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หลักการว่าด้วยการซือขายหลักทร ัพย ์และข้อมู ลวงใน
คําแถลงหล ักการ：
ระหว่างทีทํางานให ้กับ 3เอ็ม พนักงานอาจทราบข ้อมูลของ 3เอ็ม หรือข ้อมูลของบริษัทอืนๆ ทีไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน การใช ้หรือการเปิ ดเผย
ข ้อมูลทียังไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือ "ข ้อมูลวงใน" เกียวกับ 3เอ็ม หรือบริษัทอืนๆ เพือประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อย่างอืนของ
พนักงานเอง ไม่เพียงเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของ 3เอ็ม เท่านัน แต่ยังขัดต่อกฎหมายในหลายๆ ประเทศที 3เอ็ม เข ้าไปประกอบธุรกิจ กฎหมายดัง
กล่าวกําหนดว่า หากบุคคลใดครอบครองข ้อมูล "สําคัญ" เกียวกับ โดยทีข ้อมูลดังกล่าวเป็ นข ้อมูลทียังไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ การนํ าข ้อมูล
เหล่านันมาซือขายหุ ้นหรือหลักทรัพย์อนของบริ
ื
ษัท หรือเปิ ดเผยข ้อมูลเหล่านันต่อบุคคลอืนๆ ทีอาจทําการซือขายหลักทรัพย์ ถือเป็ นการกระทําที
ผิดกฎหมาย การฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให ้ผู ้กระทําความผิดต ้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญา
การซือขายหลักทรัพย์ด ้วยข ้อมูลวงในนัน ผิดกฎหมายและเป็ นการกระทําต ้องห ้าม พนักงานและบุคคลอืนทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม จะต ้อง
(1) ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยการซือขายหลักทรัพย์และการซือขายหลักทรัพย์โดยใช ้ข ้อมูลวงใน และ (2) ไม่เปิ ดเผยข ้อมูลสําคัญ ซึงยังไม่ได ้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือซือขายหลักทรัพย์ (เช่น หุ ้น ตราสารทีให ้สิทธิแก่ผู ้ซือในการซือหรือขายสินทรัพย์อ ้างอิงในอนาคต (Options) สิทธิใน
การขาย หรือสิทธิในการซือหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์อนใด)
ื
ของ 3เอ็ม หรือบริษัทอืนโดยทีทราบข ้อมูลสําคัญเกียวกับ 3เอ็ม หรือบริษัทดัง
กล่าวซึงยังไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี ผู ้บริหารระดับสูงของ 3เอ็ม จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะจํากัดความสามารถของผู ้บริหารระดับสูงในการซือขายหลักทรัพย์ของ 3เอ็ม
ว ัตถุประสงค์：
หลักการนีเป็ นหลักประกันว่า 3เอ็ม จะปฏิบัตต
ิ ามกฏหมายการซือขายหลักทรัพย์และการซือขายหลักทรัพย์โดยใช ้ข ้อมูลวงในทุกฉบับทัวโลก การ
ไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเหล่านีอาจส่งผลให ้ 3เอ็ม และพนักงานต ้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญา ธุรกิจหยุดชะงักอย่างหนัก และอาจทําให ้ชือ
เสียงของ 3เอ็ม เกิดความเสียหาย
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก รวมทังบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย
คําแนะนําเพิมเติม：
• ข ้อมูลสําคัญทีไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ คือ ข ้อมูลทีบุคคลทัวไปไม่สามารถเข ้าถึงได ้และอาจเป็ นข ้อมูลทีอาจทําให ้นักลงทุนซือ ขาย หรือถือหลักทร ัพย ์
ตัวอย่างได ้แก่ ข ้อมูลทีไม่ได ้ประกาศต่อสาธารณะดังต่อไปนี
• ผลประกอบการทางการเงินของบริษท
ั หรือหน่ วยธุรกิจ
• กําไรต่อหุ ้น
• การดําเนิ นงานเกียวกับเงินปันผล
• การควบรวมกิจการ การซือกิจการ การขายกิจการ การร่วมทุน
• คดีความสําคัญหรือการสืบสวนโดยภาคร ัฐ
• การเปลียนแปลงในฝ่ ายบริหารทีมีความสําคัญ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ใหม่หรือความก ้าวหน้าในการวิจยั ทีมีความสําคัญ
• ข ้อมูลต่างๆ จะถือว่าเป็ นข ้อมูลทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข ้อมูลเหล่านันต่อผูล้ งทุนผ่านช่องทางบริการข่าว เช่น การบริการข่าวของ
ดาวน์โจนส ์ (Dow Jones News Services) และเวลาได ้ผ่านไปพอสมควรทีข ้อมูลดังกล่าวจะได ้ส่งผ่านไปยังตลาดซือขายหลักทร ัพย ์ ซึงตามปกติจะใช ้
เวลา 3 วันทําการของตลาดหลักทร ัพย ์นับจากวันเผยแพร่ข ้อมูล
ั ใดๆ ในขณะทีครอบครองข ้อมูลสําคัญทีไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับบริษท
ั นัน
• ห ้ามซือหรือขายหุ ้น หรือหลักทร ัพย ์อืนๆ ของบริษท
• ห ้ามนํ าข ้อมูลสําคัญทียังไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับบริษท
ั หนึ งไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอืนๆ รวมถึงสมาชิกในครอบคร ัว เพือนหรือเพือนร่วมงาน หากบุคคล
เหล่านันอาจนํ าข ้อมูลดังกล่าวไปใช ้เพือแสวงหากําไรจากการซือขายหลักทร ัพย ์ของบริษท
ั นัน ถึงแม ้ว่าท่านจะไม่ได ้ร ับประโยชน์ทางการเงินจากการทําเช่นนี ก็
ตาม
• ห ้ามแนะนํ าหรือเชิญชวนให ้บุคคลอืน ซือ ขาย หรือถือ หุ ้นหรือหลักทร ัพย ์ประเภทอืนๆ ของบริษท
ั ใดๆ ในขณะทีท่านครอบครองข ้อมูลสําคัญทีไม่ได ้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะของบริษท
ั ดังกล่าว
• ห ้ามมอบสิทธิในการเข ้าถึงข ้อมูลสําคัญทีไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหากการมอบสิทธิดงั กล่าวขัดต่อหลักความจําเป็ นทีต ้องรู ้อย่างอย่างแท ้จริง
• อาจจะไม่ช ัดเจนว่าข ้อมูลบางอย่างเป็ นข ้อมูล "สําคัญ" หรือไม่ ดังนัน ให ้ขอคําแนะนํ าจากเจ ้าหน้าทีกฎหมายทีร ับผิดชอบหน่ วยธุรกิจของท่านเสมอ หรือ
เลือกทางทีปลอดภัยไว ้ก่อน กล่าวคือ ไม่แบ่งปันข ้อมูลกับบุคคลอืนหากท่านคิดว่าข ้อมูลนันอาจเป็ นข ้อมูลสําคัญ และไม่ซอหรื
ื อขายหุ ้นหากท่านทราบ
ข ้อมูลบางอย่างทีท่านได ้ร ับทราบมาอาจเป็ นข ้อมูลสําคัญทีไม่ได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
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การลงโทษ：
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายหลักทรัพย์และการซือขายหลักทรัพย์โดยใช ้ข ้อมูลวงในอาจส่งผลให ้ 3เอ็ม และพนักงานต ้องรับโทษทางแพ่งและทาง
อาญา ซึงรวมถึงโทษจําคุก ธุรกิจหยุดชะงักอย่างหนัก และอาจทําให ้ชือเสียงของ 3เอ็ม เกิดความเสียหายได ้ การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย
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