หลักการว่าด้วยของขวัญ ความบันเทิง การเลีย้ งอาหารและการเดินทาง
คาแถลงหลักการ:
ในระหว่างการดาเนินงานของเรา เราอาจจัดหาหรื อยอมรับของขวัญ ความบันเทิง การเลี้ยงอาหาร หรื อการเดินทางเพื่อธุรกิจ
การแลกเปลี่ยนไมตรี ทางธุรกิจในลักษณะนี้ช่วยให้เรากระชับความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ ทางธุรกิจมากขึ้นและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ 3M
หากดาเนินการภายในข้อจากัดที่กาหนด กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็ นวิธีปฏิบตั ิทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายและเหมาะสม เมื่อติดต่อกับลูกค้า คู่คา้ เจ้าหน้าที่รัฐ
และ/หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (HCPs) พนักงานต้องมัน่ ใจว่า ได้เสนอ ให้ และรับของขวัญ เลี้ยงอาหารหรื อความบันเทิง
และจ่ายค่าเดินทางเฉพาะในกรณี ที่มีมูลค่าสมเหตุผล ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษทั ของผูร้ ับ
ไม่มีเจตนาโน้มน้าวการกระทาหรื อการตัดสิ นใจของผูร้ ับ และไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ของขวัญและความบันเทิงใด ๆ ทีจ่ ดั หาให้แก่บุคคลที่สามภายใต้หลักการนี้ ต้องบันทึกไว้ในสมุดบัญชีและบันทึกของหน่วยธุรกิจของ 3M
หรื อบริ ษทั สาขาทีจ่ ดั หาของขวัญหรื อความบันเทิงนั้น
วัตถุประสงค์:
หลักการนี้ รับรองว่า 3M ดาเนินวิธีปฏิบตั ิทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายเหล่านี้โดยสอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มผี ลบังคับใช้ท้ งั หมด และบันทึกในสมุดบัญชีและบันทึกที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างถูกต้อง
หลักการนี้ บงั คับใช้กบั พนักงานทุกคนทัว่ โลก และอาจบังคับใช้กบั ผูท้ ดี่ าเนินการในนามของ 3M ด้วย โปรดดู หลักการปฏิบตั ิตามนโยบาย
หากต้องการทราบว่าบุคคลที่สามต้องปฏิบตั ิตามหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจเมื่อใด
คาแนะนาเพิ่มเติม:
•

•
•
•
•

•

ไมตรี จิตทางธุรกิจ: ตามวัตถุประสงค์ของหลักการนี้ ของขวัญ การเลี้ยงอาหาร โอกาสในการเดินทาง หรื อความบันเทิง เรี ยกรวมกันว่า
"ไมตรี จิตทางธุรกิจ" คาว่า "ของขวัญ" หมายถึง ของขวัญ ของกานัล ความเอื้อเฟื้ อ ผลประโยชน์ ส่ วนลด ข้อยกเว้น หรื อสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงิน
ทั้งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งผูร้ ับไม่ตอ้ งชาระเงินตามมูลค่าตลาด "ของขวัญ" ยังรวมถึง มื้ออาหาร เครื่ องดื่ม ความบันเทิง
และกิจกรรมสันทนาการ (ตัว๋ บัตรผ่าน ฯลฯ) บริ การ การฝึ กอบรม การขนส่ ง ส่ วนลด รายการส่ งเสริ มการขาย การพักแรม บัตรของขวัญ
หรื อรางวัลหางบัตร
ห้ามมิให้พนักงานของ 3M ให้หรื อรับไมตรี จิตทางธุรกิจที่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิของตลาดที่เหมาะสม
ของขวัญที่สงั่ ทาเป็ นจานวนมากเพื่อการใช้ส่วนตัว และติดฉลากสิ นค้าส่ งเสริ มการขายของ 3M โดยทัว่ ไป ถือเป็ นของขวัญที่เหมาะสม
บันทึกการให้และรับไมตรี จิตทางธุรกิจใด ๆ ในสมุดบัญชีและบันทึกทางการเงินของหน่วยธุรกิจอย่างถูกต้อง
บันทึกดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยธุรกิจของ 3M
ในการตัดสิ นใจว่าการให้หรื อรับของกานัลทางธุรกิจเหมาะสมหรื อไม่น้ นั พนักงานควรพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
o เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลักปฏิบตั ิสาหรับการมอบของขวัญในอุตสาหกรรมหรื อประเทศที่เกี่ยวข้อง น้ าใจทางธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่ามากแค่ไหน;
o มีขอ้ จากัดทางกฎหมายหรื อกฎระเบียบใด ๆ หรื อไม่;
o มูลค่ารวมของการให้และรับไมตรี จิตทางธุรกิจแก่และจากบุคคลหรื อองค์กรดังกล่าวในปี ปัจจุบนั ;
o ความเหมาะสมของการให้และรับไมตรี จิตทางธุรกิจเมื่อพิจารณาตาแหน่งหน้าที่ของพนักงาน 3M ที่ 3M;
o ผลกระทบของการให้และรับไมตรี จิตทางธุรกิจต่อการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจกับผูร้ ับหรื อผูใ้ ห้ และ
o บุคคลที่มีความเป็ นกลางมองว่า ไมตรี จิตทางธุรกิจนั้นมีมูลค่าและจานวนที่สมเหตุสมผล หรื อสู งเกินหรื อไม่
หลักการนี้ บงั คับใช้ในกรณี ที่มีการใช้เงินทุนหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวโดยไม่ขอเบิกชดเชยจากบริ ษทั ด้วย
เมื่อใดก็ตามที่การให้หรื อรับไมตรี จิตทางธุรกิจถูกมองว่า ดาเนินการในนามของ 3M ต้องปฏิบตั ิตามหลักการนี้
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หากพนักงานต้องการเสนอหรื อได้รับการเสนอไมตรี จิตทางธุรกิจที่อาจถูกมองว่ามีมลู ค่าสู งเกินภายใต้หลักการนี้
พนักงานต้องขออนุมตั ิล่วงหน้าจากหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องปรึ กษากับที่ปรึ กษากฎหมายที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ ายจริ ยธรรมและการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อฝ่ ายกากับดูแลการทาสัญญากับภาครัฐ
หัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสมของไมตรี จิตทางธุรกิจที่พนักงานของ 3M เสนอหรื อให้โดยบุคคลอื่น
การอนุมตั ิคูปองค่าใช้จ่ายโดยหัวหน้างาน หรื อการอนุมตั ิดว้ ยวิธีอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าผ่านการพิจารณาแล้ว
และหัวหน้างานเห็นชอบว่าไมตรี จิตทางธุรกิจที่ให้น้ นั มีความเหมาะสม
หัวหน้างานต้องมัน่ ใจว่าได้ใช้เวลาที่จาเป็ นในการทาความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับไมตรี จิตทางธุรกิจ และปฏิบตั ิตามกระบวนการอนุมตั ิทมี่ ีอยูท่ ้ งั หมด
ในหลักการนี้ คาว่า "เจ้าหน้าที่รัฐ" มีการจากัดความไว้อย่างกว้าง ๆ หมายถึงบุคคลหลายกลุ่ม ได้แก่:
o พนักงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งหรื อแต่งตั้ง;
o พรรคการเมือง;
o ผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง (แม้ว่าไม่ได้ดารงตาแหน่งในพรรคปัจจุบนั );
o พนักงานของรัฐ หรื อหน่วยงานรัฐ (ตารวจ ผูต้ รวจสอบภาษีและศุลกากร);
o อาจารย์ที่ทางานในมหาวิทยาลัยในเครื อของรัฐ;
o ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารโรงพยาบาล)
ที่ทางานในโครงการการดูแลสุ ขภาพที่สนับสนุนโดยภาครัฐหรื อรัฐบาล (เช่น วิทยาลัยการแพทย์ของรัฐ
โครงการทันตกรรมที่รัฐสนับสนุนเงินทุน);
o ผูใ้ ห้คาปรึ กษา วิทยากรหรื อที่ปรึ กษาที่ 3M ว่าจ้าง ซึ่งเป็ นพนักงานของรัฐ;
o พนักงานของรัฐที่ได้รับประโยชน์จากทุนการวิจยั ของ 3M;
o เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติองค์การการค้าโลก
องค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สภากาชาด องค์การรัฐอเมริ กนั กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก
และ
o พนักงานขององค์กรกึ่งราชการและบริ ษทั หรื อองค์กรอื่น ๆ ที่รัฐเป็ นเจ้าของหรื อควบคุมบางส่ วนหรื อทั้งหมด
ในหลักการนี้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (HCP) มีการจากัดความไว้อย่างกว้าง ๆ หมายถึง บุคคลหรื อองค์กรใด ๆ (ก)
ที่ได้รับอนุญาตหรื อได้รับใบอนุญาตในการให้บริ การหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์การดูแลสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วย หรื อ (ข) ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้อ สั่งจ่าย
สั่งซื้อ หรื อแนะนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีและบริ การ และวิธีการรักษาที่เกี่ยวข้อง ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
(HCPs) รวมถึงแพทย์ (เช่นแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์จดั ฟัน พยาบาล และเภสัชกร เป็ นต้น) หน่วยงานผูใ้ ห้บริ การ (เช่น โรงพยาบาล
ศูนย์ผ่าตัดผูป้ ่ วยนอก ร้านขายยา และผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนทาน) และเจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานที่ให้บริ การด้านการจัดซื้อ สู ตร
หรื อรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย (เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารโรงพยาบาล และตัวแทนจัดซื้อ องค์กรจัดซื้อแบบกลุ่ม องค์กรบริ การทันตกรรม)
องค์กรที่มีส่วนร่ วมอย่างกว้าง ๆ ในอุตสาหกรรมบริ การด้านการดูแลสุ ขภาพที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (HCPs) เป็ นเจ้าของ
ถือเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (HCPs) ตามวัตถุประสงค์ของคาจากัดความนี้
คาจากัดความนี้ไม่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็ นพนักงานโดยสุ จริ ตของ 3M ขณะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
ไมตรี จิตทางธุรกิจที่จดั หาให้หรื อได้รับจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข (HCP) เพิม่ ความเสี่ ยง และอาจเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย
กฎหมาย ข้อบังคับ และประมวลกฎหมายอุตสาหกรรมที่กากับควบคุมการปฏิสัมพันธ์ดา้ นการดูแลสุ ขภาพ รวมถึงการจ่ายเงินหรื อการจัดหาสิ่ งที่มีมูลค่า
เช่น ของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และความบันเทิง มีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 3M
ได้กาหนดโครงสร้างการให้คาแนะนาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่กากับควบคุมการปฏิสัมพันธ์ของเรากับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์แล
ะสาธารณสุ ข (HCPs) ทัว่ โลก คุณต้องอ่าน ทาความเข้าใจและทาความคุน้ เคยกับนโยบาย ขั้นตอนและประมวลกฎหมายทีม่ ีผลบังคับใช้
ดูนโยบายการปฏิสัมพันธ์กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
คุณต้องปรึ กษาและขอคาแนะนาจากฝ่ ายกากับการดูแลสุ ขภาพเมื่อมีคาถามเกิดขึ้น
โดยทัว่ ไป รายการอาหารและเครื่ องดื่มที่มมี ูลค่าไม่มาก เช่น น้ าอัดลม กาแฟ คุกกี้ ผลไม้ ขนมปังโรลหรื อโดนัท ทีเ่ สิ ร์ฟพร้อมอาหาร
หรื อจัดเป็ นบุฟเฟต์ที่เปิ ดให้คนจานวนมากเข้ามาทานอาหาร เป็ นไมตรี จิตทางธุรกิจที่อนุญาตให้จดั ให้แก่พนักงานของรัฐได้
หากพนักงานของรัฐต้องการขอเบิกชดเชย เราสามารถออกใบเสร็ จให้ได้ ทางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่
หรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมของหน่วยธุรกิจในการคืนเงินจากพนักงานของรัฐให้กบั 3M
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การให้หรื อรับเงินสดหรื อสิ่ งของเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกานัล หรื อคูปอง ในเกือบทุกกรณี เป็ นการละเมิดหลักการนี้
นโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิของ 3M อาจอนุญาตของขวัญดังกล่าว แต่พนักงานต้องควรปรึ กษากับที่ปรึ กษากฎหมายที่ได้รับมอบหมายของหน่วยธุรกิจ
และฝ่ ายจริ ยธรรมและการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายก่อนดาเนินการ ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ที่จากัดและกาหนดไว้โดยชัดเจน หากมีขอ้ สงสัย
เลือกวิธีที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการให้หรื อรับของขวัญดังกล่าว
ห้ามมอบหรื อรับน้ าใจทางธุรกิจที่มีมูลค่าสู งหรื อบ่อยเกินไปเมื่อพิจารณาจากธรรมเนียมปฏิบตั ิของตลาดหรื อสถานการณ์ทางธุรกิจ
ไมตรี จิตทางธุรกิจที่มีมูลค่าสู ง ในเกือบทุกกรณี เป็ นการละเมิดหลักการนี้
ห้ามให้หรื อรับไมตรี จิตทางธุรกิจที่มจี ุดมุ่งหมายหรื อแม้แต่อาจดูเหมือนไม่เหมาะสม หรื อโน้มน้าวการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับ 3M
โดยมิชอบหรื อโดยทุจริ ต สิ นบนและเงินใต้โต๊ะผิดกฎหมาย และละเมิดหลักการนี้
ห้ามเสนอไมตรี จิตทางธุรกิจที่อาจละเมิดโยบายของบริ ษทั หรื อหน่วยงานของผูร้ ับ
ห้ามให้หรื อรับความบันเทิงและกิจกรรมสันทนาการ เช่น ตัว๋ เข้าชมการแข่งขันกีฬา
หากตัวแทนของบริ ษทั ที่เสนอไมตรี จิตทางธุรกิจนั้นไม่ได้ไปกับผูร้ ับด้วย เช่น หลักการนี้ห้ามมิให้พนักงานให้ตวั๋ เข้าชมการแข่งขันกีฬามืออาชีพ 4
ใบแก่ลูกค้า หากไม่มพี นักงานของ 3M เข้าร่ วมชมการแข่งขันนั้นกับลูกค้า
ในสหรัฐอเมริ กา ข้อบังคับว่าด้วยไมตรี จิตทางธุรกิจของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น มีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานรัฐ
ห้ามเสนอหรื อให้ไมตรี จิตทางธุรกิจแก่พนักงานของรัฐในสหรัฐอเมริ กา เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดเจนภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้
หากมีคาถาม ปรึ กษาฝ่ ายกากับดูแลการทาสัญญากับภาครัฐ หรื อที่ปรึ กษากฎหมายที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยธุรกิจของคุณ นอกจากนี้
หลีกเลี่ยงการเสนอหรื อให้ไมตรี จิตทางธุรกิจแก่พนักงานหรื อตัวแทนรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตผ่านกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเชิงลึกในการต่อต้านการติดสิ นบนและการอนุมตั ิในบริ ษทั สาขาที่เกี่ยวข้อง
การเสนอหรื อให้ไมตรี จิตทางธุรกิจที่เกินกว่าข้อจากัด อาจเป็ นความผิดทางอาญา ไม่ว่าการให้ไมตรี จิตทางธุรกิจนั้นใช้เงินทุนของ 3M หรื อทุนส่ วนตัว
ห้ามให้ไมตรี จิตทางธุรกิจเพื่อเป็ นการตอบแทนการตัดสิ นใจใด ๆ ของพนักงานของรัฐ
ห้ามจัดกิจกรรมการจับฉลากหรื อ "ของแจก" อื่น ๆ
ให้กบั กลุ่มซึ่งส่ วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่สามารถยอมรับรางวัลการจับฉลากหรื อการแจกของรางวัลได้ หากมีการเสนอเป็ นของขวัญ (เช่น
การจับฉลาก iPad สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในการประชุมใหญ่ของผูบ้ ญั ชาการตารวจสากล)

การลงโทษ:
การละเมิดกฎหมายและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M ส่ งผลให้ตอ้ งรับโทษทางวินยั สู งสุ ดถึงขั้นเลิกจ้าง
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