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หลักการว่าด้วยการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน การเก็บร ักษา
เอกสาร และการตรวจสอบ
คําแถลงหล ักการ：
พนักงานของ 3เอ็ม และบุคคลภายนอกทีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการนีมีหน ้าทีและความรับผิดชอบในการรักษาความถูกต ้องสมบูรณ์ของรายงานทาง
การเงินของ 3เอ็ม พนักงานของ 3เอ็ม จะต ้อง (1) ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบันทึกทีตนสร ้างขึนและใช ้งานสะท ้อนลักษณะทีแท ้จริงของธุรกรรมต่างๆ
ิ ามขันตอนการปฏิบต
ั งิ านสําหรับการตรวจสอบและอนุมต
ั ค
ิ า่ ใช ้จ่าย และ (3) ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดเกียวกับการควบคุมภาย
ของ 3เอ็ม (2) ปฏิบัตต
ในและการเก็บรักษาเอกสาร
พนักงานต ้องรับผิดชอบในความถูกต ้อง ความครบถ ้วน และความเป็ นปั จจุบันของข ้อมูลทางการเงินทีเกิดขึนและทีได ้คาดการณ์ไว ้ รวมทังการปฏิบต
ั ิ
ตามข ้อกําหนดของหลักการนีทีใช ้บังคับกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมและขันตอนปฏิบัตส
ิ ําหรับการเปิ ดเผยข ้อมูล การเก็บรักษาเอกสาร
และการตรวจสอบ 3เอ็ม จะตรวจสอบการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดเหล่านีผ่านการตรวจสอบภายในและผู ้ตรวจสอบภายนอกทีดําเนินงานอย่างอิสระและ
โดยการตรวจสอบความถูกต ้องในการบริหารจัดการและการรายงานทางการเงิน พนักงานจะต ้องให ้ความร่วมมืออย่างเต็มทีและให ้ข ้อมูลทีครบถ ้วน
สมบูรณ์เมือฝ่ ายตรวจสอบองค์กรของ 3เอ็ม ผู ้ตรวจสอบภายนอกทีดําเนินงานอย่างอิสระของ 3เอ็ม ฝ่ ายรักษาความปลอดภัยของ 3เอ็ม หรือฝ่ าย
กฎหมายของ 3เอ็ม รวมทังฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม ร ้องขอ
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศสหรัฐ
เนืองจาก 3เอ็ม เป็ นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา พนักงานของ 3เอ็ม ในทุกๆ ประเทศจึงต ้องปฏิบัตต
อเมริกาทีใช ้บังคับกับความถูกต ้องของบันทึกทางธุรกิจ
ในฐานะบริษัทมหาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาทีมีหุ ้นซือขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ 3เอ็ม จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดของกฎหมาย SarbanesOxley Act (SOX)
ี ้รับการยอมรับโดยทัวไป และ
ผู ้บริหารของ 3เอ็ม มีหน ้าทีจัดเตรียมงบการเงินรวมประจําปี และประจําไตรมาสทีถูกต ้องสมบูรณ์ตามหลักการบัญชีทได
ดูแลการปฏิบัตต
ิ ามหลักการบัญชีและการรายงานทางการเงินทีเหมาะสม รวมทังนโยบายและมาตรการควบคุมภายในทีออกแบบมาเพือรับประกัน
การปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐาน กฎหมาย และข ้อบังคับทางบัญชี
ิ ามนโยบายสากลด ้านการจัดซือจัดจ ้างของ 3เอ็ม
บริษัทคาดหวังให ้ทุกคนปฏิบต
ั ต
ว ัตถุประสงค์：
3เอ็ม จัดทําบันทึกทางธุรกิจและบันทึกทางการเงินจํานวนมากทุกวัน รวมถึงคําสังซือ สัญญา บันทึกด ้านการผลิต รายงานค่าใช ้จ่าย ใบกํากับสินค ้า
ข ้อมูลด ้านการผลิตและการทดลองในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร รายงานทีต ้องจัดทําตามกฎหมายเพือยืนแก่หน่วยงานของรัฐ อีเมล บันทึกการทํางาน บันทึก
การใช ้โทรศัพท์ และอืนๆ อีกมากมาย บันทึกทางธุรกิจและรายงานทางการเงินของ 3เอ็ม จะต ้องถูกต ้องและสอดคล ้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ว่าด ้วยการรายงานทางการเงินทัวโลก การไม่จัดทําหรือไม่ดแ
ู ลรักษาบันทึกทางธุรกิจหรือบันทึกทางการเงินทีถูกต ้องสมบูรณ์อาจทําให ้ 3เอ็ม มี
ความความเสียงทางกฎหมายและธุรกิจ บันทึกข ้อมูลทีถูกต ้องและเป็ นความจริงมีความสําคัญอย่างยิงยวดต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างถูกต ้อง
และการยึดมันในคุณธรรมเมือต ้องขอคืนภาษี เปิ ดเผยข ้อมูลทางการเงินตามทีรัฐบาลกําหนด รวมถึงรายงานทางการเงินอืนๆ ผู ้บริหารของ 3เอ็ม
คณะกรรมการบริษัท ผู ้ถือหุ ้น สถาบันทางการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ และรัฐบาลทัวโลกล ้วนต ้องใช ้บันทึกทางการเงินทีถูกต ้องของ
เรา
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก และอาจบังคับใช ้กับบุคคลทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วยการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด
คําแนะนําเพิมเติม：
โปรดดูขนตอนการปฏิ
ั
บัตอ
ิ ย่างละเอียดและข ้อกําหนดเกียวกับกิจกรรมทางการเงินในมาตรฐานทางการเงินสากลของ 3เอ็ม และติดต่อเจ ้าหน ้าที
ฝ่ ายการเงินของ 3เอ็ม ทีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่าน
การควบคุมภายใน
• ดูแลร ักษาและลงบันทึกและงบัญชีของธุรกรรมทางธุรกิจ สินทร ัพย ์ และเงินทุน และหนี สินทังหมดของบริษท
ั อย่างถูกต ้อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบน
ั
ั ค
ิ า่ ใช ้จ่ายเพือนํ าไปใช ้ในวัตถุประสงค ์ทางธุรกิจทีถูกต ้องตามกฎหมายเท่านัน
• หากพนักงานต ้องการขออนุ มต
ั ค
ิ า่ ใช ้จ่ายจากผู ้บังคับบัญชา จะต ้องขออนุ มต
และต ้องมอบเอกสารทังหมดทีถูกต ้องและสมบูรณ์ด ้วย
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• พนักงานทีมีอาํ นาจอนุ มต
ั ค
ิ ่าใช ้จ่ายจะต ้องใช ้อํานาจของตนหลังจากพิจารณาแล ้วว่าค่าใช ้จ่ายนันถูกต ้องตามนโยบายขององค ์กรหรือไม่ และต ้องใช ้อํานาจ
อนุ มต
ั น
ิ ันอย่างจริงจัง ในบางสถานการณ์ พนักงานอาจมอบหมายให ้บุคคลอืนเป็ นผู ้อนุ มต
ั ค
ิ า่ ใช ้จ่ายแทน แต่พนักงานยังคงเป็ นผู ้ร ับผิดชอบการใช ้อํานาจดัง
กล่าวในขันสูงสุด การมอบหมายอํานาจจะต ้องให ้คําแนะนํ าทีช ัดเจนและควบคุมดูแลอย่างต่อเนื อง
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการควบคุมและขันตอนการปฏิบต
ั งิ านสําหร ับการเปิ ดเผยข ้อมูล เพือให ้แน่ ใจว่าข ้อมูลสําคัญได ้ร ับการบันทึก ประมวลผล สรุป และรายงานให ้
พนักงานทีเกียวข ้องในฝ่ ายบัญชีและ/หรือฝ่ ายตรวจสอบองค ์กรทีเซนต ์ปอลทราบ เพือทําการประเมินความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข ้อมูลเกียวกับการพัฒนา
ความเสียง และข ้อมูลสําคัญอืนๆ เกียวกับธุรกิจของ 3เอ็ม
• ใช ้ทร ัพยากรของบริษท
ั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ปกป้ องทรัพย ์สินทางกายภาพและทางการเงิน ข ้อมูล และสินทร ัพย ์อืนๆ ของบริษท
ั
• เบิกเงินคืนเฉพาะรายการค่าใช ้จ่ายทีใช ้ไปเพือประโยชน์ของ 3เอ็ม เท่านัน
• ห ้ามเลียงขันตอนการตรวจสอบและอนุ มต
ั ิ
การรายงานทางการเงิน
• ให ้ข ้อมูลทางการเงินและข ้อมูลอืนๆ ทีครบถ ้วน ตรงไปตรงมา ถูกต ้อง เป็ นปัจจุบน
ั และเข ้าใจง่ายในรายงานของบริษท
ั และในการสือสารอืนๆ ทีท่านทราบว่า
อาจถูกนํ าไปอ ้างถึงในข่าวประชาสัมพันธ ์หรือเอกสารทีต ้องยืนหรือส่งให ้คณะกรรมการกํากับดูแลหลักทร ัพย ์และตลาดหลักทร ัพย ์ หน่ วยงานอืนๆ ของร ัฐบาล
หรือองค ์กรกํากับดูแลตนเอง
• ลงรายการค่าใช ้จ่ายและรายได ้ในรอบบัญชีทถู
ี กต ้องโดยใช ้เกณฑ ์ค ้างร ับค ้างจ่ายตามความจําเป็ น
• ห ้ามใช ้เงินทุนหรือทร ัพย ์สินของ 3เอ็ม เพือวัตถุประสงค ์ทีไม่ชอบด ้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือผิดหลักจริยธรรม
• หลีกเลียงการรายงานทางการเงินทีไม่ตรงกับผลดําเนิ นงานทีแท ้จริง
• ห ้ามจัดทําหรือส่งมอบบันทึกทางการเงินทีไม่ถก
ู ต ้อง เช่น รายงานค่าเดินทางและค่ากินอยู่เกินจริง หรือตารางเวลาหรือใบกํากับสินค ้าทีไม่ถก
ู ต ้อง
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดเกียวกับการร ับรู ้รายได ้ของ 3เอ็ม เสมอ
• ห ้ามอธิบายวัตถุประสงค ์ของค่าใช ้จ่ายผิดไปจากความจริง
การเก็บรักษาเอกสาร
• เก็บร ักษาบันทึก อีเมล เอกสารอืนๆ และไฟล ์อิเล็กทรอนิ กส ์ตามนโยบายการเก็บร ักษาเอกสารของ 3เอ็ม หรือกฎหมายทีเกียวข ้อง โดยให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อ
กําหนดทีให ้เก็บร ักษาเอกสารนานกว่า พนักงานทีทราบข ้อมูลเกียวกับคดีความหรือการสืบสวนทีเกิดขึนหรืออาจจะเกิดขึน โดยคดีความและการสืบสวนดัง
ั หรืองานของตน จะต ้องดําเนิ นการเก็บร ักษาบันทึกทังหมดทีอาจเกียวข ้องกับคดีความนันทันทีและแจ ้งให ้เจ ้าหน้าทีกฎหมายของ 3เอ็ม
กล่าวเกียวข ้องกับบริษท
ทราบทันที
การร่วมมือกับผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้ตรวจสอบภายนอก
• ให ้ความร่วมมือกับผู ้ตรวจสอบภายในของ 3เอ็ม และผู ้ตรวจสอบบัญชีอส
ิ ระของ 3เอ็ม อย่างเต็มที พร ้อมทังจัดส่งข ้อมูลทีถูกต ้องสมบูรณ์ให ้แก่บค
ุ คลเหล่านี
ขันตอนการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดการข ้อร ้องเรียนด ้านบัญชีหรือการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดกระบวนการร ับ เก็บร ักษา และจัดการข ้อร ้องเรียนด ้านบัญชี การควบคุมบัญชีภายใน การรายงานทางการเงินในประเทศส่วน
ใหญ่ในโลก และการตรวจสอบ รวมถึงการยืนข ้อร ้องเรียนในทางลับโดยไม่เปิ ดเผยชือ พนักงานอาจรายงานข ้อร ้องเรียน รวมถึงการแจ ้งข ้อร ้องเรียนโดยไม่เปิ ด
เผยชือได ้ โดยโทรศัพท ์ไปทีหมายเลข 1-800-243-0857 หรือส่งจดหมายไปที 3M General Auditor, 3M Corporate Auditing
Department, 3M Center 224-06-N-11, St. Paul, MN 55144-1000 นอกจากนี พนักงานอาจรายงานข ้อร ้องเรียนโดยเข ้าไปที 3MEthics.com และอาจเลือกไม่เปิ ดเผยตัวตนหากต ้องการ พนักงานสามารถศึกษาข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับทางเลือกในการรายงานโดยไม่เปิ ดเผยตัวตนได ้ใน
หมวด "การรายงานความกังวลหรือถามคําถาม" บนเว็บไซต ์ของฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การรายงานทังหมดจะได ้
ร ับการตรวจสอบและมีการสืบสวนตามความจําเป็ น การดําเนิ นการแก ้ไขจะทําเมือข ้อร ้องเรียนได ้ร ับการร ับรองแล ้ว
ั
• 3เอ็ม ห ้ามมิให ้ผู ้ใดตอบโต ้เอาคืนกับผู ้ทีรายงานความกังวลเกียวกับการประกอบธุรกิจด ้วยความสุจริตใจหรือให ้ความร่วมมือในการสืบสวนของบริษท
การลงโทษ：
บันทึกทางธุรกิจและรายงานทางการเงินของ 3เอ็ม จะต ้องถูกต ้องและสอดคล ้องกับกฎหมายและข ้อบังคับว่าด ้วยการรายงานทางการเงินสากล การ
ไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเหล่านีอาจส่งผลให ้ 3เอ็ม และท่านต ้องโทษทางแพ่งและทางอาญา ธุรกิจหยุดชะงักอย่างหนัก และอาจทําให ้ชือเสียงของ
3เอ็ม เกิดความเสียหาย การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดและรวมถึงการให ้ออกจากงาน
ด ้วย
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