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หลักการว่าด้วยความปลอดภัย คุณภาพ และความร ับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์
คําแถลงหล ักการ:
3เอ็ม ยึดมันในความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ โดย 3เอ็ม จะพิจารณาถึงความปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบ
ในผลิตภัณฑ์เป็ นลําดับแรกเสมอในระหว่างกระบวนการออกแบบ การผลิต การทําการตลาด และการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม พนักงาน
ของ
3เอ็ม จะต ้องทราบและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงนโยบาย มาตรฐาน และขันตอนการปฏิบต
ั งิ านของ 3เอ็ม ทีเกียวข ้องกับความ
ปลอดภัย คุณภาพ และความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม และจะต ้องรายงานความกังวลและตอบสนองต่อข ้อร ้องเรียนอย่างจริงจัง ผู ้บริหาร
ของ 3เอ็ม มีหน ้าทีในการแก ้ไขข ้อกังวลทีมีการรายงานและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าพนักงานของ 3เอ็ม ได ้รับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมเกียวกับ
กฎหมายและกฎระเบียบทีใช ้บังคับ รวมถึงนโยบาย มาตรฐาน และขันตอนการปฏิบัตงิ านของ 3เอ็ม ด ้วย
ว ัตถุประสงค์:
3เอ็ม มุง่ มันทีจะยกระดับชีวต
ิ ของทุกคน เราตอบสนองต่อความต ้องการของลูกค ้าด ้วยผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพทีปลอดภัยต่อการใช ้งานตามวัตถุประสงค์
และตระหนักดีวา่ การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ทตอบสนองต่
ี
อความต ้องการของลูกค ้า ชุมชน และข ้อกําหนดทีเข ้มงวดของ 3เอ็ม คือรากฐานของความ
สําเร็จ เราดําเนินงานเพือสร ้างผลิตภัณฑ์ทมี
ี ประสิทธิภาพในการทํางานทีเหนือกว่าด ้านสิงแวดล ้อมตลอดอายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี
ั งิ านเพือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันกับ 3เอ็ม ความ
3เอ็ม ยังทํางานร่วมกับผู ้จําหน่ายสินค ้าหรือบริการและพันธมิตรทางธุรกิจเพือให ้พวกเขาปฏิบต
ร่วมมือเหล่านีจะช่วยสร ้าง ปกป้ อง และรับรองความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทของเรา
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก และอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วย
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจหากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมือใด
การปฏิบต
คําแนะนําเพิมเติม:
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบบังคับด ้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์ คุณภาพ และสิงแวดล ้อม รวมทังนโยบาย มาตรฐาน และขันตอนการปฏิบต
ั งิ าน
ของ 3เอ็ม ด ้วย
• ตืนตัวอยู่เสมอและรายงานข ้อกังวลเกียวกับความปลอดภัย คุณภาพ และความร ับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์ทังหมด รวมถึงข ้อกังวลทีเพือนร่วมงาน ลูกค ้า ผูใ้ ช ้
ผลิตภัณฑ ์ และบุคคลอืนๆ ได ้แจ ้งต่อท่านด ้วย
• ความร ับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์นันประกอบด ้วยความมุ่งมันของ 3เอ็ม ในด ้านสิงแวดล ้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ซึงครอบคลุมถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์และการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ตัวอย่างของความมุ่งมันด ้านความร ับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์ของ 3เอ็ม ได ้แก่ นโยบายและมาตรฐานที
เกียวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ ์แบบครบวงจรตลอดอายุการใช ้งาน สารเคมีตกค ้าง และการใช ้ทร ัพยากรกระดาษ
• นํ ากรอบการทํางานของ 3เอ็ม ว่าด ้วยการแนะนํ าเทคโนโลยีใหม่และการแนะนํ าผลิตภัณฑ ์ใหม่และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ ์แบบครบวงจรตลอดอายุการใช ้
งานมา พิจารณาในขันตอนของการออกแบบ การผลิต การทําการตลาด และการจําหน่ ายผลิตภัณฑ ์ของ 3เอ็ม เพือช่วยเสริมสร ้างความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ ์ คุณภาพ การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ประสิทธิภาพการทํางานด ้านสิงแวดล ้อม การใช ้งานตามวัตถุประสงค ์ การใช ้งานโดยไม่ถก
ู ต ้อง การกําจัด
ผลิตภัณฑ ์ และความร ับผิดชอบด ้านอืนๆ
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์ทีว่าจ ้างผลิตด ้านสิงแวดล ้อม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎระเบียบ และความร ับผิดในผลิตภัณฑ ์ทีอาจเกิดขึนด ้วยมาตรฐานเดียวกับทีใช ้
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ ์ที 3เอ็ม ผลิตขึนเอง
ั ต
ิ ามกฎหมาย ประสิทธิภาพการทํางานด ้านสิงแวดล ้อม การบริหารจัดการ
• เข ้าร่วมฝึ กอบรมเกียวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์ คุณภาพ การปฏิบต
ผลิตภัณฑ ์ และความร ับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์ด ้านอืนๆ
• ตรวจสอบการอ ้างอิงเกียวกับผลิตภัณฑ ์ ซึงรวมถึงการตลาด การจําหน่ าย และข ้อมูลทางเทคนิ คทีให ้แก่ลก
ู ค ้า
• คัดเลือกและซือ/ว่าจ ้างผู ้จําหน่ ายสินค ้า ผูร้ ับเหมา ผูผ
้ ลิต และผู ้ให ้บริการ ซึงปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฏระเบียบทีใช ้บังคับ และปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดด ้าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์ คุณภาพ ประสิทธิภาพการทํางานด ้านสิงแวดล ้อม และความร ับผิดชอบด ้านอืนๆ ของ 3เอ็ม
• พนักงานควรติดต่อเจ ้าหน้าทีด ้านสิงแวดล ้อม สุขภาพ และความปลอดภัยประจําหน่ วยงาน ประจําสถานปฏิบต
ั งิ าน หรือประจําประเทศของตน หรือผูบ้ ริหารที
ร ับผิดชอบด ้านคุณภาพ เพือขอความช่วยเหลือเกียวกับกฎหมายและนโยบายทีเกียวข ้องและการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายทีบังคับใช ้ดังกล่าว
• 3เอ็ม นํ าความมุ่งมันด ้านความปลอดภัย คุณภาพ และความร ับผิดชอบไปใช ้กับการให ้บริการด ้วยมาตรฐานเดียวกัน การให ้บริการของ 3เอ็ม จะต ้องดําเนิ น
การอย่างปลอดภัย เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีใช ้บังคับ เป็ นไปตามข ้อกําหนดด ้านคุณภาพและสอดคล ้องกับนโยบาย มาตรฐาน และขันตอนการ
ปฏิบต
ั งิ านของ 3เอ็ม
การลงโทษ:
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การไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบด ้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และสิงแวดล ้อม รวมทังหลักการนีอาจนํ าไปสูโ่ ทษทางอาญา
และทางแพ่งสําหรับ 3เอ็ม และพนักงานของบริษัท การหยุดชะงักทางธุรกิจทีสําคัญ และเป็ นอันตรายต่อชือเสียงของ 3เอ็ม การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย
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