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หลักการว่าด้วยสถานทีทํางานทีให้ความเคารพซึงกันและกัน
คําแถลงหล ักการ：
ิ ธิได ้รับการปฏิบต
ทุกคนมีสท
ั ด
ิ ้วยความเคารพในสถานทีทํางานของ 3เอ็ม การได ้รับความเคารพ หมายถึง การได ้รับการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างมืออาชีพและซือ
สัตย์ และมีการมองเห็นคุณค่าของความสามารถเฉพาะตัว ภูมห
ิ ลัง และมุมมองความคิดของแต่ละคน สถานทีทํางานทีเคารพซึงกันและกันจะต ้อง
ปราศจากการเลือกปฏิบัตแ
ิ ละการล่วงละเมิดทีผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเพียงอย่างเดียวนันไม่เพียงพอ สภาพแวดล ้อมใน
การทํางานจะต ้องไม่มพ
ี ฤติกรรมทีไม่เหมาะสมหรือไม่เป็ นมืออาชีพ และต ้องสอดคล ้องกับจริยธรรมและค่านิยมของ 3เอ็ม กล่าวคือ เป็ นสถานทีซึง
ทุกคนสามารถทํางานได ้อย่างเต็มความสามารถและมีอย่างอิสระในการรายงานความกังวลเกียวกับสถานทีทํางานโดยไม่ต ้องกลัวว่าจะถูกตอบโต ้
หรือแก ้แค ้น
ว ัตถุประสงค์：
หลักการนีเป็ นหลักประกันว่าทุกคนจะได ้รับการปฏิบต
ั ด
ิ ้วยความเคารพและให ้เกียรติในสถานทีทํางานของ 3เอ็ม นอกจากนี หลักการนียังส่งเสริม
ความมุง่ มันของ 3เอ็ม ในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีห ้ามการเลือกปฏิบต
ั ิ การล่วงละเมิด และการแก ้แค ้นเอาคืน
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก และอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วย
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด หลักการนี
บังคับใช ้กับทุกสถานทีและสถานการณ์ท ี 3เอ็ม เข ้าไปดําเนินธุรกิจ
คําแนะนําเพิมเติม：
ความหมายและความสําคัญ

สถานทีทํางานทีเคารพซึงกันและกัน
เป้ าหมายของ 3เอ็ม คือการสร ้างสภาพแวดล ้อมการทํางานทีสะท ้อนและดึงศักยภาพสูงสุดของทุกคนออกมา เป็ นสถานทีทํางานซึงทุกคนปฏิบต
ั ต
ิ อ
่
ผู ้อืนด ้วยความเคารพและเป็ นมืออาชีพ และเห็นคุณค่าของความแตกต่างของแต่ละคน การล่วงละเมิดหรือพฤติกรรมทีไม่มค
ี วามเป็ นมืออาชีพหรือ
็ ด
ั ขวางการบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว เราจะไม่ยอมรับพฤติกรรมเช่นนีเด็ดขาด นอกจากนี เรายังห ้ามมิ
ไม่เหมาะสม แม ้จะไม่ถอ
ื ว่าผิดกฎหมาย แต่กข
ั พันธ์ซงอาจส่
ึ
ให ้เลือกปฏิบต
ั โิ ดยผิดกฎหมายด ้วย หลักการนีบังคับใช ้ในสถานทีทํางานและกิจกรรมภายนอก รวมถึงปฏิสม
งผลต่อสถานทีทํางาน
เช่น กิจกรรมการทํางานหรือกิจกรรมอืนๆ ทีได ้รับการสนับสนุนจาก 3เอ็ม

บริษัทระดับโลก มาตรฐานระดับโลก
ในฐานะบริษัทระดับโลก 3เอ็ม ดําเนินธุรกิจในสภาพแวดล ้อมระดับโลกทีมีความซับซ ้อนและหลากหลาย แต่ไม่วา่ 3เอ็ม จะดําเนินธุรกิจทีใด บริษัท
จะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการว่าด ้วยจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เพือรักษามาตรฐานสูงสุดด ้านจริยธรรมและการยึดมันในคุณธรรม รวมทังปกป้ องชือเสียง
ของ 3เอ็ม หลักการดังกล่าวกําหนดค่านิยมเบืองต ้นซึงเป็ นแนวทางในการดําเนินการและการตัดสินใจทีนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆ ไม่ได ้ระบุเอา
ไว ้ หลักการดังกล่าวจะถามคําถามสามข ้อ ได ้แก่:
• การกระทํานี สอดคล ้องกับค่านิ ยมเกียวกับความซือสัตย ์สุจริตและยึดมันในคุณธรรมอย่างแน่ วแน่ ของ 3เอ็ม หรือไม่?
• การกระทํานี ยอมร ับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากสาธารณชนได ้หรือไม่?
• การกระทํานี ปกป้ องชือเสียงของ 3เอ็ม ในฐานะทีเป็ นบริษท
ั ทีมีจริยธรรมหรือไม่?
พนักงานควรพิจารณาคําถามเหล่านีเมือต ้องตัดสินใจว่าการกระทําของตนสอดคล ้องกับมาตรฐานในหลักการนีหรือไม่

นโยบายต่อต ้านการเลือกปฏิบัตอ
ิ ย่างผิดกฎหมาย
3เอ็ม ห ้ามมิให ้เลือกปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้สมัคร พนักงาน ผู ้รับเหมาตามสัญญา หรือบุคคลใดทีทําธุรกิจกับ 3เอ็ม อย่างผิดกฎหมายทุกรูปแบบ กฎหมายต่อ
ต ้านการเลือกปฏิบต
ั อ
ิ าจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม กฎหมายเหล่านันอาจห ้ามไม่ให ้เลือกปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เชือชาติ สีผวิ อายุ เพศ ชาติ
กําเนิด ความทุพพลภาพ ศาสนา รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส การตังครรภ์ หรือข ้อมูลทางพันธุกรรม รวมถึงการจําแยกประเภทอืนๆ ทีได ้รับ
ความคุ ้มครอง

นโยบายต่อต ้านการล่วงละเมิด
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การล่วงละเมิดเป็ นการกระทําต ้องห ้ามตามหลักการนี การล่วงละเมิด คือ พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทกระทํ
ี
าต่อบุคคลอืนและก่อให ้เกิดสภาพแวดล ้อม
การทํางานทีสร ้างความหวาดกลัว เป็ นปรปั กษ์ หรือไม่พงึ ปรารถนา ซึง:
• มีสาเหตุมาจากลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น อายุ ความทุพพลภาพ สถานะการสมรส ชาติกาํ เนิ ด เชือชาติหรือสีผวิ ศาสนา เพศ รสนิ ยมทางเพศ หรืออัต
ลักษณ์ทางเพศ
• ลดทอนประสิทธิภาพการทํางานหรือส่งผลเสียต่อโอกาสด ้านการทํางาน
การล่วงละเมิดเป็ นการกระทําทีขัดต่อกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ อีกหลายประเทศ ตัวอย่างการล่วงละเมิดทีอาจขัดต่อ
กฎหมายและเป็ นการฝ่ าฝื นหลักการนี ได ้แก่:
• การสือสารด ้วยคําพูดหรือเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทีมีการใช ้คําหยาบคาย ก ้าวร ้าว มุขตลก การใส่ร ้าย การเหมารวมในทางลบ หรือการข่มขู่ รวมถึงการแสดง
ความคิดเห็นหรือการเล่นมุขตลกน่ าร ังเกียจหรือโจมตีบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใดเรืองลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น อายุ ความทุพพลภาพ สถานะการสมรส
ชาติกาํ เนิ ด เชือชาติหรือสีผวิ ศาสนา เพศ รสนิ ยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ
• การกระทําทีไม่ใช ้คําพูด เช่น การจ ้องมอง การชายตามอง และการให ้ของขวัญทีไม่เหมาะสม
• การกระทําทางร่างกาย เช่น การประทุษร ้าย หรือการจับต ้องตัวซึงไม่เป็ นทีต ้องการ
• ภาพ ได ้แก่ ภาพ การ ์ตูน ภาพวาด หรือท่าทางไม่พงึ ประสงค ์

การล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ คือ การล่วงละเมิดรูปแบบหนึงทีเกียวข ้องกับเพศของบุคคล หรือทีเกียวข ้องกับการร ้องขอหรือความต ้องการทางเพศโดย
บุคคลทีมีอํานาจ ซึงร ้องขอหรือต ้องการเพือแลกเปลียนกับการจ ้างงาน การเลือนตําแหน่ง การให ้ออก หรือเงือนไขการจ ้างงานอย่างอืน ถึงแม ้ว่า
ื เป็ นการล่วงละเมิดหากทังสองฝ่ ายเห็นชอบร่วมกัน แต่การล่วงละเมิดอาจเกิดขึนหากฝ่ าย
ความสัมพันธ์แบบคูร่ ักระหว่างพนักงานของ 3เอ็ม จะไม่ถอ
ใดฝ่ ายหนึงกระทําการทีไม่เหมาะสมหรือไม่พงึ ประสงค์ในสถานทีทํางาน พนักงานทีมีความสัมพันธ์แบบคูร่ ักจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการว่าด ้วยความ
ขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ของ 3เอ็ม

พนักงานทุกคนของ 3เอ็ม ต่างมีหน ้าทีสร ้างสถานทีทํางานทีเคารพซึงกันและกัน
การสร ้างสถานทีทํางานทีเคารพซึงกันและกันอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน โดยมีข ้อควรจํา ดังนี:
• 3เอ็ม คาดหวังว่าพนักงานจะแสดงพฤติกรรมทีเคารพซึงกันและกันและเป็ นมืออาชีพอยู่เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ในสถานการณ์ใด โดยคํานึ งว่าบุคคลอืนจะมองการ
กระทําของท่านอย่างไร และจําไว ้ว่าการกระทําของท่านสะท ้อนตัวตนของท่านและ 3เอ็ม
• หลักการนี บังคับใช ้กับกิจกรรมและปฏิสม
ั พันธ ์ข ้างนอกทีทํางาน ทีอาจส่งผลต่อสถานทีทํางาน ซึงรวมถึงความบันเทิงทางธุรกิจ กิจกรรมสร ้างทีมนอกสถานที
การอบรมสัมมนา การประชุม และกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข ้องกับธุรกิจของ 3เอ็ม สถานทีและกิจกรรมทีเกียวข ้องกับการดําเนิ นธุรกิจของ 3เอ็ม ควรมีความ
เป็ นมืออาชีพ เหมาะสม และสอดคล ้องกับค่านิ ยมและชือเสียงของ 3เอ็ม
• เราทุกคนล ้วนเป็ นมนุ ษย ์ ซึงอาจทําเรืองผิดพลาดได ้ในบางครงั ในบางกรณี ใครบางคนอาจแสดงความคิดเห็นหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ งโดยไม่มเี จตนา
ั ต
ิ ่อผู ้อืนด ้วยความเคารพหมายความว่า การซือสัตย ์และเปิ ดใจให ้กว ้างเพือบอกเพือนร่วมงานหากท่านรู ้สึกเจ็บปวดหรือ
ร ้าย แต่ผลเสียก็ยงั เกิดขึน การปฏิบต
ขุน
่ เคืองใจ ความเคารพยังหมายความว่า หากเพือนร่วมงานบอกท่านว่าการกระทําบางอย่างของท่านทําให ้เกิดความขุน
่ เคืองใจ ท่านควรตอบสนองด ้วยความ
เคารพและปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เพือนร่วมงานดังกล่าวด ้วยความเคารพต่อไปอีกในอนาคต การสนทนาด ้วยความเคารพเช่นนี อาจใช ้ในการพูดคุยในหลากหลาย
สถานการณ์ แต่หากท่านต ้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในสถานทีทํางาน ท่านควรติดต่อฝ่ ายทร ัพยากรบุคคลของ 3เอ็ม
เพือขอความช่วยเหลือ
วิธรี ายงานการฝ่าฝื นนโยบาย
ข ้อสงสัยเกียวกับการฝ่ าฝื นหลักการนี ส่วนใหญ่จะรายงานไปยังฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ 3เอ็ม พนักงานสามารถติดต่อผู ้จัดการของฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลทีได ้รับมอบหมาย หรือรายงานต่อบุคคลทีมีตําแหน่งสูงกว่าในฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได ้ นอกจากนี พนักงานยังสามารถรายงานโดยใช ้ทาง
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เลือกอืนๆ ทีระบุไว ้ในหมวด "การรายงานความกังวลหรือถามคําถาม" ของเว็บไซต์ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
หรือนโยบายการรายงานข ้อกังวลเกียวกับพนักงานก็ได ้ หากต ้องการ
3เอ็ม ตอบสนองต่อการรายงานอย่างไร
การสืบสวนและการตอบสนอง
หากเป็ นการรายงานหรือข ้อร ้องเรียนเกียวกับการเลือกปฏิบัต ิ การล่วงละเมิด หรือการฝ่ าฝื นหลักการนีในรูปแบบอืน 3เอ็ม จะตรวจสอบเรืองทีได ้รับ
การรายงานและจะทําการสืบสวน หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหลักการนี 3เอ็ม จะดําเนินการอย่างเหมาะสมเพือแก ้ไขสถานการณ์และพยายามป้ องกันการ
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ฝ่ าฝื นดังกล่าวอีกในอนาคต ในกรณีทเห็
ี นว่าเหมาะสม 3เอ็ม อาจลงโทษทางวินัยกับผู ้ทีฝ่ าฝื นหลักการนี โดยโทษสูงสุดรวมถึงการไล่ออกจากงาน
ด ้วย
3เอ็ม จะแจ ้งให ้ผู ้ร ้องเรียนทราบถึงสถานะของการตรวจสอบข ้อร ้องเรียนของพวกเขา 3เอ็ม อาจไม่เปิ ดเผยรายละเอียดบางอย่างเกียวกับการลง
โทษทางวินัยหรือการดําเนินการอย่างอืน ทังนีเพือเคารพความเป็ นส่วนตัวและความลับของทุกฝ่ ายทีเกียวข ้อง
ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหาร 3เอ็ม
ผู ้บังคับบัญชาและผู ้จัดการทุกคนของ 3เอ็ม มีหน ้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบให ้แน่ใจว่า 3เอ็ม ได ้จัดสถานทีทํางานทีเคารพซึงกันและกันให ้แก่
ั ิ การล่วงละเมิด หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่มค
ี วามเป็ นมือ
พนักงาน ซึงรวมถึงการตรวจสอบให ้แน่ใจว่าข ้อร ้องเรียนเกียวกับการเลือกปฏิบต
อาชีพได ้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ท่านสามารถดูข ้อมูลเกียวกับการรายงานข ้อร ้องเรียน
ได ้จากหลักการว่าด ้วยหน ้าทีของพนักงานและการรายงาน
การลงโทษ
หลักการนีห ้ามมิให ้ผู ้ใดตอบโต ้เอาคืนผู ้ทีรายงานความกังวลเกียวกับการเลือกปฏิบต
ั ิ การล่วงละเมิด หรือการฝ่ าฝื นหลักการนีในรูปแบบอืนๆ อย่าง
เด็ดขาด
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