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หลักการว่าด้วยการประสานงานกับภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนด
นโยบายสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง
คําแถลงหล ักการ:
3เอ็ม ในฐานะสมาชิกทีมีความห่วงใยต่อชุมชนของเราได ้เข ้าร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการสนับสนุนด ้านการออกกฎหมาย หรือที
เรียกว่า "การประสานงานกับภาครัฐเพือสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณะ" นอกจากนี 3เอ็ม ยังได ้เข ้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพือเลือกและ
ทํางานร่วมกับผู ้แทนทีได ้รับเลือกตังและเจ ้าหน ้าทีรัฐตามความเหมาะสม หน่วยงานทีดูแลด ้านรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม (Government Affairs)
จะเป็ นผู ้ประสานงานและกํากับดูแลการประสานงานกับภาครัฐเพือสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณะและกิจกรรมทางการเมืองของ 3เอ็ม คณะ
กรรมการด ้านกิจกรรมทางการเมืองของ 3เอ็ม (3M PAC Board) ซึงประกอบด ้วยผู ้บริหารอาวุโสของ 3เอ็ม จะทําการตรวจสอบการมีสว่ นร่วมทาง
การเมืองของ 3เอ็ม และกิจกรรมของ 3M PAC ทังนี 3M PAC คือ กองทุนทีมีความเป็ นกลางซึงได ้รับเงินสนับสนุนจากพนักงานและผู ้ถือหุ ้นของ
3เอ็ม ทีบริจาคเงินให ้ด ้วยความสมัครใจ 3M PAC ทําหน ้าทีบริจาคเงินให ้แก่รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ หรือผู ้สมัครรับเลือกตัง
ในท ้องถิน ภายในขอบเขตทีกฎหมายอนุญาต
พนักงาน 3เอ็ม จะต ้องปรึกษากับเจ ้าหน ้าทีของฝ่ ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม ก่อนทีจะว่าจ ้างบุคคลภายนอก (Lobbyist) ให ้เข ้าร่วมในการประสาน
งานกับภาครัฐเพือสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง หรือทําการติดต่อสือสารกับเจ ้าหน ้าทีของรัฐในนามของ 3เอ็ม
3เอ็ม เคารพในสิทธิของพนักงานในการเข ้าร่วมกระบวนการทางการเมืองและในการสือสารกับผู ้แทนทีได ้รับเลือกตังของตนโดยใช ้เวลาและ
ทรัพยากรของตนเอง ห ้ามใช ้ทรัพยากรและสถานทีของ 3เอ็ม เพือทํากิจกรรมส่วนบุคคล กิจกรรมทางการเมือง หรือการประสานงานกับภาครัฐเพือ
สนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ว ัตถุประสงค์:
การประสานงานกับภาครัฐเพือสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณะเป็ นหนทางทีเหมาะสมสําหรับบริษัทต่างๆ เช่น 3เอ็ม ในการให ้ความรู ้แก่ผู ้
บัญญัตก
ิ ฎหมายเกียวกับผลประโยชน์ทชอบด
ี
้วยกฎหมายของ 3เอ็ม และพนักงานของเรา แต่การติดต่อสือสารเหล่านีจะต ้องกระทําขึนและมีการ
รายงานโดยสอดคล ้องกับกฎหมายทีใช ้บังคับ
การใช ้ทรัพยากรของบริษัทเพือสร ้างอิทธิพลในกระบวนการทางการเมืองอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลอย่างเข ้มงวด เพือปกป้ องและส่งเสริมคุณธรรมใน
กระบวนการทางการเมืองของประเทศต่างๆ ทัวโลก โดยทัวไปแล ้ว กฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของมลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐ
อเมริกา และกฎหมายของประเทศและท ้องถินอืนๆ จะห ้ามไม่ให ้ใช ้ทรัพยากรขององค์กรในการสนับสนุนหรือต่อต ้านผู ้สมัครทางการเมืองหรือคณะ
อนุกรรมการทางการเมือง
ั ิ
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก และอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการปฏิบต
ตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด
คําแนะนําเพิมเติมン:
• “การประสานงานกับภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนดนโยบายสาธารณะ” หมายถึง การติดต่อสือสารกับผู ้บัญญัตก
ิ ฎหมายและเจ ้าหน้าทีอืนๆ ของร ัฐ เพือ
ช่วยในการกําหนดนโยบายเกียวกับกฎหมาย ระเบียบข ้อบังคับ และเรืองต่างๆ ซึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจและพนักงานของเรา ในประเทศสหร ัฐอเมริกา พนักงาน
ของ 3เอ็ม และบุคคลอืนทีดําเนิ นงานในนามของ 3เอ็ม จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายเกียวกับการประสานงานกับภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนดนโยบาย
สาธารณะของร ัฐบาลกลาง มลรัฐ และท ้องถิน กฎหมายเกียวกับการประสานงานกับภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนดนโยบายสาธารณะจะแตกต่างกันไปขึนอยู่
กับระดับของร ัฐบาลและหน่ วยงานของร ัฐบาล ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหร ัฐอเมริกา กฎหมายเกียวกับการประสานงานกับภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนด
นโยบายสาธารณะของแต่ละมลร ัฐจะแตกต่างกันและเปลียนแปลงบ่อยครงั ในบางมลร ัฐ กิจกรรมการจําหน่ ายแบบดังเดิมอาจถือเป็ นการประสานงานกับภาครัฐ
เพือสนับสนุ นการกําหนดนโยบายสาธารณะ และต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบเกียวกับการขึนทะเบียนและการรายงาน กรุณาติดต่อฝ่ ายร ัฐกิจสัมพันธ ์ของ 3เอ็ม
เพือร ับคําแนะนํ าเพิมเติม ทังนี เพือให ้แน่ ใจว่า 3เอ็ม ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายเกียวกับการขึนทะเบียนและการรายงานซึงอาจจะมีใช ้บังคับนัน ให ้พนักงานทุกคน
ปรึกษากับฝ่ ายร ัฐกิจสัมพันธ ์และเจ ้าหน้าทีกฎหมายของ 3เอ็ม ก่อนทีจะติดต่อกับผูแ้ ทนทีได ้ร ับเลือกตังหรือเจ ้าหน้าทีร ัฐ เพือทีจะพิจารณาว่าการติดต่อนัน
เข ้าข่ายเป็ นการประสานงานกับภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนดนโยบายสาธารณะหรือไม่ และจําเป็ นต ้องทําการขึนทะเบียน รายงาน และกระทําการอืนใดหรือ
ไม่
• การว่าจ ้างบุคคลภายนอกเป็ น Lobbyist หรือเป็ นทีปรึกษาด ้านร ัฐกิจสัมพันธ ์ จะต ้องได ้ร ับการพิจารณาและได ้ร ับความเห็นชอบจากรองกรรมการผู ้จัดการ
ใหญ่ด ้านร ัฐกิจสัมพันธ ์ของ 3เอ็ม เสียก่อน และจะต ้องจัดทําเป็ นสัญญาทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร โดยต ้องกําหนดให ้บุคคลดังกล่าวปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายเกียวกับ
การขึนทะเบียนและการรายงานทีใช ้บังคับทังหมดรวมทังหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดําเนิ นการร่วมกับฝ่ ายจัดซือและฝ่ ายร ัฐกิจสัมพันธ ์
ของ 3เอ็ม เพือจัดทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทีเหมาะสม ฝ่ ายกฎหมายของ 3เอ็ม มีหน้าทีร ับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมเกียวกับการประสานงานกับ
ภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนดนโยบายสาธารณะและค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้อง
• 3เอ็ม ไม่อนุ ญาตให ้พนักงานแจกจ่ายเอกสารรณรงค ์หาเสียง เชิญชวนให ้บริจาคเงินแก่โครงการรณรงค ์หาเสียง หรือเข ้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอืนๆ ใน
ระหว่างชวโมงทํ
ั
างานทีได ้ร ับค่าจ ้าง ยกเว ้นในกรณี ทได
ี ้ร ับอนุ ญาตล่วงหน้าจาก 3M PAC Board
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• ฝ่ ายร ัฐกิจสัมพันธ ์ของ 3เอ็ม อาจเชิญผู ้ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองหรือผูส้ มัครร ับเลือกตังมาเยือนอาคารสถานทีของ 3เอ็ม และกล่าวปราศร ัยกับพนักงาน
ของ 3เอ็ม ตามทีกฎหมายอนุ ญาต พนักงานของ 3เอ็ม ทุกคนจะต ้องไม่ถก
ู บังคับให ้เข ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 3เอ็ม อาจปฏิเสธหรือจํากัดการปรากฏตัวของผู ้
สมัครทางการเมืองภายในสถานทีของ 3เอ็ม ตามทีกฎหมายอนุ ญาต ห ้ามมิให ้ผูส้ มัครทางการเมืองคนใดแจกเอกสาร ช ักชวนให ้บริจาคเงิน หรือกล่าวปราศร ัย
กับพนักงานในอาคารสถานทีของ 3เอ็ม ยกเว ้นในกรณี ทได
ี ้ร ับอนุ ญาตจากฝ่ ายร ัฐกิจสัมพันธ ์ของ 3เอ็ม ล่วงหน้าอย่างช ัดแจ ้ง
• 3M PAC คือกองทุนทีมีความเป็ นกลางซึงทําหน้าทีบริจาคเงินแก่ร ัฐบาลกลางของประเทศสหร ัฐอเมริกา มลร ัฐ และผูส้ มัครร ับเลือกตังในท ้องถิน พรรคการ
เมือง และคณะอนุ กรรมการทางการเมือง 3เอ็ม ได ้จัดตัง 3M PAC Board เพือตรวจสอบการมีสว่ นร่วมของ 3เอ็ม และ 3M PAC ในการรณรงค ์ทางการ
เมือง พรรคการเมือง หรือคณะอนุ กรรมการทางการเมืองอืนๆ ในประเทศสหร ัฐอเมริกา ประธานของ 3M PAC Board คือ ผู ้บริหารอาวุโสของ 3เอ็ม ซึง
รายงานตรงต่อประธานเจ ้าหน้าทีบริหารของ 3เอ็ม นอกจากนี 3M PAC Board ยังต ้องรายงานกิจกรรมและการบริจาคเงินทางการเมืองของ 3เอ็ม ต่อ
คณะอนุ กรรมการด ้านการดําเนิ นงานของ 3เอ็ม (Corporate Operations Committee) และคณะอนุ กรรมการด ้านการเสนอชือบุคคลทีควรได ้ร ับ
แต่งตังให ้เป็ นผูบ้ ริหารและกํากับดูแลทีอยู่ภายใต ้คณะกรรมการ (Nominating and Governance Committee) ของ 3เอ็ม ด ้วย พนักงานและผูถ้ อื
ิ ธิบริจาคเงินให ้แก่ 3M PAC ได ้ตามความสมัครใจ และอาจได ้ร ับการขอให ้บริจาคเงินให ้แก่ 3M PAC ตามทีกฎหมายของประเทศสหร ัฐ
หุ ้นของ 3เอ็ม มีสท
อเมริกาอนุ ญาต โดยพนักงานอาจปฏิเสธการบริจาคเงินให ้แก่ 3M PAC โดยไม่ต ้องกลัวว่าจะถูกแก ้แค ้น 3เอ็ม จะไม่ชดใช ้เงินคืนให ้แก่บค
ุ คลใดๆ ทีได ้บริจาค
เงินให ้กับ 3M PAC หรือบริจาคเงินเพือวัตถุประสงค ์ทางการเมืองใดๆ การบีบบังคับให ้พนักงานคนใดบริจาคเงินให ้แก่ 3M PAC หรือทําการบริจาคเงินเพือ
วัตถุประสงค ์ทางการเมืองนันเป็ นการดําเนิ นการทีไม่ชอบด ้วยกฎหมาย
การลงโทษ:
การฝ่ าฝื นกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย
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