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หลักการว่าด้วยความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
คําแถลงหล ักการ：
พนักงาน 3เอ็ม และบุคคลภายนอกซึงมีหน ้าทีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการนี จะต ้องไม่มค
ี วามขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ ทีอาจมีอท
ิ ธิพลอย่างสําคัญต่อ
การตัดสินใจ ความเป็ นกลาง และความจงรักภักดีตอ
่ บริษัท ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือในการทํางานทีได ้รับมอบหมายของ 3เอ็ม พนักงาน
จะต ้องหลีกเลียงสถานการณ์ทผลประโยชน์
ี
สว่ นตัวอาจมีอท
ิ ธิพลหรือปรากฎว่ามีอท
ิ ธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เราเรียก
สถานการณ์เช่นนีว่า "ความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์" แม ้แต่การถูกผู ้อืนเข ้าใจว่าผลประโยชน์สว่ นตัวของท่านมีอท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจก็
่
อาจส่งผลเสียต่อชือเสียงและธุรกิจของ 3เอ็ม ได ้เช่นเดียวกัน พนักงานอาจเข ้าไปมีสวนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมทางธุรกิจ
กิจกรรมการกุศล หรือกิจกรรมอืนๆ ทีถูกกฎหมาย ซึงไม่ใช่งานของ 3เอ็ม ได ้ แต่ในกรณีทกิ
ี จกรรมเหล่านันก่อให ้เกิดหรืออาจก่อให ้เกิดความขัด
แย ้งด ้านผลประโยชน์หรือถูกมองว่าทําให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ พนักงานจะต ้องแจ ้งให ้ผู ้บริหารทราบทันทีและให ้รายงานความคืบหน ้า
เป็ นระยะๆ ทังนี บริษัท 3เอ็ม ในแต่ละท ้องถินอาจกําหนดนโยบายและขันตอนการปฏิบัตใิ ห ้พนักงานออกหนังสือรับรองเกียวกับความขัดแย ้งด ้าน
ผลประโยชน์ภายในเวลาทีกําหนดก็ได ้
ว ัตถุประสงค์：
เมือผลประโยชน์สว่ นตัวมีอท
ิ ธิพลหรือปรากฎว่ามีอท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อาจทําให ้ชือเสียงและธุรกิจของเราได ้รับความเสียหาย
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลกและอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วย
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมือใด
คําแนะนําเพิมเติม：
• พนักงานทีมีเพือนหรือมีความสัมพันธ ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ ์ทางธุรกิจอืนๆ กับบุคคลทีเป็ นเจ ้าหน้าทีของร ัฐ จะต ้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าความสัมพันธ ์
เหล่านันก่อให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์กบั งานของ 3เอ็ม หรือไม่ "เจ ้าหน้าทีของร ัฐ" หมายความรวมถึงพนักงานของร ัฐ เจ ้าหน้าทีหรือบุคคลอืนซึง
ได ้ร ับการแต่งตังหรือเลือกตัง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ พรรคการเมืองและสมาชิกระดับสูงของพรรคการเมือง อาจารย ์และผู ้ประกอบอาชีพเกียวกับการดูแล
สุขภาพซึงทํางานในมหาวิทยาลัยและโครงการดูแลสุขภาพของร ัฐ พนักงานของบริษท
ั ทีร ัฐบาลเป็ นเจ ้าของหรืออยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของร ัฐบาล หรือองค ์กร
ระหว่างประเทศระดับร ัฐบาลอย่างกาชาด และองค ์กรสหประชาชาติ การพิจารณาว่าบุคคลใดจะถือเป็ น "เจ ้าหน้าทีของร ัฐ" หรือไม่นันอาจทําได ้ยาก ดังนัน
ั ต
ิ ามกฎหมายและ
หากมีข ้อสงสัย ให ้พนักงานปรึกษากับเจ ้าหน้าทีกฎหมายทีร ับผิดชอบหน่ วยธุรกิจของท่าน หรือปรึกษาฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
จรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม
• พนักงานของ 3เอ็ม จะต ้องเปิ ดเผยกิจกรรมภายนอก ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือความสัมพันธ ์ทีจะก่อให ้เกิดหรืออาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผล
ประโยชน์ขน
ึ หรือทีอาจทําให ้ผู ้อืนเข ้าใจได ้ว่ามีความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ พนักงานของ 3เอ็ม ควรเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวต่อผู ้บังคับบัญชา ผู ้จัดการ
หรือเจ ้าหน้าทีฝ่ ายทร ัพยากรบุคคล ซึงการเปิ ดเผยข ้อมูลจะแตกต่างกันไป ขึนอยูก
่ บ
ั งานหรือตําแหน่ งของพนักงานทีเปิ ดเผยข ้อมูลด ้วย ทังนี พนักงานของ 3
เอ็ม จะต ้องขออนุ มต
ั จิ ากผู ้บริหารก่อนร ับตําแหน่ งเป็ นเจ ้าหน้าทีหรือกรรมการของธุรกิจอืนๆ ทีไม่ใช่ธรุ กิจของ 3เอ็ม
• โปรดจําไว ้ว่าการอนุ มต
ั โิ ดยผูบ้ ริหารนันอยู่ภายใต ้เงือนไขของการตรวจสอบอย่างต่อเนื อง ดังนัน แมว้ า่ พนักงานของ 3เอ็ม จะได ้ร ับการอนุ มต
ั จิ ากผู ้บริหาร
แล ้ว พนักงานจะต ้องรายงานผู ้บริหารเกียวกับกิจกรรมทีเคยรายงานและได ้ร ับอนุ มต
ั ต
ิ ามหลักการนี เป็ นระยะๆ
• พนักงานจะต ้องแจ ้งให ้ผูบ้ ริหารทราบก่อนเข ้าร ับตําแหน่ งในคณะกรรมการขององค ์กรการกุศล องค ์กรด ้านการศึกษา หรือองค ์กรทีไม่แสวงหาผลกําไรอืนๆ
พนักงานควรแจ ้ง 3เอ็มgives ซึงอาจช่วยเชือมโยงพนักงานกับทร ัพยากรอาสาสมัครต่างๆ เช่น 3M Volunteer Match หรือการฝึ กอบรมเพิมเติม
หล ักการนีย ังกําหนดให้พน ักงานหลีกเลียงกิจกรรมต่อไปนี:
• การยอมร ับการจ ้างงานจากภายนอกซึงขัดแย ้งกับผลประโยชน์ของ 3เอ็ม เช่น การทํางานให ้คูแ่ ข่ง หรือการทําธุรกิจของตัวเองทีแข่งขันกับธุรกิจของ 3เอ็ม
• การไม่แยกแยะความสัมพันธ ์ส่วนตัวออกจากความสัมพันธ ์ทางธุรกิจ เช่น การว่าจ ้างสมาชิกในครอบครัวเป็ นพนักงานหรือผู ้จัดจําหน่ าย การซือสินค ้าหรือ
บริการจากธุรกิจของครอบคร ัวในนามของ 3เอ็ม หรือการขายสินค ้าของ 3เอ็ม ให ้แก่ธรุ กิจของครอบคร ัว ซึงบุคคลอืนๆ อาจต ้องประกวดราคา
• การยอมร ับของขวัญ อาหาร หรือความบันเทิง ทีส่งผลกระทบต่อความเป็ นกลางและการตัดสินใจ พนักงานจะต ้องปฏิเสธไม่ยอมร ับการเลียงอาหารคําหรือของ
ขวัญราคาแพงทีผูอ้ นมองว่
ื
าฟุ่ มเฟื อย
• การยอมร ับของขวัญทีขัดต่อมาตรฐานของหลักการว่าด ้วยของขวัญ ความบันเทิง และการเดินทางของ 3เอ็ม
• การมีความสัมพันธ ์ส่วนบุคคลกับพนักงานของ 3เอ็ม หากความสัมพันธ ์ดังกล่าวอาจส่งให ้ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งได ้ร ับหรือมอบผลประโยชน์แก่อก
ี ฝ่ ายหนึ งอย่างไม่
ยุตธิ รรม รวมถึงการปฏิบต
ั เิ ป็ นพิเศษอันเนื องมาจากความสัมพันธ ์นัน
• การกระทําหรือความสัมพันธ ์ทีอาจขัดแย ้งหรือปรากฎว่าขัดแย ้งกับหน้าทีการงานหรือผลประโยชน์ของ 3เอ็ม
• การมีผลประโยชน์หรือความสัมพันธ ์ทางการเงินกับคูแ่ ข่ง ผูจ้ าํ หน่ ายหรือผู ้จัดหาสินค ้าหรือบริการ หรือลูกค ้าของ 3เอ็ม ไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ ้อม (ยก
เว ้นผลประโยชน์จาํ นวนไม่มากจากการถือหุ ้นในบริษท
ั ทีจําหน่ ายหุ ้นแก่ประชาชน)
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• การร่วมเป็ นส่วนหนึ งในการตัดสินใจทางธุรกิจของ 3เอ็ม เกียวกับบริษท
ั ทีคูส
่ มรสหรือสมาชิกในครอบคร ัวทํางานอยู่
• การทํางานทีสองให ้นายจ ้างรายอืนซึงเป็ นคูแ่ ข่ง ผู ้จัดจําหน่ าย ผู ้จําหน่ ายหรือจัดหาสินค ้าหรือบริการ หรือลูกค ้าของ 3เอ็ม โดยตรงหรือโดยอ ้อม
• การทํางานทีสองหรือมีความสัมพันธ ์ในลักษณะของการปรึกษาหารือ ซึงส่งผลกระทบต่อความสามารถของพนักงานในการปฏิบต
ั งิ านทีได ้ร ับมอบหมายจาก 3
เอ็ม อย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช ้ข ้อมูลทีไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะของ 3เอ็ม เพือประโยชน์หรือผลตอบแทนส่วนตัว หรือเพือประโยชน์หรือผลตอบแทนของบุคคลอืน รวมถึงการซือ
หรือขายหลักทร ัพย ์ของธุรกิจที 3เอ็ม สนใจจะซือกิจการ ขายกิจการ หรือสร ้างหรือสินสุดความสัมพันธ ์ทางธุรกิจในรูปแบบอืน
• การลงทุนในโอกาสทางธุรกิจที 3เอ็ม สนใจ ยกเว ้นการได ้ร ับผลประโยชน์จาํ นวนไม่มากจากการถือหุ ้นของบริษท
ั ทีเปิ ดขายหุ ้นให ้ประชาชน
• การรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อนๆ
ื เป็ นการส่วนตัวจากผู ้จําหน่ ายหรือจัดหาสินค ้าหรือบริการ ผู ้ให ้บริการ หรือลูกค ้า ซึงพนักงานทุกคนของ 3เอ็ม ไม่มี
สิทธิได ้ร ับ
• การรับค่าตอบแทนเป็ นการส่วนตัวหลังจากทํางานบริการซึงเกียวข ้องกับงานของพนักงานที 3เอ็ม อย่างมาก โดยพนักงานจะต ้องขออนุ มต
ั ค
ิ า่ ตอบแทนตาม
โอกาสทีจะได ้ร ับจากหัวหน้า เช่น ค่าตอบแทนเมือไปกล่าวนํ าเสนอหรือร่วมประชุมทีมหาวิทยาลัย เป็ นต ้น
• การมีความสัมพันธ ์แบบคนร ักกับพนักงานคนอืนๆ โดยที:
• พนักงานทังสองฝ่ ายเป็ นเจ ้านาย-ลูกน้องโดยตรง
• ถึงแมจ้ ะไม่ได ้เป็ นเจ ้านาย-ลูกน้องโดยตรง แต่ความสัมพันธ ์แบบคนร ักอาจทําให ้บุคคลอืนหมดความมันใจในพนักงานคนใดคนหนึ งในการตัดสินใจหรือ
ความเป็ นกลาง หรือความสัมพันธ ์นันอาจทําให ้บริษท
ั ได ้ร ับความอับอาย
หมายเหตุ: ในบางกรณี ความสัมพันธ ์แบบคูร่ ักระหว่างพนักงานอาจส่งผลให ้เกิดการร ้องเรียนตามหลักการว่าด ้วยสถานทีทํางานทีเคารพซึงกันและกัน
ของ 3เอ็ม ได ้
การลงโทษ：
การฝ่ าฝื นกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย

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

