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หลักการร ักษาความปลอดภัยของข้อมู ล ความลับทางการค้า และข้อมู ล
ความลับ
คําแถลงหล ักการ:
3M มุง่ มันทีจะปกป้ องข ้อมูลความลับ รวมทังความลับทางการค ้า จากการเปิ ดเผยข ้อมูลโดยไม่ได ้รับอนุญาตจากภายในหรือภายนอกองค์กร ไม่วา่
จะเป็ นการกระทําโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม พนักงานจะต ้องไม่เปิ ดเผยข ้อมูลความลับแก่บค
ุ คลนอกบริษัทหากไม่ได ้รับอนุญาตอย่างชัดแจ ้ง
พนักงานต ้องใช ้ข ้อตกลงว่าด ้วยการเปิ ดเผยข ้อมูลความลับทีเหมาะสม ห ้ามแบ่งปั นข ้อมูลความลับกับบุคคลอืนทีไม่ "จําเป็ นต ้องทราบ" แม ้ว่าจะเป็ น
การเปิ ดเผยข ้อมูลภายในบริษัท 3M ก็ตาม
พนักงานต ้องทราบว่าข ้อมูลของ 3M ทีท่านสร ้างและเข ้าถึงเป็ นข ้อมูลประเภทใด ต ้องนํ าข ้อควรระวังแบบใดมาปฏิบต
ั เิ พือรักษาความปลอดภัยของ
ข ้อมูลนัน ต ้องเก็บรักษาข ้อมูลไว ้เป็ นเวลานานเท่าใด และต ้องกําจัดต ้องข ้อมูลดังกล่าวอย่างไร
3M เคารพข ้อมูลความลับของบุคคลอืนและคาดหวังให ้บุคคลอืนเคารพข ้อมูลความลับของบริษัทเช่นกัน 3M จะใช ้วิธก
ี ารทีถูกต ้องตามกฎหมาย
และจริยธรรมเท่านันในการเก็บรวบรวมและใช ้งานข ้อมูลทางธุรกิจและข ้อมูลการตลาดเพือทําความเข ้าใจตลาด ลูกค ้า และคูแ
่ ข่งของเรามากยิงขึน
3M จะไม่เก็บรวบรวมหรือใช ้งานข ้อมูลความลับของบุคคลอืนโดยไม่ได ้รับอนุญาตจากบุคคลนัน
จุดประสงค์:
ิ มีคา่ ในการประกอบธุรกิจนัน เราต ้องแลกเปลียนข ้อมูลกับบุคคลอืนอยูเ่ สมอ ทังภายนอกและภายใน
ข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M ถือเป็ นทรัพย์สน
องค์กร 3M การปกป้ องความคิด เทคโนโลยี กระบวนการ แผนงาน และข ้อมูลอืนๆ ของบริษัทเป็ นเรืองจําเป็ นในการบริหารธุรกิจ รักษาความได ้
เปรียบในการแข่งขัน และปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดทางกฎหมายบางอย่าง
ิ ามนโยบาย หาก
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงานทุกคนทัวโลกและอาจบังคับใช ้กับบุคคลทีดําเนินงานในนามของ 3M ด ้วย โปรดดู หลักการปฏิบัตต
ต ้องการทราบว่าบุคคลทีสามต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด
คําแนะนําเพิมเติม:
• ข ้อมูลของ 3M แบ่งออกเป็ น ข ้อมูลสาธารณะ ข ้อมูลภายใน ข ้อมูลความลับ และข ้อมูลควบคุม นอกเหนื อจากข ้อมูลสาธารณะแล ้ว ข ้อมูลทุกประเภทต ้องได ้
ร ับการควบคุม
• เก็บร ักษาข ้อมูลทังหมดของ 3M ตามกําหนดเวลาเก็บร ักษาบันทึกข ้อมูล หากท่านได ้ร ับหนังสือแจ ้งให ้เก็บร ักษาเอกสารและบันทึก จะต ้องดําเนิ นการเก็บ
ร ักษาบันทึกและแฟ้ มทังหมดทีอาจเกียวข ้องทันที
• ติดเข็มกลัดประจําตัวพนักงานของ 3M เมืออยู่ในอาคารสถานทีของ 3M ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าบุคคลอืนได ้ร ับอนุ ญาตให ้เข ้ามาในบริเวณปฏิบต
ั งิ านของท่าน
และได ้ร ับอนุ ญาตให ้เข ้าถึงข ้อมูลทางธุรกิจของ 3M
• รายงานการเข ้าถึงหรือการใช ้ระบบของ 3M หรือข ้อมูลของ 3M ทีไม่ได ้ร ับอนุ ญาตหรือสงสัยว่าอาจจะไม่ได ้ร ับอนุ ญาตผ่านทางทร ัพยากรดังต่อไปนี :
• ผูจ้ ด
ั การของท่าน
• ฝ่ ายร ักษาความปลอดภัยของบริษท
ั ติดต่อได ้ทีหมายเลข 651-733-6100 (ตลอด 24 ชวโมง)
ั
• ฝ่ ายความปลอดภัยและความถูกต ้องด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกการประกอบธุรกิจและการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของ 3M ติดต่อได ้ที 1-877-3M-ETHICS ในสหร ัฐอเมริกา หรือ 3M-Ethics.com (สําหร ับ
การรายงานทางเว็บไซต ์ หรือการรายงานทางโทรศัพท ์ทัวโลก)
• ทีปรึกษาด ้านกฎหมายของ 3M ทีได ้ร ับมอบหมายด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําแนะนําเกียวก ับข้อมูลทีเป็นความล ับของ 3M:
• ตัวอย่างข ้อมูลของ 3M ทีเป็ นความลับและต ้องได ้ร ับการปกป้ อง ได ้แก่ ข ้อมูลทางการเงิน ความลับทางการค ้า ตัวเลขยอดขาย ข ้อมูลเกียวกับพนักงาน
ลูกค ้า หรือผูจ้ ด
ั หาสินค ้าหรือบริการ ข ้อมูลเกียวกับค่าจ ้างและเงินเดือน แผนการลงทุน พยากรณ์รายได ้ ข ้อมูลการทดสอบ แผนปร ับปรุงผลิคภัณฑ ์ เอกสาร
ั รทียังไม่ได ้ดําเนิ นการ รายงานทางเทคนิ ค วิธก
ี ารและกระบวนการผลิตเฉพาะของบริษท
ั
ทีระบุสต
ู รหรือร่างแบบผลิตภัณฑ ์ บันทึกสิงประดิษฐ ์ คําขอจดสิทธิบต
ข ้อมูลราคาและกําไร และข ้อมูลเกียวกับสินค ้าในอนาคต การตลาด โปรแกรมโฆษณา หรือการเปลียนแปลงผูบ้ ริหาร เป็ นต ้น ติดต่อทีปรึกษาด ้านกฎหมาย
ของ 3M ทีได ้ร ับอนุ ญาตหากท่านต ้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าข ้อมูลเป็ นข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M หรือไม่
• ห ้ามแบ่งปันข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M กับเพือนหรือครอบคร ัว
• ห ้ามพูดคุยข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M ในพืนทีสาธารณะ เช่น ในลิฟต ์ เครืองบิน ร ้านอาหาร หรือสถานทีอืนๆ ทีแอบฟังข ้อมูลได ้
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• ห ้ามทิงข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M ไว ้บนโต๊ะโดยไม่ดแู ล ไม่วา่ จะเป็ นภายในอาคารสถานทีของ 3M หรือในทีสาธารณะก็ตาม
• ห ้ามคัดลอกข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M ไปยังเครืองคอมพิวเตอร ์หรือระบบของบุคคลอืนทีไม่ใช่ของ 3M หรือเข ้าถึงข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M ผ่าน
คอมพิวเตอร ์หรือระบบของบุคคลอืนทีไม่ใช่ของ 3M
• ห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M แก่บุคคลอืนนอก 3M ซึงไม่ได ้ทําข ้อตกลงการเปิ ดเผยข ้อมูลความลับสําหร ับปกป้ องข ้อมูลดังกล่าว หรือเปิ ดเผย
แก่บค
ุ คลภายใน 3M ทีไม่จาํ เป็ นต ้องทราบข ้อมูลนัน
• ห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลเกียวกับสินค ้าหรือบริการตัวใหม่กอ
่ นยืนขอจดสิทธิบต
ั รทีจําเป็ น
• ห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลความลับเมือว่าจ ้างทีปรึกษาภายนอกหากยังไม่ได ้ลงลายมือชือในหนังสือข ้อตกลงการเปิ ดเผยข ้อมูลความลับ ปรึกษาทีปรึกษาด ้านกฎหมาย
ในหน่ วยธุรกิจของท่านเพือขอความช่วยเหลือ
• ปกป้ องข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M ไม่ว่าข ้อมูลจะบันทึกบนสือชนิ ดใด (เช่น สิงพิมพ ์ แฟ้ มอิเล็กทรอนิ กส ์ อีเมล หรือการสนทนาปากเปล่า)
• ปกป้ องข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M ตลอดวงจรชีวต
ิ ของข ้อมูล ตังแต่เริมสร ้าง บันทึก ใช ้งาน ส่งต่อ เก็บร ักษา ไปจนถึงการทําลายข ้อมูล
คําแนะนําเกียวก ับความล ับทางการค้า:
• หน้าทีในการปกป้ องข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3M นัน รวมถึงการปกป้ องความลับทางการค ้าด ้วย
• ความลับทางการค ้าเป็ นข ้อมูลความลับอย่างหนึ งและถือว่าเป็ นทร ัพย ์สินทางปัญญาตามกฎหมาย ความลับทางการค ้าคือข ้อมูลที (i) มีคณ
ุ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร ์ด ้วยตัวของมันเองเนื องจากอาจจะเป็ นหรือเป็ นข ้อมูลทีไม่ได ้ทราบกันโดยทัวไปและบุคคลอืนทีจะได ้ร ับคุณค่า ทางเศรษฐศาสตร ์จากการเปิ ดเผย
หรือการใช ้งานข ้อมูลดังกล่าวไม่สามารถสืบหาด ้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมได ้ในขณะนัน (ii) เป็ นวัตถุทต
ี ้องเก็บร ักษาไว ้เป็ นความลับภายใต ้สถานการณ์ตา่ งๆ โดย
ใช ้ความพยายามตามสมควร
• ถึงแม ้ว่าข ้อมูลบางอย่างอาจกําหนดเป็ นความลับทางการค ้า แต่ไม่จาํ เป็ นต ้องกําหนดเป็ นพิเศษก็ได ้ ข ้อมูลใดๆ ทีมีลก
ั ษณะตามคําจํากัดความของความลับ
ทางการค ้าให ้ถือว่าเป็ นความลับการค ้าตราบใดมีลก
ั ษณะตรงตามคําจํากัดความดังกล่าว วงจรชีวต
ิ ของความลับทางการค ้าอาจไม่มก
ี าํ หนดเวลาสินสุด ซึงอาจ
ขึนอยู่กบ
ั ความพยายามในการเก็บร ักษาความลับด ้วย การเก็บความลับทางการค ้าอย่างปลอดภัยเป็ นการร ักษาคุณค่าของความลับทางการค ้าในฐานะทีเป็ น
ทร ัพย ์สินทางปัญญาซึงมอบความไ ด ้เปรียบในการแข่งขันแก่ 3M
คําแนะนําเกียวก ับข้อมูลความล ับของบุคคลอืน:
• ห ้ามยอมร ับข ้อมูลความลับของบุคคลอืนหากยังไม่ได ้ลงลายมือชือในหนังสือข ้อตกลงการเปิ ดเผยข ้อมูลความลับ กรรมการฝ่ ายเทคนิ คหรือผูบ้ ริหารทีมี
ตําแหน่ งสูงกว่าต ้องลงลายมือชือในข ้อตกลงการเปิ ดเผยข ้อมุลความลับเหล่านี
• ก่อนนํ าข ้อมูลไปใช ้ ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่า ท่านสามารถตอบคําถามแต่ละข ้อดังต่อไปนี ว่า "ไม่" ได ้ ยกเว ้นท่านจะได ้ร ับอนุ ญาตจากอีกฝ่ ายให ้สามารถใช ้ข ้อมูล
ของอีกฝ่ ายนันได ้:
• ข ้อมูลนี เป็ นข ้อมูลความลับจริงๆ หรือไม่?
• ข ้อมูลนี ได ้มาอย่างผิดกฎหมายหรือหลักจริยธรรมหรือไม่?
• การใช ้ข ้อมูลนี เป็ นการฝ่ าฝื นหลักการประกอบธุรกิจหรือไม่?
• ติดต่อ ทีปรึกษาด ้านกฎหมายของ 3M ทีได ้ร ับมอบหมาย ก่อนว่าจ ้างหรือบอกให ้ทีปรึกษาหรือตัวแทนเก็บรวบรวมข ้อมูลมาให ้ 3M หรือหากท่านทราบว่ามี
การเปิ ดเผยหรือใช ้ข ้อมูลความลับของบุคคลอืนอย่างไม่ถก
ู ต ้อง
• ไม่ร ับข ้อมูลเกียวกับนายจ ้างคนก่อนจากพนักงาน
• ห ้ามสัมภาษณ์หรือว่าจ ้างพนักงานหรือทีปรึกษาของคูแ่ ข่งก่อนหารือกับทีปรึกษาด ้านกฎหมายทีได ้ร ับมอบหมายของท่าน
การลงโทษ:
การลงโทษทีพนักงานและบริษัทได ้รับอาจร ้ายแรง ตังแต่การเสียค่าปรับทางแพ่งและคําสังศาลทีกําหนดให ้บริษัทต ้องจ่ายค่าปรับทางอาญาและการ
จําคุกบุคคลทีโจรกรรมข ้อมูลความลับทางการค ้าเพือแ สวงหาประโยชน์จากข ้อมูลดังกล่าว ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายการจารกรรมทางเศรษฐกิจ
กําหนดโทษทางอาญาของรัฐบาลกลางสําหรับการขโมยความลับทางการค ้า นอกจากนี ความตกลงทัวไปว่าด ้วยภาษี ศล
ุ กากรและการค ้า (The
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT} ยังช่วยปกป้ องความลับทางการค ้าในประเทศต่างๆ มากขึนด ้วย การฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย สูงสุดและรวมถึงการให ้ออกจากงาน
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