกเราทุกคนจะเปนผูทําการกํากับดูแลกิจการ

บ ท นํ า
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หากทานคิดวาการกํากับดูแลกิจการเปนเพียง “การทําตามกฎ” จะเปนการรับรูที่ไมถูกตอง
พวกเราทุกคนจะตองพิจารณาอยางจริงจังดวยตนเองวาการกระทําใดที่จะไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย
และนําไปปฏิบัติ สิ่งนั้นคือการกํากับดูแลกิจการ
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บทนํา

Motto ของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Compliance Motto)

กรณีที่ไมทราบวาการกระทําและการตัดสินใจของทานเปนการเลือกที่ถูกตองหรือไม ขอใหถามคําถามตอไปนี้กับตนเอง
กรณีที่ไมสามารถตอบขอใดขอหนึ่งไดอยางมั่นใจวา “ใช” มีความเปนไปไดวาการกระทําและการตัดสินใจของทานจะเปนการ
เลือกที่ผิดและอาจสงผลรายแรงตามมา จึงขอใหละเวนการกระทําและการตัดสินใจดังกลาว พรอมทั้งปรึกษากับผูบังคับบัญชา ฝาย
กํากับดูแลการกิจการ ฝายกฎหมายและ Chief Compliance Officer (CCO) โดยอยาคิดกังวลเพียงคนเดียว กรณีที่สามารถตอบวา
“ใช” ไดทุกขอ ขอใหดําเนินการและตัดสินใจอยางมั่นใจ

“Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) เปนทัศนคติที่ผูบริหารและพนักงานทุกคนของกลุม Mitsubishi Electric ควร
มีในการกํากับดูแลกิจการ Integrity (คุณธรรม) หมายถึง เจตจํานงและทัศนคติที่แนวแนตอ “ความถูกตอง” อันไดแก “ความเปนธรรม”
“ความซื่อสัตย” “ความจริงใจ” “การมีความรับผิดชอบตอคําพูดและการกระทําของตน” และ “การเคารพผูอื่น”
ในการปฏิบัติงานแตละวันของพวกเราทุกคน ขอใหถามตนเองอยูเสมอวา “การกระทําและการตัดสินใจครั้งนี้มีคุณธรรมหรือไม?”
และทบทวนการกระทําของตนเอง นอกจากนี้ คนเราทุกคนมักจะมีความคิดในทํานองเชนวาเล็กนอยเองไมเปนไรหรอก ไมนาจะมีใคร
เห็น และใครๆ ก็ทํากันซึ่งแตกตางออกไปตามสถานการณที่ประสบ โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญกับความยากลําบาก หากมีครั้งใดที่ทาน
กําลังจะเลือกทําหรือตัดสินใจในสิ่งที่ผิด โปรดจําคํานี้ไว “Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ)
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ
■

ในฐานะสมาชิก Mitsubishi Electric Group ...

・ ทุกคนตองตระหนักวาเรามีความรับผิดชอบตอการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ และตองดําเนินการดวยตนเอง
ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการในฝายตนเองและธุรกิจที่รับผิดชอบ
・ ตองตระหนักวา “การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมายใหครบถวน” เปนพื้นฐานที่ทําใหบริษัทคงอยูตอ
ไป และกํากับดูแลกิจการอยางทั่วถึงเมื่อปฏิบัติงานของตน
・ ตองปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งกฎเกณฑ ขอบังคับ
และขั้นตอนของแตละบริษัทในกลุม Mitsubishi Electric
・ หามใหความสําคัญตอผลกําไรของธุรกิจและประสิทธิภาพของงานโดยละเวนการกํากับดูแลกิจการ

■

นอกจากขางตน ผูบริหารและผูที่มีตําแหนงในการจัดการและกํากับดูแล ...

・ ตองกํากับดูแลกิจการอยางทัว่ ถึงภายในฝายของตนในฐานะทีเ่ ปนผูน ําเรือ่ งการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการในฝายทีต่ น
รับผิดชอบ
・ ตองคํานึงถึงการเปนผูนําในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการ และประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมเพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกผูใตบังคับบัญชา
・ ตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับฝายของตน เชน กฎหมายระเบียบภายในและกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท นอกจาก
ตนเองจะปฏิบัติตามแลว ตองสื่อสารใหภายในฝายของตนทราบโดยทั่วกันอยางเหมาะสม
・ ตองสรางสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปรึกษาเกี่ยวกับขอสงสัยและความกังวลเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการไดทันที
・ กรณีที่รูสึกไมสบายใจในการปฏิบัติงานประจําวัน อยาปลอยทิ้งไว แตตองตรวจสอบขอเท็จจริงกับผูเกี่ยวของและดําเนิน
การอยางเหมาะสม
・ กรณีที่รับรูวามีปญหาเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของตนเองและฝายที่รับผิดชอบเรื่อง
การกํากับดูแลกิจการทันที และดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อแกไขปญหา หามปกปดและปลอยทิ้งไวเด็ดขาด
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ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการในฝายตนเองและธุรกิจที่รับผิดชอบ
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การกํากับดูแลกิจการทันที และดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อแกไขปญหา หามปกปดและปลอยทิ้งไวเด็ดขาด
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มาตรการตอการละเมิดกฎระเบียบ
กรณีที่มีการละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้ กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งกฎเกณฑขอบังคับ และขั้นตอน
ของแตละบริษัทในกลุม Mitsubishi Electric อาจเขาขายตองไดรับโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิกจางตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของแตละบริษัทในกลุม Mitsubishi Electric
นอกจาก ตัวผูละเมิดกฎระเบียบตองรับผิดทางแพง (ชดเชยความเสียหาย) และรับผิดทางอาญา (เชน จําคุก
กักขัง ปรับ) แลว บริษัทอาจไดรับผลรายแรงทั้งที่เปนรูปธรรมและไมเปนรูปธรรม เชน ความรับผิดทางแพงและทาง
อาญา การลงโทษทางการปกครอง และการสูญเสียความไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ระบบในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ Mitsubishi Electric Group
ในการดําเนินการเรื่องการกํากับดูแลกิจการภายในกลุม Mitsubishi Electric ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะดําเนินการดวยตนเอง
ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการในฝายของตนและธุรกิจที่รับผิดชอบตามที่กลาวมาขางตน (“หนาที่ของผูบริหารและพนักงานใน
การสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ”) “การสงเสริมการกํากับดูแลกิจการไมสามารถแยกออกจากการดําเนินธุรกิจ” เปนระบบที่แตละ
บริษัทและฝายตางๆ จะสงเสริมการกํากับดูแลกิจการดวยตนเอง (ดูแผนภาพดานลาง)
อยามองวา “การกํากับดูแลกิจการควรปลอยใหเปนหนาที่ของฝายที่รับผิดชอบเรื่องการกํากับดูแลกิจการ” โดยเด็ดขาด ขอให
ดําเนินการดวยตนเองในการกํากับดูแลกิจการในฝายของตนและธุรกิจที่รับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติเมื่อพบวามีการกระทําผิด
กรณีพบวามีการกระทําที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดการกํากับดูแลกิจการ ขอใหรายงานและปรึกษากับผูบังคับบัญชา
โดยเร็ว หามทําเปนไมรูไมเห็นโดยเด็ดขาด
เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานดังกลาวจะตองตั้งใจฟงสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชาเลา และดําเนินการอยางจริงใจ เชน
ปรึกษากับฝายที่รับผิดชอบเรื่องการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหการกระทําที่ผิดไดรับการแกไขโดยเร็ว แนนอนวาหาม
มีทัศนคติหรือดําเนินการในลักษณะ “ฟงโดยไมทําอะไร” หรือ “ปกปด” ปญหา
กรณีที่การรายงานและการปรึกษากับผูบังคับบัญชาไมใชการดําเนินการที่เหมาะสม (เชน กรณีที่ผูบังคับบัญชาก็
กระทําสิ่งที่ละเมิดกฎระเบียบ และ “ฟงโดยไมทําอะไร” กับปญหาเลย) ขอใหรายงานตอฝายที่รับผิดชอบเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ กรณีที่ตองการรายงานผานระบบแจงเบาะแส โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมประสงคออกนาม สามารถ
รายงานไปที่ชองทางรับเรื่องภายในบริษัท รายละเอียดที่ไดรับแจงและขอมูลที่ไดรับทราบจากการสอบสวนจะเก็บไว
เปนความลับขององคกรอยางเครงครัด (เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น) นอกจากนี้ ตามกฎหมายและ
ระเบี ย บภายในบริ ษั ท ห า มไม ใ ห มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ทํา ให เ สี ย ประโยชน แ ละการตอบโต อั น มี ส าเหตุ จ ากการแจ ง ป ญ หา
ดังกลาว
สิ่งสําคัญคือการพูดอยางตรงไปตรงมา การแจงปญหาอยางกลาหาญจะเปนจุดเริ่มตนของการปรับปรุงกลุม Mitsubishi
Electric ใหดีขึ้นกวาเดิม
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บทนํา
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เปนความลับขององคกรอยางเครงครัด (เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น) นอกจากนี้ ตามกฎหมายและ
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บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา

การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา
การปฏิบัติตามสัญญา
1. เราจะไมทําสัญญาที่ขัดตอกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคม
2. เราจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทําขึ้นอยางสุจริต และใหไดรับความไววางใจจากคูคาอยูเสมอ

บรรทัดฐานของกฎหมาย
และหลักจริยธรรม

13

14

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา

การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา
การปฏิบัติตามสัญญา
1. เราจะไมทําสัญญาที่ขัดตอกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคม
2. เราจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทําขึ้นอยางสุจริต และใหไดรับความไววางใจจากคูคาอยูเสมอ

บรรทัดฐานของกฎหมาย
และหลักจริยธรรม

13

14

1. เรามีความปลอดภัยและคุณภาพในระดับสูง และจะสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่สอดคลองตามหลักเกณฑซึ่งกําหนด
ไวในกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม

2. เราจะพยายามแสดงคําเตือน ฉลากเตือน และคูมือการใชงานที่เขาใจงายดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อใหมีการใชงาน
ผลิตภัณฑอยางปลอดภัย

3. เราจะรวบรวมขอมูลขอบกพรองของผลิตภัณฑ ในกรณีที่เกิดขอบกพรอง เราจะรับผิดชอบในการดําเนินการแกไข
อยางรวดเร็วและเหมาะสม และปองกันไมใหเกิดซํ้า

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา

ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ

การแขงขันที่เปนธรรม
1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการผูกขาดและกฎหมายการแขงขันทางการคาทั้งหมดที่บังคับใช และจะสงมอบ
และจัดหาผลิตภัณฑและบริการดวยวิธีการที่เปนธรรมและเหมาะสม

2. เราจะไมใชอํานาจทางธุรกิจในทางที่ผิด ไมกีดกันบริษัทคูแขงออกจากตลาด หรือกีดกันผูคารายใหม
3. เราจะไมทําขอตกลงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีความออนไหวกับบริษัทคูแขงเพื่อจํากัดการแขงขัน ขอมูลที่มีความ
ออนไหว รวมถึง ราคาขาย ราคาประมูล ความสามารถในการขาย เงื่อนไขในการขาย และความสามารถในการ
ผลิต หรือ ขอมูลที่มีความออนไหวทางการคาซึ่งไมเปดเผยตอสาธารณะ นอกจากนี้ เราจะไมสื่อสารกับบริษัท
คูแขงในลักษณะที่อาจกอใหเกิดการเขาใจผิดหรือขอสงสัยเรื่องการตอตานการแขงขันทางการคา

4. เราจะไมทําสัญญาและขอตกลงกับตัวแทนจําหนาย ดีลเลอร หรือผูขายตอ ที่ผิดกฎหมายแขงขันทางการคาใน
ประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ เชน การกําหนดราคาขายตอ

15

16
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1. เราจะไมติดสินบนและจายเงินที่ไมเหมาะสมในประเทศและภูมิภาคทั้งหมดที่เราดําเนินธุรกิจ กรณีที่ไดรับการรองขอ
สินบนจากเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป และบริษัทเอกชน เราจะปฏิเสธการรองขอนี้อยางเด็ดขาด

2. เราจะทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกซึ่งไดรับการประเมินวามีความสุจริต เราจะคัดเลือกและควบคุมบุคคลภายนอก

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา

การหามติดสินบน ใหของกํานัล หรือเลี้ยงรับรองโดยไมเหมาะสม

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เราจะใหความสําคัญตอขอมูลสวนบุคคล จะรวบรวม ใชงาน เก็บรักษา และเปดเผยดวยวิธีการที่เปนธรรม โปรงใส
และปลอดภัยตามกฎหมายเทานั้น นอกจากนี้ เราจะดําเนินมาตรการดานความปลอดภัยเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูล
สวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ขอมูลรั่วไหล การสูญหาย และการปลอมแปลง

เชน รานตัวแทนจําหนาย ดีลเลอร ที่ปรึกษาและบุคคลที่สาม อยางรอบคอบและดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม
ใหบุคคลภายนอกดังกลาวมีการจายเงินที่ไมเหมาะสมในนามของเรา เชน การติดสินบน

3. เมื่อมีการมอบของกํานัล เลี้ยงรับรอง/การเดินทาง ใหการสนับสนุน และบริจาคเงิน เราจะดําเนินการอยาง
เหมาะสมตามกฎหมายและบรรทัด ฐานของสัง คม และจะดํ า เนิ น การโดยไม ใ หเ กิ ดขอ สงสั ย เรื่ อ งการจ า ยเงิ น ที่ ไ ม
เหมาะสม
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1. เราจะรักษาความลับขององคกรเราอยางเหมาะสมจากการโจมตีทางไซเบอรจากภายนอกและการกระทําความผิด
ภายในองคกร อนึ่ง เราจะคุมครองขอมูลทุกรูปแบบ เชน สื่อที่เปนกระดาษ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส แอปพลิเคชัน
และระบบ IT

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา

การรักษาความลับขององคกร

การโฆษณาที่เปนธรรม
เราจะสื่อสารกับลูกคาและผูบริโภคอยางถูกตองดวยการโฆษณาที่เปนธรรม เราจะไมใชขอความที่ใสรายผูอื่น ขอความ
ที่เกินจริง ขอความที่ทําใหเขาใจผิด ขอความที่เปนเท็จ เปนตน

2. เราจะเคารพความลับขององคกรของผูอื่น เราจะไดมาซึ่งความลับขององคกรของผูอื่นอยางเหมาะสมและถูกตองตาม
กฎหมายโดยการทําสัญญารักษาความลับซึ่งมีรายละเอียดที่เหมาะสม และจะเก็บรักษาและควบคุมขอมูลเหลานี้
ตามสญญารกษาความลบ
ตามสัญญารักษาความลับ
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1. เราจะทํากิจกรรมประชาสัมพันธตอภายนอกบริษัทอยางจริงจังโดยใชเนื้อหา ระยะเวลา และวิธีการที่เหมาะสม
เพื่อใหไดรับความเขาใจและความไววางใจจากลูกคา ผูบริโภค และผูถือหุน

2. กรณีที่กอใหเกิดสถานการณที่เปนการทําลายความไววางใจจากสังคม เชน ละเมิดกฎหมายและบรรทัดฐานของ
สังคมในประเทศและภูมิภาคตางๆ เราจะเผยแพรขอเท็จจริงอยางจริงใจในเวลาที่เหมาะสมดวยวิธีการที่เหมาะสม

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพลูกคา ผูบริโภค และคูคา

กิจกรรมประชาสัมพันธ

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
1. เราจะคุมครองและจัดการการคิดคน การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตราสินคา (Brand) และโลโก
ความลับทางการคา และองคความรู ที่เปนผลลัพธจากการวิจัยและพัฒนา การสงเสริมการขายและกิจกรรม
ทางธุรกิจอื่นๆ อันเปนทรัพยสินทางปญญา ไดแก สิทธิบัตร สิทธิบัตรในการออกแบบ เครื่องหมายการคา และ
ลิขสิทธิ์ รวมทั้งจะสนับสนุนการใชงานอยางมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ

2. เราจะเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และไมละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
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บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพผูถือหุน

การเคารพผูถือหุน
การทําธุรกรรมกับคูคาและซัพพลายเออรอยางเปนธรรม
1. ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดี เราจะทําธุรกรรมกับซัพพลายเออรและคูคาที่เปนบรรษัทพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย
เคารพสิทธิมนุษยชน และรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงมอบวัสดุที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง

2. เราจะสรางความสัมพันธที่ไดประโยชนรวมกันกับคูคาและซัพพลายเออร และทําธุรกรรมอยางยุติธรรมและเปนธรรม

การเปดเผยขอมูลการบริหารและการจัดการทางบัญชี
1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายของแตละประเทศและภูมิภาคที่เราดําเนินธุรกิจ กฎระเบียบและขั้นตอนภายในบริษัท
สื่อสารปรัชญาองคกรและนโยบายในการบริหารของบริษัทตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน เชน ผูถือหุน และจะ
เปดเผยขอมูลทางธุรกิจอยางเหมาะสม เชน สถานการณทางการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจ เปนตน

2. เราจะดําเนินการจัดการทางบัญชีอยางเหมาะสม ตามกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอนภายในบริษัท
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เราจะรักษาความลับของขอมูลที่ไมมีการเปดเผย และจะไมใชขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทอื่นที่ไมมีการเปดเผยซึ่ง
ไดรับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูอื่น (เชน การซื้อขายหุน)

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพผูถือหุน

การหามทําธุรกรรมโดยใชขอมูลภายใน

การคุมครองทรัพยสินของบริษัทและการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน
1. เราจะใชงานและจัดการทรัพยสินและทรัพยากร (รวมถึงเวลาและขอมูล) ทั้งหมดของบริษัทอยางเหมาะสมเพื่อ
การดําเนินธุรกิจเทานั้น จะไมใชงานโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม สิ้นเปลือง

2. เราจะทําเพื่อผลประโยชนของบริษัท และพยายามไมใหผลประโยชนสวนบุคคลสงผลกระทบตอการตัดสินใจใน
เรื่องงาน เราจะไมยอมรับผลประโยชนจากบุคคลภายนอก เชน การจายเงิน เงินกู ของกํานัล สวนลด และการ
เลี้ยงรับรอง เพื่อเปนการตอบแทนการตัดสินใจของบริษัทเมื่อมีการสั่งซื้อหรือการใหขอมูลความลับและทรัพยสิน
ของบริษัท ซึ่งไมเพียงเขาขายเปนผลประโยชนทับซอน แตอาจเปนการติดสินบน

3. เราจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนระหวางบริษัทกับตนเอง (ผลประโยชนทับซอน) กรณี
ที่เปนไปไมไดหรือไมสามารถหลีกเลี่ยงได จะรายงานสถานการณเรื่องผลประโยชนทับซอนตอบริษัทเพื่อขอคําแนะนํา
และการอนุมัติ

25

26

เราจะรักษาความลับของขอมูลที่ไมมีการเปดเผย และจะไมใชขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทอื่นที่ไมมีการเปดเผยซึ่ง
ไดรับทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูอื่น (เชน การซื้อขายหุน)

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพผูถือหุน
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ของบริษัท ซึ่งไมเพียงเขาขายเปนผลประโยชนทับซอน แตอาจเปนการติดสินบน

3. เราจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนระหวางบริษัทกับตนเอง (ผลประโยชนทับซอน) กรณี
ที่เปนไปไมไดหรือไมสามารถหลีกเลี่ยงได จะรายงานสถานการณเรื่องผลประโยชนทับซอนตอบริษัทเพื่อขอคําแนะนํา
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บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพพนักงาน

การเคารพพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
1. เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกสถานการณที่ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และจะไมใหมีการใชแรงงานเด็กและการ
บังคับใชแรงงาน

2. เราจะใหโอกาสพนักงานทุกคนอยางเปนธรรมดานการศึกษา ประสบการณ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสม
กับงาน นอกจากนี้จะใหสวัสดิการที่เปนธรรมโดยพิจารณาตามประสบการณ ทักษะ ความสามารถ ผลงาน ความ
สามารถในการเติบโต เปนตน

3. เราจะเคารพความหลากหลายของบุคลากร ยอมรับความเปนตัวตนของแตละคน และจะสรางสิ่งแวดลอมในสถาน

การจางงานอยางเปนธรรม
1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายดานแรงงานในแตละประเทศและภูมิภาคที่เราดําเนินธุรกิจ รวมถึงขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานและกฎระเบียบภายในบริษัท

2. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงานเพื่อใหพนักงานทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางแข็งขัน

3. เราจะเตรี ย มสภาพแวดล อ มในสถานที่ ทํา งานให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได ส ะดวกเพื่ อ ให พ นั ก งานแต ล ะคนสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางสบายใจและมีความสุข

ที่ทํางานเพื่อใหบุคลากรที่มีความหลากหลายทํางานไดอยางมีความสุข

4. เราจะไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการจางงานและการปฏิบัติตอพนักงานดวยเชื้อชาติ เผาพันธุ สัญชาติ
เพศ อายุ ความเชื่อ ศาสนา สถานภาพทางสังคม อัตลักษณและรสนิยมทางเพศ ความพิการ เปนตน

5. เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานแตละคน และจะไมกระทําสิ่งใดที่เปน การคุกคาม การใสราย การสราง
ความเสื่อมเสีย และการบังคับใหทํางานโดยการขมขู นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบคําพูดและการกระทําของเราอยู
เสมอเพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดและขอสงสัยในลักษณะดังกลาว

6. เราจะใหความสําคัญตอขอมูลสวนบุคคลของพนักงานแตละคน จะรวบรวม ใชงาน เก็บรักษา และเปดเผยดวยวิธี
การที่เปนธรรม โปรงใส และปลอดภัยตามกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคมเทานั้น นอกจากนี้ เราจะดําเนิน
มาตรการความปลอดภั ยเพื่ อปองกันการเขา ถึงข อ มู ล สว นบุ คคลโดยไมไ ด รั บ อนุ ญาต ข อ มู ล รั่ ว ไหล การสู ญหาย
และการปลอมแปลง
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บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพสังคม

การเคารพสังคม
ความรับผิดชอบและการดําเนินการในฐานะบรรษัทพลเมือง
เราจะใหความสําคัญตอความไววางใจกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และมีสวนรวมในการสรางสังคมที่ยั่งยืนดวยการ
ดําเนินกิจกรรมขององคกรและกิจกรรมชวยเหลือสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน
1. เราจะทําความเขาใจเรื่องมาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายและขอกําหนดในแตละประเทศ
และภูมิภาคที่เราดําเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชนอยูเสมอ และไมละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ก็ตาม

2. เราจะดําเนินการโดยเคารพสิทธิมนุษยชน และมีสวนรวมในการสรางสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนโดยขอความรวมมือ
จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายซึ่งเกี่ยวของกับหวงโซอุปทานทั้งหมด เชน ธุรกิจ ผลิตภัณฑ และบริการ เปนตน

3. กรณีที่ไดรับขอรองเรียนและคําปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย หรือกรณีที่พบวามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมขององคกรในกลุม Mitsubishi Electric เราจะรายงานตอฝายที่เหมาะสมภายใน
บริษัท และดําเนินการแกไขปญหา
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บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพสังคม
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ดําเนินกิจกรรมขององคกรและกิจกรรมชวยเหลือสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน
1. เราจะทําความเขาใจเรื่องมาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายและขอกําหนดในแตละประเทศ
และภูมิภาคที่เราดําเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชนอยูเสมอ และไมละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ก็ตาม

2. เราจะดําเนินการโดยเคารพสิทธิมนุษยชน และมีสวนรวมในการสรางสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนโดยขอความรวมมือ
จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายซึ่งเกี่ยวของกับหวงโซอุปทานทั้งหมด เชน ธุรกิจ ผลิตภัณฑ และบริการ เปนตน
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1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขั้นตอนภายในบริษัทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในแตละประเทศและภูมิภาคที่ดําเนิน
ธุรกิจ ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยไมลืมที่จะคํานึงถึงสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ทั้งนี้ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

2. เราจะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมผานทางธุรกิจตางๆ และรับมือกับความทาทายในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับอนาคตเพื่อลดภาระตอสิ่งแวดลอมโลกซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจ

3. เราจะสงเสริมการพูดคุย ความรวมมือ และการสรางสรรครวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง และนําเสนอ

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพสังคม

การรักษาสิ่งแวดลอม

การควบคุมการสงออกและนําเขา
1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบและขั้นตอนภายในบริษัท และควบคุมการสงออกอยางเหมาะสม
เพื่อไมใหผลิตภัณฑ เทคโนโลยี บริการ และซอฟตแวรของบริษัทสงออกไปยังประเทศ หนวยงาน และผูเกี่ยวของ
ซึ่งมีความเปนไปไดวาจะคุกคามตอสันติภาพและความปลอดภัยของประชาคมระหวางประเทศ

2. เมื่อมีการนําเขาวัสดุและผลิตภัณฑ เราจะสําแดงขอมูลอยางถูกตองตามกฎหมายศุลกากรของแตละประเทศและ
ภูมิภาค

ค านิ ยมและรูปแบบการดํา เนินชี วิต ใหม ที่อยู  ร  ว มกับ ธรรมชาติ ไ ดอ ยา งกลมกลื น
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1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขั้นตอนภายในบริษัทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในแตละประเทศและภูมิภาคที่ดําเนิน
ธุรกิจ ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยไมลืมที่จะคํานึงถึงสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ทั้งนี้ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

2. เราจะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมผานทางธุรกิจตางๆ และรับมือกับความทาทายในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับอนาคตเพื่อลดภาระตอสิ่งแวดลอมโลกซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจ

3. เราจะสงเสริมการพูดคุย ความรวมมือ และการสรางสรรครวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง และนําเสนอ

บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพสังคม

การรักษาสิ่งแวดลอม

การควบคุมการสงออกและนําเขา
1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบและขั้นตอนภายในบริษัท และควบคุมการสงออกอยางเหมาะสม
เพื่อไมใหผลิตภัณฑ เทคโนโลยี บริการ และซอฟตแวรของบริษัทสงออกไปยังประเทศ หนวยงาน และผูเกี่ยวของ
ซึ่งมีความเปนไปไดวาจะคุกคามตอสันติภาพและความปลอดภัยของประชาคมระหวางประเทศ

2. เมื่อมีการนําเขาวัสดุและผลิตภัณฑ เราจะสําแดงขอมูลอยางถูกตองตามกฎหมายศุลกากรของแตละประเทศและ
ภูมิภาค

ค านิ ยมและรูปแบบการดํา เนินชี วิต ใหม ที่อยู  ร  ว มกับ ธรรมชาติ ไ ดอ ยา งกลมกลื น
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บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพสังคม

การแกไขครั้งนี้
การตัดความสัมพันธกับกลุมผูมีอิทธิพลและการตอตานการฟอกเงิน
1. เราจะไมมีความสัมพันธใดๆ และไมทําธุรกรรมกับกลุมผูมีอิทธิพล (รวมถึงกลุมอาชญากรรม ผูกอการราย และ
ผูคายาเสพติด) กรณีที่ไดรับการรองขอจากกลุมผูมีอิทธิพล เราจะปฏิเสธการรองขอนี้อยางเด็ดขาด

2. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการฟอกเงิน การทุจริต และกลุมผูมีอิทธิพล

“จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุม Mitsubishi Electric” เปนหลักปฏิบัติรวมกันที่นําบรรทัดฐานของสังคมและกฎหมายที่
ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานมารวบรวมไว เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติประจําวันของ
พวกเรา ในการแกไขครั้งนี้ เราไดกําหนด Motto ของการกํากับดูแลกิจการ (Compliance Motto) ขึ้นมาวา “Always Act with Integrity”
(มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) โดยเปนคําศัพทที่แสดงถึงแนวทางปฏิบตั ิดังกลาวที่มีความเรียบงายในเชิงสัญลักษณ ซึ่งมีแนวคิดที่จะอธิบายไว
ดานลาง และขอใชคําใหมดังกลาวตามที่ปรากฎในชวงทาย
ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ คําวา “กฎหมาย” ที่ตองเคารพและปฏิบัติตามเปนคําที่เขาใจงาย แต “บรรทัดฐานของสังคม” ที่
ตองเคารพและปฏิบัติตามนั้นหมายถึงอะไร
แนวคิดประการหนึ่งสามารถใหคําจํากัดความวา “บรรทัดฐานของสังคม หมายถึง ความสนใจ ความคาดหวัง และการรองขอจากสังคม
และผูมีสวนไดสวนเสียวา ‘กิจกรรมขององคกรควรดําเนินไปอยางเปนธรรมและเหมาะสม’ ” หากจะกลาวใหชัดเจนขึ้น คือ นักลงทุนและ
ผูถือหุนจะมองวา “งบการเงินที่บริษัทจัดทําขึ้นควรมีการจัดทําอยางเหมาะสม” สวนคูคาจะมีความคาดหวังวา “บริษัทจะปฏิบัติอยางจริงใจ
ตามสัญญาที่ทําขึ้น” สวนลูกคาและผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑโดยพิจารณาวา “ไมควรมีการหลอกลวงใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑของ
บริษัท”
แมบริษัทของเราดําเนินกิจกรรมขององคกรเพื่อใหไดมาซึ่งผลกําไรทางธุรกิจตามที่กําหนด แตเมื่อสิ่งที่สังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
คาดหวังและรองขออยางมากคือใหเราใชหลักในการดําเนินธุรกิจที่วา “แขงขันอยางเปนธรรมโดยไมใชวิธีการที่ไมถูกตอง” เราจึงตอง
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม นอกจากการกระทําที่ขัดตอกฎหมายแลว การสรางเรื่องโกหกหรือใชวิธีการหลอกลวงในกิจกรรมทาง
ธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางก็มีความหมายเชนเดียวกับการทําลายความคาดหวังและการรองขอจากสังคมที่มีตอองคกร และ
เปนการกระทําที่ขดั ตอบรรทัดฐานของสังคมอันจะสงผลใหองคกรสูญเสียความเชื่อถือและความไววางใจ
“Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) เปนคําที่หมายถึงทัศนคติและความมุงมั่นของพวกเราเพื่อตอบรับความคาดหวัง
และการรองขอจากสังคมที่มีตอองคกรอยางจริงใจ
หวังวาทุกคนจะนํา “Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) ไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอตามจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจฉบับนี้ ซึ่งจะเปนการเผยแพรจริยธรรมขั้นสูงอันนาภาคภูมิใจนี้ไปทั่วทั้งสถานที่ทํางาน
วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2021
Mitsubishi Electric Corporation / Corporate Compliance Committiee

Mitsubishi Electric Group Code of Conduct
Issued on June 1, 2021
Issued by Corporate Compliance Committee, Mitsubishi Electric Corporation
Secretariat: Corporate Legal and Compliance Division, Mitsubishi Electric Corporation
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บรรทัดฐานของกฎหมายและหลักจริยธรรม การเคารพสังคม

การแกไขครั้งนี้
“จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุม Mitsubishi Electric” เปนหลักปฏิบัติรวมกันที่นําบรรทัดฐานของสังคมและกฎหมายที่
ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานมารวบรวมไว เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติประจําวันของ
พวกเรา ในการแกไขครั้งนี้ เราไดกําหนด Motto ของการกํากับดูแลกิจการ (Compliance Motto) ขึ้นมาวา “Always Act with Integrity”
(มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) โดยเปนคําศัพทที่แสดงถึงแนวทางปฏิบตั ิดังกลาวที่มีความเรียบงายในเชิงสัญลักษณ ซึ่งมีแนวคิดที่จะอธิบายไว
ดานลาง และขอใชคําใหมดังกลาวตามที่ปรากฎในชวงทาย
ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ คําวา “กฎหมาย” ที่ตองเคารพและปฏิบัติตามเปนคําที่เขาใจงาย แต “บรรทัดฐานของสังคม” ที่
ตองเคารพและปฏิบัติตามนั้นหมายถึงอะไร
แนวคิดประการหนึ่งสามารถใหคําจํากัดความวา “บรรทัดฐานของสังคม หมายถึง ความสนใจ ความคาดหวัง และการรองขอจากสังคม
และผูมีสวนไดสวนเสียวา ‘กิจกรรมขององคกรควรดําเนินไปอยางเปนธรรมและเหมาะสม’ ” หากจะกลาวใหชัดเจนขึ้น คือ นักลงทุนและ
ผูถือหุนจะมองวา “งบการเงินที่บริษัทจัดทําขึ้นควรมีการจัดทําอยางเหมาะสม” สวนคูคาจะมีความคาดหวังวา “บริษัทจะปฏิบัติอยางจริงใจ
ตามสัญญาที่ทําขึ้น” สวนลูกคาและผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑโดยพิจารณาวา “ไมควรมีการหลอกลวงใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑของ
บริษัท”
แมบริษัทของเราดําเนินกิจกรรมขององคกรเพื่อใหไดมาซึ่งผลกําไรทางธุรกิจตามที่กําหนด แตเมื่อสิ่งที่สังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
คาดหวังและรองขออยางมากคือใหเราใชหลักในการดําเนินธุรกิจที่วา “แขงขันอยางเปนธรรมโดยไมใชวิธีการที่ไมถูกตอง” เราจึงตอง
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม นอกจากการกระทําที่ขัดตอกฎหมายแลว การสรางเรื่องโกหกหรือใชวิธีการหลอกลวงในกิจกรรมทาง
ธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางก็มีความหมายเชนเดียวกับการทําลายความคาดหวังและการรองขอจากสังคมที่มีตอองคกร และ
เปนการกระทําที่ขดั ตอบรรทัดฐานของสังคมอันจะสงผลใหองคกรสูญเสียความเชื่อถือและความไววางใจ
“Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) เปนคําที่หมายถึงทัศนคติและความมุงมั่นของพวกเราเพื่อตอบรับความคาดหวัง
และการรองขอจากสังคมที่มีตอองคกรอยางจริงใจ
หวังวาทุกคนจะนํา “Always Act with Integrity” (มี “คุณธรรม” อยูเสมอ) ไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอตามจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจฉบับนี้ ซึ่งจะเปนการเผยแพรจริยธรรมขั้นสูงอันนาภาคภูมิใจนี้ไปทั่วทั้งสถานที่ทํางาน
วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2021
Mitsubishi Electric Corporation / Corporate Compliance Committiee

Mitsubishi Electric Group Code of Conduct
Issued on November, 2021 (the 2nd edition)
Issued by Corporate Compliance Committee, Mitsubishi Electric Corporation
Secretariat: Corporate Legal and Compliance Division, Mitsubishi Electric Corporation
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