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หลักการว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบน
คําแถลงหล ักการ
3เอ็ม ห ้ามมิให ้ผู ้ใดติดสินบน พนักงานของ 3เอ็ม และบุคคลภายนอกซึงมีหน ้าทีต ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักการนี จะต ้องไม่จัดหา เสนอ หรือยอมรับเงิน
สินบน เงินใต ้โต๊ะ เงินทุจริต เงินค่าอํานวยความสะดวก หรือของขวัญทีไม่เหมาะสมแก่หรือจากเจ ้าหน ้าทีของรัฐ หรือบุคคล หรือองค์กรธุรกิจใดๆ
ไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเป็ นหลักปฏิบต
ั ห
ิ รือธรรมเนียมในท ้องถินหรือไม่ก็ตาม พนักงานทุกคนของ 3เอ็ม และบุคคลภายนอกซึงต ้องดําเนินงาน
ในนามของ 3เอ็ม จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบเกียวกับการต่อต ้านการตัดสินบนทังหมดทีเกียวข ้อง รวมถึงกฎหมายว่าด ้วยการกระทํา
อันเป็ นการทุจริตข ้ามชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act ({FCPA}) และพระราชบัญญัตก
ิ ารติดสินบน
ของสหราชอาณาจักร (U.K. Bribery Act ({UKBA})
ว ัตถุประสงค์：
หลักการนีเป็ นหลักประกันว่า 3เอ็ม จะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนทุกฉบับทัวโลก การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนอาจ
ส่งผลให ้ 3เอ็ม และพนักงานต ้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญา ธุรกิจหยุดชะงักอย่างหนัก และชือเสียงของ 3เอ็ม เสียหาย
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงานทุกคนทัวโลกและอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกซึงดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วยการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมือใด
คําแนะนําเพิมเติมン：
• "สินบน" หมายถึง การเสนอว่าจะให ้หรือร ับของมีคา่ แก่หรือจากเจ ้าหน้าทีของร ัฐ หรือบุคคลหรือองค ์กรธุรกิจ ทังโดยตรงหรือโดยอ ้อม โดยมีเจตนาเพือใช ้
่ ไป หรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
อิทธิพลโดยมิชอบให ้เจ ้าหน้าที บุคคล หรือองค ์กรธุรกิจดังกล่าวตอบแทนด ้วยธุรกิจใหม่ การดําเนิ นธุรกิจทีมีอยู่ตอ
การจ่ายเงินเพือแลกกับการอํานวยความสะดวกเป็ นสินบนอย่างหนึ ง และเป็ นสิงต ้องห ้ามด ้วยเช่นกัน
• การจ่ายเงินเพือแลกกับการอํานวยความสะดวก หรือ "ค่าดําเนิ นการ" เป็ นการจ่ายเงินจํานวนเล็กน้อยแก่เจ ้าหน้าทีของร ัฐเพือเร่งการทํางานทัวไปตามกิจวัตร
ของเจ ้าหน้าทีซึงไม่ต ้องใช ้ดุลยพินิจ เช่น กาขอวีซา่ หรือการร ับคําสังซือ/ว่าจ ้าง การติดตังบริการโทรศัพท ์ หรือการติดตังไฟฟ้ า เป็ นต ้น 3เอ็ม ห ้ามไม่ให ้
พนักงานของตนจ่ายเงินเพือแลกกับการอํานวยความสะดวกซึงอาจขัดต่อพระราชบัญญัตก
ิ ารติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UKBA) หรือกฎหมายต่อ
ต ้านการติดสินบนของประเทศอืนๆ
• ในหลักการนี คําว่า "ผลประโยชน์โดยมิชอบ" มีการจํากัดความเอาไว ้อย่างกว ้างๆ ว่าหมายถึงสิงที 3เอ็ม หรือคูค
่ ้าทางธุรกิจของ 3เอ็ม ไม่มส
ี ท
ิ ธิได ้ร ับอย่าง
ชัดแจ ้ง เช่น การอนุ มต
ั ก
ิ ารขึนราคา การใช ้อิทธิพลโดยมิชอบต่อการตัดสินใจของหน่ วยงานของร ัฐหรือองค ์กรธุรกิจต่างๆ ในการซือสินค ้าของ 3เอ็ม การ
ั ก
ิ ารใช ้/การจดทะเบียนผลิตภัณฑ ์ คําตัดสินของ
เลือกข ้อกําหนดเฉพาะของสินค ้าแบบเอือประโยชน์ การทําสัญญา การออกใบอนุ ญาตดําเนิ นการ การอนุ มต
ศาลแบบเอือประโยชน์ หรือการระงับข ้อพิพาทด ้านภาษีอากร เป็ นต ้น
• ในหลักการนี คําว่า "อิทธิพลโดยมิชอบ" มีการจํากัดความเอาไว ้อย่างกว ้างๆ ให ้หมายถึงข ้อเสนอ การจ่ายเงิน การให ้สัญญา หรือของขวัญ โดยมีเจตนาทีจะ
ชักนํ าให ้ผูร้ ับใช ้อํานาจหน้าทีจากตําแหน่ งราชการ/ธุรกิจของตนโดยมิชอบเพือเอือประโยชน์แก่ 3เอ็ม หรือคูค
่ ้าทางธุรกิจของ 3เอ็ม การใช ้อํานาจหน้าทีใน
ู ต ้อง เพือร ับสิทธิพเิ ศษทางกฎหมายหรือระเบียบ หรือเพือให ้ผู ้
ทางมิชอบอาจหมายถึง การส่งมอบธุรกิจให ้แก่ 3เอ็ม หรือคูค
่ ้าทางธุรกิจของ 3เอ็ม อย่างไม่ถก
ร ับไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีทางราชการ/ธุรกิจของตนได ้
• ในหลักการนี คําว่า "เจ ้าหน้าทีของร ัฐ" มีการจํากัดความเอาไว ้อย่างกว ้างๆ ให ้หมายรวมถึงบุคคลจํานวนมาก ได ้แก่
• พนักงานของร ัฐหรือเจ ้าหน้าทีทีได ้ร ับการเลือกตังหรือได ้ร ับการแต่งตัง
• พรรคการเมือง
• ผูส้ มัครตําแหน่ งทางการเมือง (ถึงแมว้ า่ จะยังไม่ได ้ดํารงตําแหน่ งในปัจจุบน
ั )
• พนักงานของร ัฐหรือหน่ วยงานภาคร ัฐ (ตํารวจ ผูต้ รวจสอบภาษี เจ ้าหน้าทีศุลกากร)
• อาจารย ์ทีทํางานในมหาวิทยาลัยของร ัฐบาล
• เจ ้าหน้าทีสาธารณสุข (เช่น แพทย ์ พยาบาล ทันตแพทย ์ ผู ้บริหารโรงพยาบาล) ซึงทํางานในโครงการสาธารณสุขทีหน่ วยงานสาธารณะหรือหน่ วยงาน
ของร ัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น (เช่น มหาวิทยาลัยการแพทย ์ของร ัฐ โครงการทันตกรรมทีร ัฐเป็ นผูใ้ ห ้ทุน)
• ผูใ้ ห ้คําปรึกษา วิทยากร หรือทีปรึกษาที 3เอ็ม ว่าจ ้าง ซึงเป็ นพนักงานของร ัฐ
• พนักงานของร ัฐทีได ้ร ับประโยชน์จากทุนการวิจยั ของ 3เอ็ม
• เจ ้าหน้าทีหรือพนักงานขององค ์กรระหว่างประเทศ เช่น องค ์การสหประชาชาติ องค ์การการค ้าโลก องค ์การเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) สภากาชาด องค ์การร ัฐอเมริกน
ั กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก
• พนักงานของหน่ วยงานทีคล ้ายคลึงกับองค ์กรสาธารณะและบริษท
ั หรือองค ์กรอืนๆ ทีร ัฐบาลเป็ นเจ ้าของหรือควบคุมเป็ นบางส่วนหรือทังหมด
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• ในหลักการนี คําว่า "คูค
่ ้าทางธุรกิจ" มีการจํากัดความเอาไว ้อย่างกว ้างๆ โดยหมายรวมถึงบุคคลหรือหน่ วยงานที 3เอ็ม ทําธุรกิจด ้วย และรวมถึงบุคคลดังต่อ
ไปนี
• ตัวแทนของ 3เอ็ม (รวมถึงตัวแทนขาย)
• ทีปรึกษาของ 3เอ็ม
• ผูจ้ ด
ั จําหน่ ายสินค ้าของ 3เอ็ม
• ผูค้ ้าปลีกสินค ้าของ 3เอ็ม
• ผูน้ ํ าสินค ้าของ 3เอ็ม ไปประกอบกับวัตถุอนเพื
ื
อแปลงสภาพเป็ นสิงของหรือสินค ้า (Converter)
• ผูจ้ าํ หน่ ายหรือจัดหาสินค ้าหรือบริการให ้แก่ 3เอ็ม
• ผูร้ ับจ ้างอิสระของ 3เอ็ม
• นํ าใจเล็กน้อย เช่น กาแฟหนึ งแก ้ว ของขวัญทีระลึกซึงมีมูลค่าไม่มาก หรือการเลียงอาหารกลางวันหรืออาหารคําทีมีราคาสมเหตุผล ไม่ถอื เป็ นสินบน เมือ
แสดงนํ าใจดังกล่าวต่อเจ ้าหน้าทีของร ัฐ ท่านต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายเกียวกับของขวัญและข ้อจํากัดเกียวกับมูลค่าทีบังคับใช ้กับเจ ้าหน้าทีของร ัฐเหล่านัน หาก
ต ้องการข ้อมูลเพิมเติม โปรดดูหลักการว่าด ้วยเรืองของขวัญ ความบันเทิง และการเดินทาง
• โปรดจําไว ้ว่า การให ้ความช่วยเหลือ การให ้สัญญา หรือการให ้ส่วนลดแก่เจ ้าหน้าทีของร ัฐหรือสมาชิกในครอบคร ัวของเจ ้าหน้าทีของร ัฐ โดยทีบุคคลอืนไม่ได ้
ร ับสิงเหล่านัน อาจถือว่าเป็ นการให ้ของทีมี "มูลค่า" ซึงอาจขัดต่อหลักการนี ได ้
• กฎหมายว่าด ้วยการกระทําอันเป็ นการทุจริตข ้ามชาติของประเทศสหร ัฐอเมริกาหรือกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนหรือต่อต ้านการทุจริตของประเทศอืนๆ อาจ
ั เหตุผลในการจ ้างบุคคลดังกล่าว คุณสมบัตข
ิ องบุคคล
ถือว่าการจ ้างสมาชิกในครอบคร ัวของเจ ้าหน้าทีของร ัฐเข ้าทํางานเป็ นสินบนรูปแบบหนึ ง โดยขึนอยู่กบ
ดังกล่าว และความสามารถในการตัดสินใจของเจ ้าหน้าทีของร ัฐผูน้ ันทีอาจส่งผลต่อธุรกิจของ 3เอ็ม ทังนี 3เอ็ม อาจว่าจ ้างญาติของเจ ้าหน้าทีของร ัฐได ้ แต่จะ
่ มรส บุตร หลาน พีน้อง ลุงป้ าน้าอา) ของเจ ้าหน้าทีของร ัฐซึงดํารงตําแหน่ งทีมี
ต ้องใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือผู ้สมัครงานเป็ นญาติสนิ ท (เช่น คูส
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเกียวกับการจัดซือ การวางเงือนไข หรือการใช ้สินค ้าหรือบริการของ 3เอ็ม หรือต่อการดําเนิ นงานของร ัฐบาลอย่างอืนๆ ทีอาจเอือ
ประโยชน์ตอ
่ ธุรกิจของ 3เอ็ม ในกรณี ดงั กล่าว ญาติสนิ ทของเจ ้าหน้าทีของร ัฐอาจได ้ร ับการว่าจ ้างได ้ตามเงือนไขต่อไปนี เท่านัน
1. บุคคลดังกล่าวได ้ร ับการว่าจ ้างตามมาตรฐานและเกณฑ ์คุณสมบัตเิ ดียวกับพนักงานทุกคนของ 3เอ็ม ทีได ้ร ับการว่าจ ้างในตําแหน่ งทีคล ้ายคลึงกัน
2. ตําแหน่ งนันได ้ร ับการอนุ มต
ั อิ ย่างเหมาะสม โดยมีวต
ั ถุประสงค ์ทางธุรกิจทีช ัดเจน และไม่ได ้เป็ นตําแหน่ งพิเศษทีสร ้างขึนมาเพือญาติสนิ ทของเจ ้าหน้าที
ของร ัฐโดยเฉพาะ
3. บุคคลทีได ้ร ับการว่าจ ้างปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักความโปร่งใสและขันตอนการปฏิบต
ั ส
ิ าํ หร ับความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ที 3เอ็ม กําหนดให ้พนักงานทุกคน
ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเมือปฏิสมั พันธ ์กับเจ ้าหน้าทีของร ัฐ
อย่างไรก็ตาม ผู ้สมัครทีได ้ร ับการพิจารณาเพียงเพราะว่าญาติสนิ ทสามารถใช ้อิทธิพลในการโน้มน้าวการตัดสินใจเพือเอือประโยชน์แก่ 3เอ็ม แต่เพียงอย่าง
เดียวจะต ้องไม่ได ้ร ับการว่าจ ้าง ในสถานการณ์เช่นนี แม ้แต่การเสนอว่าจะจ ้างงานผูส้ มัครคนดังกล่าวก็ถอื ว่าขัดต่อหลักการนี แล ้ว
• การไม่จด
ั ทําและจัดเก็บสมุดบัญชีและบันทึกทางการเงินอย่างเหมาะสมเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายของหลายประเทศ รวมถึงกฎหมายว่าด ้วยการกระทําอันเป็ นการ
ทุจริตข ้ามชาติของประเทศสหร ัฐอเมริกาเช่นกัน ถึงแม ้ว่าจะไม่มก
ี ารติดสินบนเกิดขึนก็ตาม พนักงานของ 3เอ็ม ทุกคนต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการว่าด ้วยการ
ควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน การเก็บร ักษาเอกสาร และการตรวจสอบของ 3เอ็ม เพือเป็ นหลักประกันว่า 3เอ็ม ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎ
ระเบียบเกียวกับการต่อต ้านการติดสินบน
• พนักงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และผู ้จัดการ จะต ้องรายงานข ้อสงสัยเกียวกับการฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนและหลักการนี ต่อเจ ้าหน้าทีกฎหมายของ
บริษท
ั ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม ผู ้บริหาร หรือบุคคลอืนทีมีรายชืออยู่ในหลักการว่าด ้วยหน้าทีของ
พนักงานและการรายงาน หรือรายงานผ่านทางช่องทางอืนๆ ทีเหมาะสมหรืออาจรายงานโดยไม่เปิ ดเผยตัวตนก็ได ้ แต่ต ้องรายงานโดยทันที
ั ทีเป็ นเป้ าหมายของ 3เอ็ม ในการร่วมทุนและการซือกิจการ ควรจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนทังหมดและหลักการนี มิเช่นนัน
• บริษท
พนักงานของ 3เอ็ม และ 3เอ็ม อาจจะต ้องร ับผิดชอบต่อการทีบริษท
ั นันฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนและหลักการนี โดยพนักงานของ 3เอ็ม จะต ้อง
ทําการประเมินบริษท
ั เหล่านัน และบริษท
ั ในเครือ ทังทีได ้ร่วมทุนหรือซือกิจการแล ้วและทีจะร่วมทุนหรือซือกิจการในอนาคต โดยให ้ทําการประเมินคุณธรรมใน
ั เหล่านันปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการ
การดําเนิ นธุรกิจของบริษท
ั นัน (3M Integrity Assessment) ตามขันตอนทีกําหนด เพือพิจารณาว่าบริษท
ติดสินบนและหลักการนี หรือไม่
• พนักงานของ 3เอ็ม มีหน้าทีในการคัดเลือกคู่ค ้าทางธุรกิจทีจะดําเนิ นงานในนามของ 3เอ็ม อย่างระมัดระวัง โดยคูค
่ ้าทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
่ ้าทาง
กฎหมายต่อต ้านการติดสินบนทังหมดทีเกียวข ้อง และ (หากได ้มีการตกลงกันไว ้) รวมทังหลักการนี ด ้วย พนักงานของ 3เอ็ม จะต ้องไม่อนุ ญาตให ้คูค
ธุรกิจจัดหา เสนอ หรือยอมร ับสินบน เงินใต ้โต๊ะ เงินทุจริต เงินค่าอํานวยความสะดวก หรือของขวัญทีไม่เหมาะสม มิเช่นนัน 3เอ็ม และพนักงานอาจต ้องร ับ
ผิดชอบต่อการกระทําของคูค
่ ้าทางธุรกิจ พนักงานของ 3เอ็ม จะต ้องทําการประเมินคุณธรรมในการดําเนิ นธุรกิจของคู่ค ้าทางธุรกิจในปัจจุบน
ั และบุคคลทีอาจ
จะเป็ นคูค
่ ้าทางธุรกิจในอนาคต โดยให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนทีกําหนด เพือพิจารณาว่าบุคคลเหล่านันปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนทีเกียวข ้องและ
หลักการนี หรือไม่ พนักงานทุกคนของ 3เอ็ม จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดของระเบียบว่าด ้วยการประเมินคุณธรรมในการดําเนิ นธุรกิจ เพือลดระดับหรือยกเลิก
ความสัมพันธ ์ทางธุรกิจ หากทราบว่าคูค
่ ้าทางธุรกิจในปัจจุบน
ั หรือบุคคลทีอาจจะเป็ นคู่ค ้าทางธุรกิจในอนาคต อาจฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนหรือ
หลักการนี
การลงโทษ：
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การไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนและกฎหมายว่าด ้วยของขวัญอาจส่งผลให ้ 3เอ็ม และพนักงานของ 3เอ็ม ต ้องรับโทษทางแพ่งและ
ทางอาญา ธุรกิจหยุดชะงักอย่างหนัก และชือเสียงของ 3เอ็ม เสียหาย การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย
โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย

http://3msource.mmm.com/wps/myportal/3M/th_TH/ComplianceBusinessConduct/Home/... 6/29/2016

