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หลักการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย
คําแถลงหล ักการ:
พนักงานของ 3M และบุคคลทีสามซึงต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการนีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M 3M อาจต ้องรับผิดชอบ
ความผิดของบุคคลอืนทีดําเนินการในนามของ 3M หากทราบล่วงหน ้า พนักงานของ 3M ต ้องไม่ยน
ิ ยอมให ้คูค
่ ้าทางธุรกิจหรือบุคคลทีสามเข ้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมาย นอกจากนี ควรตังคําถามและดําเนินการเพือป้ องกันการกระทําความผิดดังกล่าว
จุดประสงค์:
ื ยงระดับโลกในฐานะบริษัททีมีจริยธรรมและปฏิบต
3M มีชอเสี
ั ต
ิ ามกฎหมาย ทําธุรกิจด ้วยความซือสัตย์สจ
ุ ริตและยึดมันในคุณธรรมอย่างแน่วแน่
เนืองจาก 3M เป็ นบริษัทระดับโลก พนักงานของ 3M จึงต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทุกฉบับทีเกียวข ้องกับ 3M ไม่วา่ จะอาศัยหรือทํางานอยูท
่ ใดก็
ี
ตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M มักจะกําหนดมาตรฐานทีเข ้มงวดกว่ากฎหมายเหล่านัน ดังนัน นอกเหนือจากกฎหมายแล ้ว พนักงานของ 3M
ควรปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M ด ้วย คนของ 3M ควรดํารงชีวต
ิ ตามแบบแผนค่านิยมของ 3M
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงานทุกคนทัวโลกและอาจบังคับใช ้กับบุคคลทีสามซึงดําเนินงานในนามของ 3M ด ้วย
คําแนะนําเพิมเติม:
• ตัวอย่างของบุคคลหรือหน่ วยงานทีไม่ถอื เป็ นพนักงานของ 3M แต่อาจดําเนิ นการในนามของ 3M ได ้แก่ ผูจ้ ด
ั จําหน่ าย ผูจ้ ด
ั หาสินค ้าหรือบริการ ลูกค ้า ตัว
แทนจําหน่ ายสินค ้า ตัวแทน ทีปรึกษา ผูใ้ ช ้แรงงานตามสัญญาว่าจ ้าง คู่ค ้าในโครงการร่วมทุน ผูแ้ ปลงสภาพวัสดุ และทีปรึกษาภายนอก ความสัมพันธ ์ทาง
ั ต
ิ าม
ธุรกิจระหว่าง 3M และบุคคลทีสามจะเป็ นปัจจัยทีกําหนดว่าบุคคลทีสามนันดําเนิ นงานในนามของ 3M หรือไม่ หากเป็ นเช่นนัน บุคคลทีสามต ้องปฏิบต
หลักการทีเกียวข ้องในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M 3M คาดหวังให ้บุคคลทีสามทีดําเนิ นงานในนามของ 3M ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบทังหมดที
เกียวข ้อง พนักงานต ้องทราบและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทุกฉบับทีบังคับใช ้กับธุรกิจของ 3M เมือดูเหมือนกฎหมายทีบังคับใช ้กับสถานการณ์ใดๆ จะขัดแย ้งกัน
หรือเกิดความสับสนเกียวกับกฎหมายดังกล่าว พนักงานต ้องตรวจสอบกับทีปรึกษาด ้านกฎหมายทีได ้ร ับมอบหมายของหน่ วยธุรกิจก่อนดําเนิ นการต่อไป
ั ต
ิ ามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M กําหนด
• เมือดูเหมือนจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M จะขัดแย ้งกับกฎหมาย ให ้ปฏิบต
มาตรฐานไว ้สูงกว่ากฎหมาย ควรยึดจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M เป็ นมาตรฐานความประพฤติ พนักงานต ้องตรวจสอบกับทีปรึกษาด ้านกฎหมายทีได ้ร ับ
มอบหมายของหน่ วยธุรกิจก่อนดําเนิ นการต่อไป
• หากพนักงานของ 3M สงสัยว่าพนักงานหรือคูค
่ ้าทางธุรกิจของ 3M กระทําความผิด พนักงานต ้องรายงานความกังวลของตนให ้ฝ่ ายบริหาร ทีปรึกษาด ้าน
กฎหมายทีได ้ร ับมอบหมายของหน่ วยธุรกิจ ผูจ้ ด
ั การฝ่ ายทร ัพยากรบุคคลทีได ้ร ับมอบหมาย แผนกการประกอบธุรกิจและการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของ 3M
ทราบ หรือรายงานผ่านเว็บไซต ์ 3M-Ethics.com ทันที ยกเว ้นกฎหมายท ้องถินกําหนดข ้อห ้ามเอาไว ้
• 3M ไม่ยน
ิ ยอมให้มีการตอบโต ้การรายงานความกังวลเกียวกับการประกอบธุรกิจหรือการให้ความร่วมมือกับบริษท
ั ในการสืบสวน ไม่วา่ จะเป็ นการตอบโต ้รูปแบบ
ใด 3M คาดหวังให ้การรายงานดังกล่าวเกิดจากความสุจริตใจ นี ไม่ได ้หมายความว่าพนักงานทีรายงานความกังวลต ้องมีข ้อเท็จจริงทังหมด พนักงานควร
สามารถตังคําถามและรายงานปัญหาทีทําให ้ตนเองกังวลได ้อย่างอิสระโดยไม่ต ้องกลัวว่าจะถูกแก ้แค ้น การรายงานหรือการกล่าวหาทีเป็ นเท็จหรือเป็ นการกลัน
แกล ้งถือเป็ นการกระทําทีไม่สจ
ุ ริตและอาจเป็ นสาเหตุให ้ถูกลงโทษทางวินัย
การลงโทษ:
การฝ่ าฝื นกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย สูงสุดและรวมถึงการให ้ออกจากงาน
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