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หลักการว่าด้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด้านการส่งออก การนํ าเข้า และ
การค้า
คําแถลงหล ักการ：
หลักการว่าด ้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการส่งออก การนํ าเข ้า และการค ้า
3เอ็ม ทีเกียวข ้องกับการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบทางการค ้า และปฏิบัตต
ิ าม กฎหมายเหล่านีมีความซับซ ้อนและเปลียนแปลงบ่อย พนักงานจะต ้องให ้
ิ ามกฎระเบียบทางการ
ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบทางการค ้าของ 3เอ็ม สํานักงานใหญ่เข ้ามีสว่ นร่วมตามความจําเป็ น เพือให ้ปฏิบัตต
ค ้าโดยถูกต ้อง ในกรณีทนโยบายของ
ี
3เอ็ม ขัดแย ้งกับกฎหมายท ้องถิน พนักงานจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเสมอ
ว ัตถุประสงค์：
3เอ็ม เป็ นบริษัทระดับโลก เทคโนโลยี วัตถุดบ
ิ และผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม นันมีการหมุนเวียนระหว่างประเทศเป็ นประจําในระหว่างการวิจัยและ
พัฒนา การผลิต การทําการตลาด และการจําหน่าย หลักการนีเป็ นหลักประกันว่า 3เอ็ม จะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเกียวกับการส่งออก การนํ าเข ้า และ
การค ้า ทังหมดทีเกียวข ้องในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจทัวโลก
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก และอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วย
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด
คําแนะนําเพิมเติม：
กฎระเบียบทีมีผลบังคับและมีอท
ิ ธิพลต่อนโยบาย มาตรฐาน และวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านทีเกียวข ้องกับการส่งออก การนํ าเข ้า และการค ้า มีดงั ต่อไปนี
• การห้ามค้าขายและการลงโทษทางเศรษฐกิจ ห ้ามหรือจํากัดกิจกรรมทางธุรกิจกับบางประเทศและพลเมืองของประเทศนันๆ อย่างจริงจัง รวมทังกิจกรรม
ทางธุรกิจกับองค ์กรและบุคคลทีถูกระบุชอไว
ื ้ในรายชือต ้องห ้ามอย่างเฉพาะเจาะจง
่ า่ งประเทศ
• ระเบียบข้อบังค ับเกียวก ับการควบคุมการส่งออก กําหนดข ้อจํากัดในการขนถ่ายสินค ้าและเทคโนโลยีบางชนิ ดไปยังจุดหมายหรือบุคคลทีอยูต
• ระเบียบข้อบังค ับเกียวก ับการกีดกน
ั การควําบาตร ห ้ามไม่ให ้บริษท
ั สัญชาติสหร ัฐอเมริกาและบริษท
ั ในเครือทีอยู่ตา่ งประเทศเข ้าร่วมการควําบาตรโดย
ปราศจากการบังคับตามกฎระหว่างประเทศต่อประเทศทีเป็ นมิตรกับประเทศสหร ัฐอเมริกา ในบางประเทศหรือบางเขตอํานาจศาลก็มก
ี ฎหมายห ้ามไม่ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามการควําบาตรหรือการห ้ามค ้าขายกับต่างประเทศโดยปราศจากการบังคับตามกฎระหว่างประเทศด ้วยเช่นกัน
• กฎระเบียบบทางศุลกากร โดยทัวไปควบคุมหลายๆ ด ้านของการนํ าเข ้าสินค ้ามาในประเทศ กฎระเบียบในประเทศส่วนใหญ่รวมถึงระเบียบข ้อบังคับทีซ ับซ ้อน
เกียวกับการจําแนกประเภท การประเมินราคา ประเทศถินกําเนิ ด และเครืองหมายแสดงถินกําเนิ ดของสินค ้านํ าเข ้า นอกจากนี กฎระเบียบทางศุลกากรยังอาจ
รวมถึงการบังคับใช ้ระเบียบข ้อบังคับของหน่ วยงานร ัฐทีเกียวข ้องกับสินค ้านํ าเข ้า เช่น สินค ้าเกียวกับสุขภาพ สารเคมี หรือสินค ้าควบคุม เป็ นต ้น
• กฎระเบียบด้านการจัดซือและการโฆษณาต่างๆ ของภาคร ัฐวางกฎเกณฑ ์ให ้ประเทศถินกําเนิ ดของสินค ้าบางประเทศร ับรองถินกําเนิ ดของสินค ้า
• กฎระเบียบด้านภาษี มีอท
ิ ธิพลต่อเงือนไขในการจําหน่ ายสินค ้าและหน้าทีของคูส
่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการค ้า
• กฎหมายด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ตังมาตรฐานความปลอดภัยขันตําเพือให ้มันใจในความปลอดภัยทางกายภาพของสินค ้าทีจัดส่งข ้ามประเทศ
• ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เป็ นข ้อตกลงระหว่างประเทศแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคีทมี
ี ขนเพื
ึ
อให ้สิทธิพเิ ศษและผลประโยชน์ทางการค ้าบางประการต่อ
ประเทศทีเข ้าร่วมเป็ นภาคี ทีมีคณ
ุ สมบัตแิ ละได ้ร ับการร ับรอง
• พนักงานควรทราบว่ากฎหมายและกฎระเบียบทีใช ้บังคับนันอาจต่างกันไปในแต่ละประเทศ
• นโยบายของ 3เอ็ม มีทมาจากกฎหมายและกฎระเบี
ี
ยบทีใช ้บังคับหลายฉบับจากหลายประเทศรวมไปถึงกลยุทธ ์ด ้านการบริหารจัดการ โครงสร ้างองค ์กร และ
เหนื ออืนใดคือค่านิ ยมของ 3เอ็ม ซึงสิงนี มักส่งผลให ้นโยบายของ 3เอ็ม มีมาตรฐานทีสูงกว่าทีกฎหมายกําหนด พนักงานจะต ้องยึดมันในนโยบายของ 3เอ็ม
ในฐานะมาตรฐานด ้านความประพฤติ
การลงโทษ：
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการส่งออก การนํ าเข ้า และการค ้า อาจนํ าไปสูโ่ ทษทางอาญาและทางแพ่งสําหรับ 3เอ็ม และพนักงานของบริษัท
การหยุดชะงักทางธุรกิจทีสําคัญ และเป็ นอันตรายต่อชือเสียงของ 3เอ็ม การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทาง
วินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย
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