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บทน�ำ
3M มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา
และทุกชีวิต พนักงานของเราแสดงให้เห็นความมุ่งมั่น
ดังกล่าวในการด�ำเนินงานของเราเองและในชุมชนที่
เราอยู่อาศัยและท�ำงานทุก ๆ วัน เราตระหนักดีว่าสิ่งที่
เราตัดสินใจส�ำหรับผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการของ
เราต้องสะท้อนค่านิยมเหล่านี้ด้วย 3M ต้องการให้
ซัพพลายเออร์ของเราร่วมแสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
รักษาการด�ำเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน
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หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบส�ำหรับซัพพลายเออร์ของ 3M
สรุปความคาดหวังพื้นฐานของ 3M ส�ำหรับซัพพลายเออร์
ของเราในด้านระบบการจัดการ แรงงาน สุขภาพและ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม หลักเกณฑ์ฉบับ
นี้ยึดตามค่านิยมองค์กรเพื่อการด�ำเนินงานที่ยั่งยืนและ
มีความรับผิดชอบของเรา และยังสอดคล้องกับหลักการ
10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)
ซึ่ง 3M เป็นภาคี ตลอดจนสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ
แห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) ซึ่งเดิมคือ
หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (EICC)
พื้นฐานในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้คือ ความเข้าใจว่าธุรกิจใด ๆ (ในกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) ต้องด�ำเนินงานตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของสถานที่
ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ ซัพพลายเออร์ต้องรักษาระบบการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและสามารถแสดงให้เห็นถึงประวัติที่น่าพึงพอใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับในการด�ำเนินธุรกิจของตนเอง 3M ยังสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์
ด�ำเนินการมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมทางธุรกิจ
การปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ฉบับนีจ
้ ำ� เป็นต่อการเป็นหรือยังคงเป็นซัพพลายเออร์สำ� หรับ
3M ไม่วา่ ทีใ่ ดในโลก และส�ำหรับวัสดุหรือบริการใด ๆ ทีจ
่ ด
ั หาให้ นอกจากนี้
ซัพพลายเออร์ของเราควรถือว่าผู้รับจ้างช่วงและซัพพลายเออร์ของตนเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามหลักการในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนดของหลักเกณฑ์ฉบับนี้แก่พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง
ช่วง และซัพพลายเออร์ของตน เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราสื่อสารสถานะ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เราทราบเมื่อมีการร้องขอ และด�ำเนินการปรับปรุงที่จ�ำเป็น
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3M จะตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ฉบับนี้ของซัพพลายเออร์ตามที่เราเห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงการขอข้อมูลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจง เราสนับสนุนและคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราประเมิน
ตนเองและซัพพลายเออร์ของตนเป็นระยะ ๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
หากตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ 3M จะพยายามท�ำงานกับซัพพลายเออร์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์พัฒนาแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้การจัดหาแก่ 3M สามารถด�ำเนิน
ต่อไปได้ หากซัพพลายเออร์ไม่พัฒนาแผนดังกล่าวหรือไม่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ 3M
อาจด�ำเนินการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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อย่างไรก็ตาม หากซัพพลายเออร์ไม่
เพียงแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฉบับนี้เท่านั้น แต่ยังอุทิศตน
เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินงานของตนเอง ซัพพลายเออร์
ดังกล่าวอาจสร้างความแตกต่างจาก
การคู่แข่งในเชิงบวก เราสนับสนุนให้
ซัพพลายเออร์ทั้งหมดใช้แนวทางเชิง
รุกในการด�ำเนินงานด้วยความรับผิด
ชอบและยั่งยืน โดยก�ำหนดและด�ำเนิน
นโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องของ
ตนเอง และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์
ของพวกเขาปฏิบัติเช่นเดียวกัน นอกจาก
นี้ 3M ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทุกด้าน
ของหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบส�ำหรับ
ซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง และคาดหวัง
ว่าซัพพลายเออร์จะมีความมุ่งมั่นในระดับ
เดียวกันภายในโครงการของตนเอง
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2025
ของ 3M ไม่เพียงให้ความสนใจกับการ
ด�ำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป้า
หมายด้านความยั่งยืนและความต้องการ
ห่วงโซ่คุณค่าที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งรวม
ถึงซัพพลายเออร์ของเรา เราสามารถ
ตระหนักถึงผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก
เมื่อเราร่วมมือกันท�ำความเข้าใจและ
เอาชนะความท้าทายที่เราเผชิญในการ
เป็นพันธมิตรกับผู้อื่น ความท้าทายและ
ความต้องการร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมของเราแสดงถึงโอกาสที่มี
ร่วมกัน เราสามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจ
ของเรา ชุมชนของเรา และทุกชีวิตได้
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แสดงเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันหรือดีกว่า
ตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน งาน
ทั้งหมดต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและ
ลูกจ้างต้องมีอิสระในการออกจากงาน
เมื่อใดก็ได้หรือยุติการจ้างงานของตนเอง
นายจ้างและตัวแทนไม่สามารถเก็บหรือ
ท�ำลาย ปกปิด ยึด หรือปฏิเสธการเข้าใช้
งานของพนักงานส�ำหรับข้อมูลระบุตัวตน
หรือเอกสารการเข้าเมืองของพนักงาน
เช่น บัตรประจ�ำตัวที่ออกโดยรัฐบาล
หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตท�ำงาน
เว้นแต่การเก็บใบอนุญาตท�ำงานเป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด แรงงานจะไม่
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหางานของ
นายจ้างหรือตัวแทน หรือค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการจ้างงาน
ของตนเอง หากพบว่าลูกจ้างจ่ายค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว จะต้องช�ำระค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวคืนให้แก่ลูกจ้าง

2) ลูกจ้างวัยหนุ่มสาว

ก. แรงงาน

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้ว เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนของพนักงานและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยการให้เกียรติและความเคารพตาม
ที่ประชาคมนานาชาติยอมรับ ซึ่งใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคน รวมถึงพนักงานชั่วคราว
พนักงานต่างด้าว นักศึกษาฝึกงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง พนักงานโดยตรง และ
ลูกจ้างประเภทอื่น ๆ
มาตรฐานแรงงานส�ำหรับซัพพลายเออร์ของเราคือ:

1) เสรีภาพในการเลือกงาน
จะต้องไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด (รวมถึงการบังคับใช้หนี้) หรือแรงงาน
ตามพันธะสัญญา แรงงานนักโทษที่มิได้สมัครใจหรือเป็นการแสวงหาประโยชน์
แรงงานจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการขนส่ง จอดเรือ จัดหา ถ่าย
โอน หรือรับบุคคลต่าง ๆ ด้วยวิธีการข่มขู่ ใช้ก�ำลัง บีบบังคับ ลักพาตัว หรือหลอกใช้
แรงงานหรือบริการ ต้องไม่มีข้อจ�ำกัดที่ไม่มีเหตุอันควรใด ๆ เกี่ยวกับเสรีภาพของ
ลูกจ้างในการเคลื่อนไหวภายในสถานที่ท�ำงาน นอกเหนือจากข้อจ�ำกัดที่ไม่มีเหตุอัน
ควรในการเข้าหรือออกจากสถานที่ที่บริษัทจัดให้ ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จ้างงานส�ำหรับลูกจ้างที่เดินทางเข้าประเทศมาเพื่อท�ำงานให้กับซัพพลายเออร์โดย
เฉพาะ ลูกจ้างดังกล่าวจะต้องได้รับสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของตน
ซึ่งอธิบายข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานก่อนที่ลูกจ้างจะเดินทางออกจากประเทศ
ต้นก�ำเนิด และไม่อนุญาตให้แทนที่หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาการจ้างงานเมื่อเดินทางมา
ถึงประเทศผู้รับลูกจ้าง เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและ
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ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ท้องถิ่นเกี่ยวกับอายุการจ้างงานขั้นต�่ำ
ส�ำหรับพนักงาน หากไม่มีกฎหมายดัง
กล่าวอยู่หรือหากกฎหมายที่มีอยู่อนุญาต
ให้จ้างลูกจ้างที่อายุน้อยกว่า 18 ปี
(ลูกจ้างวัยหนุ่มสาว) ซัพพลายเออร์ต้อง
ไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปี ลูกจ้าง
วัยหนุ่มสาวจะต้องไม่ปฏิบัติงานที่เป็น
อันตราย ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการนักศึกษา
ลูกจ้างอย่างเหมาะสมด้วยการเก็บรักษา
ประวัตินักศึกษาอย่างเหมาะสม ตรวจ
สอบพันธมิตรทางการศึกษาอย่างแข็ง
ขัน และคุ้มครองสิทธิของนักศึกษาตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ
ซัพพลายเออร์จะต้องให้การสนับสนุน
และการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงาน
ทุกคน ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายท้องถิ่น
อัตราค่าจ้างส�ำหรับนักศึกษาลูกจ้างและ
ผู้ฝึกงานจะต้องคล้ายคลึงกับพนักงาน
ระดับเริ่มต้นอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเท่าเทียม
กันหรือคล้ายกัน

3) ชั่วโมงท�ำงาน
งานวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างความเครียดของ
ลูกจ้างกับผลิตภาพที่ลดลง ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการบาดเจ็บและการเจ็บ
ป่วยที่เพิ่มขึ้น เวลาท�ำงานต้องไม่เกินเวลาสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นก�ำหนด นอกจาก
นี้ จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานไม่ควรเกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงการท�ำงานล่วงเวลา
ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ผิดปกติ ลูกจ้างจะต้องได้รับอนุญาตให้หยุดพัก
ตามกฎหมาย หยุดเทศกาล และลาพักร้อน ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงลาป่วย
หรือลาคลอด นอกจากนี้ ทุก ๆ 7 วัน ลูกจ้างจะต้องได้รับอนุญาตให้หยุดอย่างน้อย 1 วัน

4) ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างที่ใช้บังคับทั้งหมด
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต�่ำ ชั่วโมงท�ำงานล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้ลูกจ้างส�ำหรับการท�ำงานล่วงเวลาในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตรารายชั่วโมงปกติ ไม่
อนุญาตให้หักเงินค่าจ้างเพื่อเป็นมาตรการลงโทษทางวินัย เว้นแต่ในกรณีการละเมิด
กฎอย่างร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดการพักงาน ส�ำหรับช่วงเวลาการจ่ายเงินแต่ละช่วง
ซัพพลายเออร์จะต้องออกหนังสือรับรองค่าจ้างอย่างทันท่วงทีและเข้าใจได้ง่าย ซึ่ง
มีข้อมูลเพียงพอเพื่อตรวจสอบค่าตอบแทนที่ถูกต้องส�ำหรับงานที่ท�ำ การใช้แรงงาน
ชั่วคราว แรงงานที่ถูกส่งเข้าท�ำงาน และแรงงานแบบจ้างภายนอกทั้งหมดจะอยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น

5) การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
ต้องไม่มีการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ซึ่งรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การ
ทารุณกรรมทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย การบีบบังคับทางร่างกายหรือจิตใจหรือ
การข่มเหงทางวาจาของลูกจ้า หรือต้องไม่มีการขู่ว่าจะปฏิบัติดังกล่าว นโยบายและขั้น
ตอนการลงโทษทางวินัยที่สนับสนุนข้อก�ำหนดเหล่านี้จะต้องได้รับการก�ำหนดขึ้นและ
สื่อสารกับลูกจ้างอย่างชัดเจน

6) การไม่เลือกปฏิบัติ

3M มุ่งมั่นที่จะท�ำหน้าที่ของ
เราเพื่อช่วยในการขจัดปัญหา
แรงงานบังคับและแรงงาน
เด็ก ตลอดจนการค้ามนุษย์ทั่ว
โลก ความมุ่งมั่นนี้เห็นได้ชัดใน
ความคาดหวังต่อซัพพลายเออร์
เหล่านี้และในค�ำแถลงนโยบาย
สิทธิมนุษยชนของเราเอง เรา
ตระหนักว่าเรามีบทบาทส�ำคัญ
ในการยืนยันว่า แนวปฏิบัติที่
น่ารังเกียจเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของเรา
และเราคาดหวังให้ซพ
ั พลายเออร์
ของเราสามารถแสดงให้เห็นว่า
ความคาดหวังเหล่านี้ก�ำลังได้รับ
การใส่ใจ

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น หลัก
การชี้แนะว่าด้วยแรงงานและสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ หลัก
การข้อ 1-6 ของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNGC) ว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและแรงงาน และ SA8000
อาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็น
ประโยชน์

ซัพพลายเออร์ควรจัดให้มีแรงงานที่ปราศจากการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติที่
ผิดกฎหมาย บริษัทจะต้องไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ
เอกลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ ชาติพันธุ์หรือชาติก�ำเนิด ความพิการ การตั้ง
ครรภ์ ศาสนา การสังกัดพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ สถานภาพทหารผ่านศึก
ที่ได้รับการคุ้มครอง ข้อมูลทั่วไปที่ได้รับการคุ้มครอง หรือสถานภาพสมรส ในการจ้าง
งาน เช่น ค่าจ้าง โปรโมชั่น รางวัล การเข้าถึงการฝึกอบรม การลดจ�ำนวนแรงงานหรือ
การยุติ ซัพพลายเออร์จะต้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควรให้แก่ลูกจ้างในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ไม่ควรให้ลูกจ้างหรือผู้ที่อาจเป็นลูกจ้างเข้ารับการ
ทดสอบทางการแพทย์หรือการตรวจร่างกายที่สามารถน�ำไปใช้ในเชิงเลือกปฏิบัติได้
การประเมินร่างกายเพื่อก�ำหนดความสามารถในการปฏิบัติงานจะมีความเหมาะสมหาก
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของงานด้านกายภาพ

7) เสรีภาพในการสมาคม
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิของลูกจ้างทุกคนใน
การจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานที่ลูกค้าเลือกเอง เพื่อเจรจาต่อรองร่วมกัน และเข้า
ร่วมการชุมนุมอย่างสงบ ตลอดจนเคารพสิทธิของลูกจ้างในการละเว้นจากกิจกรรมดัง
กล่าว ลูกจ้างและ/หรือตัวแทนของลูกจ้างจะต้องสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อกังวลกับผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานและแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการได้อย่างเปิดเผย โดยไม่ต้องกลัวการเลือกปฏิบัติ การตอบโต้ การข่มขู่ หรือการ
คุกคาม
7

ข. สุขภาพและความ
ปลอดภัย

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่าง
เต็มที่แล้ว เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับ
งาน การเสียชีวิตและการเจ็บป่วย และสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อ
สุขภาพ ซัพพลายเออร์ควรใช้ข้อมูลและการศึกษาของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเป็นโอกาส
ส�ำคัญในการระบุและแก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยส�ำหรับซัพพลายเออร์ของเราคือ:

1) ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ลูกจ้างที่มีโอกาสสัมผัสสิ่งที่เป็นอันตราย
(เช่น สารเคมี ไฟฟ้า และแหล่งพลังงาน
อื่น ๆ ไฟไหม้ ยานพาหนะ เสียงดังรบกวน
เกินไป และการตกจากที่สูง) จะต้องได้
รับการระบุและประเมิน และได้รับการ
ควบคุมผ่านการออกแบบอย่างเหมาะสม
มาตรการควบคุมด้านวิศวกรรมและการ
บริหารจัดการ การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน
และขั้นตอนการท�ำงานที่ปลอดภัย (รวม
ถึงการปิด/การแท็ก) ตลอดจนการฝึก
อบรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ใน
กรณีที่ไม่สามารถควบคุมอันตรายอย่าง
เพียงพอด้วยวิธีการเหล่านี้ ลูกจ้างจะต้อง
ได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะ
สมและได้รับการบ�ำรุงรักษาอย่างดี ตลอด
จนสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
ต่อตนเองที่เกี่ยวข้องกับอันตรายเหล่า
นี้ สถานที่ท�ำงานของซัพพลายเออร์จะ
ต้องมีแสงสว่างและอุณหภูมิที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ต้องด�ำเนินขั้นตอนที่เหมาะ
สมเพื่อท�ำงานร่วมกับหญิงมีครรภ์/
คุณแม่ที่ก�ำลังให้นมลูกในการประเมิน
สภาพการท�ำงาน ซัพพลายเออร์ควร
ขจัดหรือลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานที่ระบุไว้
ส�ำหรับหญิงมีครรภ์และคุณแม่ที่ก�ำลังให้
นมลูก รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนที่พักตามสมควร

2) การเตรียมความพร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉิน
ซัพพลายเออร์จะต้องระบุและประเมิน
สถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น และลดผลกระทบโดยใช้แผน
ฉุกเฉินและขั้นตอนการตอบสนองต่าง ๆ
รวมถึง: การรายงานฉุกเฉิน การแจ้ง
เตือนพนักงาน และขั้นตอนการอพยพ
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การฝึกอบรมและฝึกซ้อมลูกจ้าง อุปกรณ์
ตรวจจับและดับเพลิงที่เหมาะสม รวมถึง
การเข้าถึงเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกทางออกที่เพียงพอ และ
แผนการกู้คืน แผนและขั้นตอนดังกล่าว
จะต้องมุ่งเน้นไปที่การลดอันตรายต่อชีวิต
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน ประตูทางออก
บันได และเส้นทางจะต้องท�ำเครื่องหมาย
ไว้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง

3) การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน
มีขั้นตอนและระบบต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
จัดการ ติดตาม และรายงานการบาด
เจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ซึ่ง
รวมถึงข้อก�ำหนดในการ: ส่งเสริมการ
รายงานของลูกจ้าง จ�ำแนกและบันทึก
กรณีการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย จัดหา
การรักษาพยาบาลที่จ�ำเป็น ตรวจสอบ
กรณี และด�ำเนินการแก้ไขเพื่อขจัด
สาเหตุ และอ�ำนวยความสะดวกในการ
กลับมาท�ำงานของลูกจ้าง

4) สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การสัมผัสกับสารเคมี สารชีวภาพ และ
สารกายภาพต่าง ๆ ของลูกจ้างจะต้อง
ได้รับการระบุ ประเมิน และควบคุมตาม
มาตรการควบคุมเป็นล�ำดับขั้น อันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจะต้องถูกก�ำจัดหรือควบคุม
ผ่านการออกแบบที่เหมาะสม วิศวกรรม
และมาตรการควบคุมทางการบริหาร
จัดการ เมื่อไม่สามารถควบคุมอันตราย
ด้วยวิธีการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ
ลูกจ้างจะต้องได้รับและใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและได้รับ
การบ�ำรุงรักษาอย่างดี โครงการป้องกัน
ต่าง ๆ จะต้องมีสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายเหล่านี้

5) งานที่ใช้ร่างกายมาก
ต้องระบุ ประเมิน และควบคุมการสัมผัสกับ
อันตรายของงานที่ลูกจ้างต้องใช้ร่างกายมาก
ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยตนเองและ
การยกของหนักหรือการยกซ�้ำ ๆ การยืนเป็น
เวลานาน และงานประกอบชิ้นส่วนที่ซ�้ำซาก
หรือใช้แรงมาก

6) การป้องกันเครื่อง
การผลิตและเครื่องจักรอื่น ๆ จะต้องได้รับการ
ประเมินอันตรายจากความปลอดภัย ต้องมี
การจัดหาตัวป้องกันทางกายภาพลูกโซ่และ
สิ่งกีดขวางให้เหมาะสมและมีการบ�ำรุงรักษา
อย่างเหมาะสมซึ่งเครื่องจักรเป็นอันตรายต่อ
ผู้บาดเจ็บ

เราค�ำนึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
อย่างจริงจัง และเราคาดหวังให้
ซัพพลายเออร์ของเราท�ำเช่น
เดียวกัน หากคุณก�ำลังเผชิญกับ
ความท้าทายด้านความปลอดภัย
ในสถานที่ท�ำงาน 3M อาจช่วย
ได้: เราได้พัฒนาโซลูชันด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกจ้างมานานหลายทศวรรษ
กรุณาติดต่อเราได้ทุกเมื่อ หาก
ต้องการหารือเกี่ยวกับวิธีที่เรา
สามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อสร้าง
สถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทุกๆ ที่

ระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับ
เช่น OHSAS 18001 และแนวทางของ
ILO ว่าด้วยอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย อาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ที่เป็นประโยชน์

7) สุขอนามัย อาหาร และที่พัก
อาศัย

8) การสื่อสารด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย

ลูกจ้างจะต้องสามารถเข้าถึงห้องน�้ำที่
สะอาด น�้ำดื่ม และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการเตรียม เก็บ และรับประทานอาหาร
อย่างถูกสุขลักษณะได้ทันที หอพักของ
ลูกจ้างที่ซัพพลายเออร์หรือตัวแทน
แรงงานเป็นผู้จัดหาให้จะต้องได้รับการ
ดูแลรักษาให้มีความสะอาดและปลอดภัย
มีทางออกฉุกเฉินที่เหมาะสม น�้ำร้อน
ส�ำหรับอาบ แสงสว่างเพียงพอ ความร้อน
และการระบายอากาศ ห้องพักส่วนบุคคล
ส�ำหรับจัดเก็บของมีค่าส่วนตัว และพื้นที่
ส่วนบุคคลตามสมควร พร้อมด้วยสิทธิ์ใน
การเข้าและออกอย่างเหมาะสม

ซัพพลายเออร์จะต้องให้ข้อมูลด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่
ท�ำงานและการฝึกอบรมที่เหมาะสมใน
ภาษาของลูกจ้างหรือในภาษาที่ลูกจ้าง
สามารถเข้าใจได้ ซึ่งเกี่ยวกับอันตราย
ในสถานที่ท�ำงานที่ระบุทั้งหมดที่ลูกจ้าง
ต้องเผชิญ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
อันตรายด้านเครื่องกล ไฟฟ้า สารเคมี ไฟ
ใหม่ และอันตรายทางกายภาพ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
จะต้องได้รับการติดประกาศอย่างชัดเจน
ในสถานที่หรือจัดวางไว้ในสถานที่ที่
ลูกจ้างสามารถระบุและเข้าถึงได้ จัดการ

ฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มงาน
และหลังจากนั้นเป็นประจ�ำ ลูกจ้างจะต้อง
ได้รับการส่งเสริมให้แจ้งข้อกังวลด้านความ
ปลอดภัย
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5) ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับวัสดุ
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของ
3M ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการ
ห้ามหรือจ�ำกัดสารเฉพาะในผลิตภัณฑ์
และการผลิต รวมถึงการติดฉลากเพื่อ
รีไซเคิลและก�ำจัดทิ้ง หาก 3M ร้องขอ
ซัพพลายเออร์ควรจัดเตรียมรายงานให้
แก่ 3M เกี่ยวกับการเกิดสารในวัสดุใด ๆ
ที่จัดหาให้ 3M ซึ่งอาจถูกจ�ำกัดโดยหรือ
ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานรัฐ ลูกค้า
และ/หรือผู้รีไซเคิล

6) การจัดการน�้ำ

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับซัพพลายเออร์ของเราคือ:

ซัพพลายเออร์จะต้องด�ำเนินโครงการ
จัดการน�้ำที่บันทึกเอกสารข้อมูล ระบุ
ลักษณะเฉพาะ และตรวจสอบแหล่ง
ที่มา การใช้ และการปล่อยน�้ำออกมา
ตลอดจนควบคุมช่องทางการปนเปื้อน
น�้ำเสียทั้งหมดจะต้องได้รับการระบุ
ลักษณะ ตรวจสอบ ควบคุม และบ�ำบัด
ตามที่ก�ำหนดก่อนที่จะปล่อยออกมาหรือ
ก�ำจัดทิ้ง ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียและระบบเก็บกักน�้ำเป็นประจ�ำ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบตามความ
เหมาะสม

1) ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
และการรายงาน

7) การใช้พลังงานและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ค. สิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้ว เรา
คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซัพพลายเออร์
ควรพยายามลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้น้อย
ที่สุด พร้อมกับปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างและสาธารณชน

ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น การ
ตรวจสอบการปล่อยสาร) การอนุมัติ
และการขึ้นทะเบียนที่จ�ำเป็นทั้งหมด จะ
ต้องจัดหามา เก็บรักษา และปรับให้
เป็นปัจจุบันเสมอ และจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านการปฏิบัติงานและการ
รายงาน

2) สารอันตราย
สารเคมีและวัสดุอื่น ๆ (รวมถึงของเสีย)
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่ง
แวดล้อมจะต้องได้รับการระบุ ติดฉลาก
และจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุม
ดูแล การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การ
ใช้งาน การรีไซเคิล หรือการน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ และการก�ำจัดทิ้งเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย
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3) ขยะมูลฝอย
ซัพพลายเออร์จะด�ำเนินการตามแนวทาง
ที่เป็นระบบในการระบุ จัดการ และ
ก�ำจัดหรือรีไซเคิลขยะมูลฝอย (ที่ไม่เป็น
อันตราย) อย่างมีความรับผิดชอบ

4) การปล่อยมลภาวะทาง
อากาศ
การปล่อยมลภาวะทางอากาศของ
สารเคมีอินทรีย์ที่ระเหยได้ สเปรย์
สารกัดกร่อนอนุภาค สารทําลายชั้น
บรรยากาศโอโซน และผลพลอยได้
จากการเผาไหม้ที่เกิดจากการปฏิบัติ
งาน จะต้องได้รับระบุลักษณะ เฝ้า
สังเกตอย่างสม�่ำเสมอ ควบคุม และ
บ�ำบัดตามที่ก�ำหนดก่อนที่จะปล่อย
ออกมา ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจ
สอบประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบ
ควบคุมการปล่อยมลภาวะทางอากาศเป็น
ประจ�ำในที่ที่เหมาะสม

การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ส�ำคัญจะต้องได้รับการติดตาม
และบันทึกเอกสารข้อมูลในระดับโรงงาน
และ/หรือระดับองค์กร ซัพพลายเออร์
จะต้องมองหาวิธีการประหยัดต้นทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในการด�ำเนินงานของตน และลดการ
ใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้เหลือน้อยที่สุด

8) การป้องกันมลพิษและการลด
ทรัพยากร

10) วัสดุจากพืชที่เก็บเกี่ยวอย่าง
ถูกกฎหมาย

การปล่อยและขับมลพิษออกมาและการ
สร้างของเสียจะต้องลดน้อยที่สุดหรือขจัด
ให้หมดไป ณ แหล่งก�ำเนิดหรือด้วยวิธี
ปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การเพิ่มอุปกรณ์ควบคุม
มลพิษ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
การบ�ำรุงรักษา และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก หรือโดยวิธีการอื่น ๆ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงน�้ำ เชื้อเพลิง
ฟอสซิล แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์จากป่า
บริสุทธิ์ จะต้องได้รับการสงวนไว้ตามวิธี
ปฏิบัติ เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต การบ�ำรุงรักษา และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก การทดแทนวัสดุ การน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ การอนุรักษ์ การรีไซเคิล หรือวิธี
การอื่น ๆ

ซัพพลายเออร์ควรจัดหาวัสดุให้แก่ 3M
ซึ่งเป็นวัสดุจากพืชหรืออนุพันธ์ของ
วัสดุดังกล่าว ซึ่งได้รับการจัดหา เก็บ
เกี่ยว และส่งออกจากประเทศต้นก�ำเนิด
อย่างถูกกฎหมาย ซัพพลายเออร์ควร
ปฏิบัติตามนโยบายและระบบการจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย Lacey แห่ง
สหรัฐอเมริกา กฎหมายควบคุมการค้าไม้
ของสหภาพยุโรป และกฎหมายที่คล้าย
กัน และควรก�ำหนดให้ซัพพลายเออร์
ของตนเองปฏิบัติตามนโยบายและระบบ
ที่คล้ายกัน นอกจากนี้ 3M ยังมีนโยบาย
การจัดหาเยื่อกระดาษและกระดาษโดย
ละเอียด พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับ
เพิ่มเติม ความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม ส�ำหรับซัพพลายเออร์กระดาษ
และเยื่อกระดาษทุกประเภท

9) การขนส่ง
ซัพพลายเออร์ควรปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ควบคุมการขนส่ง
สินค้าและวัสดุ หากเคลื่อนย้ายวัสดุ
อันตราย*ในสหรัฐอเมริกา ซัพพลาย
เออร์ควรขึ้นทะเบียนกับ กรมการ
ขนส่งสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ขนส่ง
วัสดุอันตราย และควรได้รับการฝึก
อบรม ทดสอบ และรับรองเพื่อบรรจุ
ท�ำเครื่องหมาย ติดฉลาก และจัดส่ง
วัสดุอันตรายตามที่กฎหมายก�ำหนด
หากเคลื่อนย้ายสินค้าอันตราย*นอก
สหรัฐอเมริกา ซัพพลายเออร์ควรได้
รับการฝึกอบรมและจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับในการขนส่งที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางทะเล
หรือทางบก
*วัสดุอันตราย/สินค้าอันตราย หมายถึง สารหรือ
วัสดุที่หน่วยงานก�ำกับดูแล (เช่น กรมการขนส่ง
สหรัฐอเมริกา ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางทะเลขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ ฯลฯ) ก�ำหนดว่ามีความเสี่ยงโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ
ทรัพย์สิน เมื่อขนส่งในเชิงพาณิชย์ และได้รับการ
ระบุดังกล่าว

11) แร่ธาตุจากภูมิภาคที่มีความ
ขัดแย้ง
หากวัสดุทจ
ี่ ด
ั หาให้แก่ 3M ประกอบด้วย
แร่แทนทาลัม ดีบก
ุ ทังสเตน หรือทองค�ำ ที่
จ�ำเป็นต่อการผลิตหรือการท�ำงานของ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรา 1502 ของ
กฎหมาย Dodd-Frank แห่งสหรัฐอเมริกา
และระเบียบข้อบังคับของกฎหมายดัง
กล่าวทีน
่ ำ� ไปปฏิบต
ั ิ ซัพพลายเออร์ตอ
้ ง:
(1) เปิดเผยการมีอยูข
่ องแร่เหล่านี้ (2) ให้
ข้อมูลตามค�ำขอเกีย
่ วกับโรงถลุงและ
โรงงานสกัดในห่วงโซ่อป
ุ ทานทีเ่ กีย
่ วข้อง
ของแร่ธาตุเหล่านี้ และข้อมูลอืน
่ ๆ ที่
สอดคล้องกับเทมเพลตการรายงานแร่ธาตุ
จากภูมภ
ิ าคทีม
่ ค
ี วามขัดแย้งตามมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม (3) ด�ำเนินนโยบายเพือ
่
ให้มน
ั่ ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า แร่ธาตุ
ดังกล่าวไม่ได้เป็นแหล่งรายได้โดยตรง
หรือโดยอ้อมหรือเป็นประโยชน์ตอ
่ กลุม
่
ติดอาวุธทีเ่ ป็นอาชญากรผูล
้ ะเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรงในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก ประเทศทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ กัน
หรือพืน
้ ทีค
่ วามเสีย
่ งสูงอืน
่ ๆ ของโลก ตาม
ทีก
่ ำ� หนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลและ
น�ำไปใช้โดย Responsible Minerals
Initiative (RMI) (“พืน
้ ทีค
่ วามเสีย
่ งสูง”)
และ (4) ด�ำเนินระบบการจัดการด้าน
การตรวจสอบเกีย
่ วกับแร่และก�ำหนดให้
ซัพพลายเออร์ของตนเองน�ำนโยบายและ
ระบบการจัดการไปปฏิบต
ั ิ 3M มีเว็บไซต์
เฉพาะเกีย
่ วกับแร่ธาตุจากภูมภ
ิ าคทีม
่ ี
ความขัดแย้ง ซึง่ สรุปความพยายามของ
3M ในการจัดซือ
้ จัดจ้างด้วยความรับผิด
ชอบ เว็บไซต์แร่ธาตุจากภูมภ
ิ าคทีม
่ ค
ี วาม
ขัดแย้ง

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
ทั่วโลก เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ คุณภาพและการ
ขาดแคลนน�้ำ และความพร้อมใช้
ประโยชน์ของพลังงาน ส่งผลกระ
ทบต่อทุกธุรกิจของเราและทุกคน
บนโลกใบนี้ 3M ก�ำลังแสดงความ
รับผิดชอบผ่านเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2025ของ
เรา เพื่อลดการใช้วัตถุดิบ/ของ
เสีย การใช้น�้ำและพลังงาน และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
ต่อเนื่อง ในท�ำนองเดียวกัน เรา
คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของ
เราค้นหาและใช้โอกาสเพื่อลด
ผลกระทบของตนต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีการที่มีความรับผิดชอบ
เรายินดีเปิดรับโอกาสที่จะได้ร่วม
มือกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อ
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก
ซัพพลายเออร์ควรท�ำงานร่วม
กับเจ้าของหมวดการจัดหาของ
3M เพื่อร่วมมือกันในโอกาสที่
เป็นไปได้

ระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับ
เช่น ISO 14001 และระบบจัดการและ
ตรวจสอบนิเวศสภาวะ (EMAS) และ
หลักการข้อ 7-9 ของ UNGC ว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม อาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่ม
เติมที่เป็นประโยชน์
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ง. จริยธรรม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเต็มที่
แล้ว ซัพพลายเออร์ของเราและตัวแทนจะต้องยึดถือมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด เพื่อตอบ
สนองความรับผิดชอบทางสังคมและเพื่อให้บรรลุความส�ำเร็จในตลาด
มาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับซัพพลายเออร์ของเราคือ:

1) ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
ในการติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดจะต้องยึดถือมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์
ซัพพลายเออร์จะต้องมีนโยบายที่ห้ามการให้สินบน การทุจริต การกรรโชกทรัพย์
และการยักยอกทรัพย์ทุกรูปแบบ การติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดควรด�ำเนินการอย่าง
โปร่งใสและสะท้อนให้เห็นอย่างถูกต้องในบัญชีและบันทึกทางธุรกิจของซัพพลายเออร์
กระบวนการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎระเบียบจะต้องด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ กฎหมายต่อต้าน
การติดสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา ซัพพลายเออร์ควรด�ำเนินการตรวจสอบตามความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะว่าจ้างผู้รับเหมาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าว
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้และกฎหมายต่อต้านการทุจริต

2) การต่อต้านการทุจริต
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
ขณะที่ด�ำเนินธุรกิจในนามของ 3M ซัพพลายเออร์จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการติดสินบน
การให้เงินใต้โต๊ะ การทุจริต การกรรโชกทรัพย์ การฟอกเงิน หรือการยักยอกทรัพย์ใน
รูปแบบใด ๆ จะต้องไม่มีการสัญญา เสนอ อนุญาต มอบ หรือยอมรับสินบนหรือวิธีการ
อื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่เหมาะสม ข้อห้ามนี้ครอบคลุมถึง
การสัญญา การเสนอ การอนุญาต การให้ หรือการยอมรับของมีค่าใด ๆ ไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม ผ่านบุคคลที่สาม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ ชี้น�ำธุรกิจไปยัง
บุคคลใด ๆ ชี้น�ำการว่าจ้างบุคคลใด ๆ หรือได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม
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3) ของขวัญและความบันเทิง
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ให้ของขวัญ
อาหาร หรือความบันเทิงแก่พนักงาน 3M
ที่อาจมีอิทธิพล หรือดูเหมือนมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของพนักงาน 3M ที่
เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ การตัดสินใจ
ทางธุรกิจจะต้องกระท�ำบนพื้นฐานของ
หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและไม่อคติ ทั้งนี้
อาจเสนอของขวัญ อาหาร หรือความ
บันเทิงให้แก่พนักงานของ 3M ได้ หาก
มีมูลค่าเล็กน้อย ไม่บ่อยครั้ง ไม่อยู่ในรูป
ของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด จัดให้
ในสถานที่ที่จะไม่สร้างความเสียหายต่อ
ชื่อเสียง ปราศจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ
และของขวัญ อาหาร หรือความบันเทิง
ดังกล่าวไม่ละเมิดนโยบายภายในของ
ซัพพลายเออร์หรือกฎหมายใด ๆ

4) ผลประโยชน์ทับซ้อน
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ท�ำธุรกรรม
ใด ๆ กับพนักงานของ 3M ซึ่งอาจ
สร้างผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง
หรือเห็นว่ามี ผลประโยชน์ทับซ้อน คือ
สถานการณ์ใด ๆ ที่ผลประโยชน์หรือ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสามารถมีอิทธิพล
อย่างไม่เหมาะสมหรือดูเหมือนว่ามี
อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
ของบุคคลนั้น ๆ ในนามของ 3M แม้แต่
การรับรู้ถึงผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง
พนักงาน 3M กับซัพพลายเออร์อาจเป็น
อันตรายต่อผลประโยชน์และชื่อเสียงทาง
ธุรกิจของ 3M

5) การเปิดเผยข้อมูล
การติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดจะต้องด�ำเนิน
การอย่างโปร่งใสและสะท้อนให้เห็น
อย่างถูกต้องในบัญชีและบันทึกของ
ซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์จะต้องเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน สุขภาพ และ
ความปลอดภัย แนวทางปฏิบัติด้านสิ่ง
แวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง
สถานการณ์ทางการเงิน และผลประกอบ
การที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
และแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่แพร่
หลาย การปลอมแปลงบันทึกหรือการ
บิดเบือนความจริงของสภาพหรือแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ นั้นไม่สามารถยอมรับได้

8) การรายงาน การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่
ตอบโต้
ซัพพลายเออร์จะต้องมีระบบที่เพียงพอ
เพื่อจัดการกับข้อกังวลและเรื่องร้องทุกข์
ของพนักงาน ระบบเหล่านั้นต้องปกป้อง
ความลับ อนุญาตให้รายงานโดยไม่เปิด
เผยตัวตน เว้นแต่กฎหมายห้ามไว้ และ
ปกป้องพนักงานจากการตอบโต้

9) ความเป็นส่วนตัว
ซัพพลายเออร์จะต้องปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลของทุกคนที่ตนท�ำธุรกิจด้วย รวม
ถึงซัพพลายเออร์ของตนเอง ลูกค้า ผู้
บริโภค และพนักงาน ซัพพลายเออร์จะ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วน
ตัวและความปลอดภัยของข้อมูลและข้อ
บังคับ เมื่อมีการรวบรวม จัดเก็บ ประมวล
ผล ส่ง และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

3M มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์และแน่วแน่ในทุก
สิ่งที่เราท�ำ หลักจรรยาบรรณ
ของ 3M ระบุสิ่งที่เราคาดหวังจาก
พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เป็น
ตัวแทนของ 3M อย่างชัดเจน
เมื่อเราเลือกที่จะท�ำธุรกิจกับคุณ
ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของเรา
แสดงว่าเราเชื่อมโยงการกระท�ำ
และชื่อเสียงของทั้งสองบริษัทเข้า
ด้วยกัน ดังนั้น จึงเป็นการดีที่สุดที่
องค์กรของเราทั้งสองจะรักษาไว้
ซึ่งจริยธรรมสูงสุด

อนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของ
สหประชาชาติ และหลักการข้อ 10
ของ UNGC ว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต อาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่
เป็นประโยชน์

6) ทรัพย์สินทางปัญญา
ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ามีการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้
ในลักษณะที่ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญา และด�ำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูล
ของลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้รับการ
ปกป้อง

7) ธุรกิจ การโฆษณา และการ
แข่งขันที่เป็นธรรม
ต้องยึดมั่นในมาตรฐานของธุรกิจ การ
โฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
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จ. ระบบการจัดการ

ซัพพลายเออร์ควรจัดตั้งหรือน�ำระบบการจัดการมาใช้ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของ
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ ระบบการจัดการจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจถึง: (ก) การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของลูกค้าที่ใช้บังคับทั้งหมด ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการของซัพพลายเออร์ (ข) การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และ (ค) การระบุและบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์
ฉบับนี้ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวควรได้รับการออกแบบเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ปรับปรุงทุกด้านของหลักเกณฑ์ฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง
ระบบการจัดการควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

1) ความมุ่งมั่นของบริษัท
แถลงการณ์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่ยืนยันถึง
ความมุ่งมั่นของซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงและติดประกาศหรือเผยแพร่ในสถานที่ของ
ซัพพลายเออร์ (ตามความเหมาะสม) ในภาษาท้องถิ่น
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2) ภาระรับผิดและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ซัพพลายเออร์ระบุผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนของบริษัทผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด�ำเนินระบบการจัดการและโครงการ
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับ
สูงทบทวนสถานะของระบบการจัดการ
เป็นประจ�ำ ซัพพลายเออร์จะต้องมี
กระบวนการที่จะประเมินว่า มีการก�ำหนด
ทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบ
ส�ำหรับซัพพลายเออร์ของตนเอง

3) ข้อก�ำหนดทางกฎหมายและ
ของลูกค้า
กระบวนการในการระบุ ตรวจสอบ และ
ท�ำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับที่ใช้บังคับ และข้อก�ำหนดของหลัก
เกณฑ์ฉบับนี้

4) การประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยง
กระบวนการในการระบุความเสีย
่ งด้านการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อม ความเสีย
่ ง
ด้านแนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นสิง่ แวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย ความเสีย
่ งด้านแนว
ปฏิบต
ั ด
ิ า้ นแรงงานและจริยธรรมทีเ่ กีย
่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานของซัพพลายเออร์ การ
ก�ำหนดความส�ำคัญทีส
่ ม
ั พันธ์กน
ั ส�ำหรับ
แต่ละความเสีย
่ งและการด�ำเนินขัน
้ ตอน
และมาตรการทางกายภาพทีเ่ หมาะสม เพือ
่
ควบคุมความเสีย
่ งทีร่ ะบุและรับรองการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ

5) วัตถุประสงค์ด้านการปรับปรุง
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป้าหมาย และแผนการ
ด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของซัพพลายเออร์ตามหลักเกณฑ์
ความรับผิดชอบส�ำหรับซัพพลายเออร์
ซึ่งรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของซัพพลายเออร์เป็นระยะเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

6) การฝึกอบรม
โครงการต่าง ๆ ส�ำหรับการฝึกอบรมหัวหน้า
งานและลูกจ้างแบบใหม่และทีด
่ ำ� เนินอย่าง
ต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ด�ำเนินการตามนโยบาย ขัน
้
ตอน และวัตถุประสงค์ดา้ นการปรับปรุงของ
ซัพพลายเออร์ และเพือ
่ ให้เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบทีใ่ ช้
บังคับและหลักเกณฑ์ฉบับนี้

7) การสื่อสาร

9) การตรวจสอบและประเมินผล
การประเมินตนเองเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจ
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
และข้อบังคับและเนื้อหาของมาตรฐาน
เหล่านี้

10) กระบวนการด�ำเนินการ
แก้ไข
กระบวนการส�ำหรับการแก้ไขข้อ
บกพร่องอย่างทันท่วงที ซึ่งระบุโดยการ
ประเมินภายในหรือภายนอก การตรวจ
สอบ การสืบสวน และการทบทวน

11) เอกสารและบันทึก
กระบวนการและมาตรการควบคุมเพื่อ
ให้แน่ใจว่าบัญชีและบันทึกมีความถูก
ต้อง และการสร้างและเก็บรักษาเอกสาร
และบันทึกเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและความสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของบริษัท พร้อมกับการรักษา
ความลับอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความ
เป็นส่วนตัว

12) ความรับผิดชอบของ
ซัพพลายเออร์
กระบวนการในการสื่อสารข้อก�ำหนด
ของหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบส�ำหรับ
ซัพพลายเออร์ของ 3M กับซัพพลายเอ
อร์ระดับถัดไป และก�ำหนดให้ซัพพลาย
เออร์น�ำระบบการจัดการและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้เพื่อปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ฉบับนี้หรือข้อก�ำหนดที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้

3M เชื่อว่าระบบการจัดการที่
แข็งแกร่งและครอบคลุมนั้น
จ�ำเป็นต่อการบรรลุและคงไว้ซึ่ง
การควบคุมโครงการที่ซับซ้อน
ใด ๆ การทบทวนและการด�ำเนิน
การตามความคาดหวังเหล่านี้
เพียงครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะ
รับรองความสอดคล้องอย่างต่อ
เนื่อง ซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่ง
ที่สุดของเราจะแสดงให้เห็นถึง
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้
โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติเหล่านี้ให้
เป็นมาตรฐานในวัฒนธรรมและ
การด�ำเนินการของตนใน
ทุก ๆ วัน พร้อมด้วยระบบต่าง ๆ
เพือ
่ ติดตามตรวจสอบและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ตลอดจน
รับประกันว่าซัพพลายเออร์ของ
ตนเองก�ำลังปฏิบัติเช่นเดียวกัน

แนวปฏิบัติส�ำหรับบรรษัทข้ามชาติ
ของ OECD และแนวทางการสอบ
ทานธุรกิจอาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ที่เป็นประโยชน์

กระบวนการในการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจน
และถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ
ความคาดหวัง และการปฏิบัติงานของ
ซัพพลายเออร์ให้ลูกจ้างทราบ

8) ค�ำติชม การมีส่วนร่วม
และเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้าง
กระบวนการต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ รวม
ถึงกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงานและ
รับค�ำติชมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเงื่อนไข
ที่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เพื่อ
ช่วยให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและส่ง
เสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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