Gifts, Entertainment, and Travel

Page 1 of 2

หลักการว่าด้วยของขวัญ ความบันเทิง และการเดินทาง
คําแถลงหล ักการ：
แต่เดิมถือว่าการเสนอและการรับของขวัญทางธุรกิจ ความบันเทิง และการเดินทาง ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและส่งเสริมการจําหน่าย
สินค ้าของ 3เอ็ม ในตลาดระดับโลกได ้ กิจกรรมเหล่านียังคงเป็ นสิงถูกกฎหมายและถือเป็ นหลักปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทีเหมาะสมหากดําเนินการภายใน
ขอบเขตทีจํากัด เมือติดต่อกับลูกค ้า คูค
่ ้าทางธุรกิจ และ/หรือเจ ้าหน ้าทีของรัฐ พนักงานจะต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการเสนอ การให ้ และการรับ
ของขวัญ จัดเลียงอาหารหรือให ้ความบันเทิง และจ่ายค่าเดินทางเฉพาะในกรณีทมี
ี มล
ู ค่าสมเหตุผล ถูกต ้องตามกฎหมายและระเบียบของผู ้รับ โดย
ไม่มเี จตนาทีจะโน ้มน ้าวการกระทําหรือการตัดสินใจของผู ้รับ และไม่เกิดขึนบ่อยๆ
ของขวัญและความบันเทิงทีมอบให ้บุคคลภายนอกตามหลักการนีจะต ้องลงบันทึกไว ้ในสมุดบัญชีและบันทึกของหน่วยธุรกิจของ 3เอ็ม หรือบริษัท
ของ 3เอ็ม ทีเป็ นผู ้มอบของขวัญหรือให ้ความบันเทิงดังกล่าว
ว ัตถุประสงค์：
หลักการนีเป็ นหลักประกันว่า 3เอ็ม จะดําเนินธุรกิจตามหลักปฏิบต
ั ท
ิ ถู
ี กกฎหมายและสอดคล ้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม รวมถึงกฎหมาย
และกฎระเบียบอืนๆ และมีการลงบัญชีและบันทึกรายการค่าใช ้จ่ายเหล่านีอย่างถูกต ้อง
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก และอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วย
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด
คําแนะนําเพิมเติม：
• นํ าใจทางธุรกิจ: เพือวัตถุประสงค ์ของหลักการนี "นํ าใจทางธุรกิจ" หมายถึง ของขวัญ อาหาร การเดินทาง และความบันเทิง "ของขวัญ" หมายถึง ของ
ขวัญ ของกํานัล ความช่วยเหลือ ผลประโยชน์ ส่วนลด การไม่ใช ้สิทธิ หรือสิงอืนใดทีมีมูลค่าทางการเงิน ทังทีจับต ้องได ้และจับต ้องไม่ได ้ ซึงผูร้ ับไม่ต ้องชําระ
เงินตามมูลค่าตลาด "ของขวัญ" ยังรวมถึงอาหาร เครืองดืม ความบันเทิง กิจกรรมสันทนาการ (ตัว บัตรผ่าน ฯลฯ) การบริการ การฝึ กอบรม การคมนาคม
ขนส่ง ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย การพักแรม บัตรของขวัญ หรือรางวัลหางบัตร
• ห ้ามมิให ้พนักงานของ 3เอ็ม มอบหรือร ับนํ าใจทางธุรกิจทีขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาหรือข ้อตกลง หรือธรรมเนี ยมปฏิบต
ั อิ น
ั สมควรของตลาด
• ของขวัญจํานวนมากทีจัดทําขึนเพือใช ้ส่วนตัวและติดฉลากว่าเป็ นสินค ้าส่งเสริมการขายของ 3เอ็ม โดยทัวไปแล ้วถือเป็ นของขวัญทีเหมาะสม
• ลงรายการนํ าใจทางธุรกิจในสมุดบัญชีและบันทึกทางการเงินของหน่ วยธุรกิจอย่างถูกต ้อง บันทึกดังกล่าวจะต ้องถูกต ้องตามนโยบายของหน่ วยธุรกิจของ 3
เอ็ม
• ในการตัดสินใจว่าการมอบหรือร ับนํ าใจทางธุรกิจเหมาะสมหรือไม่นัน พนักงานควรพิจารณาสิงต่างๆ ดังต่อไปนี :
• เมือเปรียบเทียบกับหลักปฏิบต
ั ส
ิ าํ หร ับการมอบของขวัญในอุตสาหกรรมหรือประเทศทีเกียวข ้อง นํ าใจทางธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่ามากแค่ไหน
• มีข ้อจํากัดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ หรือไม่
• นํ าใจทางธุรกิจทีมอบให ้หรือได ้ร ับจากบุคคลหรือองค ์กรดังกล่าวมีมูลค่ารวมเท่าใดในปี ปัจจุบน
ั
• ความเหมาะสมในการมอบนํ าใจทางธุรกิจเมือพิจารณาจากตําแหน่ งหน้าทีของพนักงานของ 3เอ็ม
• ผลกระทบต่อการสร ้างความสัมพันธ ์อันดีทางธุรกิจกับผู ้ร ับหรือผู ้มอบนํ าใจทางธุรกิจ
• บุคคลทีมีความเป็ นกลางคิดว่านํ าใจทางธุรกิจนันมีมูลค่าและปริมาณสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือมองว่าหรูหราฟุ่ มเฟื อยเกินไปหรือไม่
ี การใช ้ทุนทร ัพย ์หรือทร ัพย ์สินส่วนตัวโดยไม่เบิกเงินคืนจากบริษท
ั ด ้วย เมือใดก็ตามทีการมอบนํ าใจทางธุรกิจอาจถูกมองว่า
• หลักการนี บังคับใช ้กับกรณี ทมี
ดําเนิ นการในนามของ 3เอ็ม พนักงานจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการนี
ั จิ ากผู ้บังคับ
• หากพนักงานต ้องการเสนอหรือได ้ร ับการเสนอนํ าใจทางธุรกิจทีอาจถูกมองว่าเป็ นความฟุ่ มเฟื อยเกินไปตามหลักการนี พนักงานจะต ้องขออนุ มต
บัญชา ซึงควรจะต ้องหารือกับเจ ้าหน้าทีกฎหมายของบริษท
ั ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม และ/หรือ ฝ่ าย
ั ต
ิ ามสัญญากับภาคร ัฐ
กํากับดูแลการปฏิบต
• ผู ้บังคับบัญชามีหน้าทีตรวจสอบความเหมาะสมของนํ าใจทางธุรกิจทีพนักงานของ 3เอ็ม จะมอบให ้บุคคลอืนหรือได ้ร ับการเสนอจากบุคคลอืน การอนุ มต
ั ค
ิ า่ ใช ้
จ่ายโดยผู ้บังคับบัญชาหรือการอนุ มต
ั ด
ิ ้วยวิธอี นๆ
ื เป็ นสิงทีแสดงว่าการตรวจสอบเสร็จสินแล ้ว และผู ้บังคับบัญชาได ้พิจารณาแล ้วว่านํ าใจทางธุรกิจดังกล่าวมี
ความเหมาะสม ผู ้บังคับบัญชาจะต ้องศึกษารายละเอียดเกียวกับนํ าใจทางธุรกิจและปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนการอนุ มต
ั ภ
ิ ายในระยะเวลาทีเหมาะสม
• ในประเทศสหร ัฐอเมริกา กฎระเบียบเกียวกับนํ าใจทางธุรกิจของร ัฐบาลกลาง มลร ัฐ และท ้องถินมีความซ ับซ ้อนและแตกต่างกันไปขึนอยู่กบั หน่ วยงานภาคร ัฐ
ให ้พนักงานปรึกษากับฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญากับภาคร ัฐหรือเจ ้าหน้าทีกฎหมายของบริษท
ั ทีร ับผิดชอบหน่ วยธุรกิจของท่านก่อนมอบนํ าใจทาง
ธุรกิจแก่พนักงานในหน่ วยงานของร ัฐบาลกลาง มลรัฐ และ/หรือท ้องถิน นอกจากนี พนักงานงานสามารถขอร ับการฝึ กอบรมได ้
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• โดยทัวไปแล ้ว อาหารและเครืองดืมทีมีมูลค่าไม่มาก เช่น นํ าอัดลม กาแฟ คุกกี ผลไม ้ ขนมปังโรล หรือโดนัท ทีไม่ได ้เสิร ์ฟพร ้อมกับอาหารหรือจัดเป็ นบุฟเฟต ์
ทีเปิ ดให ้บุคคลหลายคนเข ้ามาร ับประทาน ถือเป็ นนํ าใจทางธุรกิจทีสามารถมอบให ้พนักงานของร ัฐได ้ หากพนักงานของร ัฐต ้องการเบิกเงินคืนจากหน่ วยงานร ัฐ
ทีตนสังกัด เราสามารถออกใบเสร็จให ้พวกเขาได ้ โดยให ้ท่านทํางานร่วมกับบุคลากรหรือเจ ้าหน้าทีควบคุมของหน่ วยธุรกิจในการลงรายร ับของ 3เอ็ม ทีได ้จาก
พนักงานของร ัฐ
• การมอบหรือการร ับเงินสดหรือสิงของเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกํานัล หรือคูปอง ส่วนใหญ่มก
ั จะขัดกับหลักการนี เสมอ นโยบายและขันตอน
การปฏิบต
ั ข
ิ อง 3เอ็ม อาจอนุ ญาตให ้มอบของขวัญดังกล่าวได ้ แต่สถานการณ์เช่นนี ถูกจํากัด มีข ้อกําหนดช ัดเจน และอยู่ภายใต ้เงือนไขพิเศษ พนักงานควร
จะต ้องตรวจสอบกับเจ ้าหน้าทีกฎหมายของบริษท
ั ทีร ับผิดชอบหน่ วยธุรกิจของท่านและฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ี ปลอดภั
ี
ยไว ้ก่อนและหลีกเลียงการมอบหรือร ับของขวัญดังกล่าว
3เอ็ม ก่อนดําเนิ นการ หากมีข ้อสงสัย ให ้เลือกวิธท
• ห ้ามมอบหรือร ับนํ าใจทางธุรกิจทีมีมูลค่าสูงหรือบ่อยเกินไปเมือพิจารณาจากธรรมเนี ยมปฏิบต
ั ข
ิ องตลาดหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ นํ าใจทางธุรกิจทีมีมูลค่าสูง
ส่วนใหญ่ขด
ั ต่อหลักการนี
• ห ้ามมอบหรือร ับนํ าใจทางธุรกิจทีมีเจตนาหรือแสดงไปในทางทีจะโน้มน้าวการตัดสินใจเกียวกับ 3เอ็ม อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถก
ู ต ้อง สินบนและเงินใต ้โต๊ะผิด
กฎหมายและขัดต่อหลักการนี
ั หรือหน่ วยงานของผูร้ ับ
• ห ้ามเสนอนํ าใจทางธุรกิจทีอาจขัดต่อนโยบายของบริษท
• ห ้ามมอบหรือร ับความบันเทิงและกิจกรรมสันทนาการ เช่น ตัวเข ้าชมการแข่งขันกีฬา หากตัวแทนของบริษท
ั ทีเสนอนํ าใจทางธุรกิจดังกล่าวไม่ได ้ไปกับผู ้ร ับ
ด ้วย ตัวอย่างเช่น หลักการนี ห ้ามมิให ้พนักงานมอบตัวเข ้าชมการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพจํานวนสีใบแก่ลก
ู ค ้า หากไม่มพ
ี นักงานของ 3เอ็ม เข ้าชมการแข่ง
ขันพร ้อมกับลูกค ้า
• ห ้ามเสนอหรือมอบนํ าใจทางธุรกิจแก่พนักงานของร ัฐในประเทศสหร ัฐอเมริกา ยกเว ้นได ้ร ับอนุ ญาตอย่างช ัดแจ ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข ้อง หรือได ้
ั ต
ิ ามสัญญากับภาครัฐ หรือเจ ้าหน้าทีกฎหมายของบริษท
ั ทร ับผิดชอบหน่ วยธุรกิจของท่าน นอกจากนี ให ้
ร ับอนุ ญาตล่วงหน้าจากฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
หลีกเลียงการเสนอหรือการมอบนํ าใจทางธุรกิจแก่พนักงานหรือตัวแทนของร ัฐบาลประเทศอืนๆ ยกเว ้นจะได ้ร ับอนุ ญาตผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะทาง
ั ข
ิ องบริษท
ั การเสนอหรือการมอบนํ าใจทางธุรกิจทีเกินกว่าข ้อจํากัดอาจเป็ นความผิดทางอาญา ไม่วา่
การเงิน เพือป้ องกันการติดสินบนและขันตอนการอนุ มต
จะมอบนํ าใจทางธุรกิจด ้วยทุนทร ัพย ์ของ 3เอ็ม หรือทุนทร ัพย ์ส่วนตัวก็ตาม
• ห ้ามมอบนํ าใจทางธุรกิจเพือตอบแทนการตัดสินใจของพนักงานของร ัฐ
• ห ้ามจัดการจับฉลากชิงโชคหรือแจกของ"ของรางวัล" อืนๆ แก่กลุม
่ บุคคลทีสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นพนักงานของร ัฐซึงไม่สามารถร ับรางวัลจากการจับฉลากชิง
โชคหรือแจกของรางวัล เป็ นของขวัญได ้ (ตัวอย่างเช่น การจับสลากมอบ iPad แก่ผู ้เข ้าร่วมงานประชุมผู ้กํากับการตํารวจนานาชาติ เป็ นต ้น)
การลงโทษ：
การฝ่ าฝื นกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย
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