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ขอผูกมัดทางการกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทาธุรกิจ

1

การใชคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม ใชกับพนักงานและตัวแทนของ 3เอ็ม ทั่วโลก
โดยไดรวมเอา นโยบายและขอมูลตางๆ
ที่ทุกคนจะตองทําความเขาใจเพื่อปฏิบัติในที่ทํางานของตนเอง ในขณะเดียวกัน
มีกฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจ มีความซับซอนมากขึ้น
ซึ่งทานตองทราบและนําไปปฏิบัติในที่ทํางานเชนกัน
นโยบายที่ระบุไวในคูมือฉบับใหมนี้มีขอความที่กระชับ
และงายตอการอานทําความเขาใจเทียบกับฉบับกอน คูมือนี้ประกอบดวย 1 นโยบาย 2 คําอธิบาย 3
ตัวอยางของเหตุการณที่ควรระมัดระวังตามนโยบาย
คูมือฉบับนี้รวมรายระเอียดในการสอบถามขอสงสัยและการรายงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

หมายเหตุ ในการจัดทําและนําเสนอ คูม
 อ
ื จรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม นี้
3เอ็มไมประสงคใหสท
ิ ธิหรือผลประโยชนแกองคกรหรือบุคคลใดเปนพิเศษ
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นโยบายที่ตองปฏิบัติ
คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ ชวยใหพนักงานและตัวแทนของ 3เอ็ม
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของตน โดย พนักงานของ 3เอ็ม ตัวแทนของ 3เอ็ม
และหัวหนางานมีความรับผิดชอบในการใชเปนแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงการรายงานการละเมิดตอนโยบายและกฎหมาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม ใชกับ บริษัท ณ สํานักงานใหญ และ บริษัทสาขาทั่วโลก
และใชกับกิจการรวมคา ธุรกิจที่ 3เอ็มมีผลประโยชนรวม นโยบายที่ใชทว
ั่ โลกนี้ใชกบ
ั ทุกสถานที่ที่
3เอ็ม ประกอบธุรกิจ

ฐานะพนักงานของ 3เอ็ม
ทุกคนตองปฏิบัติดังนี้
¾ อานขอความแนะนํานี้เพื่อที่จะทราบ วิธีการของ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
¾ เขาใจหัวขอตาง ๆในคูมือนี้ที่เกี่ยวกับงานและความรับผิดชอบของตน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทาน สามารถพบไดใน
(http://intranet.mmm.com/businessconduct)
ทานไมจําเปนตองจดจํารายละเอียดทั้งหมด
เพียงแตทําความเขาในนโยบายในงานที่ทานรับผิดชอบและทราบวาจะหารายละเอียดไดอยาง
ไร โดยสามารถแจงเหตุไดตามรายละเอียดในหัวขอ
¾ ทําการสืบหาขอมูลทางโฮมเพจของ
นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจไดเมื่อทานตองการรายละเอียดในงานที่ทานรับผิดชอบ
¾ บุคคลากรของบริษัทสามารถชวยทานได โดยเฉพาะหัวหนางานและที่ปรึกษากฎหมาย
เมื่อทานตองการทราบวานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือกฎหมายที่ตองปฏิบัติตามอยางไร
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¾ เขาใจถึงวิธีการรายงานการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตาม รายละเอียดในหัวขอ
¾ เขาใจในการรายงานการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตาม รายละเอียดในหัวขอ
¾ ตระหนักวาบริษัทจะไมมีการกระทําโตตอบแกบุคคลที่รายงานการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือรวมมือในการสอบสวนขอเท็จจริง
¾ สนับสนุน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการรายงานขอสงสัย การละเมิด กฎหมาย และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
¾ ชวยเหลือในการสอบสวนการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
¾ หากมีการรองขอ ใหทานลงนามรับทราบ วาไดศึกษาและเขาใจและจะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
¾ ตรวจสอบและศึกษา จรรยาบรรณทางธุรกิจ อยางสม่ําเสมอ หากมีการเปลี่ยนแบลง

ฐานะตัวแทนของ 3เอ็ม
แผนกตางๆของ 3เอ็ม ที่มีบุคคลทีส
่ ามเปนตัวแทน เชน ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือ ผูรับเหมาอิสระ
เปนตน จะตองปฏิบัติตามนโยบายนีด
้ วย กลาวคือหัวหนางานและพนักงานของ 3เอ็ม จะตอง
¾ แจงใหบุคคลที่สามในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวของ
และชี้แจงรวมถึงทําความเขาใจของนโยบาย
¾ ตรวจสอบ การทํางานบุคคลที่สามและสิ่งอื่น
รวมถึงการยุติการทําธุรกรรมดวยหากมีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ฐานะหัวหนางาน
หัวหนางานของ 3เอ็ม ผูจัดการ
และหัวหนางานอื่นที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในสวนของพนักงานและตัวแทน หัวหนางาน
รวมถึงประธานบริหาร ประธานผายการเงิน และผูจัดการฝายตางๆ
¾ ตรวจสอบวาพนักงานในความรับผิดชอบของตน
จะประพฤติปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทฯ และคูมือฉบับนี้
¾ สรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางานใหแกพนักงานและตัวแทน เพื่อสรางคุณคาและแสดงวา
3เอ็ม ผูกพันและประกอบธุรกิจที่ถูกตอง
¾ ปองกันมิใหพนักงานละเมิดกฎหมาย นโยบายตางๆ ของบริษัทที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้
¾ โดยชี้แจงความเสี่ยงและใหความรูตามความเหมาะสม
¾ ตรวจสอบและรายงานการละเมิดกฎหมาย นโยบายตางๆ ของบริษัท
¾ รับประกันวาผูที่รายงานการละเมิดกฎหมาย นโยบายตางๆ ของบริษัท
จะไมไดรับการปฏิบัติโตตอบ
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การจัดการจรรยาบรรณทางธุรกิจ
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจ3เอ็ม ประกอบดวยเจาหนาที่ อาวุโส รองประธาน และ
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มีความรับผิดชอบในการดูและ ระบบกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 3เอ็ม
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจรายงานตอผูตรวจสอบของกรรมการ 3เอ็ม
ซึ่งใหคําปรึกษาทางกฎหมายและขอบังคับ
ในการจัดการระบบของจรรยาบรรณที่ใหทั่วโลกของ 3เอ็ม
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจใหแตงตั้งหัวหนากรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพื่อทํางานเต็มเวลา รายงานตอคณะกรรมการ ในการวางแผน การทํางาน และการปฏิบัติ
หัวหนากรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจจะปรับหลักการและการนําไปใชและปฏิบัติจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในรูปแบบของ การทําตนราง จัดการความเสี่ยง การใหความรู
การสื่อสาร ระบบเตือน การสืบสวน และการพัฒนา
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หากทานมีปญ
 หาเรือ
่ ง จรรยาบรรณทางธุรกิจ
การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจ และคุณคาของ 3เอ็ม
เปนหนาที่รับผิดชอบของทุกๆคนที่เปนตัวแทนของ 3เอ็ม
และเปนหนาที่ของทุกคนอีกเชนกันที่จะตองแจงเหตุ หากมีการละเมิด จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ
กฎหมายเกิดขึ้น การ ใหความสําคัญตั้งแตตนจะทําใหแกปญหางายขึ้น
ปญหาเล็กนอยอาจกอใหเกิดผลเสียมากมายทั้ง ความเสียหาย ถูกปรับ เสียชื่อสียงของบริษัท ตามมาได

การสอบถามเมือ
่ เกิดปญหา
คูมือที่ระบุไวไมสามารถครอบคลุมไดกับทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นได
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายนี้เกี่ยวกับการ
ทํางานของทานอยางไร หรือการใชนโยบายนี้ในบางกรณี ทานสามารถดูรายละเอียดไดที่

จะรายงานการละเมิดจรรยาบรรณไดอยางไร

การรายงานในกรณีทส
ี่ งสัยวาจะมีการฝาฝนเกิดขึน
้
ทุกวันนี้ทานอาจจะเห็นขาวในหนังสือพิมพ เกี่ยวกับบริษัทที่มี คดีความ
หรือถูกสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและการกระทําที่ไมถูกตองตางๆ
ไมวาบริษัทนั้นจะมีระบบการจัดการจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีอยางไรก็มีควรประมาทวาจะไมมีการกระ
ทําผิดเกิดขึน
้ บริษัทที่ดต
ี องรูจักใชระบบจรรยาบรรณทางธุรกิจใหดี
มีการตรวจสอบหากเกิดปญหาแตเนิ่นๆ และยังไมลุกลาม
หนทางทีดีที่สามารถพบปญหากอนคือใหพนักงานและตัวแทนของ 3เอ็ม เปนหูเปนตาใหกับบริษัท
จากการศึกษาพบวา หลายๆคนรูสึกไมเต็มใจที่จะรายงานการละเมิดที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมงานของตน
เพื่อปองกันปญหาดังกลาว 3เอ็ม มีนโยบายที่ชด
ั เจนวา
จะตองไมมีการกระทําโตตอบบุคคลทีแ
่ จงการละเมิดหรือรวมมือในการสอบสวน 3เอ็ม
ยอมรับวาไมใชเปนเรื่องงายนักที่พนักงานหรือตัวแทนของ 3เอ็ม จะรายงานการละเมิด
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แตการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ถูกตอง เพราะการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ยอมมีผลกระทบตอ พนักงาน บริษัทและสังคม ที่ 3เอ็ม ทําธุรกิจอยู
หากทานทราบวามีการกระทําการที่ละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของ 3เอ็ม
ทานสามารถนําขอมูลนั้นแจงตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้
•

หัวหนางานของทาน โดยทานสามารถติดตอโดยตรง หรือหัวหนาในระดับที่สูงกวาได
หากทานประสงค เพราะหัวหนางานของทานเปนผูที่ใกลชิดกับปญหา
ที่อาจทําใหการรับทราบและแกไขไดรวดเร็ว

•

ทีป
่ รึกษากฎหมายของทาน

•

3M-ethics.com. เปนเว็บไซตบริการของบริษัทภายนอก ชื่อแอธิคพอยท
บริษัทแอธิคพอยทเปนบริษัทอิสระ เชี่ยวชาญเรื่องการรายงานที่
3เอ็มวาจางใหบริการรับคําถาม
หรือรับการรายงานเมื่อมีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจเกิดขึ้น
ทานสามารถกรอกขอความและยื่นเรื่องรองเรียนไดในเว็บ
หรือขอความชวยเหลือโดยใชโทรศัพทที่ไมเก็บคาบริการได
แอธิคพอยทเปดบริการที่เปนความลับ และนิรนาม ตลอด 24 ชั่วโมง ในหลายภาษา

•

Compliance and Business Conduct
ศูนย 3เอ็ม, 220-11-W-09
บริษัท 3เอ็ม Saint Paul, MN 55144-1000
โทรศัพท 1-651-736-6007, หรือ 3เอ็ม Triminet 736-6007

หากทานเห็นวามีการการฝาฝนเกี่ยวกับการละเมิด ทานสามามารถแจง ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
หรือแจงแกผูที่มีตําแหนงสูงกวา ฝายทรัพยากรบุคคลได
หากทานสงสัยวามีการละเมิดเรื่องการบัญชี รายงานผลการเงิน การควบคุมบัญชีภายใน
หรือการตรวจสอบบัญชี ทานสามารถรายงานไปยังผูตรวจสอบบัญชีไดที่
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แผนกตรวจสอบบัญชีทั่วไปของ 3เอ็ม
224-06-N-11, ศูนย 3เอ็ม Saint Paul, MN 55144-1000
โทรศัพท : 651-733-3252 หรือ 3เอ็ม Triminet 733-3252

หากทานไมตอ
 งการเปดเผยชือ
่ ในการรายงาน
กอนอื่นทานตองพิจารณาวาตองการรายงานโดยตรงกับ 3เอ็ม เชนกับผูจัดการ
หรือกับคนอื่นในแผนกของทานหรือไม 3เอ็มพบวา การรายงานโดยตรงภายใน เชนกับแผนกบริหาร
หรือทรัพยากรบุคคล จะทําใหแกปญหาไดเร็วขึ้น และไดผลเปนที่นาพอใจ แตหากทาน
ไมสะดวกใจในการรายงานแบบนี้ และหากทานไมรูวาจะรายงานไปที่ใคร
หรือทานคิดวาเรื่องที่รายงานไปนั้นยังไมไดผลเปนที่นาพอใจ ทานสามารถรายงานแบบนิรนามได
(ถาการรายงานแบบนิรนามไมขัดตอกฏหมายภายในประเทศของทาน) โดยทําตามขอเลือกตอไปนี้
•

ทานสามารถเขาไปที่ 3M-ethics.com. แอธิคพอยทจะไมตามรอยหมายเลขโทรศัพท
หรือใชการแสดงหมายเลข ผูโทรเขา และยิ่งไปกวานั้น แอธิคพอยทยังไมตรวจสอบ
หรือเก็บไอพีของทานไว ดังนั้นจะไมมีขอมูลการติดตอระหวางเครื่อง คอมพิวเตอรของทาน
กับแอธิคพอยท การรายงานโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
จะผานพอรตอินเตอรเนทที่มั่นใจได จะ ไมมีการตามรอย หรือแสดงชื่อสกรีน และในขั้นสุดทาย
แอธิคพอยทจะลบที่อยูอินเตอรเนทของทานทิ้ง เพื่อรักษาความเปน
นิรนามของระบบแอธิทพอยทไว แอธิคพอยทจะไมใชขอมูลที่ไดรับจากทานไปในทางอื่น
นอกจากสงตอไปให 3เอ็ม จัดการ
เมื่อทานรายงานทางโทรศัพทหรือทางเว็บเรียบรอยแลว แอธิคพอยทจะให
“กุญแจการรายงาน” กับทาน และจะขอใหทาน ตั้งรหัสผาน
ทานจะถูกขอใหโทรศัพทไปที่บริการใหความชวยเหลือดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ซึ่งใหบริการโดย แอธิคพอยท หรือ เขาไปที่เว็บไซตของแอธิคพอยท
สองหรือสามวันหลังยื่นรายงานแลว เมื่อมาถึงตรงนี้ ทานสามารถติดตามผลการรายงาน
และดูวาทานจะตองใหขอมูลเพิ่มหรือไม
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•

ทานสามารถสงจดหมายไปหาผูอํานวยการ ที่ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณไดที่ ที่อยูดานบน

ถาทานตองการรายงานโดยบอกชื่อ 3เอ็มจะพยายามทุกวิธีทางที่จะเก็บชื่อของทานไวเปนความลับ
ในระหวางการสอบสวน

3เอ็ม จะติดตามผลการรายงานอยางไร
ถาเรื่องที่ทานรายงานมีมูลพอ 3เอ็มจะทําการสอบสวนโดยใช บุคคลากรภายใน
หรือจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ มาทําการสอบสวน
ขอมูลที่ทานใหมาจะถูกนํามาใหเจาหนาที่สอบสวนในทีมใช และจะมีการสอบสวนเกิดขึน
้ ทันที
และเปนไปอยางเงียบๆ ทานจะไดทราบผลการสอบสวน เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง
หากทานเชื่อวาผลการสอบสวนนั้นยังแกปญญาไมไดเทาที่ควร กรุณาแจง
ไปที่แผนกอื่นที่มีรายชื่ออยูใน จะรายงานการละเมิดจรรยาบรรณไดอยางไร
3เอ็ม หามการโตตอบกับผูท
 รี่ ายงานเกีย
่ วกับการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือรวมมือในการสืบสวนของบริษท
ั
การรายงานเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณทีท
่ าํ ดวยความบริสท
ุ ธิใ
์ จ ทานจะไมถก
ู ลงโทษ
็ าม
ไมวาขอทีม
่ ล
ู แจงมานัน
้ จะพิสจ
ู นออกมาวา เปนความจริงหรือไม หรือมีการแกไขเกิดขึน
้ หรือไมกต
และหากทานเชือ
่ วาตนเองกําลังไดรบ
ั การแกแคน กรุณาแจงเรือ
่ งนีใ
้ ห 3เอ็มทราบ
เพือ
่ ทีจ
่ ะไดทาํ การสอบสวนตอไป
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นโยบายวาดวยจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม
ทําธุรกิจอยางถูกกฎหมายและจรรยาบรรณ

พื้นฐานของนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ3เอ็ม คือ
การทําธุรกิจที่ถูกกฎหมายและจรรยาบรรณทั่วโลก
นโยบายนี้ตอ
 งการใหพนักงานและตัวแทนปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและนโยบายของบริษัทตลอดเวลา
นโยบายนี้ยงั ชี้แจงแนวทางในการตัดสินใจโดยมีจรรณยาบรรณ
ซึ่งทานตองปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณโดยเครงครัด
กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณในคูมือนี้ประกอบดวย
¾ การปฏิบัติตามนโยบาย
¾ วิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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การปฏิบัติตามนโยบาย
การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

3เอ็ม
เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงทั่วโลกวาเปนบริษัทที่เคารพในกฎหมายและจรรณยาบ
รรณ แมวาบริษัทจะมีสาขากวา 60
สาขาทั่วโลกก็จะใชคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจเดียวกัน
หลักสากลนี้แสดงถึงกรอบของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ถูกตอง
ถูกกฎหมาย ในทุกแหงที่ทําธุรกิจ โดยพนักงานและตังแทนของ 3เอ็ม
ตองปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเครงครัด
ในฐานะบริษัทระหวางประเทศ 3เอ็ม
ไดเขาไปมีสว
 นเกี่ยวของในหลากหลายประเทศและกฎหมาย
ดังนั้นการปฏิบัติตาม
คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจจึงตองศึกษากฎหมายในทุกประเทศที่ทานมีธุรกิจ
ดวย

นโยบาย

บทลงโทษในการละเมิด
พนักงานที่ละเมิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบในหนาที่ของตน
ตองมีการลงโทษและอาจถึงขั้นเลิกจาง กับพนักงานดังตอไปนี้
¾ ละเลยไมปรึกษาทางกฎหมายจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย
¾ ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของที่ปรึกษาทางกฎหมาย
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¾ ไมใหความรวมมือในการใหขอมูลในกรณีการสืบสวนการละเมิดกฎห
มายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
¾ ทําการตอบโตบุคคลที่รายงานการการละเมิดกฎหมายหรือจรรยาบรร
ณทางธุรกิจ
3เอ็ม จะพิจารณาบทลงโทษ
ในการละเมิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะ พิจารณา
เปนรายๆไป
พนักงานและตัวแทนของ 3เอ็ม ที่ละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อาจจะละเมิดกฎหมายดวยซึ่งอาจทําใหทั้งตนเองและ 3เอ็ม ถูกปรับ จําคุก
และสรางความสียหาย ทัง้ กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายในประเทศ
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

จรรณยาบรรณนั้น บางครั้งมีความหมาย
กวางกวาการปฏิบัติตามกฎหมายเพียงอยางเดียว
มากไปกวานั้นกฎหมายไมไดกลาวถึงธุรกิจบางประเภทไว
บางกรณีกําหมายอาจระบุไวแตมาตรฐานอาจต่ํากวาที่ 3เอ็ม กําหนด
เมื่อทานไดเขาไปเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว
ทานตองตัดสินใจใหถูกตองเหมาะสมเพื่อสะทอนภาพลักษณที่ดีของตัวทานเ
องและ 3เอ็ม ในบทนี้มีคําแนะนํา เปนแนวทางใหกับพนักงานดังนี้

นโยบาย

มาตรฐานทีส
่ งู ของ 3เอ็ม
คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม
แสดงถึงแนวทางปฏิบัติในสถานการณตางๆ
แตอาจจะไมรวมถึงสถานการณทั้งหมดที่ทานอาจเกี่ยวของในธุรกิจของ
3เอ็ม ในกรณีดังกลาว
การตัดสินใจของทานตองอยูบนพื้นฐานของการไมประนีประนอมกับสิ่งที่ไมถู
กตอง ความซื่อตรง และ ความซื่อสัตย หลักปฏิบต
ั ิยังรวมถึง
การรักษาสัญญา ความเทาเทียม ความเคารพ
ความเอาใจใสและความรับผิดชอบ
การตัดสินใจในเรื่องจรรณยาบรรณตองมีการพิจารณาถึง รายละเอียด
ที่ใชกับมาตรฐานในธุรกิจนั้น
¾ แสดงถึงการไมประนีประนอม ความซื่อตรง และ ความซื่อสัตย
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ในธุรกิจและธุรกรรมของ 3เอ็ม
¾ หลีกเลี่ยงความขัดแยงของผลประโยชนระหวางงานและเรื่องสวนตัว
¾ เคารพความเสมอภาคและความเปนสวนตัวของผูอื่น
¾ สนับสนุนใหมีการเคารพตนเอง การสรางสรรค
และความเชื่อมั่นในองคกร
¾ สนับสนุน นิสัยการรักษาสัญญา ความเทาเทียม
ความเคารพในความเปนสวนตัวของผูอื่น ความรับผิดชอบ
และการสงเสริมกันและกัน
¾ สรางความปลอดภัยในที่ทํางาน
¾ รักษาสิ่งแวดลอม

การตัดสินใจดานจรรณยาบรรณ
ทานจะตองตอบคําถามดานลางนี้ไดกอนที่จะลงมือปฏิบัติ
¾ การกระทําของทานนี้เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม
¾ การกระทําของทานจะเปนที่ยอมรับของสาธารณชนหรือไม
¾ การกระทําของทานจะเปนการปกปองชื่อเสียงที่ดีของ 3เอ็มหรือไม
ในฐานะที่บริษัทยึดมั่นกับจริยธรรม
หากคําตอบรับของทานยังทําใหคุณมีความไมสบายใจอยู
ทานควรจะทบทวนสิ่งที่กระทํากับฝายบริหารที่ปรึกษากฎหมาย
กอนที่จะลงมือดําเนินการที่จะไมเกิดผลดีแก 3เอ็ม
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การปกปองชื่อเสียงและทรัพยสินของ 3เอ็ม

ชื่อเสียงของ 3เอ็ม ใชเวลาสั่งสมมาในทุกๆวัน ในทุกที่ที่ทําธุรกิจ และพนักงานทุกคน
ชื่อเสียงของเรามาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ ความใสใจในผูบริโภค
และมาตรฐานทางดานธุรกิจและการเงิน ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
และการทํารายงานอยางถูกตองมีระบบ ในขณะเดียวกันทุกคนตองรักษา ทรัพยสิน อุปกรณ
เครื่องหมายการคา ทรัพยสินทางปญญา ขอมูลทางอีเล็กโทรนิค และขอมูลความลับของ 3เอ็ม
เราตองรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยไมใหอท
ิ ธิพลสวนตัว
ผลประโยชนของครอบครัวหรือบุคคลภายนอกที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท
นโยบายของเราที่จะปกปองชื่อเสียงและทรัพยสินของ 3เอ็ม มีดังตอไปนี้
¾ นโยบายวาดวยอภินันทนาการทางธุรกิจ
¾ นโยบายวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน
¾ นโยบายเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็คทรอนิกส
¾ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความลับของขอมูล
¾ นโยบายการตรวจสอบภายใน ระบบการทําบัญชี การเก็บเอกสาร
และนโยบายการตรวจสอบ
¾ นโยบายการคาหลักทรัพย และ ขอมูลภายใน
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นโยบายวาดวยอภินน
ั ทนาการทางธุรกิจและการสนทนาการ

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

ของอภินันทนาการทางธุรกิจไดแก การสนทนาการ รวมถึง
ผลิตภัณฑของขวัญ พนักงาน 3เอ็ม
อาจจะใหของกํานัลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจกับลูกคา
เพื่อสรางความสัมพันธกันทางธุรกิจ โดยถูกตองตามกฎหมาย
ซึ่งมีขอจํากัดดวย ในบางสถานการณ การใหสินบน
หรือการมีอิทธิพลอยางไมถูกตองตอผูรับ ดังนั้น การใหหรือรับของกํานัล
ถาหากกระทําไปก็อาจจะขัดกับนโยบายของ 3เอ็ม และผิดกฎหมาย

ไมใหพนักงาน 3เอ็ม
อาจมอบหรือรับของกํานัลเจาหนาที่รัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลทองถิ่นมีกฎหมายปกครองเฉพาะ
และกฎที่เขมงวดในเรื่องของขวัญและการใหสินบน
ภายใตสถานการณหนึ่งๆ
เจาหนาที่และที่ปรึกษาของรัฐอาจใหและรับของกํานัลทางธุรกิจได
ใหศึกษาเพิ่มเติมในหวขอ การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
การใหหรือรับของขวัญ ใหลูกคาในชวงเทศกาล
ซึ่งถือเปนเรื่องที่ยอมรับและปฏิบัติกันในการตลาด
และไมสงผลกระทบตอชื่อเสียงของ 3เอ็ม การตระเตรียมของฟุมเฟอย
อาจเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม เนื่องจากราคาสูง
และไมถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติกันในทองตลาด
จึงอาจทําลายชื่อเสียงและภาพพจนของ 3เอ็ม ได ไมวาสถานการณใดๆ
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คุณจะใหเงินเปนของกํานัลไมได
นโยบาย

ความหมาย
¾ ไมใหพนักงาน 3เอ็ม อาจมอบหรือรับของกํานัลที่ละเมิดกฎหมาย
กฎขอบังคับ ประเพณีที่สมเหตุสมผลในตลาดการคา
หรือฝาฝนนโยบาย
¾ สิ่งที่มอบมีมูลคา จํานวน และความถี่ อยูในความเหมาะสม ใหในเวลา
และ ณ สถานที่ ที่เหมาะสม
สามารถผานการพิจารณาของสาธารณชนไดโดยไมทําความเสียหายแก
ชื่อเสียงของ 3เอ็ม
¾ ชุดของกํานัลของ 3เอ็ม ที่ราคา และ จํานวนเหมาะสม
สามารถใหไดโดยใหมีการแสดงวาเปนของสมนาคุณ
¾ มีการจัดเก็บ ระบบการใหที่ของกํานัลทางธุรกิจเหมาะสม
ทานจะตองปฏิบัติตามขอบังคับของหนวยธุรกิจนั้นๆดวย
¾ ในขณะที่กําลังตัดสินใจใหของกํานัล ควรพิจารณาถึงปจจัยอื่นอีก
เชน
มูลคาของของที่จะใหนั้นเทียบกับของขวัญที่ถือปฏิบัติใหกันอยูในอุต
สาหกรรมหรือในประเทศของทาน จํานวนของขวัญ
ความเหมาะสมกับตําแหนงงานของทานใน
3เอ็ม ผลกระทบในการสรางสัมพันธภาพทางธุรกิจกับผูรับ
และการใหของขวัญในสายตาของคนภายนอก
¾ หากทานจะรับของกํานัล ที่มีราคาสูงกวาปรกติ
ทานจะตองรายงานใหหัวหนางานทราบ
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¾ ไมใหของกํานัลแกเจาหนาที่ของรัฐบาลสหรัฐฯ
แมผูบริหารในบางหนวยงานสามารถรับของกํานัลทางธุรกิจได
แตขอบังคับเรื่องของกํานัลทางธุรกิจในแตละแหงแตกตางกันไป
บางแหงอาจจะเครงครัดกวา ดวยขอจํากัดดังกลาว พนักงานของ
3เอ็ม จึงไมควรใหของกํานัลแกเจาหนาที่ฝายรัฐบาลสหรัฐฯ
รวมถึงเจาหนาที่ทหาร ตัวแทนเจาหนาที่รัฐบาลสหรัฐฯ และ
เจาหนาที่ของสหรัฐฯ ที่ตั้งถิ่นฐานอยูนอกสหรัฐฯ ดวย
¾ กาแฟ เครื่องดื่มตางๆ โดนัท หรือรายการอาหารที่ใกลเคียงกัน
ที่ถูกจัดเตรียมไวระหวางการประชุมที่เหมาะสมนั้น
ไมถือเปนของขวัญสําหรับพนักงานระดับบริหาร
หากมีการเรียกเก็บเงิน ตองทําความเขาใจ
ไมถือวาเปนการดูถูกในคาใชจายนั้น
¾ ปรึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย 3เอ็ม กอนที่จะใหของกํานัลแก
ปรึกษาของรัฐบาล และ องคกรของรัฐบาล

ขอควรระวัง
¾ ใหหรือรับของกํานัลเปนเงิน
¾ ใหของกํานัลแกเจาหนาที่ภาครัฐหรือตัวแทนรัฐบาล
นโยบายนี้หา มใหของกํานัลทางธุรกิจ แมแต
¾ สินคาตัวอยาง 3เอ็ม แกเจาหนาที่ฝายรัฐบาล
เพื่อใชในการสวนตังรวมถึงการใหสวนลดดวย
¾ ใหหรือรับของกํานัลที่มีราคา ปริมาณ และความถี่ในการให
ที่ไมเหมาะสมในตลาดการคา
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¾ ใหของรางวัลแกเจาหนาที่ภาครัฐหรือตัวแทนรัฐบาล
¾ ใหหรือรับของกํานัลที่มีอิทธิพลหรือแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลตอการตัด
สินใจทางธุรกิจ
¾ สัญญาวาจะใหใหของกํานัลแกผูรับที่มีนโยบายหามรับของกํานัล
¾ ใหหรือรับ การสนทานการ เชนตั๋วกีฬา
ซึ่งตัวแทนของบริษัทไมไดรวมชมสันทานการนั้น
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นโยบายวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

3เอ็ม มีนโยบาย หามพนักงานหรือตัวแทนของ 3เอ็ม
กระทําสิ่งที่เปนปฏิปกษตอ
 หรือขัดผลประโยชนทางธุรกิจหรือกิจการงานของ
3เอ็ม
หรือสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหเชื่อไดวาการกระทําหรือการตัดสินใจของพนัก
งาน ความซื่อสัตยของพนักงานตอ 3เอ็ม
หรือวัตถุประสงคในการปฏิบต
ั ิงานและหนาที่ใน 3เอ็ม
มีผลในเชิงที่เปนปฏิปกษตอ 3เอ็ม บริษัทอาจใหมีการทํากิจการทาง บัญชี
ธุรกิจ นอกเหนือจากงานของ 3เอ็ม
แตบางสถานการณที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทานตองชี้แจงใหฝายบริหารทราบกอนจะกระทํา

นโยบาย

ความหมาย
¾ ชี้แจงใหฝายบริหารทราบกรณีสถานการณที่อาจกอใหเกิดความขัดแ
ยง และควรไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร ในเรื่อง ทางการเงิน
ความสัมพันธ โดยสถานการณที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
พนักงานควรหารือและไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหารเปนเรื่องๆ
ไป
¾ หลีกเลี่ยงความสัมพันธแบบรักใครระหวางพนักงาน 3เอ็ม ดวยกัน
โดยอาจนําไปสูการไมไววางใจกันและความไมเหมาะสมในสายการบั
งคับบัญชา
ความสัมพันธแบบนี้อาจเปนไปไดที่จะกอใหเกิดการขัดแยงทางผลปร
ะโยชน
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¾ หลีกเลี่ยงธุรกรรม หรือ ความสัมพันธ
อันอาจนําไปสูการขัดแยงทางและ ผลประโยชนของ 3เอ็ม
¾ ไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร กอนการวาจางใหทํางาน
หรือเปนที่ปรึกษาใหบุคคลภายนอก

¾ การมีสวนรวมในองคกรทางการศึกษาหรือการกุศลที่ดําเนินการโดย
สุจริตและองคกรที่มิไดหารายไดอื่นๆ
พนักงานควรพิจารณาไตรตรองการเขารวมในองคกรนั้นๆ
เพื่อใหแนใจวาจะไมกอใหเกิดขอขัดแยงที่ตองหามภายใตนโยบายข
อง 3เอ็ม
การเขาเปนกรรมการของงองคกรที่ดําเนินงานโดยไมหารายได
พนักงานควร
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดูแลการปฏิบัติงานของสหรัฐ
และฝายบุคคล กอน

ขอควรระวัง
¾ รับวาจางใหทํางาน หรือเปนที่ปรึกษาของบริษัทอื่น
พนักงานปฏิบัติงานแขงขันกับ 3เอ็ม
¾ รับของกํานัลทางธุรกิจที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในนโยบายวาดวย
อภินันทนาการทางธุรกิจ
¾ มีผลประโยชนทางดานการเงินโดยตรงหรือโดยออม
หรือมีความสัมพันธทางดานการเงินกับคูแขงของ
3เอ็ม ผูจําหนาย หรือลูกคา
(ยกเวนเรื่องหุนจํานวนที่เหมาะสมในบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย)
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¾ มีสวนเกี่ยวของในการวาจางงานของ 3เอ็ม
ในการจางงานของคูสมรสหรือสมาชิกในครอบครัวตนเอง
¾ ทําธุรกิจอื่นที่แขงขันโดยตรงหรือโดยออมในดานใดก็ตามกับคูแขง
ตัวแทนจําหนาย คูคา หรือ ลูกคาของ 3เอ็ม
¾ การมีธุรกิจภายนอกหรือที่ปรึกษาที่กระทบความสามารถในการทํางา
นและความรับผิดชอบใน 3เอ็ม
¾ ใชขอมูลที่ไมเปดเผยของ 3เอ็ม
ที่ทานทราบเนื่องจากการเปนพนักงานของ 3เอ็ม
เพื่อประโยชนหรือขอไดเปรียบสวนตัว/ของผูอื่น เชน ขอมูล
การเปดเผยราคา นโยบายทางดาน การซื้อขายหลักทรัพย
ที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้ ซื้อ รวมทุน หรือจะขายออกไป
หรือจะริเริ่มความสัมพันธทางการคา/เลิกความสัมพันธทางการคาดวย
¾ ลงทุนในธุรกิจภายนอก ที่ 3เอ็ม มีความสนใจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือทางดานเทคโนโลยีของ 3เอ็ม ใน
ยกเวนการซื้อขายหลักทรัพยในบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยที่เหม
าะสม
¾ แสวงหาผลประโยชน การขอสวนลด
หรือติดตอซื้อขายเปนการสวนตัวกับผูขาย ผูใหบริการ ลูกคา
โดยใชตําแหนงหนาที่ใน 3เอ็ม เปนพิเศษนอกเหนือจาก ที่พนักงาน
3เอ็ม อื่นไมไดรับ
¾ การทํางานเปนวิทยาทานจากการใหการบริการในสายงานของทาน
พนักงาน 3เอ็ม สามารถทําได
ซึ่งควรไดรับการอนุมัติจากหัวหนางานกอนในการ
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บรรยายตามมหาวิทยาลัย หรือ งานเขียน
¾ มีความสัมพันธชูสาว ระหวางพนักงาน 3เอ็ม
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงไดในสายกการทํางานทั้งโดยตรงหรือโด
ยออม และเมื่อขอขัดแยงเปนที่ประจักษ
ก็อาจกอผลเสียหายใหแกผลประโยชนที่สําคัญของบริษัทของพนักงา
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นโยบายเกีย
่ วกับอุปกรณอิเล็คทรอนิกส

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

อุปกรณอิเล็คทรอนิกสของ 3เอ็ม

ใหบริการทางขอมูลของ 3เอ็ม

ทั่วโลก อุปกรณอิเล็คทรอนิกสรวมถึงคอมพิวเตอร ซอรฟแวรคอมพิวเตอร
การสงขาวสารดวยเสียง โทรศัพท เครือขายภายในองคกร เชน
อินทราเน็ตและเวปไซดในอินเตอรเนต ของ 3เอ็ม 3เอ็มทีวี
พนักงานที่ใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกส อยางมีประสิทธิภาพ ชวยให
ประสบความสําเร็จ ดังนั้น พนักงานตองไมใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกส
หรือสงผานขอมูล ที่ฝาฝน นโยบายการอุปกรณอิเล็คทรอนิกส

นโยบาย

ความหมาย
¾ นโยบายของ 3เอ็ม
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสเพื่องานสวนตัวมี
ขอจํากัด และการใชเครื่องคอมพิวเตอรของ 3เอ็มโดยทั่วไป
อุปกรณอิเล็คทรอนิกสของ 3เอ็ม จะใชเฉพาะในการดําเนินธุรกิจของ
3เอ็ม
¾ ไมใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสของ 3เอ็ม
เพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการเมือง
¾ ไมใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสเพื่อ รับ จัดเก็บ ใช หรือสงผานขอมูล
ที่ฝาฝน นโยบายการละเมิด ของบริษท
ั
หรือเขาไปผูกพันในกิจกรรมที่ไมเหมาะสมตอสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินธุรกิจของ 3เอ็ม
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¾ ใชซอรฟแวรของ 3เอ็ม
ซึ่งไดรับอนุญาตการใชซอรฟแวรคอมพิวเตอรอยางถูกตอง
เพื่อทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของ 3เอ็ม
พนักงานทุกคนไมมีอํานาจในการที่จะคัดลอก
หรือใชซอรฟแวรที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อทํางานให 3เอ็ม โดยที่ 3เอ็ม
ไมไดรับอนุญาตจากผูผลิตซอรฟแวรนั้นใหคัดลอกหรือใชซอรฟแวร
ดังกลาว
¾ 3เอ็ม สงวนสิทธิ์ในการเขาไปตรวจสอบพนักงาน
ในการใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกส สวนเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อพิจารณาวาปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทหรือไม

ขอควรระวัง
¾ การใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสของ 3เอ็ม
จะตองไมนํามาใชในแนวทางที่ฝาฝนกฎหมายหรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ
¾ การใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสของ 3เอ็ม เพื่องานสวนตัว
ยกเวนเฉพาะที่ไมกระทบกับธุรกิจของ 3เอ็ม และการทํางาน
¾ การใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสของ 3เอ็ม
เพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการเมืองในองคกรซึ่งขัดกับ
นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
¾ การใชอุปกรณอิเลคทรอนิคสของ 3เอ็ม
เพื่อวัตถุประสงคในการละเมิดซึ่งขัดกับ นโยบายเกี่ยวกับการละเมิด
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นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความลับของขอมูล
เกีย
่ วกับพนักงาน

พนักงานของ 3M และตัวแทนของ 3M ทุกคนทั่วโลก
นโยบายนี้ควบคุมทุกแหงที่ 3M ทําธุรกิจอยู รวมทั้งโครงการตางๆ ที่ 3M
เปนสปอนเซอร

แนะนํา

ขอมูลความลับ คือสมบัตอ
ิ ันมีคาของ 3M
ในการทําธุรกิจเราตองแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอื่น ทั้งในและนอก 3M
สิ่งที่สําคัญของบริษัทในการทําธุรกิจ คือการปกปองความคิด เทคโนโลยี
ขั้นตอน แผนและขอมูลตางๆ การรักษาไวซึ้งความไดเปรียบดานการแขงขัน
และการทําตามขอบังคับของกฏหมายบางอยาง
ปองกันความปลอดภัยขอมูล รวมถึงการปองกันความลับของบริษัท
ทรัพยากรอีเล็กโทรนิกส ชวยดูแลความปลอดภัย
และการมีขอมูลใหใชเมื่อตองการ
และขอมูลที่ใชนั้นตองเปนขอมูลที่ไมมีขอผิดพลาด
ที่เกิดจากความตั้งใจหรืออุบัติเหตุก็ตาม
ตัวอยางขอมูลความลับของ 3M คือ ขอมูลการเงิน ความลับการคา ยอดขาย
ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน ลูกคา หรือซัพไพลเออร ขอมูลเงินเดือนและคาแรง
แผนการลงทุน การคาดคะเนรายได ขอมูลการทดลอง แผนปรับปรุงสินคา
เอกสารที่มีสูตรการผลิตหรือภาพวาดของสินคา บันทึกการประดิษฐ
การยื่นขอสิทธิบัตรที่ยังไมไดเปดเผย รายงานดานเทคนิค
กรรมสิทธิ์วิธีและขั้นตอนการผลิต ขอมูลการตั้งราคาและผลกําไร
และขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในอนาคต การตลาด โปรแกรมการโฆษณา
หรือการเปลี่ยนแปลงคณะบริหาร

คําแถลงการของน

พนักงานและตัวแทน 3M มีความรับผิดชอบในการปกปองรักษาขอมูลลับของ

โยบาย

3M จากการเปดเผยที่ไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนในหรือภายนอกบริษัท
ตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม พนักงานและตัวแทน 3M ตองรูจัก
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•

การจัดประเภทขอมูลของ 3M ที่ตัวเองจัดขึ้นมา
หรือขอมูลที่สามารถเขาถึงได (ขอมูลลับของ 3M
สําหรับใชภายในเทานั้น หรือ สําหรับเปดเผยสูภายนอก)

•

การปองกันความปลอดภัยที่ใชกับขอมูลของ 3M และ

•

ตองเก็บขอมูลของ 3M ไวนานแคไหน
และจะทําลายอยางถูกวิธีอยางไร

เชนเดียวกับที่เราตองการใหผูอื่นเคารพขอมูลความลับของเรา 3M
ก็เคารพขอมูลความลับของผูอื่นดวย เปนนโยบายของ 3M
คือจะใชเพียงวิธีที่ถูกกฏหมายและจริยธรรมในการหาขอมูลธุรกิจและตลาด
้ เทานั้น บริษัท 3M
เพื่อความเขาใจตลาด ลูกคา และคูแขงไดดียิ่งขึน
จะไมเก็บหรือใชขอมูลความลับของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
องคประกอบเพิม
่
ความสําคัญตอขอมูลความลับของ 3M คือ
•

ปกปองขอมูลความลับของ 3M ที่มีในทุกรูปทุกแบบ (เชน สิ่งพิมพ
ไฟลอีเล็กทรอนิกส อีเมล การพูดคุยกัน)

•

ปกปองขอมูลความลับของ 3M จนกวาจะครบรอบของขอมูล -จากการสราง การเก็บ การใช การถายทอด
การสงวนไวผานการทําลาย

•

ติดตอที่ปรึกษากฏหมายที่ 3M จัดให
หากคุณไมแนใจวาขอมูลไหนคือขอมูลลับ

•

แบงปนขอมูลความลับกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของภายใน 3M เทานั้น

•

ตองมีการเซ็นสัญญาการไมเผิดเผยความลับกอน
กอนเปดเผยขอมูลความลับกับบุคคลภายนอก
ผูที่ตองเซ็นสัญญาการไมเปดเผยความลับคือผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายบริหาร หรือผูที่มีตําแหนงสูงกวา

•

ติดปายบัตรประจําตัว 3M ขณะอยูในบริษัท
และตรวจสอบผูที่อยูในบริเวณที่ทํางานของคุณวาพวกเขามีสิทธิ์อยูใ
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นบริเวณนั้น และไดรับอนุญาตใชขอมูลธุรกิจของ 3M
•

เก็บรักษาขอมูลตามขั้นตอนการเก็บบันทึกของ 3M ( 3M's Records
Retention Schedule) หากคุณไดรับโนติสการเก็บรักษาไว
(Preservation Notice)
คุณตองดําเนินขั้นตอนการเก็บรักษาบันทึกและแฟมเอกสารสําคัญๆ
ทันที

•

หากคุณสงสัยวามีการเขาระบบ หรือมีการเขาระบบของ 3M จริงๆ
โดยไมไดรบ
ั อนุญาต คุณตองรีบแจงไปที่
o

ผูจัดการของคุณ

o

ผูดูแลความปลอดภัยของบริษัท หมายเลข 651-733-6100
(ตลอด 24 ชม.)

o

ความมั่นคงและปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security
and Integrity)
รายชื่อของผูดูแลความปลอดภัยขอมูลในพื้นที่

o

ระเบียบการทําธุรกิจ (Business Conduct Compliance) 3M
ที่หมายเลข 1-877-3M-ETHICS ในสหรัฐฯ หรือ 3MEthics.com (สําหรับการรายงานทางเว็ปไซต
หรือรายงานทางโทรศัพทจากทั่วโลก)

o

กรรมการของ 3M, ระเบียบการทําธุรกิจ

o

เจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานกฏหมาย ขอมูลสารสนเทศที่ 3M
จัดให

ความสําคัญตอขอมูลความลับของผูอ
 ื่น คือ
•

เชนเดียวกับ 3M
ที่จะไมยอมเปดเผยขอมูลความลับโดยไมมีการเซ็นสัญญาไมเปดเผย
ความลับอยางถูกตองกอน
คุณตองไมรับขอมูลความลับของผูอื่นโดยไมมีการเซ็นสัญญาไมเปดเ
ผยความลับกอนเชนกัน สัญญาไมเปดเผยขอมูลความลับ
ตองใหผูจัดการทั่วไปหรือผูบริหารที่สูงกวานั้นเปนผูเซ็น

•

นอกจากวาคุณจะไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูลใหใชขอมูลนั้นได
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คุณตองสามารถตอบวา "ไม" ในทุกคําถามเหลานี้ไดกอน
กอนใชขอมูลนั้น

•

o

นี่เปนขอมูลความลับหรือไม

o

ไดขอมูลมาอยางถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรมหรือไม

o

การใชขอมูลจะเปนการฝาฝนนโยบายการทําธุรกิจหรือไม

ติดตอที่ทนายของ 3M กอน กอนจางหรือใชคอนซัลตนต
หรือเอเยนตหาขอมูลให 3M
หรือเมื่อคุณทราบวามีการเปดเผยหรือใชขอมูลความลับของอีกฝายห
นึ่งอยางไมถูกตองเกิดขึ้น

•

หามสัมภาษณ
หรือจางพนักงานหรือคอนซัลตันทของคูแขงโดยไมปรึกษาทนายของ
คุณกอน

อะไรทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง
•

การเปดเผยขอมูลความลับของ 3M กับเพื่อนหรือคนในครอบครัว

•

การพูดถึงขอมูลความลับของ 3M ในที่สาธารณ เชนในลิฟต
บนเครื่องบินหรือรานอาหารที่คนอื่นสามารถไดยินได

•

ทิ้งขอมูลความลับของ 3M ไวบนโตะทํางาน ทั้งในบริษัท 3M
และในที่สาธารณะ ฯลฯ

•

เปดเผยขอมูลความลับของ 3M
กับบุคคลภายนอกที่ไมไดเซ็นสัญญาไมเปดเผยความลับ
หรือกับคนในบริษัท 3M ที่ไมมีหนาที่ตองรูขอมูลนั้น

•

เปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ หรือการบริการใหม
กอนการยื่นขอสิทธิบัตรอยางเปนทางการ

ขอมูลเกีย
่ วของ

•

รับขอมูลความลับจากพนักงาน เกี่ยวกับบริษัทเกาของพนักงานคนนั้น

•

ใชขอมูลความลับของผูอื่นที่ไดมาอยางผิดกฏหมายหรือจริยธรรม

คําถามที่ถามกันบอยๆ เกี่ยวกับการปกปองขอมูลความลับของ 3M
คําถามที่ถามกันบอยๆ เกี่ยวกับการเคารพขอมูลความลับของผูอื่น
นโยบายการจัดประเภทขอมูล
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นโยบายทรัพยสินทางปญญาของกลุมบริษัท
นโยบายการบริหารขอมูลและบันทึกของกลุมบริษัท
คูมือการปองกันความปลอดภัยของขอมูล
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นโยบายดานการจัดการภายใน ระบบการทําบัญชี การเก็บเอกสาร
และนโยบายตรวจสอบภายใน

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

พนักงาน 3เอ็ม ในฝายบริหาร
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายทุกอยางที่เกี่ยวกับความเที่ยงตรงและถูกตองในกา
รลงบันทึกระบบการเงิน ระบบบันทึกการเงินของ 3เอ็ม
ทั้งหมดจะตองคงไวซึ่งความถูกตอง
และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของกฎหมายและ
กระบวนการเกี่ยวกับการเงินของ 3เอ็ม
และกับกฎหมายซึ่งครอบคลุมถึงการลงบันทึกระบบการเงินของบริษัท
เปนของ นโยบาย ของ3 เอ็ม ที่พนักงานและตัวแทนของ 3 เอ็ม
ตองมีความรับผิดชอบ ลงขอมูลทางการเงินของ
3เอ็ม ใหถูกตอง และจัดเก็บบันทึกไวในรอบบัญชีอยางเหมาะสม
โดยเราจะตองปฏิบัติตาม
นโยบายตรวจสอบทั้งการตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบอิสระ
โดยการดูแลของผูจัดการฝายบัญชีและการรายงานที่ถูกตอง

นโยบาย

ความหมาย
ระบบควบคุมภายใน
¾ จัดเก็บเอกสารธุกรรม เอกสารการเงิน
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของทุกอยางของบริษัทใหถูกตอง
และมีรายงานในบันทึกบัญชีถูกตอง
ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของบริษัท
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¾ เบิกคาใชจายจากหัวหนางาน อยางถูกตอง เหมาะสม
และจัดเก็บเอกสารตามระเบียบขอบังคับ

¾ หากทานเปนผูอนุมัติเอกสารและธุรกรรม
ใหตรวจสอบวาการรายงานเกี่ยวกับการเงินภายถูกตองเปนไปตามระ
เบียบขอบังคับ ใหความสําคัญกับการอนุมัติ
ทานอาจเขาไปตรวจสอบวาธุรกรรม เที่ยงตรง เชื่อถือได
โดยการตรวจสอบรวมกับผูตรวจสอบของบริษัท
¾ ปฏิบัติตามวิธีการ และการจดเก็บ การลงบันทึกบัญชี
โดยยึดถือนโยบายและวิธีปฏิบัติดานการบัญชี การบริหาร
การควบคุมภายในและการรายงานเกี่ยวกับการเงินของ 3เอ็ม
ที่สํานักงานตรวจสอบ ณ สํานักงานใหญ หรือ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อประเมินวาการเสนอขอมูลนั้นจะมีความเสี่ยงกับขอมูลอื่นที่เกี่ยวข
องกับธุรกิจของ 3เอ็ม
¾ มีการใชทรัพยากรของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ
และดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิผล
¾ ปกปองทรัพยสินและทุนทรัพยของบริษัทไดมาอยาง เหมาะสม
ใหไดรับการปกปองดูแลและโยกยายถายโอนอยางถูกตอง
¾ เบิกคาใชจาย อยางเหมาะสมเฉพาะที่มีประโยชนตอ
 3เอ็ม
การบันทึกระบบบัญชี
¾ จัดทํา บันทึก ลงบัญชีทางการเงินของ 3เอ็ม ใหถูกตอง
และจัดเก็บบันทึกไวในรอบบัญชีอยางเหมาะสม

จรรยาบรรณทาธุรกิ จ

ตุลาคม 2011

33

ตามการบันทึกบัญชีตามระยะเวลาที่กําหนด และตรวจสอบขอมูล กับ
ตลาดหลักทรัพยหรือหนายงายที่เกี่ยวของ
¾ บันทึกรายรับและรายจายจะตองบันทึกไวในรอบบัญชีอยางเหมาะสม
การคงไวซงึ่ เอกสาร
¾ จัดเก็บ และคงไว ใน บันทึก อีเมล และเอกสาร
รวมถึงทางอิเล็คทรอนิกส ตาม กฎหมายและนโยบายของ 3เอ็ม
ใหถูกตองตามระยะเวลาจัดเก็บ หากเกิดกรณีอาจสงผลทางกฎหมาย
พฤติกรรมที่ไมสุจริตใหรายงานใหที่ปรึกษากฎหมายทราบ
การรวมมือกับผูต
 รวจสอบภายในและผูต
 รวจสอบอิสระ
¾ ใหความรวมมืออยางเต็มที่และจัดหาขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณใหแกผูสอบบัญชีภายในของ 3เอ็ม
และนักการบัญชีจากภายนอกที่ไดรับการรับรองและประกอบอาชีพอิ
สระของ 3เอ็ม ในการทําหนาที่ภายใตนโยบายนี้
ขัน
้ ตอนของคณะกรรมการผูต
 รวจสอบภายใน
สําหรับการจัดการรายงานทางบัญชีและการตรวจสอบ
¾ คณะกรรมการตรวจสอบภายในตั้งขึ้นเพื่อ ดูแล ตรวจรับ
การเก็บเอกสาร และการตรวจสอบ เกี่ยวกับ การบัญชี การเงิน
และการตรวจสอบตางๆ
รวมถึงการตรวจสอบรายงานที่ทําแบบไมแจงชื่อดวย
ทานสามารถแจงแบบ นิรนามไดที่ สายแจงเหตุ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ หมายเลข 1-800-243-0857 หรือ 651737-5295 หากทานเห็นวามีการการฝาฝนเกี่ยวกับ การเงิน บัญชี
การตรวจสอบภายใน ทานสามารถรายงานไปยัง
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ศูนยตรวจสอบ3เอ็ม ศูนย 3เอ็ม เลขที่ 224-06-N-11 , St. Paul ,
MN 55144-10000 ทานสามารถแจงแบบไมแจงชื่อไดที่
หนาโฮมเพจจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากทานเปนพนักงานของ 3เอ็ม
ไดที่ (http://intranet.mmm.com/businessconduct)
โดยจากหนานี้ใหไปที่ รายงานการละเมิด ซึ่งจะเปดไปสู
อีเมลที่ทานจะรายงานการละเมิด
ขอความที่ทานแจงมาจะเปนแบบนิรนาม
กรณีดังกลาวทานยอมไมไดรับการรายงานกลับในกรณีดังกลาว
ทานสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องการรายงานแบบไมแจงชื่อในคูมือนี้
โดยรายงานทุกเรื่องจะมีการสอบสวน
และมีการดําเนินการที่เหมาะสม
¾ 3เอ็ม
หามการโตตอบกับผูที่รายงานเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณทางธุร
กิจ หรือรวมมือในการสืบสวนของบริษัท

ขอควรระวัง
¾ นําเงินหรือทรัพยสินของ 3เอ็มไปใชเพื่อวัตถุประสงคที่ไมถูกกฎหมาย
ไมเหมาะสมหรือผิดจริยธรรม
¾ มีการลงบัญชีที่ไมตรง จากความเปนจริง
¾ มีการ ปลอมแปลงตัวเลขทางบัญชี เชนลงคาเดินทาง คาใชจาย
หรือมีการลงเวลาทํางานหรือใบเสร็จไมถูกตอง
¾ ไมปฏิบัติตามการบันทึกหรือลงบัญชีทางการเงินของ 3เอ็ม
¾ มีการตรวจสอบและอนุมัติไมถูกตอง
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¾ มีการลงบันทึก คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง
แตความจริงทําเพื่อ วัตถุประสงคอื่น

จรรยาบรรณทาธุรกิ จ

ตุลาคม 2011

36

นโยบายการคาหลักทรัพยและขอมูลภายใน

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

เปนนโยบายของ 3เอ็ม ที่พนักงานของ 3เอ็ม
และตัวแทนตองไมใหเอกสารและขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะของ 3เอ็ม
หรือบริษัทอื่น รวมถึงขอมูลการคาหุนรวมถึง หุนสามัญ พันธบัตร
หุนแกพนักงาน ของ 3เอ็ม หรือบริษัทอื่น แกคนทั่วไป
โดยพาะพนักงานระดับบริหารตองปฏิบิติตามกฎหมายและกฎขอบังคับในสว
นที่เกี่ยวของกับการคาหลักทรัพยของสหรัฐฯอยางเครง ในการคาหุนของตน

นโยบาย

ความหมาย
¾ โดยทั่วไป ขอมูลที่ผูลงทุนเห็นวาสําคัญตอการตัดสินใจวาจะซื้อ ขาย
หรือเก็บหุนนั้นๆ ไว ขอมูล รวมถึง
¾ ขอมูลดานการเงินของบริษัท
¾ เงินปนผล
¾ การเปลี่ยนแปลงการจายเงินปนผลการเขาถือสิทธิ์
¾ การรวมกิจการ การซื้อกิจการ การจัดองคกรใหมหรือรวมองคกร
¾ คดีความ
¾ การพัฒนาสินคาที่มีความสําคัญ
¾ ขอมูลทั่วไปเปนขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะ
เวนเสียแตวาจะถูกเปดเผยใหแกการลงทุนสาธารณะผานทางหนวยบริกา
รขาวสารที่จัดตั้งขึ้นมา ตัวอยางเชน หนวยบริการขาวสาร ดาวนโจนส
และมีเวลาอยางพอเพียงในการเผยแพรขอมูลนั้นอยางทั่วถึงในตลาดการ
คา โดยทั่วไป 48 ชั่วโมง หลังจากเผยแพรขอมูลออกมา
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¾ บุคคลที่ละเมิดกฎหมายการคาหลักทรัพย
อาจไดรับโทษทางแพงและทางอาญาอยางสูงสุด

ขอควรระวัง
¾ ซื้อหรือขายหลักทรัพยหรือธุรกรรมทางหลักทรัพย
โดยในขณะที่ตนเองมีขอมูลที่มีขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะ
ของบริษัท
¾ เปดเผย เผยแพร ขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะของบริษัท
แกบุคคลอื่น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งขอมูลนั้นอาจถูกใชโดยบุคคลอื่นเพื่อใหไดกําไรจากการคาหลักท
รัพย โดยขอมูลนั้นมีสวนเกี่ยวของดวย
¾ แนะนําหรือแสดงความเห็นใหบุคคลใด ในการซื้อขาย
ยึดถือหลักทรัพย
โดยในขณะที่ตนเองมีขอมูลที่เปนขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะ
ของบริษัทนั้น
¾ ใหผูอื่นเขาถึงขอมูลมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะ
โดยขาดความเครงครัดในการใหขอมูลนั้น
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การใหความเคารพซึง่ กันและกันและการเคารพตอสังคม

คานิยมหลักอยางหนึ่งของ 3เอ็ม คือการเคารพตอสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
เราตองยึดถือในเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดลอม สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ
สําหรับเรา การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการ เขาใจในความตองการของผูบริโภค พนักงานและสังคมปจจุบัน
ขณะเดียวกันก็รับประกันวาทรัพยากรจะมีเพียงพอตอไปในอนาคต
เราตระหนักวาความสําเร็จอันยาวนานของบริษัทมาจากระบบที่มีแบบแผนของการรักษาสิ่งแวดลอม
สุขภาพ และความปลอดภัย นอกจากนั้น เรายังพยายามกระตุน การทํางาน การสนับสนุนความคิดริเริ่ม
และการใหรางวัล การเคารพในความเปนสวนตัว สุขภาพของพนักงาน ความปลอดภัย
และการสรางสรรค คณคาที่ดีตอชีวิต
นโยบายหลัก ที่ใหความเคารพตอสังคมและตอผูอื่น ปรากฏตามนโยบายตอไปนี้
¾ นโยบายวาดวยการแนะนําการเสนอขายสินคา
¾ นโยบายวาดวยความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดลอม
¾ นโยบายเกี่ยวกับการละเมิด
¾ สิทธิสวนบุคคล
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นโยบายการโฆษณาและแนะนำสินคา

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

ชื่อเสียงของ 3เอ็ม
มาจากการเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบในสินคาและการบริการ
รวมถึงการแนะนําสินคาดวยความถูกตอง เปนนโยบายของ 3เอ็ม
ที่ตองนําเสนอและจัดหาสินคาและบริการที่ปลอดภัย มีประโยชน นาเชื่อถือ
มีคุณภาพ และรับผิดชอบตอสภาวะแวดลอม
รวมทั้งการเสนอขายสินคาดวยความซื่อสัตย ยุตธ
ิ รรม มีรสนิยมในการขาย
การโฆษณา การบรรจุหีบหอ และการสงเสริมการขาย
ผูบริหารของทุกหนวยธุรกิจของ 3เอ็ม
จะตองรับผิดชอบตอแผนการแนะนําสินคาและบริการ
ที่มีความเหมาะสมตอธุรกิจของตน

นโยบาย

ความหมาย
¾ เสนอสินคาและบริการของ 3เอ็ม อยางซื่อสัตย เปนธรรม
และมีรสนิยมตามความเหมาะสม
¾ สามารถพิสูจนในเบื้องตนตามหลักสถิติและทางวิทยาศาสตร
¾ นโยบายนี้จะสามารถนํามาใชปฏิบัติสาํ หรับสิทธิในการเรียกรอง
การแสดงความคิดเห็น การโฆษณา
ในสวนที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการของ 3เอ็ม
รวมทั้งสิ่งตีพิมพที่เกี่ยวกับตัวสินคา ฉลาก สําเนา โฆษณา
สิทธิเรียกรองที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม
การสํารวจและการรับรองจากลูกคา แผนพับ ใบปลิว
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แผนขอมูลทางเทคนิค บํารุงรักษาคูมือการใชงาน เทปวีดโี อ
โฮมเพจในอินเตอรเนต และสิ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
¾ ปฏิบัติตามนโยบายจากสํานักงานที่ปรึกษาของ 3เอ็ม
ในการทําโฆษณา ทุกหนวยธุรกิจมีหนาที่ที่จะตองสรางขั้นตอน
เพื่อสรางความมั่นใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้ได รวมถึงการทบทวน
และการอนุมัติการโฆษณาเปนลายลักษณอักษรตามความเหมาะสม
โดยฝายการตลาด หองทดลอง ฝายบริการทางเทคนิค คลินิก
ฝายรับผิดชอบผลิตภัณฑ ฝายควบคุมและฝายพิษวิทยา
ตามความเหมาะสม

ขอควรระวัง
¾ โฆษณาหรืออางขอความที่ขัดกับหลักปฏิบัติของ 3เอ็ม
¾ การหลอกลวง หรือ การกระทําใดๆ
ที่เปนขัดกับหลักปฏิบัติทางการคา
¾ โฆษณาหรืออางขอความที่ผิดหรือหลอกลวงเกี่ยวกับสินคาหรือบริกา
รของ 3เอ็ม
¾ การเปรียบเทียบสินคาและบริการที่ผิดหรือหลอกลวง
¾ การทําใหคูแขงหรือสินคาหรือบริการของคูแขงเสื่อมเสียชื่อเสียง
¾ การอางสรรพคุณที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ
โดยปราศจากขอมูลเบื้องตนที่จะพิสูจนขออางนั้น
¾ การแสดงใหเห็นที่ผิดในคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินคาหรือบริ
การ
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¾ การเผยแพรสินคาหรือบริการของผูหนึ่งวาเปนของผูอีกผูหนึ่ง เชน
การลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ หรือเครื่องหมายการคาของคูแขง
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นโยบายเกีย
่ วกับความปลอดภัย สุขภาพ สิง่ แวดลอม

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

3เอ็ม ตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎระเบียบในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
(อีเอชเอส) ของสินคาและการผลิต
รวมถึงมีความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทํางาน โดย 3เอ็ม
ที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
และการจัดเตรียมสภาพแวดลอมในการทํางานในเรื่องของความปลอดภัยแล
ะสุขภาพ ทัง้ ยังตองลดผลเสียตอสิ่งแวดลอมจากระบบการผลิตดวย
พนักงานและตัวแทนของ 3เอ็ม ตองทราบและปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบขอบังคับ อีเอชเอส และนโยบาย วิธป
ี ฏิบัติ
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ผูบริหารจะตองรับผิดชอบและรับประกันวา
พนักงานไดรับการอบรมอยางถูกตองในเรื่องของกฎหมายและนโยบายเหลา
นี้ ทานสามารถทราบขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในเรื่อง สินคา การผลิต
สถานที่ทํางาน ความปลอดภัย ของ อีเอชเอส ได

นโยบาย

ความหมาย
¾ ปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีดาํ เนินการ มาตรฐาน อีเอชเอส ที่เกี่ยวของ
และ ปฏิบัติตามนโยบาย อีเอชเอส ของ 3เอ็ม
¾ ใช คูมือผลิตภัณฑใหมของ 3เอ็ม เพื่อให การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมมีความปลอดภัยตอสิง่ แวดลอม
¾ ปรับใชระบบความปลอดภัยและสุภาพกับการทํางานประจําวันของทา
นและการตัดสินใจทางธุรกิจ
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¾ สถานที่และหนวยธุรกิจของ 3เอ็ม
ควรมีระบบจัดการที่แนใจวาเปนไปตามขอกําหนดที่บังคับใชเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
¾ พัฒนาและ/หรือ มีสวนรวมในการฝกอบรม
และเรียนรูในการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสุขภาพ
ทั้งในงานและนอกเหนือจากงาน
¾ สื่อสารกับฝายจัดการและคนงานเกี่ยวกับสภาพการทํางานที่เห็นไดชั
ดวาไมปลอดภัยหรือเต็มไปดวยอันตราย
ใหหยุดการทํางานหรือหยุดการใชเครื่องมือที่เห็นวาไมปลอดภัยนั้น
¾ แกไขปญหาเกี่ยวกับมลภาวะสิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่
ไดรับแจงจากพนักงาน

ลูกคา

หรือ

บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิต
¾ ปองกันมลภาวะในทุกสถานที่เกิดและทุกโอกาสที่สามารถทําได
¾ พัฒนาผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
¾ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชประโยชนจากกากหรือของทิ้ง
หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
¾ อนุรักษพลังงานในระบบรวมถึงในเครื่องมือและอุปกรณใหม

ขอควรระวัง
¾ ไมปฏิบัติตามรักษาระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม
และนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของ 3เอ็ม
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¾ ไมรายงานเหตุการณอันตรายของสิ่งแวดลอม หรือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
¾ ไมปฏิบัติเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชประโยชนจากกา
กหรือของทิ้ง
¾ ไมปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
¾ ปฏิบัติในสิ่งที่ไมปลอดภัย ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
¾ ทําธุรกรรมกับ ผูจําหนาย
ผูผลิตที่ทําสัญญารับเหมาและผูจัดหาบริการ ที่ไมปฏิบัติ ไมรายงาน
และขาดความรับผิดชอบตอความปลอดภัยและสุขภาพ แก 3เอ็ม
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นโยบายเกี่ยวกับการละเมิด
การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

เปนนโยบายของ 3เอ็ม ที่พนักงานและตัวแทนของ 3เอ็ม
ตองเคารพในสถานที่ทํางาน ความเคารพนี้หมายถึง
การปฏิบัติที่ถูกตองและถูกกาลเทศะ และมีคุณคา
ความเคารพในที่ทํางานมีความหมายมากกวาเพียงการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งเหลานี้ยังรวมถึงการไมมีพฤติกรรมที่นารังเกียจหรือการละเมิดหรือเลือกป
ฏิบัติเพราะความแตกตางใน อายุ ความพิการทางรางกาย
สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือ รสนิยมทางเพศ
นโยบายนี้ใชสําหรับพนักงาน 3เอ็ม ทั้งหมด
หรือบุคคลอืน
่ ที่ทําธุรกิจรวมกับหรือเพื่อ 3เอ็ม ทั่วโลก สถานที่ทํางานของ
3เอ็ม ก็อยูภายใตนโยบายนี้ รวมทั้ง ทุกสถานที่ที่ 3เอ็ม ดําเนินธุรกิจ
เชนเดียวกับงานสังคมที่บริษัทฯ เปนผูสนับสนุน

นโยบาย

ความหมาย
เคารพทีท
่ าํ งาน
3เอ็ม ผูกพันที่จะจัดใหมีสถานที่ทํางานที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน
ทุกคนตองเขาใจ ความหมายของการละเมิด และการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม ที่
3เอ็ม จะมีการจัดการอยางเด็ดขาด

ละเมิด
การละเมิดคือการแสดงออกทางกาย วาจา
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หรือการปฏิบัติที่สามารถมองเห็นได ตอความแตกตางใน อายุ
การไรความสามารถ สถานภาพสมรส สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ
หรือ รสนิยมทางเพศ
ในลักษณะที่ไมเปนมิตรและเปนที่นารังเกียจตอความเปนปจเจกชน
คุกคามตอสภาพแวดลอมการทํางาน ที่ทําให:
¾ ทําใหการดําเนินงานไดรับความเสียหาย หรือ
¾ มีผลในทางลบตอโอกาสการทํางาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในหลายๆ ประเทศ
การละเมิดถือเปนการฝาฝนกฎหมาย การกระทําที่ระบุวาเขาขายการละเมิด
แตไมไดจํากัดขอบเขตลงไป
¾ การกลาววาจา หรือ การเขียนเปนลายลักษณอักษร เชน
การเรียกชื่ออยางไมสุภาพ การพูดตลก การใสราย
การพูดที่มีความหมายในทางลบ การพูดขู การพุดคุกคาม
หรือการกระทําที่มีเจตนาราย การพูดตลกดูถูก อายุ ความพิการ
สถานภาพสมรส เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือ รสนิยมทางเพศ
¾ การปฏิบัติที่ไมใชทางวาจา เชน การแสดง การชายตามองเชิงชูสาว
และการใหของกํานัลที่ไมเหมาะสม
¾ การปฏิบัติทางกาย เชน การทํารายรางกาย
การสัมผัสที่สอเจตนาไมเหมาะสม
¾ การปฏิบัติที่สามารถเห็นได เชน
การติดประกาศที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย การถายภาพ การตูน
รูปวาด หรือการแสดงกิริยาที่นารังเกียจ

การละเมิดทางเพศ
การละเมิดทางเพศ
เปนพฤติกรรมการละเมิดในเรื่องทางเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ
รวมถึงการคุกคามทางเพศ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจางงาน
การเลื่อนตําแหนง การยกเลิก หรือเงื่อนไขอื่นๆ
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ของการจางงานเปนขอแลกเปลี่ยน

พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม
เปาหมายของ 3เอ็ม คือ
ทุกคนมีสิทธิที่จะอยูในสภาพแวดลอมที่ปราศจากการละเมิดและเคารพตอควา
มเปนปจเจกชน แมวาบางพฤติกรรมจะไมผิดกฎหมาย
แตอาจจะถือวาเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับการรักษาคว
ามสงบเรียบรอยของสภาพแวดลอมของการทํางาน 3เอ็ม
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการตอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดในขอบเขตของบริษั
ทฯ ถึงแมวาการกระทําดังกลาว จะไมมีผูใดดําเนินการฟองรองก็ตาม

การติชมในการทํางานไมเปนการละเมิดทางเพศหรือพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม
ผูจัดการและหัวหนางานที่มีประสิทธิภาพตองมีการพูดคุยกับพนักงาน
เกี่ยวกับหนาที่การงาน หัวหนางานตองแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา
ในพฤติกรรมและการทํางานของพนักงานตามหลักของ 3เอ็ม
การวิจารณตองทําอยางมีประสิทธิภาพและความเคารพ
การวิจารณที่สรางสรรค
และการทําการตามลําดับบริหารอันเกี่ยวเนื่องมาจากความไมสมบูรณในการ
ปฏิบัติงาน หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถานที่ทํางาน
ไมถือวาเปนการละเมิด

หนาทีข
่ องพนักงาน 3เอ็ม
เพือ
่ ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการทํางาน
¾ 3เอ็ม
ตองการใหทุกคนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอมของการ
ทํางานตลอดเวลา
การกระทําของทานแสดงถึงพฤติกรรมของทานรวมไปถึงภาพพจนข
อง 3เอ็ม ใหระมัดระวังพฤติกรรมตอคนอื่น
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การที่บุคคลอื่นไมแสดงการคัดคาน
ไมไดหมายความวามีการยอมรับในพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้น
¾ ไมมีเหตุผลที่ทานตองเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องละเมิด
ในกรณีที่พบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอสภาพแวดลอมในการทํางาน
กับทาน ใหรายงานการละเมิดที่ฝาฝนนโยบายนี้
¾ ทานตองเปดใจใหกวางกับการวิจารณในการทํางาน
ความเคารพของพนักงานเปนสิ่งสําคัญในการการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
¾ หากเกิดความรูสึกวาถูกละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับทาน
ใหบอกบุคคลนั้นใหหยุดแสดงพฤติกรรมดังกลาวกับทาน
ในบางครั้งทานอาจมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดบุคคลอื่น
ใหแกปญหาดวยความเขาใจ มีการขอโทษ
และการรับรองวาจะไมมีพฤติกรรมดังกลาวอีก
¾ หากทานทราบวามีการละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะอันเนื่องมาจ
ากการฝาฝนนโยบายนี้ ทานจะตองแจงผูบริหารของ
หรือฝายทรัพยากรบุคคล

ขอควรระวัง
¾ กระทําหรือละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอบุคคลอื่น
¾ ทําการตอบโตตอ
บุคคลที่รายงานสถานการณที่อาจเกิดหรือเกี่ยวของกับการละเมิดตาม
นโยบายนี้
¾ ละเลยโอกาส ในการสื่อสาร หรือ
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แจงใหบุคคลหยุดแสดงพฤติกรรมการละเมิดหรือพฤติกรรมที่ไมเหมา
ะสม
¾ ไมแจงการละเมิดหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

การแจงการละเมิด
การรายงาน พนักงาน 3เอ็ม
สามารถแจงกับหัวหนาหรือผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล หรือทานสามารถ
แจงพฤติกรรมดังกลาวตอผูจัดการในระดับที่สูงขึ้น
หรือสามารถติดตอผานทางการสื่อสารอื่นตามคูมือขอจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3เอ็ม จะดําเนินการอยางไร
การสืบสวนและการดําเนินการ
หากทานรายงานการละเมิด หรือ พฤติกรรม ที่ไมเหมาะสม
เราจะมีการสืบสวนเรื่องของทาน
และในสถานที่ที่มีการละเมิดเกิดขึ้นเราจะใหความระมัดระวังไมใหเกิดเหตุดัง
กลาวอีก อาจมีการจัดการที่เฉียบขาดถึงขั้นใหออกจากงาน
ในกรณีละเมิดที่รายแรง
3เอ็ม จะรายงานใหทั้งสองฝายในการตรวจสอบขอรองเรียน
และเพื่อเปนการรักษาความเปนสวนตัวของผูเกี่ยวของ 3เอ็ม
จะไมมีการรายงานถึงการลงโทษ

ความรับผิดชอบของหัวหนางาน 3เอ็ม
หัวหนางานของ 3เอ็ม จะรับผิดชอบเพื่อใหมั่นใจวา 3เอ็ม
เปนสถานที่ทํางานที่ปราศจากการละเมิดและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
และการรองทุกขใดๆ จะใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพในทันที
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ขอกลาวหาที่เกี่ยวกับการละเมิดหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจะไดรับการสอ
บสวนอยางเปนธรรม
โดยหัวหนางานจะไดรับการสนับสนุนจากฝายทรัพยากรบุคคล
ใหแจงองคกรเกี่ยวกับการละเมิด เมื่อมีการฝาฝนนโยบายนี้
ใหดําเนินการตามวินัยที่เหมาะสม
โดยรับรองวาจะไมมีการโตตอบบุคคลใดที่เปนผูรายงานการฝาฝนนโยบายนี้
ดวยความสุจริต หรือผูมีสวนรวมในการสอบสวนการฝาฝนที่ถูกกลาวหา

หามทําการตอบโต
หามทําการตอบโตหรือการกระทําที่เปนปฏิปกษเพื่อตอบโตการรองทุ
กขโดยเด็ดขาดตอบุคคลผูซึ่งเปนผูรายงานโดยสุจริตในเรื่องการฝาฝนตามน
โยบายนี้
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นโยบายเกีย
่ วกับสิทธิสว
 นบุคคล
การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

เปนนโยบายของ 3เอ็ม
ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิสวนบุคคลและการปกปองขอมูลสวนบุคคล
ความผูกพันที่จะตองปฏิบัตินี้แสดงใหเห็นถึงคุณคา
และความเชื่อมั่นในตัวพนักงาน ลูกคา คูธุรกิจ
และบุคคลอืน
่ ๆที่ใชขอมูลสวนบุคคลรวมกัน

นโยบาย

ความหมาย
3เอ็ม จะปฏิบัติตามแนวทางที่วางกรอบกฎหมายไวดังตอไปนี้
¾ การจํากัดการเก็บขอมูล และการเผยแพรขอมูลสวนบุคคล
{ จดหมายแจง 3เอ็มจะแจง
ตามเวลาที่เหมาะสมแกบุคคลนั้นๆเพื่อใหรับทราบถึงการเก็บข
อมูลสวนบุคคล
{ ความยินยอม 3เอ็ม จะเก็บขอมูล ให แสดง และโอน
ขอมูลสวนบุคคลเฉพาะที่ไดรับความยินยอม
โดยตรงหรือโดยปริยาย ขึ้นอยูกับความสําคัญของขอมูล
ตัวบุคคล และกฎหมายที่กําหนด
{ ขอจํากัดในการใช 3เอ็ม จะเก็บขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
ขอมูลดังกลาวจะเก็บเทาที่จําเปนและไมเปนการเก็บที่มีรายละ
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เอียดเกินความจําเปนเกินวัตถุประสงค โดย 3เอ็ม
จะไมเก็บขอมูลเพื่อวัตถุประสงคอื่นหากไมไดรับความยินยอม
จากเจาของขอมูล
{ ขอมูลการตลาด 3เอ็ม จะไมเก็บขอมูลเพื่อใชในการตลาดโดย
โดยเจาของขอมูลมีสิทธิปฏิเสธการที่จะใหขอมูลเพื่อการตลา
ดได
{ การโอนขอมูลแกบุคคลทีส
่ ามหรือโอนขอมูลไปประเทศอื่น
3เอ็ม จะใชวิธีทีเหมาะสม โดยการจัดทําสัญญา หรือวิธีอื่น
ที่จะปองกันไมใหโอนขอมูลแกบุคคลที่สามหรือโอนขอมูลไป
ประเทศอื่น รวมถึงภายในกลุมบริษัท 3เอ็ม
¾ การบริหารขอมูลสวนบุคคล
{ คุณภาพ

3เอ็ม ใชวิจารณญาณการทําธุรกิจ

เพื่อใหมั่นใจวา
ขอมูลสวนบุคคลนั้นใชถูกตองตามวัตถุประสงค ถูกตอง
สําเร็จ และ ทันสมัย
{ การเขาถึง 3เอ็ม
จะใชระบบที่เหมาะสมในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
โดยเฉพาะที่ เหมาะสม สามารถแกไขขอมูลไดอยางถูกตอง
{ ความปลอดภัย 3เอ็ม จะใชวิจารณญาณการทําธุรกิจ
เพื่อใหมั่นใจวาไดรก
ั ษาขอมูลสวนบุคคล มิใหสูญหาย
นําไปใชผิดประเภท เขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
การแกไข และการทําลายขอมูลนั้น
{ การเก็บรักษา 3เอ็ม
จะไมเก็บขอมูลสวนบุคคลไวเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด
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¾ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติ
{ ความรับผิดชอบ 3เอ็ม
จะจัดใหมีบุคคลภายในบริษัทที่ใหมีความรับผิดชอบใหบริษท
ั
ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของ 3เอ็ม
{ การปฏิบัติ 3เอ็ม
จะจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปรับใชกฎห
มาย รวมถึงนโยบายและ ระบบของ 3เอ็ม
{ ระบบการรายงาน 3เอ็ม จะใหมีระบบที่เสมอภาค
สําหรับการสอบสวนที่เกี่ยวกับตัวบุคคลและการสื่อสารกับบุคค
ลนั้น

ขอควรระวัง
หามเขาไปมีสว
 นในการกระทําตอไปนี้
เวนแตไดปรึกษากับทีป
่ รึกษากฎหมายกอน
เพือ
่ ยืนยันวาการกระทํานัน
้ ถูกกฎหมาย
¾ เก็บ ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้น
¾ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ พนักงาน 3เอ็ม ลูกคา และคูคา
แกบุคคลที่สาม
¾ โอนขอมูลสวนบุคคลจากประเทศหนึ่งไปอีกที่ประเทศหนึ่ง
แมจะเปนการโอนระหวางกลุมบริษัท 3เอ็ม
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การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ

3เอ็ม เปนบริษัทที่สาขาทั่วโลก รวมถึง ผูแทนจําหนาย ลูกคา และ คูแขงทางการคา
ในทุกประเทศที่ทําธุรกิจ โดยในแตละประเทศก็มีกฎหมายที่ตองปฏิบัติแตกตางกันไป
3เอ็มเปนบริษัทของประเทศสหรัฐ ทําใหกฎหมายสหรัฐใชกับธุรกิจตางๆทั่วโลกดวย ในขณะเดียวกัน
3เอ็ม ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ทําธุรกิจดวยเชนกัน
การปฏิบัติตามกฎหมายเลานี้มีความสําคัญยิ่งในการดําเนินกิจการทั่วโลก
ทานตองปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายเมื่อทานไมแนใจในขอกําหนดหรือในกรณีที่ซับซอน
นโยบายของ 3เอ็ม ที่จะใหการปฏิบัตงิ านทั่วโลกเปนไปอยางถูกตองมีดังตอไปนี้
¾ ตอตานการติดสินบน
¾ นโยบายวาดวยการตอตานการผูกขาดทางการคาและการแขงขัน
¾ ระเบียบการสงออก การนําเขา และการคา
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ตอตานการติดสินบน
การบังคับใช้

พนักงาน 3M ทัว่ โลกทุกคนตลอดจนบุคคลอื่นที่ปฏิบตั ิงานในนามของ 3M นโยบายนี้ใช้กบั ทุกสถานที่ที่
3M ดําเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งทุกโครงการต่างๆ ที่บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุน

คําแถลงการณ์ นโยบาย เป็ นนโยบายของ 3M ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายป้ องกันการติดสิ นบนที่บงั คับใช้ท้งั หมด

โดยรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะกฎหมายป้ องกันการให้สินบนแก่ขา้ ราชการต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
(U.S. Foreign Corrupt Practices Act) กฎหมายว่าด้วยการติดสิ นบนแห่งสหราชอาณาจักร
(U.K. Bribery Act) และกฎหมายท้องถิ่นที่บงั คับใช้ท้ งั หมดในสถานที่ที่ 3M
ดําเนินธุรกิจ และเป็ นการสะท้อนถึงการทําธุรกรรมทั้งหมดในบันทึกบัญชีและระเบียนข้อมูลของ 3M
นอกจากนี้ ยังเป็ นนโยบายของ 3M ในการขอให้ตวั แทน ที่ปรึ กษาและคู่คา้ ทางธุรกิจที่ปฏิบตั ิงานในนามของ
3M ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อปฏิบตั ิเดียวกันนี้

พืน้ ฐาน

กิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามที่ให้นิยามไว้ดา้ นล่างนี้)
เช่น การให้ของกํานัล การสนับสนุนทางการเมือง การให้ความบันเทิง ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
หรื อการจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก สามารถฝ่ าฝื นกฎหมายป้ องกันการติดสิ นบนทัว่ โลกได้
การติดสิ นบนผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังเป็ นการกระทําที่ผดิ กฎหมายในหลายประเทศและฝ่ าฝื นนโยบายหลักประพฤติปฏิบตั ิทางธุรกิจของ
3M อีกด้วย นอกจากนี้
3M ยังอาจต้องรับผิดในบางสถานการณ์สาํ หรับการติดสิ นบนหรื อพยายามติดสิ นบนที่ให้หรื อเสนอต่อคู่คา้ ทางธุรกิจที่เป็ นบุคคลที่สาม
(ตามที่ให้นิยามไว้ดา้ นล่างนี้) กับผูท้ ี่ 3M ทําธุรกิจด้วย และ
3M ยังอาจต้องรับผิดสําหรับการกระทําและละเว้นการกระทําก่อนหน้านี้ของธุรกิจที่ 3M ได้มาหรื อเข้าร่ วมในกิจการร่ วมทุน
นโยบายนี้หา้ มการติดสิ นบนใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ จะต้องให้มีการประเมินความซื่อตรงของคู่คา้ ทางธุรกิจ การอนุมตั ิภายใน
รายการการทําบัญชีและระเบียนข้อมูล
และยังกําหนดความต้องการระยะเวลาในการเก็บระเบียนข้อมูลในขอบข่ายความเสี่ ยงที่สาํ คัญอันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่คา้ ทางธุรกิจ
โดยจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อช่วยให้เกิดการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ตลอดจนการพิจารณาอย่างเหมาะสมถึงบริ ษทั เป้ าหมายที่ได้มาและเข้าร่ วมทุนเพื่อการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่บริ ษทั เป้ าหมายได้ดาํ เนินการขายกับหน่วยงานของรัฐแล้วและปฏิสมั พันธ์ที่มีนยั สําคัญอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐ
การรับหรื อการให้ของกํานัล การเดินทาง หรื อสิ่ งที่มีมูลค่าแก่บุคคลที่สามที่มิได้เป็ นเ
จ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็ นไปตามนโยบายการให้ของกํานัลและความบันเทิงเพื่อธุรกิจเช่นกัน
เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการติดสิ นบนแห่งสหราชอาณาจักรของ 3M (“UKBA”)
นโยบายนี้ยงั ได้หา้ มการจ่ายเงินเพื่ออํานวยสะดวกหรื อค่า “นํ้าร้อนนํ้าชา” อย่างชัดเจน ซึ่ งมักจะเป็ นการจ่ายเงินจํานวนเล็กน้อยและ
ไม่บ่อยครั้งซึ่ งจ่ายเพื่อเร่ งรัดการดําเนินการที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีการพิจารณาเป็ นพิเศษ เช่น การขอเปิ ดกระแสไฟฟ้ าหรื อการการขอติดตั้งโทรศัพท์ ภายใต้
UKBA การจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวกถือเป็ นการติดสิ นบน นอกเหนือจากนี้แล้ว UKBA
และนโยบายนี้ยงั ได้หา้ มการติดสิ นบนแก่ผทู ้ ี่ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย
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คําจํากัดความ
“เจ้ าหน้ าทีข่ องรั ฐ” รวมถึงบุคคลต่อไปนี้
•
•
•
•

•
•
•

•

พนักงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งหรื อได้รับแต่งตั้ง
พรรคการเมือง
ผูส้ มัครของพรรคการเมือง (ถึงแม้วา่ จะไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งในปัจจุบนั )
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล)
ผูท้ ี่ทาํ งานในโครงการสาธารณสุ ขที่หน่วยงานสาธารณะหรื อหน่วยงานของรัฐเป็ นผูส้ นับสนุน
(เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ โรงพยาบาลรัฐ โครงการทันตกรรมที่รัฐเป็ นผูใ้ ห้ทุน)
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา วิทยากรหรื อที่ปรึ กษาที่ 3M ว่าจ้าง ซึ่ งเป็ นพนักงานของรัฐ
พนักงานของรัฐที่ได้รับประโยชน์จากทุนการวิจยั ของ 3M
เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานขององค์กรสากลที่คล้ายคลึงกับองค์กรสาธารณะหรื อองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
(บางครั้งเรี ยกว่า “องค์กรไม่แสวงผลกําไร”) เช่น องค์การสหประชาชาติ สภากาชาด/สภาเสี้ ยววงเดือนแดง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก
พนักงานของหน่วยงานที่คล้ายคลึงกับองค์กรสาธารณะและบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นๆ
ที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของหรื อควบคุมเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมด

“คู่ค้าทางธุรกิจ” รวมถึงบุคคลหรื อหน่วยงานใดๆ ที่ 3M ทําธุรกิจด้วย ซึ่ งรวมถึงแต่อาจไม่จาํ กัดเฉพาะรายการใดๆ

ต่อไปนี้ เมื่อทําธุรกิจกับ 3M หรื อกระทําการอย่างอื่นในนามของ 3M
• ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าหรื อผูข้ ายต่อ
• ผูเ้ ปลี่ยน
• ที่ปรึ กษา
• ตัวแทนการขาย
• ผูจ้ ดั หาสิ นค้า
• ผูร้ ับเหมาอิสระ
“การติดสิ นบน” คือการกระทําทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเสนอ อนุมตั ิ ให้

หรื อให้คาํ มัน่ ว่าจะให้สิ่งที่มีมูลค่าใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นๆ
ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ งหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุรกิจหรื อให้ได้รับข้อได้เปรี ยบอันไม่สมควร
ทั้งนี้ รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวกด้วย
“ข้ อได้ เปรียบอันไม่ สมควร” มีการนิ ยามอย่างกว้างๆ ว่าหมายถึงสิ่ งใดก็ตามที่บริ ษทั ไม่มีสิทธิ์ อย่างชัดเจน เช่น

การอนุมตั ิเพื่อขึ้นราคา การส่ งอิทธิพลโดยไม่สมควรต่อการตัดสิ นใจในการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ 3M
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ในสถาบันราชการหรื อหน่วยงานธุรกิจการค้า การเลือกข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ที่เอื้อไปในทางที่ตอ้ งการ
การชี้ขาดให้ได้รับสัญญา การให้การอนุญาตในการดําเนินการ การอนุมตั ิการใช้ผลิตภัณฑ์/การลงทะเบียน
การตัดสิ นของศาลที่เอื้อไปในทางที่ตอ้ งการ หรื อการยุติขอ้ ขัดแย้งทางภาษี

กฎหมายป้ องกันการให้สินบนแก่ขา้ ราชการต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา (“FCPA”) ห้ามการติดสิ นบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย
UKBA ห้ามการติดสิ นบนทั้งหมดต่อทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน และรวมการจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวกอยูใ่ นการห้ามนั้นด
นโยบายนี้หา้ มการติดสิ นบนในทุกรู ปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งคู่
UKBA มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งขอบเขตและการบังคับใช้ยงั ไม่ชดั เจน เพราะฉะนั้น
จึงขอแนะนําให้พิจารณาอย่างระมัดระวังในการ
ใช้กฎเดียวกันกับที่บงั คับใช้ต่อธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสําหรับธุรกรรมที่ทาํ กับฝ่ ายการค้าเอกชนด้วยเช่นกัน และ
ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายการให้ของกํานัลและความบันเทิงเพื่อธุรกิจของ 3M เสมอ
องค์ ประ
กอบเพิม่ เติม

ความหมายและความสํ าคัญ
3M กําหนดให้พนักงานและคู่คา้ ทางธุ รกิจ:
•
•
•

•
•
•

ไม่มีส่วนร่ วมในการกระทําหรื อละเว้นการกระทําเพื่อเสนอ อนุมตั ิ หรื อให้สินบนแก่บุคคลใด หรื อทําให้เข้าใจว่าได้มีการเสนอ
อนุมตั ิ หรื อให้สินบน
ดําเนินการอย่างแข็งขันเพื่อป้ องกันผูท้ ี่ทาํ ธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อในบริ บททางการค้าใดๆ
ในนามของ 3M มิให้มีส่วนร่ วมในการติดสิ นบน (เป็ นต้นว่าการปฏิบตั ิตามนโยบายการให้ของกํานัลและความบันเทิงเพื่อธุรกิจ
ปฏิบตั ิตามและใช้กระบวนการประเมินความซื่ อตรงที่บงั คับใช้ของ 3M
เสมอ สําหรับคู่คา้ ทางธุรกิจ การอนุมตั ิภายใน การรายงานทางการเงิน และข้อกําหนดในการเก็บเอกสาร
ในขอบข่ายความเสี่ ยงสําคัญตามที่แสดงไว้ดา้ นล่างนี้และตามที่ระบุไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต้หวั ข้อ “การป้ องกันการติดสิ นบน”
ในศูนย์รวมกฎหมายของ 3M
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเป้ าหมายของการได้มาและหุน้ ส่ วนที่เป็ นกิจการค้าร่ วม เพื่อระบุและจัดการกับปัญหาการติดสิ นบนที่อ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการเก็บระเบียนข้อมูลและการควบคุมทางการเงิน เพื่อให้ 3M
สามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายป้ องกันการติดสิ นบน และ
รายงานต่อ 3M ทันทีเมื่อมีการฝ่ าฝื นที่น่าสงสัยใดๆ ต่อนโยบายนี้โดยพนักงาน 3M หรื อผูอ้ ื่นที่ทาํ ธุรกิจในนามของ 3M

โปรดทราบว่า เนื่องจาก FCPA กล่าวถึงและห้ามการติดสิ นบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดแจ้ง
การทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐจึงมีความเสี่ ยงเป็ นพิเศษและต้องมีการเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ UKBA
มีขอบเขตที่กว้างกว่าและห้ามการติดสิ นบนทางการค้าเช่นกัน ดังนั้น ความเสี่ ยงเหล่านี้จึงต้องได้รับการจัดการเช่นเดียวกัน
3M ทําการติดตามและตรวจสอบธุรกิจของ 3M

ตามความเหมาะสมในส่ วนของการกระทําที่เป็ นการติดสิ นบนที่เป็ นไปได้และความเสี่ ยง
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และเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกบัญชีและระเบียนข้อมูลได้รับการจัดการดูแลอย่างสอดคล้องกับนโยบายนี้
ขอบข่ ายความเสี่ ยงสํ าคัญ
นอกเหนือจากภาระผูกพันที่ระบุมาก่อนนี้แล้ว 3M ยังกําหนดให้ตอ้ งมีการสอบทานทางธุรกิจ
อนุมตั ิภายในทางกฎหมายและธุรกิจ การรายงานทางการเงิน และข้อกําหนดการเก็บเอกสารในขอบข่ายความเสี่ ยงสําคัญต่อไปนี้
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางใดๆ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดย 3M หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจ
2.
ของกํานัล ความบันเทิง หรื อการบริ จาคเพื่อการกุศลโดย 3M
อคู่คา้ ทางธุรกิจ ในนามของหรื อที่อาจให้ผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใดๆ หรื อญาติของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.
การจ่ายเงินเป็ นค่าธรรมเนียมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริ การ เช่น วิทยากร ที่ปรึ กษา หรื อผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
การใช้คู่คา้ ทางธุรกิจซึ่ งอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามของ 3M
4.
5.
กิจกรรมร่ วมกับคู่คา้ ทางธุรกิจซึ่ งอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทางตรงหรื อทางอ้อมในนามของ 3M
6.
การบริ จาคทางการเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง ผูส้ มัครหรื อองค์กรทางการเมืองโดย 3M หรื อคู่คา้ ทางธุรกิจ
7.
การจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวกหรื อค่า “นํ้าร้อนนํ้าชา” UKBA
ห้ ามอย่ างชัดเจนสําหรั บการจ่ ายเงินเหล่ านี้ เช่ นเดียวกับนโยบายของ 3M
1.

พนักงาน 3M สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องได้ที่ไซต์อินทราเน็ตศูนย์รวมกฎหมายของ 3M
ใต้หวั ข้อ “การป้ องกันการติดสิ นบน”
สิ่ งที่พึงหลีกเลี่ยง
•
•
•

•

•
•

การให้เงินสดหรื อสิ่ งที่มีมูลค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อผูต้ ิดต่อทางธุรกิจการค้าเพื่อให้
ได้รับข้อได้เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมหรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ งหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุรกิจ
การยอมรับเงินสดหรื อสิ่ งที่มีมูลค่าจากบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นที่หาช่องทางทําธุรกิจกับ 3M
การอนุมตั ิหรื อการให้ผลประโยชน์ในการเดินทาง ของกํานัล ความบันเทิง หรื อการบริ จาคทางการเมืองหรื อเพื่อการ
กุศลสําหรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อคู่คา้ ทางธุรกิจการค้า
โดยไม่มีการประเมินการสอบทานทางธุรกิจที่จาํ เป็ นและ/
หรื อการอนุมตั ิภายในทางธุรกิจและกฎหมายของ 3M
การเข้าสู่ขอ้ ตกลงในการให้คาํ ปรึ กษาหรื อการขายที่จะส่ งผลให้เกิดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดย
ไม่มีการสอบทานทางธุรกิจ การได้รับการอนุมตั ิภายในทางธุรกิจและกฎหมาย
การเก็บเอกสารการสอบทานธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับกําหนดการเก็บระเบียนข้อมูลของ 3M
และการบันทึกการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องแม่นยําในบันทึกบัญชีและระเบียนข้อมูลของ 3M
การทําการหรื อการจ่ายเงินค่า "นํ้าร้อนนํ้าชา" หรื อเพื่ออํานวยความสะดวก
การบันทึกที่ไม่สมบูรณ์ หรื อเป็ นเท็จ หรื อไม่ตรงความเป็ นจริ งลงในบันทึกบัญชีและระเบียนข้อมูลของ 3M
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ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ศูนย์รวมกฎหมายของ 3M (หัวข้อ “การป้ องกันการติดสิ นบน”)
ประกอบด้วยเครื่ องมือและข้อมูลเพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่บงั คับใช้ท้ งั หมด
• “มาตรฐานการดําเนินงาน” ที่บงั คับใช้สาํ หรับขอบข่ายความเสี่ ยงสําคัญ
o ของกํานัล/ความบันเทิง
o การสนับสนุนทางการเมือง
o การเดินทาง
o การใช้ที่ปรึ กษา/ตัวแทนขาย
o การทํางานกับหุ น
้ ส่ วนทางธุรกิจ
• “ผังการทํางาน” สําหรับแต่ละขอบข่ายความเสี่ ยงสําคัญ
o ของกํานัล/ความบันเทิง
o การสนับสนุนทางการเมือง
o การเดินทาง
•

•

รายการตรวจสอบสําหรับการประเมินความซื่ อตรงสําหรับขอบข่ายความเสี่ ยงสําคัญ
o ของกํานัล/ความบันเทิง
o การสนับสนุนทางการเมือง
o การเดินทาง

รายการของสัญญาณธงแดง (Red Flag) ต่างๆ
• หลักสู ตรการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษทั 3M
• นโยบายการให้ของกํานัลและความบันเทิงเพื่อธุ รกิจ
•

•

ข้ อมูลเพิม่ เติม

www.3M-Ethics.com

ที่ปรึ กษาทางกฎหมายของ 3M หรื อผูอ้ าํ นวยการด้านกฎหมายในพื้นที่ของ 3M ที่ได้รับมอบหมายของคุณ
• หน่วยงานเพื่อการปฏิบตั ิตามข้อบังคับและการประพฤติปฏิบตั ิทางธุ รกิจของ 3M
• คณะกรรมการดูแลกิจกรรมการเมืองของ 3M
•
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นโยบายตอตานการผูกขาดทางการคาและการแขงขัน
การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

เปนนโยบายของ 3เอ็ม ที่ยึดมั่นในการแขงขันที่ยุติธรรม
ปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการผูกขาดทางการคาและการแขงขันในทุกประเ
ทศ
กฎหมายตอตานการผูกขาดทางการคาและการแขงขันแตละประเทศแตกตาง
กัน พนักงานของ 3เอ็ม
ตองปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายในการปฏิบัติงานและดําเนินธุรกิจของตน
วาอะไรคือสิ่งที่สามารถกระทําไดตามกฎหมายตอตานการผูกขาดทางการคา
การละเมิดกฎหมายดังกลาว อาจเปนความผิด ทางแพง
หรือเปนการฝาฝนกฎหมายทางอาญา นอกจากนั้นยังทําลายชื่อเสียงของ
3เอ็ม

นโยบาย

ความหมาย
¾ สวนใหญกรณีการละเมิดกฎหมายตอตานการผูกขาดทางการคาและ
การแขงขัน มาจากความสัมพันธจากการติดตอระหวาง 3เอ็ม ลูกคา
และคูแขง
ทานควรปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายหากจะทําการติดตอทางธุรกิจที่
อาจเปนการกอปญหาเรื่อง
ตอตานการผูกขาดทางการคาและการแขงขันในเรื่องดังตอไปนี้
o ขอตกลงพิเศษในการซื้อขาย
o สวนลดเฉพาะราย
o สินคาหรือบริการที่มีปริมาณสูง
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o ขอหามการขายตอ
o สัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีขอผูกมัดผูใหสิทธิและผูรับสิทธิ
o ขอตกลงหรือการเจรจากับบริษัทคูแขง
o นโยบายและวิธีการใดๆที่ทําใหเกิดการผูกขาดในตลาด
¾ การกระทําที่เปนขอจํากัดดังกลาวนั้นมีความซับซอน
ควรปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายกอนที่จะมีขอทางธุรกิจ ดังกลาว
นอกจากนั้นกอนทําความตกลงใดๆกับคูแขง

ขอควรระวัง
กฎหมายตอตานการผูกขาดทางการคาและการแขงขัน
หามการทําธุรกรรมดังตอไปนี้
¾ การเจรจา การตกลงกับ บริษัทคูแขง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับขอจํากัดทางการคา เชน การกําหนดราคา
การแบงลูกคาและ การสมคบในการประมูล
¾ การเจรจา การตกลงกับ บริษัทอื่นที่ไมตองการให 3เอ็ม
ดําเนินธุรกิจกับอีกบริษัทหนึ่ง เชน
ขอตกลงกับตัวแทนจําหนายรายใหญที่จะไมทําธุรกรรมกับตัวแทนจํา
หนายรายยอย
¾ ทําลายระบบตลาดในวงกวาง
โดยการตัดราคาและทําความเสียหายกับคูแขง
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ระเบียบการสงออก การนําเขา และการคา
เกีย
่ วกับพนักงาน

พนักงานของ 3M และตัวแทนของ 3M ทุกคนทั่วโลก
นโยบายนี้มผ
ี ลบังคับใชในทุกแหงที่ 3M ทําธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ที่
3M เปนสปอนเซอร

คําแถลงการของน

เปนนโยบายของ 3M ที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของกฏหมายนําเขาและสงออก

โยบาย

ของทุกประเทศที่ 3M ทําธุรกิจอยู

องคประกอบเพิม
่

หมายความวา
กฏหมายควบคุมการคาโดยทั่วไป
•

ทําตามกฏหมายและระเบียบควบคุมการคาของทุกประเทศที่คุณทําธุร
กิจอยู

•

ทําตามนโยบายและมาตรฐานการคาของ 3M ใน
o นโยบายการคา หามทําการคา/คว่ําบาตร ของสหรัฐฯ
o นโยบายหามทําการคา ของ 3M แคนาดา
o นโยบายการขายสินคาและการบริการ ของ 3M และ
o นโยบายปองกันการยักยายสินคา ของ 3M

และประสานงานกับแผนกระเบียบการคา (Trade Compliance
Department)
และ แผนกพัฒนาธุรกิจตางประเทศ (International Business
Development Department) ของ 3M ตามที่บงไวในมาตรฐานตางๆ
เหลานั้น
•

แผนกระเบียบการคาของ 3M ในเซนตพอล
หลังจากมีการตรวจสอบจาก Office of General Counsel
ที่เซนตพอลแลว
ตองประเมิณและสงมอบทุกอยางที่เกี่ยวกับระเบียบการคาใหรัฐบาลส
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หรัฐฯ หรือองคกรของรัฐบาลที่ตั้งอยูในสหรัฐฯ
ติดตอและปรึกษาทนายของ 3M หากคุณมีปญหา
แลวสงเรื่องดังกลาวตอไปยังแผนกระเบียบการคาที่เซนตพอล หรือ
Office of General Counsel ที่เซนตพอล
กฏหมายควบคุมการสงออก (Export Control Laws)
•

ปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมการสงออกของสหรัฐฯ
และของประเทศที่คุณทําธุรกิจอยูทุกขอ

•

ปรึกษาแผนกระเบียบการคาที่เซนตพอล และทนายที่ทางบริษัทจัดให
เกี่ยวกับกฏหมายควบคุมการสงออกในประเทศของคุณ
และกฏหมายควบคุมการสงออกของสหรัฐฯ
ซึ่งอาจไมเพียงควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑสงออก เทคโนโลยี่
การบริการ ซอฟแวร อะไหล ตัวเครื่องมือ ขามพรมแดนเทานั้น
แตยังควบคุมไปถึง (1) การใชเทคโนโลยี่ การบริการ และเครื่องมือ
รวมกับผูที่ไมใชพลเมืองของประเทศคุณ (2) การนําสินคา
เทคโนโลยี หรือบริการควบคุม สงกลับ (re export)

•

การทําธุรกิจทุกประเภท กับประเทศที่ถูกคว่ําบาตร หรือ
ถูกควบคุมการคา ภายใตนโยบายการคา หามทําการคา/คว่ําบาตร
(Trade Embargo/Sanction) หรือ นโยบายหามทําการคาของ 3M
แคนาดา ตองผานการตรวจสอบดานกฏหมาย
และการพิจารณาจากผูบริหารธุรกิจระดับสูงกอนกอนทําการคาในปร
ะเทศ หรือกับเจาหนาที่ของรัฐบาล / ผลประโยชน /
ประชาชนของประเทศนั้นๆ

•

ปฏิบัติตามแผนควบคุมการสงออกที่จัดทําโดยแผนกของทาน
หองปฏิบัติการ กลุมพนักงาน หรือสํานักงานสาขา

•

เพียงแผนกระเบียบการคาที่เซนตพอล
และผูที่ไดรับการแตงตั้งและอนุมัติจาก 3M
เทานั้นที่สามารถขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ สงออกสินคาควบคุม
รวมทั้งขอใบอนุญาตสงออกสินคาควบคุม และอนุมัติการสงกลับ (re-
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export) ได ติดตอแผนกระเบียบการคาที่เซนตพอล
เพื่อปรึกษาเรื่องขอกําหนด หรือปญหาอื่นๆ
•

หากคุณไดรับใบอนุญาตสงออก
คุณตองทํางานรวมกับแผนกระเบียบการคา
เพื่อพัฒนาแผนควบคุมทีม
่ ีประสิทธิภาพ
ใหตรงตามขอแมในใบอนุญาต และขอกําหนดการรายงาน

การนําเขาสินคา กฏหมายประเทศแหลงกําเนิดและลักษณะ
•

ปฏิบัติตามกฏขอบังคับตางๆ ของศุลกากรและกฏหมายสหรัฐฯ
รวมทั้งขอบังคับการบันทึกอยางถูกตอง
การติดฉลากบอกประเทศแหลงกําเนิด ประเภทของสินคา
หลักฐานการประเมิณราคา รวมทั้งสิ้นคาที่ไมมีคาเปนเงิน
(เชนเครื่องมือและชิ้นสวน)

•

ขอคําปรึกษาและแนะนําจากผูจัดการนําเขาสินคาของทาน 3M
หรือจากแผนกระเบียบการคาที่เซนตพอล
เมื่อเขารวมโครงการการลดภาษีพิเศษ เชน
โครงการที่อยูใตสัญญาการคาเสรี (NAFTA, CAFTA ฯลฯ)
คลังสินคาทัณฑบน วางมัดจําคาภาษี (TIB)
หนังสือในคลังสินคาทัณฑบน การขอคืนอากร ฯลฯ

•

การติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ศุลกากรในพื้นที่ทุกประเภท
ตองทําผานผูจัดการนําเขาสินคาของคุณ
หรือแผนกระเบียบการคาที่เซนตพอล

กฏหมายตอตานการบอยคอท (Anti-Boycott Law)
•

ตองไมใหความรวมมือเรื่องการกีดกั้นการคา หรือ
บอยคอทที่ผด
ิ กฏหมายสหรัฐฯ หรือกฏหมายของทองถิ่น
"การขอรองใหบอยคอทที่ผิดกฏหมาย" ภายใตกฏหมายสหรัฐฯ
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หมายถึงการขอรองจากบุคคลที่สามใหทําอยางหนึ่งอยางใด
ตามรายละเอียดที่บงไว กับประเทศที่เปนพันธมิตรของสหรัฐฯ รวมทั้ง
แตไมจํากัดเฉพาะประเทศอิสราเอล
o ไมใหทําธุรกิจกับ หรือทําธุรกิจในประเทศอิสราเอล
หรือกับบุคคลหรือกับบริษัทที่ทําธุรกิจในหรือกับอิสราเอล
หรือประเทศอื่นที่เปนพันธมิตรกับสหรัฐฯ
o ขอใหใหขอมูลความสัมพันธดานธุรกิจกับอิสราเอล
หรือในอิสราเอล
o เลือกปฏิบัติกับบุคคลบนพืน
้ ฐานของ ผิว ศาสนา เพศ
หรือประเทศตนกําเนิด
ยกเวนในกรณีที่ขอมูลนั้นเกี่ยวกับความถูกตองของเอกสารรา
ชการเชน วีซา หรือ
o การออกเอกสารธุรกิจ เชน หนังสือสัญญา
หนังสือค้ําประกันการชําระเงิน (letters of credit)
การรับประกันที่มีคําขอรองใหบอยคอทที่ผิดกฏหมายรวมอยู
(เชนหามไมใหสินคาที่มีผลิตภัณฑจากอิสราเอลเปนสวนประ
กอบ หามสงสินคาผานหรือทําธุรกิจกับอิสราเอล ฯลฯ)
•

เพื่อใหถูกระเบียบการบอยคอทของสหรัฐฯ คําขอรองใหบอยคอทที่
3M ไดรับทั้งหมด ตองแจงใหผูประสานงาน
ผูควบคุมการสงออก/ตอตานการบอยคอทของบริษัท
หรือแผนกระเบียบการคา ทราบทันที

อะไรทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง
•

ออกใบรับรองหรือการเปนตัวแทนตนกําเนิดของผลิตภัณฑ
โดยไมไดผานการเห็นชอบจากแผนกระเบียบการคากอน

•

การขนถายสินคาหรือสิ่งของควบคุม เทคโนโลยี
บริการโดยไมมีใบอนุญาตสงออก

•

การอนุมัติ หรือเปนตัวแทนการสั่งออกสินคาควบคุมสหรัฐฯ
หรือรับรองสัญญาไมวาประเภทใดๆ หรือเอกสารอยางอื่นๆ
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โดยไมผานการตรวจสอบจาก Office of General Counsel
ในเซนตพอลของบริษัทกอน
•

ออกใบเรียกเก็บเงิน
หรือกรอกขอมูลในใบนําเขาสินคาที่ไมตรงความจริง ไมสมบูรณ หรือ
ไมมีหลักฐานยืนยัน รวมทั้งที่เกี่ยวกับการอธิบายลักษณะสินคา
การจัดประเภท การประเมิณราคา ประเทศแหลงกําเนิด หรือ จํานวน

•

การกรอกใบรับรองสัญญาการคาเสรี ประเทศแหลงกําเนิด
โดยไมมีเอกสารยืนยันและการวิเคราะหอยางละเอียด

•

ไมรายงานการแกไขการปรับราคาในใบแจงศุลกากร
การจายเงินทางออม หรือเครดิตที่ไดรับ

•

เก็บเทคโนโลยีควบคุมการสงออกไวในฐานขอมูลอีเล็กทอนิกส
หรือในสถานที่ที่ไมมีการควบคุมการเขาออก

ขอมูลเกี่ยวของ
•

ศูนยกฏหมาย 3M (คลิกที่ "“Business Across Borders”)

•

คูมือระเบียบตอตานการบอยคอท 3M

•

แผนกระเบียบการคา 3M

•

ฝกอบรมความรูกวางๆ ประเทศแหลงกําเนิด
o หลักสูตรเบือ้ งตน"ระเบียบควบคุมการสงออกของสหรัฐฯ"
o หลักสูตรแอดวานส "ระเบียบควบคุมการสงออกของสหรัฐฯ"

•

แผนกประสานงาน ประเทศแหลงกําเนิดและลักษณะผลิตภัณฑ

•

รายชื่อบริษัทตางๆ ในประเทศ ที่ 3M แตงตั้งใหเปนผูประสานงาน
การควบคุมการสงออก/บอยคอท

•

ทนายหรือผูจัดการดานกฏหมายในพื้นที่ 3M ของทาน

•

แผนกศูนยการปฏิบัติตามระเบียบของ 3M

•

สํานักงานทนายความการสงออกใหญของ 3M (Office of General
Counsel (OGC))

•

ทนายการสงออก โอจีซีของ 3M

•

ทนายที่ทางบริษัทจัดใหทําหนาที่ตรวจสอบประเด็นการควํ่าบาตรของ
สหรัฐฯ

จรรยาบรรณทาธุรกิ จ

ตุลาคม 2011

67

•

ผูจัดการแผนก Technology Compliance (ระเบียบการสงออก)
ของบริษัท

•

หลักสูตร "ประเทศแหลงกําเนิด" สําหรับเจาหนาที่บริการลูกคาของ
3M
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การปฏิบัติตอ
 หนวยงานรัฐบาล

หลายๆหนวยธุรกิจของ 3เอ็ม มีธุรกิจที่เกี่ยวของกับหนวยงานรัฐบาลมากกวา หนึ่งหนวยงาน
ทั้งนี้อาจรวมถึง รัฐบาลกลาง มลรัฐ รัฐบาลทองถิ่น หรือ ผูรับเหมาของรัฐบาล ผูรับเหมาชวง รวมถึง
ตัวแทนของประเทศ รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และผูรับเหมา
และผูรับเหมาชวงของประเทศนอกสหรัฐ

3เอ็ม เปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบ และ

ไมมีการประนีประนอมที่ไมเหมาะสมกับการทําธุรกรรมกับรัฐบาลทองถิ่น หรือ ผูรับเหมาของรัฐบาล
ผูรับเหมาชวง โดยปฏิบัตเิ หมือนกันทั่วโลก กอนทีจ
่ ะทํางานกับหนวยงานเหลานั้น
ผูที่เปนตัวแทนของแทน 3เอ็ม ตองเขาใจกฎ ขอบังคับที่ใหในงานของตน และ
บทบาทกับรัฐบาลและเจาหนาที่
นโยบายของ 3เอ็ม ชี้แจงบทบาทตอรัฐบาลไดกลาวไวในบทตอไปนี้
¾ นโยบายเกี่ยวกับการทําธุรกิจกับตัวแทนรัฐบาลและผูรับเหมาของรัฐบาล
¾ นโยบายการวาจางอัตราและเจาหนาที่ปจจุบันของรัฐบาล และที่ปรึกษา
¾ นโยบายเกี่ยวกับการชักชวน
¾ นโยบายกิจกรรมการเมือง
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นโยบายการดําเนินธุรกิจกับตัวแทนรัฐบาลและผูรบ
ั เหมาของรัฐบาล

การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

3เอ็ม มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับรัฐบาล ในสหรัฐฯ
คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ3เอ็ม
เกี่ยวกับผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงของรัฐบาลสหรัฐฯ
ไดใหแนวทางแกพนักงาน 3เอ็ม
ในการดําเนินธุรกิจที่ตองเกี่ยวของกับตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ
และกับบริษัทที่มีสัญญากับตัวแทนนั้นๆ
ถาทานมีแผนงานที่จะดําเนินธุรกิจกับตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ
หรือกับบริษท
ั ที่มีสัญญากับตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ
ทานควรจะรับสําเนาของนี้มาจากที่ปรึกษากฎหมายของ 3เอ็ม กอน

นโยบาย

ความหมาย
¾ เปนที่เขาใจแลววา
ของขวัญและเงินรางวัลเปนมารยาทในการดําเนินธุรกิจ ใหดู
นโยบายวาดวยอภินันทนาการทางธุรกิจ
เกี่ยวกับการใหของรางวัลทางธุรกิจแกเจาหนาที่ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐ
ฯ และตัวแทนรัฐบาลในประเทศอื่น
¾ สัญญาขอเรียกรองในการเจรจาตอรอง เชน
หลักเกณฑการประมูลกรณีพิเศษ
การจัดเตรียมขอมูลดานตนทุนอยางถูกตอง สมบูรณ
และเปนขอมูลปจจุบัน หรือจัดเตรียมขอมูลดานราคา
กอนที่จะมีการตกลงเรื่องราคา
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¾ มีระบบในการทําสัญญา
และใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามขอตกลงของสัญญา เชน
ราคาพิเศษและสิทธิเรื่องทรัพยสินทางปญญา
การชวงสัญญาและขอตกลงอื่นๆ
¾ มีความซื่อสัตยและมีความถูกตองในการทําสัญญากับเจาหนาที่ของรั
ฐบาลและตัวแทน รวมถึงการออกหนังสือรับรองใหถูกตอง
¾ การบังคับใชกฎหมายและขอบังคับนี้อาจแตกตางกันในแตละประเทศ
ถาทานวางแผนที่จะดําเนินธุรกิจกับตัวแทนภาครัฐหรือตัวแทนรับบา
ลทองถิ่น ใหปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายของ 3เอ็ม กอน
ทั้งยังตองศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการทําธุรกรรมระหวางประเท
ศ
¾ การวาจางอดีตเจาหนาที่และเจาหนาที่ปจจุบันของรัฐบาลสหรัฐฯ
ใหดู
นโยบายการวาจางอดีตเจาหนาที่และเจาหนาที่ปจจุบันและที่ปรึกษา
ในคูมือนี้

ขอควรระวัง
¾ ละเมิดกฎหมายทองถิ่น หรือขอบังคับ เกี่ยวกับการให
ของกํานัลแกตัวแทนรัฐบาล
¾ การจัดทําขอแถลงที่เปนเท็จ หรือรับรองขอมูลที่เปนเท็จตอตัวแทนภาครัฐ
หรือตัวแทนรัฐบาลทองถิ่น
¾ จงใจไมปฏิบัติตามสัญญา หรือ ทําสัญญาโดยไมไดรับอนุญาต
รวมถึงการไมปฏิบัติตามการทดสอบ หรือการตรวจสอบที่ตองปฏิบัติ
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บโยบายการวาจางอดีตเจาหนาที่
เจาหนาที่ปจ
 จุบน
ั ของรัฐบาลและที่ปรึกษา
การใช

ใชกับ พนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และตัวแทนของ3เอ็ม
รวมถึงตัวแทนจําหนายและบุคคลที่สาม นโยบายนี้ใชกับทุกสถานที่ที่3เอ็ม
ทําธุรกิจ และกิจการที่3เอ็ม สนับสนุน

ขอความเบือ
้ งตน

3เอ็ม มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับในเรื่องการสรรหาและการจางงานอดีตเจาหนาที่และเจาหนาที่
ปจจุบันของรัฐบาลมาเปนพนักงานหรือที่ปรึกษา
จะตองไดรับอนุญาตจากตนสังกัดของเจาหนาที่กอนที่ 3เอ็ม
การใหขอเสนอหรือการวาจาง ในฐานะของพนักงานหรือที่ปรึกษา
ในสหรัฐฯ
กฎหมายและขอบังคับเหลาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพการจางงานของเจ
าหนาที่รัฐบาลสหรัฐฯ (ไมวาทํางานอยูหรือลาออกแลวก็ตาม)
หนาที่ที่บุคคลนั้นปฏิบัติขณะทํางานกับรัฐบาลสหรัฐฯ
ความสัมพันธดานธุรกิจกับ 3เอ็ม
หรือเมื่อตอนที่บุคคลนั้นเคยเปนเจาหนาที่รัฐบาลสหรัฐฯ ดังนั้น
ในแตละสถานการณจะตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
อันเนื่องมาจากความซับซอนนี้
หลายประเทศมีกฎหมายกํากับการวาจางอดีตเจาหนาที่และเจาหนาที่ปจจุบัน
ของรัฐบาลเปนในฐานะของพนักงานหรือที่ปรึกษา

นโยบาย

ความหมาย
¾ ตองแจงและไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ฝายบุคคล กอนการใหขอเสนอ
หรือการวาจางพนักงานหรือที่ปรึกษาในกรณี
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o เจาหนาที่ปจจุบันและอดีตของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นใน
สหรัฐฯ ทั้ง ทหารหรือพลเรือน
o เจาหนาที่ปจจุบันของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นในสหรัฐฯ
หรือสมาชิกในครอบครัว ผูซึ่งอยูในตําแหนงที่ ก.
บังคับใชกฎหรือขอบังคับของรัฐหรือรัฐบาลทองถิ่นที่สงผลตอ 3เอ็ม
ข.
สามารถสั่งหรือมีอิทธิพลทั้งในดานการจัดซื้อสินคาหรือบริการของ
3เอ็ม โดยผูแ
 ทนรัฐหรือผูแทนรัฐบาลทองถิ่น ค.
บังคับใชกฎหรือขอบังคับใหหยุดธุรกรรมของ 3เอ็ม
o นอกจากนี้ พนักงาน 3เอ็ม
จะตองไมเสนอหรือสนทนาถึงความเปนไปไดในการทํางานกับ 3เอ็ม
หรือการเปนที่ปรึกษากับเจาหนาที่ปจจุบันหรืออดีตเจาหนาที่ของรัฐห
รือรัฐบาลทองถิ่นหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ
(หรือสมาชิกในครอบครัว) ผูซึ่งในปจจุบันนี้ไมไดอยูในตําแหนง
แตเคยดํารงตําแหนงนี้ภายใน 2 ป ทีผ
่ านมา
โดยสามารถสั่งการหรือมีอิทธิพลทั้งดานการจัดซื้อสินคาหรือบริการข
อง 3เอ็ม โดยตัวแทนรัฐหรือตัวแทนรัฐบาลทองถิ่น
หรือนํามาใชหรือบังคับใชกฎหรือขอบังคับของรัฐหรือรัฐบาลทองถิ่น
ที่สงผลตอ 3เอ็ม ใหเกิดการยุติการกระทําใดๆ
¾ ระงับการเจรจาโดยทันทีในเรื่องการทํางานกับ 3เอ็ม
หรือการเปนที่ปรึกษา
โดยอดีตเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ปจจุบันของรัฐหรือรัฐบาลทองถิ่น
หรือโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งระหวางประเทศและสหรัฐฯ
การเจรจาจะกระทําตอไปไดเมือพิจารณาวาขอสนทนานั้นไดรับอนุญาตอ
ยางถูกตองตามกฎหมาย
o อดีตเจาหนาที่รัฐบาลสหรัฐฯ ผูซึ่งกลายมาเปนพนักงาน 3เอ็ม

จรรยาบรรณทาธุรกิ จ

ตุลาคม 2011

73

หรือที่ปรึกษา 3เอ็ม จะตองปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ
และนโยบายวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชนของรัฐบาลสหรัฐฯ
อยางเครงครัด เมื่อนํามาใชปฏิบัติกับรัฐบาลสหรัฐฯ
ซึ่งเคยจางงานบุคคลนั้นในอดีต กลาวคือก็คือ
อดีตเจาหนาที่และที่ปรึกษาของรัฐบาลตองหลีกเลี่ยงการเกี่ยวของกับ
เรื่องใดก็ตามของ 3เอ็ม
ที่ตนเคยเคยเกี่ยวของในขณะที่เปนเจาหนาที่หรือที่ปรึกษารัฐบาล
o ประเทศตางๆ
มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของรัฐบาลทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับการขัดแยงในผลประโยชนที่ใชไดกับสัมพันธภาพดานการ
วาจางตางกัน ควรปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของ 3เอ็ม
กอนที่จะทําการติดตอกับอดีตเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ปจจุบันเกี่ยวกับ
การวาจางโดย 3เอ็ม หรือการเปนที่ปรึกษาให 3เอ็ม

ขอควรระวัง
¾ การเจรจาเรื่องการจางงานกับอดีตเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ปจจุบันของรัฐ
บาลสหรัฐฯ หรือโดยสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหลานั้น
ไมวาฝายใดจะเริ่มการสนทนานั้น จนกวาจะไดรับอนุญาตจากฝายบุคคล
และที่ปรึกษากฎหมายของ 3เอ็ม กอน
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นโยบายเกีย
่ วกับการชักชวนทางการเมือง
คําแถลงนโยบาย
“การวิ่งเตน” หมายถึง การติดตอสื่อสารกับผูบัญญัติกฎหมายและเจาหนาที่หนวยงานอื่นๆ ของรัฐ
เพื่อชวยในการกําหนดรูปแบบนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับซึ่งสงผลกระทบตอ
ธุรกิจของเราและพนักงานของเรา หากการติดตอสื่อสารเหลานี้กระทําขึ้นและมีการรายงานโดย
สอดคลองกับกฎหมายทีใ
่ ชบังคับทั้งหมด การวิ่งเตนจะเปนหนทางที่เหมาะสมสําหรับบริษัทตางๆ
อยางเชน 3M ในการชี้แนะใหผูบัญญัติกฎหมายทราบเกี่ยวกับผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย
ของ 3M และพนักงานของเรา ทั้งนี้ 3M จะปฏิบัติตามโดยเครงครัดตอกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการวิ่งเตนซึ่งอาจแตกตางกันอยางมากในประเทศตางๆ ทั่วโลก ฝายกิจการ
สาธารณะของ 3M มีหนาที่รับผิดชอบในการประสานการวิ่งเตนของ 3M และพันธะหนาที่อื่นๆ
กับหนวยงานภาครัฐในทุกๆ ระดับ และตองไดรับแจงลวงหนาทุกครั้งกอนที่ธุรกิจของ 3M
จะเขาไปเกี่ยวพันกับการวิ่งเตนหรือการติดตอสื่อสารอื่นๆ ในนามของ 3M กับเจาหนาที่รัฐ

ความหมายและความสําคัญ
¾ ในสหรัฐอเมริกา พนักงานของ 3M หรือบุคคลอื่นๆ ที่กระทําการในนามของ 3M ซึ่งติดตอ
กับเจาหนาที่หรือพนักงานในสังกัดรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น
เพื่อโนมนาวการออกกฎหมาย การออกระเบียบขอบังคับ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของภาครัฐ
อาจจะถือวาเกี่ยวพันกับการดําเนินการวิ่งเตนที่อยูในบังคับควบคุม ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการ
ใหหลักประกันวา 3M ไดปฏิบัติตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนและการรายงานซึ่งอาจจะ
มีใชบังคับนัน
้ พนักงานทุกคนจึงตองปรึกษาฝายกิจการสาธารณะของ 3M และที่ปรึกษา
ดานกฎหมายที่ไดรับมอบหมายจาก 3M เปนการลวงหนา เพื่อที่จะพิจารณาตัดสินวา
การติดตอที่ยื่นเสนอนั้นเขาขายการวิง่ เตนหรือไม และจําเปนตองมีการขึ้นทะเบียน
การรายงาน และกิจกรรมอื่นใดหรือไม
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¾ ไดมีการจัดทําวิธีดําเนินการในการรายงานขึ้นเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานทางการเงินระดับสา
กลของ 3M เพื่อชวยให 3M ปฏิบัติตามกฎหมายระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ และระดับ
ทองถิ่นอันเกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนเปนนักวิ่งเตนและการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและ
คาใชจายในการวิ่งเตน พนักงานจะตองรายงานคาใชจายในการวิ่งเตนอยางถูกตอง
เหมาะสมเพื่อใหหลักประกันวาไดปฏิบัติโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการวิ่งเตน
ระเบียบปฏิบต
ั ิทางภาษี และขอกําหนดในการรายงานทางการเงิน
¾ หนวยงานภาครัฐในทุกๆ ระดับคือลูกคาคนสําคัญ ในกรณีสวนใหญ กิจกรรมทางการขาย
และการตลาดตามปกติจะไมเขาขาย “การวิ่งเตน” ที่อยูในบังคับควบคุม เวนเสียแตวา
การติดตอสื่อสารนั้นจะเปนไปในทางที่เปนการยอมรับการออกกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือเป
นการสั่งใหดําเนินการทางราชการเพื่อใหความเห็นชอบในสัญญาที่เฉพาะเจาะจง
¾ พันธะหนาที่ใดๆ เกี่ยวกับนักวิ่งเตนหรือที่ปรึกษาดานกิจการสาธารณะจากภายนอก (กลาวคือ
ผูที่ไมใชพนักงาน) จะตองไดรับการพิจารณาทบทวนและไดรับความเห็นชอบจาก
รองประธานบริษัทฝายกิจการสาธารณะเสียกอน และจะตองกระทําขึ้นภายใตหนังสือสัญญา
ซึ่งกําหนดใหนักวิ่งเตนดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนและการรายงาน
ที่ใชบังคับทัง้ หมด รวมทั้งนโยบายหลักประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจของ 3M ดวย
¾ พนักงานของ 3M มีสิทธิที่จะเขามีสวนรวมโดยสวนตัวในหนวยงานภาครัฐของตน
โดยรวมถึงการวิ่งเตนขอการสนับสนุนจากเจาหนาที่รัฐ ภายในเวลาสวนตนได ตราบใดที่
กิจกรรมนั้นไมแทรกแซงหรือลดทอนประสิทธิภาพการทํางานของตน หากมิไดเปนกิจกรรม
ที่ถูกตองตามกฎหมายซึ่งไดรับอนุญาตภายใตนโยบายกิจกรรมทางการเมืองของ 3M แลว
พนักงานของ 3M จะไมสามารถใชชื่อของบริษัท ใชทรัพยากรใดๆ ของบริษัท (หัวจดหมาย
บัญชีอีเมล ฯลฯ) หรือสื่อสารตลอดจนชี้แนะวากิจกรรมทางการเมืองของตนเหลานั้น
กระทําขึ้นในนามของหรือไดรับการสนับสนุนจาก 3M

สิง่ ทีพ
่ งึ หลีกเลีย
่ ง
พึงหลีกเลี่ยงการปรึกษาหารือในนามของ 3M กับเจาหนาที่หรือพนักงานรัฐคนใดๆ เกี่ยวกับ
การออกกฎหมาย การออกกฎระเบียบ การพัฒนานโยบาย หรือการดําเนินการภาครัฐประเภทอื่นๆ
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เวนเสียแตวาคุณจะเปนนักวิ่งเตนที่ขึ้นทะเบียนแลวหรือไดรับการพิจารณาทบทวนและไดรับความ
เห็นชอบลวงหนาจากฝายกิจการสาธารณะของ 3M และที่ปรึกษาดานกฎหมายของคุณที่ไดรับ
มอบหมายจาก 3M
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นโยบายกิจกรรมการเมือง

เกีย
่ วกับพนักงาน

พนักงานและตัวแทนของ 3M ทั่วโลก เพราะเปนนโยบายสากล
จึงมีผลบังคับใชในทุกสถานที่ ทุกสถานการณที่ 3M ทําธุรกิจ และกิจกรรมตางๆ
ที่บริษัทเปนสปอนเซอร

คําแถลงการของน

พนักงานและตัวแทนของ 3M

โยบาย

ตองทําตามกฎหมายการใชทรัพยากรณของบริษัท เพื่อจุดประสงคทางการเมือง
นอกจากการบริจาคอยางถูกตองตามกฏหมายที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมก
ารดูแลกิจกรรมการเมือง (Political Activities Oversight Committee
(PAOC)) และกิจกรรมที่บงไวดานลาง บริษัท 3M ไมอนุญาตใหมีการโฆษณา
หรือกิจกรรมทางการเมืองที่เขาขางฝายหนึ่งฝายใดในที่ทํางาน
หรือสถานที่ตางๆ ของ 3M บริษัท 3M ไมอนุญาตใหใชทรัพยากรของบริษัท
เชนคอมพิวเตอร โทรศัพท อีเมล หรือเวลาทํางานเพื่อการโฆษณาทางการเมือง
การหาเงินชวยเหลือ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
กฏหมายสหรัฐฯ และของหลายๆ รัฐในสหรัฐฯ
ปกติแลวหามไมใหมีการใชทรัพยากรของ 3M เพื่อสงเสริม
หรือตอตานผูลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเมือง การบริจาค (เงิน
หรือทรัพยากรของ 3M) ใหกับการโฆษณาของพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการ ทําไดก็ตอเมื่อกฏหมายอนุญาต
และไดรับการอนุมัติจากพีเอโอซีแลว
เพื่อสงเสริมการบัญญัติกฏหมาย และนโยบายเพื่อประชาชนของ 3M
พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผูถือหุนที่เกษียณแลว
สามารถเขามีสวนรวม คณะกรรมการสงเสริมการเมืองของ 3M เอพีซี (3M
Political Action Committee (3M PAC)) ได
ดําเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งเปนพนักงานของบริษัท 3M
เอพีซีบริจาคเงินใหกับผูลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับระดับเฟเดอรัลและใหผูล
งสมัครในบางรัฐ พรรคการเมือง และคณะกรรมการการเมืองตางๆ 3M
เอพีซีบริจาคใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน ดีโมแครต
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และผูลงสมัครรับเลือกตั้งอิสระ และคณะกรรมการการเมืองอื่นๆ การบริจาคของ
3M พีเอซี ไดผานการอนุมัติจากพีเอโอซี แลวทุกครั้ง ไมวาจะในกรณีใดๆ 3M
ไมบังคับใหพนักงานบริจาคให 3M พีเอซี
พนักงานของ 3M มีสิทธิ์เขารวมในขั้นตอนการเมืองเปนการสวนตัว
และบริจาคเวลาซึ่งไมใชเวลาทํางานและทรัพยากร
เพื่อสงเสริมผูสมัครรับการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองของตัวเองได 3M
สงเสริมใหพนักงานมีสวนเขารวมในขบวนการการเมือง แตกิจกรรมตางๆ
จะตองไมชี้แนะวาเปนการสนับสนุนจาก 3M
กิจกรรมทีอ
่ นุญาต
นโยบายนี้ไมไดหามหรือขัดขวางกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย
หรือการใชทรัพยากรตางๆ ของ 3M
•

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยหนวยราชการ 3M พีเอซี
หรือคณะกรรมดูแลกิจกรรมการเมือง
คณะที่ปรึกษากิจกรรมพนักงานอื่นๆ

•

3M พีเอซี ใชศูนยนวัตกรรมลูกคา (3M Customer Innovation
Center) ออฟฟศที่วอชิงตันดีซี หรือโรงแรมเชาของ 3M
ที่ไดรับอนุญาตลวงหนาจากที่ปรึกษากฎหมายของ 3M แลว

•

การสื่อสารประเด็นที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวกับ 3M หรือพนักงานของ 3M

•

กิจกรรมที่ชอบดวยกฏหมายอื่นๆ
หรือการใชทรัพยากรของบริษัทที่สอดคลองกับนโยบายการทําธุรกิจขอ
อื่นๆ และไดรับอนุญาตลวงหนาจากคณะที่ปรึกษากิจกรรมการเมือง
(ในสหรัฐฯ) และรองประธานในพื้นที่ (นอกสหรัฐฯ)
และที่ปรึกษากฏหมายของบริษัท 3M

ผูบริหาร 3M อาจเชิญผูที่อยูในตําแหนงมาปราศัยแบบเปนกลางใหพนักงานฟง
3M จะไมบังคับใหพนักงานตองมารวมฟงคําปราศัยนี้ 3M
จะไมอนุญาตใหมีการปราศัยภายใน 60 วันกอนการเลือกตั้ง
หากผูปราศัยนั้นเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้งดวย
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หลังจากไดรับอนุมัติจากคณะผูบริหารและที่ปรึกษากฏหมาย
ผูลงสมัครรับเลือกตั้ง (รวมทั้งผูที่อยูในตําแหนง) สามารถสื่อสารเปนการสวนตัว
และแจกใบโฆษณาใหกับพนักงานของบริษัทได หาก
•

การกระทํานั้นอยูนอกตัวอาคารของ 3M

•

ไมมีสถานที่ที่เหมาะสมอยูใกลที่ทํางานของ 3M

•

ไมเปนที่ขัดขวางการดําเนินธุรกิจและทางเขาออกของ 3M

•

บริษัทไมบังคับใหพนักงานตองสื่อสารกับผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเขาไปมีกิจกรรมรวม และ

•

ใหโอกาสใหผูสมัครฝายตรงขามเชนเดียวกัน หากขอมา

องคประกอบเพิม
่
หมายความวา
•

ยกเวนที่ระบุไวอยางแนชัด 3M
ไมอนุญาตใหใชสถานที่ทํางานของบริษัท เครื่องมือเครื่องใช
หรือทรัพยากรอื่นๆ ในการโฆษณะทางการเมือง การหาเงินชวยเหลือ
หรือเพื่อจุดประสงคทางการเมืองอื่นๆ

•

3M ไมอนุญาตใหพนักงานเขารวมกิจกรรมการเมืองระหวางเวลาทํางาน

•

เพื่อใหสอดคลองกับกฏหมายสหรัฐฯ พนักงานบริหารและใหคําปรึกษา
และผูถือหุน สามารถบริจาคให 3M พีเอซีได
ไมมีการบังคับใหพนักงานตองบริจาคให 3M พีเอซี

•

คุณจะบริจาคเงิน หรือเวลาสวนตัวใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือพรรคการเมืองที่คุณชอบไดตามตองการ
ตราบใดที่คุณไมชี้แนะวาการกระทําของคุณ เปนการสนับสนุนจาก 3M

อะไรที่ควรหลีกเลี่ยง
•

ยกเวนกิจกรรมที่ไดรับอนุญาตไว ควรหลีกเลี่ยงการใชสถานที่ของบริษัท
หรือเวลาทํางาน ทํากิจกรรมการเมือง

•

การทํา ถายเอกสาร หรือแจกจายวัสดุทางการเมือง
โดยใชเครื่องมือหรือทรัพยากรของบริษัท

•

การใชโทรศัพท คอมพิวเตอร หรืออีเมล
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ในการโฆษณาหรือหารายไดชวยเหลือการเมือง
•

การบังคับใหพนักงานจายเงินสนับสนุน 3M พีเอซี
หรือบริจาคเพื่อการเมือง

•

การชี้แนะวาเงินบริจาค หรือความชวยเหลือสวนบุคคล
เปนการสนับสนุนจาก 3M

•

การสรางความขุนเคืองใหเพื่อนรวมงาน
ดวยการใหขอมูลทางการเมืองที่ไมเหมาะสม
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