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i

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความซ่ือสตัยสุ์จริตและนโยบายของเรา 
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codeofconduct.upm.com
หรือเว็บไซตอ์งคก์ร UPM ที 

upm.com/codeofconduct
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เพ่ือนร่วมงานท่ีรกัทุกท่าน

หลกัจริยธรรมของ UPM คือเข็มทิศสำาหรบัพนกังาน UPM 
ทุกคนในการรกัษามาตรฐานของความซ่ือสตัย ์ไวใ้นระดบั
สูง การทำาความเขา้ใจหลกัจริยธรรมและวิธีการนำามาใช้ใน
การทำางานประจำาวนัของเรา มีความสำาคญัสำาหรบัเราทุก
คน พรอ้มดว้ยค่านิยมของเราซ่ึงไดแ้ก่ ความเช่ือถือและ
ไดร้บัความเช่ือถือ ประสบความสำาเร็จร่วมกนั ปรบัเปล่ียน
ใหม่อย่างกลา้หาญ จะนำาทางเราในเสน้ทางสู่อนาคตท่ีไม่
ตอ้งพึ่งพาฟอสซิล

หลกัจริยธรรมของเราสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเคารพต่อ
ผูค้น ส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางปฏิบติัทางธุรกิจท่ีเป็นไป
ตามหลกัจริยธรรม เราสามารถแสดงออกถงึความเคารพ
นีด้ว้ยการกระทำาของเรา การกระทำาเหล่านีส้รา้งความ 
เช่ือถือและความผูกพนัทัง้ในและนอกบริษทั ทำาให ้UPM 
เป็นนายจา้ง คู่คา้ ซพัพลายเออร ์และลูกคา้ท่ีเช่ือถือได้

หลกัสำาคญัของวฒันธรรมในเร่ืองคุณธรรมของเรา คือ
พนกังานของเรารูส้กึสบายใจท่ีจะพูดถงึความกงัวลของ
พวกเขา ซ่ึงช่วยใหเ้ราดำาเนินการอย่างเหมาะสม เรามี
ความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งบรรยากาศการทำางานท่ีทุกความคิด
เห็นจะไดร้บัการรบัฟัง พูดออกมา รบัฟังผูอ่ื้น และลงมือ
ปฏิบติั!  

การเลือกของเราก่อใหเ้กิดความแตกต่าง!
 
ขอแสดงความนบัถือ

Jussi Pesonen 
ประธานบริษทัและ  CEO
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พนัธสญัญาในดา้น 
คุณธรรมของเรา

1

ค่านิยมของ UPM

ความเช่ือถือและ 
ไดร้บัความเช่ือถือ

ประสบความ 
สำาเร็จร่วมกนั

ปรบัเปล่ียนใหม่ 
อย่างกลา้หาญ

ความรบัผิดชอบเป็นส่วนสำาคญั
ของกลยุทธ ์Biofore ของเรา 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต คือ พืน้ฐาน
การดำาเนินธุรกิจและช่วยสรา้ง
รากฐานของความสำาเร็จ และ
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของเรา 
หลกัจริยธรรมของ UPM กำาหนด
มาตรฐานท่ีเราทุกคน นำามาปฏิบติั
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของเรา
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พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา คุณธรรมทางธุรกิจ ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เรายดึม ั่นในความซ่ือสตัยสุ์จริตและปฏิบติัตามกฎหมาย
เรายดึมั่นในความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ ์สถานท่ี หรือมีบุคคล
ใดเก่ียวขอ้งก็ตาม ความซ่ือสตัยสุ์จริตมีผลต่อทัง้ส่ิงท่ีเรากระทำาและวิธีการ
ท่ีเรากระทำาส่ิงนัน้ เราปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในทุกประเทศท่ีเรา
ดำาเนินธุรกิจ โดยเป็นส่วนหน่ึงของคำามั่นต่อความซ่ือสตัยสุ์จริตและการปฏิบติั
ท่ีมีความรบัผิดชอบของเรา

การเลือกทางเลือกท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหเ้ราปกป้องค่านิยมท่ีสรา้งขึน้ใน UPM ได้
ทุกวนั การดำาเนินการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตสรา้งช่ือเสียงของเราในฐานะท่ี
เป็นคู่คา้ ซพัพลายเออร ์ลูกคา้ และนายจา้งท่ีไดร้บัความไวว้างใจ

หลกัจริยธรรม คือ มาตรฐานท่ีเราถือปฏิบติัร่วมกนั
หลกัจริยธรรมของเรากำาหนดหลกัการท่ีช่วยเราในการตดัสินใจอย่างมี
จริยธรรม เราทุกคนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบและยดึมั่นในการปฏิบติัตามหลกั
จริยธรรมของเรา และเราเขา้ใจว่าเพราะเหตุใดการปฏิบติัดงักล่าวจงึมีความ
สำาคญั

หลกัจริยธรรมของ UPM มีผลบงัคบัใชก้บัพนกังานของ UPM ทุกคนทั่วโลก 
โดยเป็นรากฐานของโปรแกรม นโยบาย และขัน้ตอนดา้นความรบัผิดชอบของ
องคก์รและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ซ่ึงจะกล่าวถงึโดยละเอียดย่ิงขึน้ในหวัขอ้
ท่ีอธิบายอยู่ในหลกัจริยธรรมฉบบันี ้นอกจากนี ้เรายงัดูแลรกัษาระบบท่ีระบุ
วิธีการตรวจจบัความเส่ียงในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ วิธีการตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านี ้และวิธีการควบคุมและตรวจสอบความเส่ียง

เราส่ือสารอย่างต่อเน่ืองถงึความสำาคญัของการปฏิบติัตามกฎระเบียบกบั
พนกังานของเราและบุคคลอ่ืนท่ีเป็นตวัแทนของ UPM โดยเราจดัใหมี้การฝึก
อบรมแก่พนกังานของเราเก่ียวกบัหลกัจริยธรรม

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ
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พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา คุณธรรมทางธุรกิจ



เม่ือคุณไม่แน่ใจว่าจะตอ้งทำาอย่างไร  

ใหน้กึถงึการดำาเนินการตามแผนและถามตวัคุณเองดูว่า

หากมีขอ้ใดท่ีตอบว่า ไม่ ควรหยุดและขอความช่วยเหลือเพ่ือหา
หนทางท่ีถูกตอ้ง

ในฐานะพนกังาน UPM คาดหวงัใหเ้รา  

 อ่าน สามารถสอบถามหากเราไม่เขา้ใจ และใหป้ฏิบติัตามหลกัจริยธรรม
ของเรา

 
 กลา้พูด และแจง้ขอ้กงัวล หากสงสยัว่ามีการประพฤติผิด
 
 ขอคำาแนะนำาจากผูจ้ดัการหรือฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของ UPM เม่ือไม่แน่ใจว่าส่ิงใดคือส่ิงท่ีถูกตอ้งควรทำา

นอกจากนี ้UPM คาดหวงัใหผู้จ้ดัการ  
 
 เป็นผูน้ำาโดยเป็นตวัอย่าง
 
 ส่ือสารถงึหลกัจริยธรรม รวมทัง้นโยบายและขัน้ตอนอ่ืนๆ ของบริษทัแก่

ทีมของตนเป็นประจำา และใชเ้วลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการนำา
นโยบายและขัน้ตอนของบริษทัมาปฏิบติัในทีม

 ใหส้มาชิกในทีมรบัผิดชอบการกระทำาของตน รวมถงึยกย่องชมเชย
พฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างรวมทัง้สมาชิกในทีมท่ีเสนอความคิดและแจง้ขอ้
กงัวลของตน

 ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสมาชิกในทีมรูส้กึปลอดภยัและมั่นใจท่ีจะ
รายงานขอ้กงัวลของตนและไม่ยินยอมใหมี้การตอบโต้

 รบัฟังขอ้กงัวลของสมาชิกในทีมและยกระดบัการจดัการการกระทำาท่ี
สงสยัว่าอาจเป็นการประพฤติผิด 

 กำากบัดูแลและสนบัสนุนทีมใหบ้รรลุความคาดหวงัท่ีระบุไวข้า้งตน้

?

การดำาเนินการนัน้
สอดคลอ้งกบัหลกั 

จริยธรรมของเราหรือไม่

คุณอยากอ่านขอ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองนีใ้น 
โซเชียลมีเดียหรือ

หนงัสือพิมพห์รือไม่

การดำาเนินการนัน้ 
ถูกตอ้งตาม 

กฎหมายหรือไม่

การดำาเนินการนัน้ 
เป็นไปตามหลกั 
จริยธรรมหรือไม่
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UPM ตระหนกัถงึและพยายามส่งเสริม
- เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ โดยเรานำามา

ใชเ้ป็นแนวทางในการทำางานเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนและการปรบัปรุง
การดำาเนินงานของเราอย่างต่อเน่ือง

- หลกัปฏิบติัสิบประการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม และ
การต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น

- แนวทางปฏิบติัของ OECD สำาหรบัองคก์รระหว่างประเทศ

จุดมุ่งหมายของ UPM

เราสรา้งอนาคต 
ท่ีไม่ตอ้ง 

พึ่งพาฟอสซิล

ธุรกิจของ UPM

เราแสวงหาการเติบโตท่ีย ั่งยืน โดยช่วยใหลู้กคา้
และผูบ้ริโภคของเรามีตวัเลือกท่ีย ั่งยืนมากขึน้ 
ประสิทธิภาพสูง นวตักรรม และคำาม ั่นท่ีแน่วแน่ต่อ
ความรบัผิดชอบเป็นรากฐานของกลยุทธข์องเรา

แหล่งขอ้มูล
• เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ
• หลกัปฏิบติัสิบประการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Global Compact) 
• แนวทางปฏิบติัของ OECD สำาหรบัองคก์รระหว่างประเทศ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ
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เคารพในตวับุคคล 
และสิทธิมนุษยชน

2

เราเช่ือว่าบริษทัมีบทบาทสำาคญัต่อการ
สรา้งความมั่นใจในการใหค้วามเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน การดำาเนินงานและความ
สมัพนัธท์างธุรกิจของเราส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชน เราดำาเนินการเพ่ือสรา้งความ
มั่นใจว่า ทุกคนเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ของกนัและกนัในทุกการดำาเนินงานของ
เรา และความสมัพนัธท์างธุรกิจของเรา
สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัท่ีเป็นแนวทาง
ว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights) 
ท ัง้หมดนีเ้ร่ิมตน้ดว้ยการสรา้งสภาพ
แวดลอ้มการทำางานท่ีปลอดภยัและ
ยอมรบัความแตกต่าง รวมถงึการเคารพ
สิทธิของผูถื้อผลประโยชนร่์วม

“คำานึงถงึและส่งเสริ 
มสุขภาวะและเกียรติ 
ของผูอ่ื้น”

14        หล ักจริยธรรมของ UPM

บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเราพนัธสญัญาของเรา คุณธรรมทางธุรกิจ ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราเคารพในสิทธิมนุษยชน 
UPM ยดึมั่นในการใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลกัปฏิบติัท่ีเป็น
แนวทางว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

เราดำาเนินการเพ่ือสรา้งความมั่นใจว่า ชาว UPM ทุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชน
ในทุกการดำาเนินงานและความสมัพนัธท์างธุรกิจของเรา รวมทัง้คาดหวงัให้
ซพัพลายเออรแ์ละคู่คา้ทางธุรกิจของเรากระทำาเช่นเดียวกนั เราตอ้งการทำาให้
มั่นใจว่า การดำาเนินงานและผลิตภณัฑข์องเราไม่มีส่วนสนบัสนุนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนดำาเนินการเพ่ือสรา้งความมั่นใจว่า เราซือ้วสัดุและบริการ
ทัง้หมดจากแหล่งท่ีมีความรบัผิดชอบ

เราตรวจสอบและดำาเนินการเพ่ือแก้ไขผลกระทบในทางลบต่อสิทธิมนุษยชนท่ี
เราไดร้บัทราบและท่ีกิจกรรมของเราไดก่้อใหเ้กิดหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง

เราเคารพในสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ี
เป็นธรรม  
เราส่งเสริมสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีเป็นธรรมและเคารพสิทธิของพนกังาน
ในการจดัตัง้และเขา้ร่วมสมาคม เจรจาต่อรองร่วม และชุมนุมอย่างสนัติ เราไม่
ยินยอมใหมี้การใชแ้รงงานทาสยุคใหม่ แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั หรือการคา้
มนุษย ์ในบริบทใดๆ ในการดำาเนินงานของเราหรือในส่วนใดๆ ของห่วงโซ่แห่ง
คุณค่าของเรา

เราไม่ยินยอมใหมี้การเลือกปฏิบติัและการคุกคาม
การดำาเนินการและการส่ือสารของเรากบัเพ่ือนร่วมงาน คู่คา้ทางธุรกิจ และผู้
ถือผลประโยชนร่์วมอ่ืนๆ มีความเป็นมืออาชีพและใหเ้กียรติ เราเคารพสิทธิใน
เสรีภาพทางความคิด ความคิดเห็น การแสดงออก และศาสนา

เราไม่ยินยอมใหมี้การเลือกปฏิบติัโดยตรงหรือโดยออ้มต่อบุคคลใดก็ตามดว้ย
เหตุจากเพศ อายุ ชาติพนัธุ ์เชือ้ชาติ สญัชาติ ความเก่ียวดองเป็นครอบครวั 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน ความ
พิการ รสนิยมทางเพศ หรือลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั เราไม่ยินยอม
ใหมี้การคุกคามทางเพศหรือการคุกคามอ่ืนๆ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม เราทุกคน
มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการรกัษาสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีปลอดภยั ปราศจาก
การเลือกปฏิบติัและการคุกคาม

เราส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่าง
เราส่งเสริมความหลากหลายและพยายามทุกวิถีทางเพ่ือสรา้งวฒันธรรมและ
สภาพแวดลอ้มการทำางานท่ียอมรบัความแตกต่างท่ีทุกคนรูส้กึปลอดภยัและ
ประสบความสำาเร็จ เราส่งเสริมโอกาสทางอาชีพท่ีเท่าเทียมกนัตามคุณวุฒิและ
ความตอ้งการทางธุรกิจ เรามุ่งส่งเสริมวฒันธรรมท่ียอมรบัความแตกต่างและ
เคารพผูอ่ื้นในสภาพแวดลอ้มการทำางานของเรา เราเปิดรบัผูมี้ความรูค้วาม
สามารถและภูมิหลงัหลากหลาย  

คุณธรรมทางธุรกิจ ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณบุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา
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พนัธสญัญาของเรา คุณธรรมทางธุรกิจ



อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

สำาหรบัเราทุกคนในการส่งเสริมการใหค้วามเคารพต่อผูอ่ื้น
• ยดึมั่นในการใหค้วามเคารพต่อผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชนของผูอ่ื้น โดยถือ

ปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในวิธีการทำางานของคุณ
• ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างใหเ้กียรติเช่นเดียวกบัท่ีคุณตอ้งการใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อ

คุณ
• นึกถงึผลกระทบท่ีงานของคุณ รวมทัง้การดำาเนินการและแผน มีต่อผูอ่ื้น
• พิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีมีต่อผูอ่ื้นจากการดำาเนินการและการ

ตดัสินใจของคุณ ซ่ึงมีความสำาคญัอย่างมากเม่ือพิจารณากระบวนการ
ทางธุรกิจ ตลาด การลงทุน การซือ้กิจการ หรือความร่วมมือใหม่ หรือเม่ือ
ดำาเนินธุรกิจในประเทศท่ีกฎระเบียบของกฎหมายไม่เขม้งวดหรือท่ีรฐับาล
ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากกระบวนการประชาธิปไตยท่ีเสรีและเปิดกวา้ง

• หากคุณคิดว่าบุคคลภายในหรือภายนอก UPM อาจไดร้บัผลกระทบในทาง
ลบจากการดำาเนินการของคุณ การดำาเนินงานของ UPM หรือความสมัพนัธ ์
ทางธุรกิจของเรา ใหห้ยุดเพ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการดำาเนินการดงักล่าว
ไม่ละเมิดคำามั่นต่อสิทธิมนุษยชนของเรา

• ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างเท่าเทียมกนัและเห็นคุณค่าของความแตกต่างของผู้
อ่ืน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรืออยู่ท่ีใดก็ตาม

• หากคุณไดท้ราบเร่ืองใดก็ตามท่ีขดักบัคำามั่นต่อการเคารพในตวับุคคลและ
สิทธิมนุษยชนของเรา ใหร้ายงานเร่ืองดงักล่าวต่อผูจ้ดัการของคุณทนัที 
หรือใชช่้องทางการรายงานอ่ืนๆ ตามท่ีอธิบายไวใ้นส่วนท่ี 10

สำาหรบัผูจ้ดัการ
• ส่งเสริมการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและการใหเ้กียรติทุกคน สรา้ง

บรรยากาศท่ียอมรบัความแตกต่างท่ีรบัฟังความคิดเห็นของทุกคน
• ไม่ละความพยายามท่ีจะส่งเสริมความหลากหลาย เปิดรบัผูท่ี้มีความรูค้วาม

สามารถ ประสบการณ ์และภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัในทีมของเรา
• สรา้งและส่งเสริมวฒันธรรมท่ีบุคคลสามารถมีมุมมองท่ีหลากหลายและ

โอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทัง้รูส้กึว่าตนมีคุณค่า

เม่ือติดต่อกบัคู่คา้ทางธุรกิจ
• ปฏิบติัตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเดียวกนักบัท่ีปฏิบติักบัเพ่ือนร่วมงาน

ของคุณ เม่ือติดต่อกบัซพัพลายเออร ์ลูกคา้ และผูถื้อผลประโยชนร่์วมอ่ืนๆ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าซพัพลายเออรแ์ละคนกลางของเรายดึมั่นและปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑส์ำาหรบัซพัพลายเออรแ์ละบุคคลท่ีสามของ UPM หรือ
มาตรฐานท่ีคลา้ยกนั

• ใส่ใจสญัญาณเตือนท่ีเป็นไปได ้เช่น การประพฤติผิดในอดีต การปฏิเสธท่ี
จะยดึมั่นปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ความไม่เท่าเทียมกนัของแรงงาน 
ความรุนแรง หรือวิธีการอ่ืนๆ ในการบงัคบัใหพ้นกังานทำางานโดยพนกังาน
ไม่ยินยอม สภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีไม่ปลอดภยัและไม่ถูกสุขอนามยั ค่า
ธรรมเนียมการจดัหางาน หรือเอกสารยืนยนัตวัตนท่ียดึมาจากพนกังาน แหล่งขอ้มูล

• กฎระเบียบว่าดว้ยทรพัยากรบุคคลของ UPM

UPM ปฏิบติัตาม
- หลกัปฏิบติัท่ีเป็นแนวทางว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
- หลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Universal Decla-

ration of Human Rights) และ
- ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิข์ ัน้พืน้ฐานในการทำางานขององคก์ารแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO)

?

บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา
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พนัธสญัญาของเรา คุณธรรมทางธุรกิจ ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราไม่ย่อหย่อนในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยั
เราไม่ย่อหย่อนในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยั เราทำางานร่วมกบัคู่คา้ทาง
ธุรกิจท่ียดึถือในคำามั่นนีเ้ช่นเดียวกบัเราเท่านัน้ เราทุกคนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ
ท่ีจะตอ้งทำางานดว้ยความปลอดภยั และสรา้งความมั่นใจถงึสภาพแวดลอ้ม
และกระบวนการทำางานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยัอยู่เสมอ ผูจ้ดัการทุกคน
ตอ้งใหค้ำาแนะนำา กำากบัดูแล และสนบัสนุนทีม เพ่ือใหส้ามารถทำางานไดอ้ย่าง
ปลอดภยั

เราตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีบงัคบัใชท้ ัง้หมด 
ตลอดจนกฎระเบียบและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัขององคก์รของเรา เรา
ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัท่ีเป็นไปได ้
โดยรวมการประเมินความเส่ียงและแผนการลดความเส่ียงไวใ้นกระบวนการ
ทางธุรกิจ รวมถงึโครงการการลงทุนและการพฒันา เราเรียนรูจ้ากส่ิงท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดปัญหาท่ีคลา้ยคลงึกนัขึน้ในอนาคต และเราแบ่งปันส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรูเ้หล่านีก้บับุคคลอ่ืนใน UPM และผูถื้อผลประโยชนร่์วม  

เราใส่ใจสุขภาวะและการพฒันาของเรา
สุขภาวะของพนกังานมีความสำาคญัต่อเรา เราใหค้วามสำาคญักบัความเป็นผูน้ำา
และความซ่ือสตัยสุ์จริตท่ีเนน้คุณค่าและสรา้งแรงบนัดาลใจ เราตอ้งการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความรูส้กึของการเป็นส่วนหน่ึงในทีม ซ่ึงทุกคนรูส้กึว่า
ตนมีคุณค่า พนกังานไดร้บัการสนบัสนุนใหมุ่้งมั่นพฒันาและเติบโตทัง้ในทาง
ส่วนตวัและในสายอาชีพ และเราใหก้ารสนบัสนุนเม่ือตอ้งการ

แหล่งขอ้มูล
•กฎระเบียบว่าดว้ยความ 

ปลอดภยัของ UPM

อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

สำาหรบัเราทุกคนในการสรา้งความม ั่นใจในสุขภาพ ความปลอดภยั 
และสุขภาวะ

• เป็นแบบอย่างท่ีดีในดา้นสุขภาพและความปลอดภยัและนำาเป็นตวัอย่างท่ีดี 
หมั่นสงัเกตตวัคุณเองและเพ่ือนร่วมงาน และดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีของตวั
คุณเอง

• คาดหวงัและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามขอ้กำาหนดดา้นความปลอดภยัของ 
UPM หากคุณสงัเกตเห็นพฤติกรรมการทำางานท่ีไม่ปลอดภยั คุณตอ้งพูด
ออกมา

• ประเมินความเส่ียงก่อนท่ีจะเร่ิมทำางานใดๆ และปฏิบติัตามขอ้พงึปฏิบติั
เพ่ือความปลอดภยัท่ีจำาเป็น อย่าใชท้างลดัใดๆ แมจ้ะอยู่ภายใตค้วามกดดนั
และอย่าเร่ิมทำางานจนกว่าจะปลอดภยั

• รายงานอุบติัเหตุและสภาวะท่ีไม่ปลอดภยัทนัที ไม่ทกึทกัเอาเองว่าจะมี
บุคคลอ่ืนรายงานความเส่ียงหรือขอ้กงัวลแลว้

• ตอ้งแน่ใจว่าประสิทธิภาพการทำางานของคุณจะไม่บกพร่องโดยเกิดจาก
แอลกอฮอลห์รือยา เป็นตน้

• พิจารณาวิธีท่ีคุณสามารถปรบัปรุงบรรยากาศของสถานท่ีทำางานและสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหก้บับุคคลอ่ืน

• รบัผิดชอบในการพฒันาตนเองและพฒันาดา้นอาชีพ

?

บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา
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ดูแลเอาใจใส่ต่อผลกระทบ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

3

การจดัการกบัผลกระทบต่อส่ิง
แวดลอ้มเป็นส่ิงจำาเป็นต่อการ
ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และความสำาเร็จของธุรกิจ ความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์ป็นหวัใจ
สำาคญัของการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ของเรา
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เราปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้
เราปฏิบติัตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผลิตภณัฑท่ี์
บงัคบัใช ้รวมทัง้ใส่ใจเป็นพิเศษกบัผลกระทบจากการดำาเนินงานและผลิตภณัฑ์
ของเราท่ีมีต่ออากาศ สภาพภูมิอากาศ น้ำา ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และบุคคล

เราลด บรรเทา และวดัผล
เราตัง้เป้าท่ีจะลดผลกระทบในทางลบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือบุคคลในขอบเขตอิทธิพลและผลกระทบของเรา รวมถงึวิธีท่ีเราใชดิ้น UPM 
ยดึมั่นดำาเนินการตามหลกัวิทยาศาสตร ์เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการดำาเนิน
งานของเราท่ีมีต่อสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ และปรบั
ตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เราวดัผลและประเมินความเส่ียงต่อส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบจากการดำาเนิน
งานของเราทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมการใชเ้ทคนิคท่ี
ดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรแ์ละคู่คา้ทางธุรกิจของเรายดึถือใน
คำามั่นต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนักบัเรา

ถือเป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัของเรา
เราคาดหวงัใหพ้นกังานของเราทุกคนตระหนกัถงึปัญหาส่ิงแวดลอ้มในการ
ทำางานประจำาวนัของตน น่ีคือเหตุผลท่ีเราทุกคนไดร้บัการคาดหวงัใหด้ำาเนิน
การอย่างรบัผิดชอบและแบ่งปันวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เราตอ้งพิจารณาอย่าง
รอบคอบถงึการกระทำาใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบุคคลและส่ิง
แวดลอ้ม

พนกังานทุกคนตอ้งจดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของ UPM อย่างเป็นระบบ 
โดยตระหนกัถงึหลกัการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองของเราอยู่เสมอ สารเคมีและ
สารอนัตรายอ่ืนๆ ตอ้งไดร้บัการจดัการอย่างปลอดภยั โดยสอดคลอ้งกบัระบบ
การจดัการท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล

เรามุ่งม ั่นดูแลผลิตภณัฑ์
เราพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ืออนาคตท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาฟอสซิล และมุ่งมั่นดูแล
ผลิตภณัฑ์โดยคำานึงถงึตลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์เราทุกคนมีหนา้ท่ีรบั 
ผิดชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ผลิตภณัฑข์อง UPM ปลอดภยัสำาหรบั
การนำาไปใชต้ามวตัถุประสงค ์และเป็นไปตามขอ้กำาหนดกฎระเบียบสำาหรบั
ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ

อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

สำาหรบัเราทุกคน
• ตระหนกัถงึผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและขอ้กำาหนดตามกฎหมายของงาน

และสถานท่ีทำางานของคุณ
• หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือบุคคล และจดัการ

ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาขึน้
• รายงานกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อส่ิงแวดลอ้มหรือบุคคล
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผลิตภณัฑต์รงตามขอ้กำาหนดท่ีบงัคบัใชท้ ัง้หมด
• แบ่งปันวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดกบับุคคลอ่ืน

สำาหรบัเราท่ีปฏิบติังานในไซตก์ารผลิต
• อย่าย่อหย่อนในเร่ืองขอ้กำาหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มในการทำางานของคุณ
• ดำาเนินการวดัผลทัง้หมด วิเคราะหผ์ล และรายงานตามขอ้เท็จจริงและอย่าง

ถูกตอ้ง
• อย่าใชท้รพัยากร (น้ำา พลงังาน วตัถุดิบ) โดยเปล่าประโยชน ์และใชอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ
• จดัการกบัสารเคมี สารอนัตรายอ่ืนๆ และของเสียดว้ยความระมดัระวงัและ

ปฏิบติัตามคำาแนะนำา 

?

แหล่งขอ้มูล
• ขอ้กำาหนดความรบั

ผิดชอบของ UPM

บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา
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ไม่ยินยอมใหมี้การคอรร์ปัช ั่น
และติดสินบนโดยสิน้เชิง

4

การคอรร์ปัช ั่น รวมถงึการติดสินบน 
บิดเบือนการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและขดั
ขวางการสรา้งสรรคน์วตักรรม ซึ่งอาจ
ทำาใหบุ้คคลตอ้งสูญเสียเสรีภาพ สุขภาพ 
หรือแมแ้ต่ชีวิต ท ัง้ยงัอาจเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงแวดลอ้มและชะลอการพฒันาไป
สู่เศรษฐกิจท่ีย ั่งยืนมากขึน้ เราตอ้งไม่
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิด
ผลท่ีตามมาดงักล่าว นอกจากนี ้เรายงั
ตอ้งแสดงความชดัเจนกบัคู่คา้ทางธุรกิจ
ของเราในทุกระดบัขององคก์รว่า เราจะ
ไม่ยินยอมใหมี้การคอรร์ปัช ั่นหรือการติด
สินบน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
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เราหา้มไม่ใหเ้สนอหรือรบัสินบน
หลกัปฏิบติัท่ีเป็นแนวทาง UPM มีความชดัเจน กล่าวคือ เราไม่ยินยอมให้
มีการคอรร์ปัชั่นและติดสินบนโดยสิน้เชิงไม่ว่าในรูปแบบใด เราหา้มไม่ให้
เสนอหรือติดสินบน หรืออนุญาตใหมี้การติดสินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐัหรือ
เอกชนในนามของเรา รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้รียกรอ้งหรือรบัสินบน

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เราตอ้งไม่ใหห้รือเสนอส่ิงของมีค่าใดๆ เพ่ือชกัจูงการ
ตดัสินใจเพ่ือให้ ไดม้าหรือรกัษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือความไดเ้ปรียบท่ีไม่เป็น
ธรรมโดยมิชอบ เราตอ้งไม่ดำาเนินการดงักล่าวทัง้โดยตรงหรือโดยออ้ม 
ผ่านบุคคลท่ีสามท่ีกระทำาการในนามของ UPM ในทำานองเดียวกนั เราตอ้ง
ไม่ขอไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือรบัส่ิงของมีค่าใดๆ ท่ีอาจส่ง 
ผลกระทบหรือดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการ
ตดัสินใจทางธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  

 

“ส่ิงของมีค่า” ควรเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจกนัไดโ้ดยทั่วไป ซึ่งรวมถงึ
เงินสด ค่าตอบแทน เงินกูยื้ม ส่วนลด เงินบริจาคทางการเมือง
หรือการกุศล การจ่ายเงินชดเชย ของกำานลั บตัรกำานลั การ
เลีย้งอาหาร การเลีย้งรบัรอง การเดินทาง การจา้งงานหรือการ
ฝึกงาน (แมว่้าจะไม่ไดร้บัค่าจา้ง) โอกาสทางธุรกิจ บริการ หรือ
ผลประโยชนอ่ื์นๆ

“ไม่มีการประนีประนอม  
ไม่มีขอ้แกต้วั  
ไม่มีขอ้ยกเวน้!”

เราไม่จ่ายค่าอำานวยความสะดวก
การจ่ายค่าอำานวยความสะดวกถือเป็นสินบนในหลายๆ ประเทศ โดยปกติแลว้
จะหมายถงึการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรฐั เพ่ือเร่งหรืออำานวยความสะดวกให้
งานราชการตามปกติท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัอยู่แลว้เป็นไปโดยเร็วขึน้ หา้มจ่าย
ค่าอำานวยความสะดวก ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยเด็ดขาด 

เราไม่เสนอหรือรบัเงินใต โ้ตะ๊ 
เงินใต้โตะ๊ คือ การจ่ายเงินท่ีผิดกฎหมายซ่ึงใชเ้ป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัเป็น
พิเศษ และยงัถือเป็นการติดสินบนประเภทหน่ึงดว้ย เงินใต้โตะ๊อาจอยู่ในรูป
ของเงินสด ของกำานลั หรือส่ิงของอ่ืนใดท่ีมีค่า หา้มไม่ใหเ้สนอหรือรบัเงินใต้
โตะ๊ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใหแ้ก่หรือจากคู่คา้ทางธุรกิจในการติดต่อทาง
ธุรกิจใดๆ ระหว่าง UPM และคู่คา้ทางธุรกิจโดยเด็ดขาด 

เราพิจารณาของกำานลั การตอ้นรบั และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
อย่างถ่ีถว้น
ของกำานลั การตอ้นรบั และค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีใหห้รือรบัตอ้งมี
วตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีถูกตอ้งและตอ้งเป็นประเภทและมูลค่าท่ีเหมาะสม
เสมอ เราตอ้งขออนุมติัสำาหรบัของกำานลั การตอ้นรบั และค่าใชจ่้ายในการเดิน
ทางตามนโยบายองคก์รของเรา

เราปฏิเสธและรายงานคำาขอและขอ้เสนอท่ีมิชอบท ัง้หมด
คำาขอและขอ้เสนอของกำานลั การตอ้นรบั ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง การจ่ายเงิน 
หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบ ตอ้งปฏิเสธและรายงานต่อฝ่ายกฎหมายและ
กำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM โดยทนัที
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อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

เม่ือติดต่อกบัหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีรฐั
• หา้มมิใหมี้การให ้เสนอ หรือรบัส่ิงของมีค่าแก่หรือจากเจา้หนา้ท่ีรฐัโดยไม่

ปรกึษาฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 
ก่อน

ทำาความเขา้ใจว่า คำาว่า “เจา้หนา้ท่ีรฐั” เป็นคำาท่ีกินความหมาย 
กวา้งภายใตก้ฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัช ั่น ซึ่งมกัรวมถงึเจา้
หนา้ท่ี พนกังาน ตวัแทน หรือผูส้มคัรเขา้รบัตำาแหน่งของกรม
กองของภาครฐั หน่วยงานรฐั องคก์รท่ีรฐัเป็นเจา้ของหรือ
ควบคุม เทศบาล เขตการปกครอง พรรคการเมือง หรือองคก์าร
ระหว่างประเทศของภาครฐั

• หา้มจ่ายค่าอำานวยความสะดวกเพ่ือเร่งงานราชการตามปกติ เช่น การ
พิจารณาเอกสาร การผ่านขัน้ตอนศุลกากร หรือการขอใบอนุญาตทำางาน
หรือใบอนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้ม

• ติดต่อฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 
หากเจา้หนา้ท่ีรฐัขอให้ใชคู่้คา้ทางธุรกิจเฉพาะราย เป็นผูส้นบัสนุนหรือ
บริจาคตามสาเหตุท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะนำา หรือหากคุณตอ้งการเสนองาน การ
ฝึกงาน หรือโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่บุคคลใกลชิ้ดของเจา้หนา้ท่ีรฐัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจของ UPM

เม่ือติดต่อกบัคู่คา้ทางธุรกิจภาคเอกชน
• จำาไวว่้าการให ้เสนอ หรือรบัสินบน เงินใต้โตะ๊ หรือการจ่ายเงินในรูปแบบ

อ่ืนใดใหแ้ก่หรือจากคู่คา้ทางธุรกิจภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนๆ โดยมีจุด
ประสงคเ์พ่ือชกัจูงการตดัสินใจทางธุรกิจหรือให้ ไดร้บัการปฏิบติัเป็นพิเศษ
นัน้ เป็นการละเมิดกฎหมายต่างๆ รวมถงึนโยบายของบริษทั

• จำาไวว่้าคุณและ UPM ตอ้งรบัผิดชอบตามกฎหมายต่อการกระทำาท่ีมิชอบ
ของคู่คา้ทางธุรกิจท่ีกระทำาการในนามของ UPM เช่น ตวัแทน ท่ีปรกึษา ผู้
ใหค้ำาแนะนำา คู่คา้ร่วมทุน คู่คา้ทอ้งถ่ิน หรือผูจ้ดัจำาหน่าย

• เม่ือตกลงทำาสญัญาหรือต่ออายุสญัญากบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีกระทำาการ
ในนามของเรา ใหพิ้จารณาเหตุผลทางธุรกิจในการร่วมงานกบัคู่คา้อย่าง
ถ่ีถว้น 

• ทำาการประเมินความเส่ียงและการสอบทานธุรกิจท่ีเหมาะสมตามนโยบาย
และขัน้ตอนของบริษทั 

• ตอ้งแน่ใจว่ารวมหลกัเกณฑส์ำาหรบัซพัพลายเออรแ์ละบุคคลท่ีสามของ 
UPM และเง่ือนไขสญัญาท่ีระบุไวใ้นนโยบายและขัน้ตอนองคก์รไวใ้นสญัญา
ดว้ย

• จ่ายค่าคอมมิชชนัและค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมและสมเหตุสมผลแก่คู่คา้
ทางธุรกิจท่ีกระทำาการในนามของเรา โดยประเมินจากบริการท่ีใหแ้ละ
สญัญาระหว่าง UPM กบัคู่คา้เท่านัน้

เม่ือพิจารณาของกำานลั การตอ้นรบั ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและการ
เลีย้งรบัรอง

• หา้มมิใหมี้การเสนอ ให ้หรือรบัของกำานลัหรือการตอ้นรบั การเลีย้งอาหาร 
การเดินทาง หรือการเลีย้งรบัรองท่ีมากเกินควร ซ่ึงใชเ้พ่ือชกัจูงการตดัสิน
ใจทางธุรกิจโดยมิชอบ ให้ ไดร้บัการปฏิบติัเป็นพิเศษ หรือส่ิงใดท่ีอาจดูไม่
เหมาะสม

• หา้มมิใหมี้การใหห้รือรบัของกำานลัในรูปเงินสดหรือส่ิงท่ีใชแ้ทนเงินสดได ้
เช่น ส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที ส่ิงท่ีใชแ้ทนเงินสดไดร้วมถงึ
บตัรของขวญัท่ีเติมเงินไวแ้ลว้และบตัรกำานลั

• หา้มมิใหมี้การใหห้รือรบัของกำานลัหรือการตอ้นรบัท่ีมีลกัษณะลามก
อนาจารหรือขดักบัค่านิยมของเราหรือมาตรฐานหลกัจริยธรรมของเรา

• รายงานค่าใชจ่้ายทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัของกำานลัและการตอ้นรบั การ
เลีย้งอาหาร การเดินทางหรือการเลีย้งรบัรองอย่างถูกตอ้งและเป็นจริง
ในสมุดบญัชีและบนัทกึของบริษทั ใส่ช่ือและตำาแหน่งของผูเ้ขา้ร่วมหรือ
ผูร้บั สถานท่ี วนัท่ี จำานวนเงินท่ีใช ้ใบแจง้หนี ้และใบเสร็จ โดยปฏิบติัตาม
นโยบายและขัน้ตอนองคก์รของ UPM

• UPM จะเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทำางานท่ีสมเหตุสมผลใหก้บั
พนกังาน ซ่ึงการจ่ายเงินจะครอบคลุมถงึค่าใชจ่้ายของคู่คา้ธุรกิจของเราท่ี
เกิดขึน้ตามขัน้ตอนภายใน

?

แหล่งขอ้มูล
• กฎระเบียบว่าดว้ยการ 

ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของ 
UPM

• กฎระเบียบว่าดว้ยของกำานลั
และการตอ้นรบัใน APAC 
ของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจ

30        หล ักจริยธรรมของ UPM

พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



หลีกเล่ียงความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์

5

เราทุกคนต่างมีผลประโยชนแ์ละความสมัพนัธ ์
ส่วนตวัภายนอกบริษทั จงึเป็นไปไดว่้า บาง
คร ัง้ผลประโยชนเ์หล่านัน้จะมาเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางธุรกิจของเราและแมแ้ต่อาจ 
ทบัซอ้นกบัผลประโยชนข์อง UPM ได ้ซึ่งอาจ
ทำาใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินหรือช่ือ
เสียงกบับริษทั นั่นคือเหตุผลว่าทำาไมการ
ตระหนกัรูแ้ละเปิดเผยความขดัแยง้ทางผล
ประโยชนท่ี์เป็นไปไดแ้ละจดัการความขดัแยง้
ทางผลประโยชนเ์หล่านัน้อย่างเหมาะสมจงึมี
ความสำาคญั

32        หล ักจริยธรรมของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของ UPM
เราคาดหวงัใหทุ้กคนปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของ UPM และหลีก
เล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้เม่ือ
ผลประโยชนส่์วนตวัของคุณขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง UPM แมแ้ต่ลกัษณะท่ี
ดูเหมือนเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนย์งัสามารถทำาใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อบริษทัและช่ือเสียงของเราได้

เราแยกผลประโยชนส่์วนตวัของเราออกจากการตดัสินใจทางธุรกิจ
ผลประโยชนส่์วนตวัอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้เช่น การ
ถือหุน้ในบริษทัซพัพลายเออร ์บริษทัลูกคา้ หรือบริษทัคู่แข่งของเรา หรือการมี
ความสมัพนัธ ใ์นลกัษณะอ่ืนกบับุคคลเหล่านี ้เม่ือมีผลประโยชนส่์วนตวัดงักล่าว 
คุณตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ทางธุรกิจรายนัน้ 
การเป็นผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษทัมหาชนไม่ไดก่้อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์

เราพิจารณางานเสริมและตำาแหน่งท่ีไดร้บัความไวว้างใจท ัง้หมด
อย่างถ่ีถว้น
คุณตอ้งไม่ทำางานใหก้บับริษทัคู่แข่งของ UPM หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาชีพอ่ืนๆ กบับริษทัคู่แข่ง คุณตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจส่ง 
ผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพการทำางานของคุณ โดยตอ้งใชเ้วลาของคุณ
มากเกินไปหรือขดัแยง้กบังานของคุณท่ี UPM การเป็นสมาชิกคณะกรรมการ ผู้
อำานวยการ เจา้หนา้ท่ี สมาชิกท่ีปรกึษาหรือมีตำาแหน่งท่ีคลา้ยคลงึกนัในองคก์ร
อ่ืนยงัสามารถรบกวนการทำาภาระหนา้ท่ีของคุณท่ี UPM และก่อใหเ้กิดความ 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได้

เราไม่ยินยอมใหค้วามสมัพนัธส่์วนตวัของเรามีผลกระทบกบังานของ
เรา
เราทุกคนอาจมีญาติหรือเพ่ือนท่ีทำางานในบริษทัลูกคา้ บริษทัซพัพลายเออร ์
หรือบริษทัคู่แข่งของ UPM หรือมีผลประโยชนท์างการเงินในบริษทัเหล่านี ้
ความสมัพนัธป์ระเภทนีเ้ป็นไปไดท่ี้จะเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ผูอ่ื้น
อาจคิดว่าคุณจะใหก้ารปฏิบติัเป็นพิเศษกบัคู่คา้ทางธุรกิจรายดงักล่าว หรือ
พวกเขาอาจชกัจูงการดำาเนินการท่ีคุณกระทำาในนามของ UPM ความขดัแยง้
ทางผลประโยชนจ์ะเกิดขึน้ หากคุณมีอำานาจหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
การติดต่อกบัคู่คา้ทางธุรกิจรายนัน้

เราไม่ว่าจา้งบุคคลใกลชิ้ดของเรา
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนย์งัเกิดขึน้ได ้หากคุณเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผู้
ใตบ้งัคบับญัชาของสมาชิกในครอบครวั ญาติ หรือบุคคลท่ีมีสถานะคลา้ยคลงึ
กนันี ้หรือหากคุณกำาลงัพิจารณาว่าจา้งบุคคลดงักล่าว เราไม่อนุญาตใหมี้การ
บงัคบับญัชาโดยตรงหรือการว่าจา้งในลกัษณะนี้

เราเปิดเผยและปรกึษา
คุณตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการของคุณทราบถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกิด
ขึน้จริงหรือท่ีเป็นไปได ้จดัทำาเอกสารรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เหล่านัน้ รวมถงึการดำาเนินการบรรเทาปัญหาท่ีตกลงกนั และขออนุญาตหาก
จำาเป็น ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่ถือเป็นการละเมิดหลกัจริยธรรม
ของเราโดยทนัที แต่การไม่เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์างหากท่ี
เป็นการละเมิดหลกัจริยธรรม โดยแต่ละสถานการณจ์ะไดร้บัการประเมินเป็น
รายกรณี และมีการดำาเนินการเพ่ือใหแ้น่ใจว่าวฒันธรรมความซ่ือสตัยสุ์จริต
ของเราจะไม่เสียหาย

คุณธรรมทางธุรกิจ

34        หล ักจริยธรรมของ UPM

พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

สำาหรบัเราทุกคน
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการตดัสินใจทัง้หมดของคุณเก่ียวกบัการทำางานมี

ความเป็นธรรมและคำานึงถงึผลประโยชนท์างธุรกิจของ UPM
• อย่าพยายามหาผลประโยชนส่์วนตวัท่ีไม่เป็นธรรมจากโอกาสท่ีคุณไดร้บั

จากตำาแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั หรือโดยใชข้อ้มูลหรือสินทรพัยท่ี์คุณมีสิทธิเ์ขา้
ถงึในการทำางานของคุณ

• ถอนตวัจากการตดัสินใจทัง้หมดท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
จริงหรือท่ีเป็นไปได ้หรืออาจถูกมองว่าก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์

• แจง้ผูจ้ดัการของคุณ หากคุณกำาลงัพิจารณาท่ีจะรบังานหรือตำาแหน่ง
ภายนอกนอกเหนือจากงานในปัจจุบนั เพ่ือปรกึษาเก่ียวกบัความขดัแยง้
ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ หากจำาเป็นควรไดร้บัอนุญาตเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร

• จดัทำาเอกสารรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เป็นไปไดแ้ละเกิดขึน้
จริงทัง้หมด และแจง้ใหผู้จ้ดัการทราบ ไม่ว่าคุณจะเห็นว่าผลประโยชน ์
เหล่านัน้ชกัจูงการตดัสินใจของคุณหรือไม่ก็ตาม

สำาหรบัผูจ้ดัการ
• ตัง้ใจฟังสมาชิกในทีมของคุณท่ีตอ้งการรายงานความขดัแยง้ทางผล

ประโยชนท่ี์เป็นไปได้
• ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้
• หา้มจา้งงานหรือว่าจา้งสมาชิกในครอบครวัของคุณหรือบุคคลท่ีมีสถานะ

ใกลเ้คียง โดยสมาชิกในครอบครวัท่ีเราหมายถงึ ไดแ้ก่ คู่สมรส คู่ครอง 
บุตร บิดามารดา ปู่ย่าตายาย พ่ีนอ้ง ลูกพ่ีลูกนอ้ง และลุงป้านา้อา ส่วน
บุคคลท่ีมีสถานะใกลเ้คียงท่ีเราหมายถงึ ไดแ้ก่ เพ่ือนสนิทและสมาชิกใน
ครอบครวัของพวกเขา

• ขอคำาแนะนำาจากผูจ้ดัการของคุณ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมาย
และกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM หากคุณไม่แน่ใจในการ
ดำาเนินการท่ีถูกตอ้ง

? มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือไม่ ถามตวัคุณเอง ?

ผลประโยชนห์รือความสมัพนัธ ์
ส่วนตวัของฉนัอาจมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจท่ีฉนักำาลงัจะทำาหรือ
ขดักบัผลประโยชนข์อง  

UPM หรือไม่

ถา้ใช่  
ใหห้ารือกบัผูจ้ดัการของคุณ

ถา้คุณไม่แน่ใจ  
ใหป้รกึษากบัผูจ้ดัการของคุณ

ถา้ไม่  
แต่ยงัอาจมีใครมองในแง่นัน้ไดห้รือไม่

ถา้ใช่  
ใหห้ารือกบัผูจ้ดัการของคุณ

ถา้ไม่  
อาจไม่ใช่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

คุณธรรมทางธุรกิจ ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณคุณธรรมทางธุรกิจ

36        หล ักจริยธรรมของ UPM

พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา



การปฏิบติัตาม 
กฎหมายดา้นการ 
แข่งขนัทางการคา้

6

เราเช่ือว่าตลาดท่ีสมบูรณแ์ละมี
การแข่งขนัจะส่งเสริมการเติบโต
และนวตักรรม กฎหมายการ
แข่งขนัทางการคา้ปกป้องและส่ง
เสริมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ การละเมิด
กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้
ส่งผลตามมาท่ีรา้ยแรงต่อทัง้
บริษทัและตวับุคคล

38        หล ักจริยธรรมของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้เสมอ
การดำาเนินการของเราตอ้งเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแข่งขนัทางการคา้
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้หา้มมิใหมี้ขอ้ตกลงหรือการ
ปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือจำากดัหรือบิดเบือนการแข่งขนัหรือส่งผลดงั
กล่าวในทางปฏิบติั กฎหมายดงักล่าวกำาหนดใหทุ้กบริษทัดำาเนินธุรกิจอย่าง
อิสระในตลาด โดยไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบติัท่ีอาจเป็นการกีดกนัการแข่งขนั 
กฎหมายเหล่านีย้งัควบคุมลกัษณะการทำางานของบริษทัท่ีมีอำานาจเหนือตลาด

อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา 

สำาหรบัเราทุกคน
• หา้มมีส่วนร่วมในการกำาหนดราคา การจดัสรรลูกคา้ การแบ่งตลาดทาง

ภูมิศาสตรห์รือผลิตภณัฑ ์หรือการสมยอมในการเสนอราคา (การฮัว้
ประมูล) การคว่ำาบาตรหรือการจำากดั การลดหรือการรกัษาเสถียรภาพใน
การผลิต หรือขอ้ตกลงในการจดัหาทรพัยากรร่วมกบับริษทัคู่แข่ง

• หา้มพูดคุยหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนกบับริษทัคู่แข่ง ขอ้หา้มนี้
มีผลบงัคบักบัการพูดคุยกบับริษทัคู่แข่งของ UPM ในทุกโอกาส รวมถงึใน
กิจกรรมทางสงัคมท่ีไม่เป็นทางการและในการพบกนัโดยบงัเอิญ ตวัอย่าง
ของขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนรวมถงึ การกำาหนดราคา ตน้ทุน ปริมาณการ
ผลิต ส่วนลด อตัราการดำาเนินงาน การจดัสรรตลาด แผนงาน และการปิด
โรงงาน

• หากบริษทัคู่แข่งเร่ิมสนทนาถงึหวัขอ้ท่ีละเอียดอ่อนใดๆ ท่ีกล่าวถงึขา้งตน้ 
ใหป้ฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วมไม่ว่าในลกัษณะใดก็ตาม แจง้ฝ่ายกฎหมายและ
กำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM ทนัทีหากเกิดเหตุการณนี์้
ขึน้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้ตกลงทางการคา้กบับริษทัคู่แข่ง ลูกคา้ ตวัแทน ผู้
จดัจำาหน่าย ซพัพลายเออร ์หรือคู่คา้ทางธุรกิจอ่ืนๆ เป็นไปตามกฎหมาย
การแข่งขนัทางการคา้ ติดต่อฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของ UPM หากคุณไม่แน่ใจ

หากคุณตอ้งติดต่อกบับริษทัคู่แข่ง
• หลีกเล่ียงการติดต่อกบัคู่แข่งโดยไม่จำาเป็นทัง้หมด การติดต่อกบัคู่แข่ง

ทัง้หมดตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและถูกกฎหมาย
• ขออนุญาตก่อนท่ีจะติดต่อกบับริษทัคู่แข่ง โดยปฏิบติัตามนโยบายและขัน้

ตอนองคก์รของเรา
• คุณมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า การติดต่อกบับริษทัคู่

แข่งเป็นไปตามนโยบายองคก์รของเรา และรายงานต่อฝ่ายกฎหมายและ
กำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM ทนัทีหากเกิดบางส่ิงท่ีอาจ
ทำาใหล้ะเมิดนโยบาย

?

“ความสำาเร็จของธุรกิจ
สรา้งขึน้จากการปฏิบติั 
ตามขอ้กำาหนด”

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ

40        หล ักจริยธรรมของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา



สำาหรบัผูท่ี้เขา้ร่วมในสมาคมและกิจกรรมท่ีคลา้ยกนั
• ติดต่อฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 

ล่วงหนา้ หากคุณวางแผนท่ีจะเขา้ร่วมสมาคม สหภาพ เวทีหารือ หรือ
โครงการริเร่ิมใดๆ ร่วมกบับริษทัคู่แข่ง ไม่ว่าจะมีวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม

• ไม่เขา้ร่วมในสมาคมท่ีไม่มีบนัทกึอยู่ในฐานขอ้มูลของเราตามท่ีนโยบายและ
ขัน้ตอนองคก์รของเราระบุไว้

• ก่อนท่ีจะเขา้ร่วมในสมาคม สหภาพ หรือขอ้ตกลงท่ีคลา้ยคลงึกนักบับริษทั
คู่แข่ง ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่าการปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัทางการ
คา้ท่ีบงัคบัใชเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม

• หา้มเขา้ร่วมในการประชุมร่วมกบับริษทัคู่แข่งท่ีไม่มีระเบียบวาระการ
ประชุม

• ทบทวนวาระการประชุมล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหวัขอ้การประชุม
ถูกตอ้งตามกฎหมาย หากมีขอ้สงสยั ใหข้อคำาแนะนำาจากฝ่ายกฎหมายและ
กำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM

• หา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนในการประชุม
• ทวงติงทนัทีหากผูเ้ขา้ร่วมการประชุมคนอ่ืนๆ กระทำาการท่ีเป็นการละเมิด

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ หรือเปิดเผยขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน หากไม่
เป็นผล ใหอ้อกจากการประชุมทนัที พรอ้มทัง้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบนัทกึ
การออกจากการประชุมของคุณเอาไวแ้ลว้ (แมจ้ะเป็นการประชุมออนไลน)์ 
และแจง้ฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 
ทนัที ในกรณีท่ีเป็นไปได ้ขอใหมี้การบนัทกึการประทว้งและ/หรือการออก
จากการประชุมของคุณไวใ้นรายงานการประชุม

• ตรวจสอบว่ารายงานการประชุมแสดงขอ้มูลการหารือในท่ีประชุมอย่าง 
ถูกตอ้งหรือไม่ ขอใหมี้การแก้ไขและปรบัเปล่ียน หากจำาเป็น

หากแลกเปล่ียนขอ้มูล
• หา้มเปิดเผยขอ้มูลทางการคา้กบับริษทัคู่แข่งเพ่ือวตัถุประสงคท์างสถิติ 

โดยไม่ปรกึษาฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ 
UPM ก่อน คุณตอ้งไม่ดำาเนินการดงักล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มผ่าน
บุคคลท่ีสาม เช่น สมาคมการคา้

• พงึระลกึถงึการรกัษาความลบัเสมอและหา้มเปิดเผยขอ้มูลใดๆ กบัคู่คา้ทาง
ธุรกิจนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีจำาเป็นต่อการติดต่อธุรกิจท่ีวางแผนไว ้เร่ือง
นีมี้ความสำาคญัท่ีตอ้งจำาไว ้ตวัอย่างเช่น ถา้คุณมีการติดต่อกบัลูกคา้หรือ
ซพัพลายเออรท่ี์เป็นคู่แข่งกบั UPM ในพืน้ท่ีทางธุรกิจอ่ืนๆ ในกรณีดงักล่าว 
หา้มเปิดเผยขอ้มูลจากคู่คา้ทางธุรกิจของคุณแก่ UPM ในพืน้ท่ีทางธุรกิจท่ี
เป็นคู่แข่งกบัเราหรือในทางกลบักนั

ในกรณีของการประกาศราคา
• หา้มเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองการขึน้ราคาต่อสาธารณะก่อนท่ีจะปรกึษาฝ่าย

กฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM

เม่ือติดต่อกบัผูจ้ดัจำาหน่าย ลูกคา้ และซพัพลายเออร ์
• หา้มจำากดัเสรีภาพของผูจ้ดัจำาหน่ายหรือลูกคา้เพ่ือใหก้ำาหนดราคาขายต่อ 

(Resale Price) 
• ปรกึษาฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 

ก่อนทำาขอ้ตกลงจำากดัการแข่งขนัทางการคา้ (เช่น การจำากดัสิทธิแ์ต่เพียง
ผูเ้ดียว หรือการหา้มแข่งขนั) ร่วมกบัซพัพลายเออร ์ผูจ้ดัจำาหน่าย หรือ
ลูกคา้

หากคุณสงสยัว่าเรามีสถานะเป็นผูมี้อำานาจเหนือตลาด
• ติดต่อฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 

หากคุณคิดว่าเราอาจมีสถานะเป็นผูมี้อำานาจเหนือตลาดในบางผลิตภณัฑ์
ในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรบ์างแห่ง เราตอ้งแน่ใจว่าเราจะไม่ใชส้ถานะเป็นผูมี้
อำานาจเหนือตลาดในทางมิชอบในกรณีท่ีเรามีสถานะดงักล่าว

ในกรณีของการสอบสวน
• ติดต่อฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 

ทนัทีและปฏิบติัตามคำาแนะนำาท่ีไดร้บั หากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมดูแล
การแข่งขนัทางการคา้ติดต่อมาหาคุณ หรือทำาการตรวจสอบโดยไม่แจง้
ล่วงหนา้ (หรือเรียกอีกอย่างว่า “ปฏิบติัการยามรุ่งอรุณ”)

แหล่งขอ้มูล
• กฎระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติัตาม

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้
ของ UPM

• กฎระเบียบว่าดว้ยการติดต่อกบั
บริษทัคู่แข่งของ UPM

• กฎระเบียบว่าดว้ยการเขา้ร่วม
สมาคมของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจ

42        หล ักจริยธรรมของ UPM

พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



7

สินทรพัยแ์ละขอ้มูลของเราเป็น
รากฐานของความสำาเร็จทาง
ธุรกิจของเรา เราใชแ้ละปกป้อง
สินทรพัยแ์ละขอ้มูลท่ีเราได ้
รบัความไวว้างใจในการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างระมดัระวงั

ปกป้องสินทรพัย ์
และขอ้มูล

44        หล ักจริยธรรมของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราจดัการสินทรพัย ์่ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละสินทรพัยดิ์จิตอลท ัง้หมดอย่าง
ระมดัระวงั
ในระหว่างการทำางานประจำาวนั เรามีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อสินทรพัยข์อง UPM 
และของคู่คา้ทางธุรกิจของเรา เช่น เคร่ืองจกัร อุปกรณ ์วตัถุดิบ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ไอที อุปกรณก์ารผลิตอตัโนมติั โซลูชนัขอ้มูลดิจิตอล และเงินทุน เรา
จดัการสินทรพัยเ์หล่านัน้อย่างระมดัระวงั รวมทัง้ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสีย
หาย การสูญหาย การโจรกรรมและการนำาไปใช้ในทางมิชอบ

เราปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
พนกังานของเราทุกคนตอ้งใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกป้องขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัของเราและคู่คา้ทางธุรกิจของเรา เราจะจดัการกบัขอ้มูลท่ีเป็นความ
ลบัขอ้มูลดว้ยความระมดัระวงั และแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเฉพาะกบั
บุคคลท่ีมีสิทธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าวและจำาเป็นตอ้งใช้ในการทำางานเท่านัน้ 
เราปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญาของ UPM อนัหมายถงึ นวตักรรม สิทธิบตัร 
ลิขสิทธิ ์เคร่ืองหมายการคา้ และความลบัทางการคา้อย่างเหมาะสม
แมว่้า UPM จะส่งเสริมใหพ้นกังานใชง้านโซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจำา แต่เราทุก
คนตอ้งระมดัระวงัท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือโพสตรู์ปภาพ วิดีโอ 
หรือเนือ้หาอ่ืนๆ ท่ีเราไม่มีสิทธิใ์ชง้าน

เราตระหนกัถงึขอ้จำากดัในการเปิดเผยต่อสาธารณะและการใช ้
ขอ้มูลภายใน
ในฐานะท่ีเป็นบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรพัย ์เราตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยเ์ฮลซิงกิเม่ือทำาการเผยแพร่ขอ้มูลของ 
UPM ต่อสาธารณะ เฉพาะพนกังานของบริษทัท่ีกำาหนดไวเ้ท่านัน้ท่ีสามารถ
ประกาศขอ้มูลสาธารณะต่อส่ือต่างๆ ในนามของ UPM ได ้เรามุ่งมั่นท่ีจะปฏิบติั
ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลตลาดในทางมิชอบและการ
ใชข้อ้มูลภายใน เช่น ขอ้จำากดัในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการเปิดเผยขอ้มูล

อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

เม่ือจดัการสินทรพัยแ์ละขอ้มูล
• หา้มใชสิ้นทรพัยห์รือขอ้มูลของบริษทัไปในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนส่์วนตวั

หรือท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจของ UPM หรือเพ่ือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผิด
จริยธรรม

• อย่าใชบ้ริการหรือเวลาของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือประโยชนส่์วนตวั
• เม่ือเราแบ่งปันขอ้มูล เช่น โดยการตัง้กลุ่มการทำางานร่วมกนัทางดิจิตอล

กลุ่มใหม่ เราจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า สิทธิก์ารเขา้ถงึถูกจำากดัไวเ้ฉพาะ
แก่ผูท่ี้จำาเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดงักล่าวในการทำางานของตน

• ปฏิบติัตามนโยบายเก็บกวาดโตะ๊ทำางานใหส้ะอาด หา้มวางขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัทิง้ไวบ้นโตะ๊ทำางานของคุณหรือท่ีอ่ืนๆ โดยไม่สนใจ

• หา้มแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นความลบัจากอดีตนายจา้ง หรือขอใหผู้อ่ื้นกระทำา
ดงักล่าว ถา้คุณออกจาก UPM หา้มแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของเรากบั
ผูอ่ื้น

• คิดก่อนท่ีจะโพสตบ์นโซเชียลมีเดีย โพสตข์องคุณทำาใหเ้พ่ือนร่วมงาน ผู้
จดัการ ผูถื้อผลประโยชนร่์วม หรือบุคคลท่ีถูกกล่าวถงึในโพสตขุ่์นเคือง
หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัหรือไม่ 

เม่ืออยู่นอกสถานท่ีทำางาน
• หา้มปรกึษาเก่ียวกบัขอ้มูลสาระสำาคญัอนัเป็นความลบัในท่ีสาธารณะหรือ

กบัญาติหรือเพ่ือน
• เม่ือทำางานจากทางไกล ใหป้ฏิบติัการรกัษาความลบัในระดบัเดียวกบัท่ี

ปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มสำานกังานท่ีมีการป้องกนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่มี
ใครสามารถมองเห็นหรือเขา้ถงึขอ้มูลท่ีเป็นความลบับนอุปกรณข์องคุณ
หรือไดยิ้นการสนทนาทางโทรศพัทข์องคุณได้

?

คุณธรรมทางธุรกิจ

46        หล ักจริยธรรมของ UPM

พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เม่ือไดร้บัการติดต่อจากบุคคลภายนอก
• สำาหรบัขอ้คิดเห็นทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ใหส่้งการ

ติดต่อกบัส่ือทัง้หมดไปยงัฝ่ายดูแลความสมัพนัธก์บัผูมี้
ส่วนไดเ้สียของ UPM โดยตรง

• ก่อนท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัแก่บุคคลภายนอก 
ใหป้ระเมินความจำาเป็นตอ้งทราบของบุคคลดงักล่าว และ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการทำาขอ้ตกลงรกัษาความลบั

• ใชค้วามระมดัระวงัหากบุคคลภายนอกขอขอ้มูลเก่ียว
กบับริษทัจากคุณ ตวัอย่างเช่น โดยเป็นส่วนหน่ึงของขัน้
ตอน "รูจ้กัลูกคา้ของคุณ" ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้อมีจุด
ประสงคท่ี์เหมาะสมถูกตอ้งในการรอ้งขอ อย่าใหข้อ้มูลท่ี
เป็นความลบัโดยไม่ไดมี้การทำาขอ้ตกลงรกัษาความลบัท่ี
เหมาะสมและปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล

เม่ือจดัการทรพัยสิ์นทางปัญญา ขอ้มูลภายใน หรือ
บริษทัย่อย

• ปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญาของ UPM โดยจดัใหมี้การ
คุม้ครองทางกฎหมายและการรกัษาความลบัอย่างเพียง
พอ รวมทัง้เคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคล
ภายนอก

• ติดตามขอ้มูลล่าสุดของนโยบายและขัน้ตอนองคก์รเก่ียว
กบัการใชข้อ้มูลภายใน ติดต่อฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแล
การปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM หากคุณมีคำาถาม

• ปฏิบติัตามขัน้ตอนการอนุมติัของ UPM และกรอบวิธีการ
ควบคุมของบริษทัย่อย เม่ือตอ้งตดัสินใจในกลุ่มบริษทัของ 
UPM

แหล่งขอ้มูล 
• กฎระเบียบว่าดว้ยความมั่นคงปลอดภยัของ UPM
• กฎระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของ UPM
• นโยบายว่าดว้ยขอ้มูลภายในของ UPM
• นโยบายว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลของ UPM
• กฎระเบียบว่าดว้ยการกำากบัดูแลนิติบุคคลทั่วโลกของ UPM
• นโยบายว่าดว้ยการบริหารความเส่ียงของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจ ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณคุณธรรมทางธุรกิจ

48        หล ักจริยธรรมของ UPM

พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา



ความปลอดภยัทางไซเบอรเ์ป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคญัสูงสุดสำาหรบัเรา
เรามีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการปกป้องขอ้มูลและสินทรพัยดิ์จิตอลอนัมีค่าของเราจาก
ภยัคุกคาม รวมถงึการใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาตและผิดกฎหมาย เรามีนโยบาย
ท่ีช่วยสรา้งความมั่นใจว่า ขอ้มูลท่ีจำาเป็นในการดำาเนินงานและพฒันาธุรกิจของเรา
ไดร้บัการนำาไปใชแ้ละปกป้องอย่างเพียงพอในสำานกังาน พืน้ท่ีการผลิต และเม่ือ
ทำางานจากทางไกล เราตอ้งรายงานความผิดปกติดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านหรือการปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลหรือสินทรพัยดิ์จิตอล เราใช้
ขอ้มูลและสินทรพัยดิ์จิตอลอย่างมีจริยธรรมและมีความรบัผิดชอบ

เราเคารพต่อความเป็นส่วนตวั
เราเคารพในความเป็นส่วนตวัของเพ่ือนร่วมงาน ผูถื้อผลประโยชนร่์วม (เช่น ลูกคา้ 
เจา้ของส่วนป่า และซพัพลายเออร)์ และตวัแทนของบุคคลเหล่านี ้โดยการจดัการ
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึนโยบายและขัน้ตอนบริษทั ขอ้มูล
ส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลใดๆ ท่ีระบุตวัตนหรือสามารถระบุตวัตนของบุคคล
ธรรมดาได ้เช่น ช่ือ ท่ีอยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลข
ประจำาตวับุคคล หรือภาพถ่าย เม่ือใดก็ตามท่ีเราจำาเป็นตอ้งจดัการขอ้มูลส่วน
บุคคล เราตอ้งดำาเนินการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใสเก่ียว
กบับุคคลนัน้ๆ

อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

เพ่ือลดความเส่ียงทางไซเบอร ์
• เม่ือดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ใชเ้ฉพาะสินทรพัยแ์ละเคร่ืองมือ

ดิจิตอลท่ีไดร้บัอนุญาตจาก UPM เท่านัน้
• หา้มเปิดเผย ID ผู ้ใชห้รือรหสัผ่านของบริษทัของคุณแก่บุคคลอ่ืน หรือ

นำาไปใช้ในบริการใดๆ ท่ีคุณใชเ้พ่ือวตัถุประสงคส่์วนตวั
• หากคุณพบเห็นส่ิงท่ีดูเหมือนไม่ถูกตอ้ง เช่น อีเมล การติดต่อทาง

โทรศพัท ์หรือพฤติกรรมการใชร้ะบบท่ีผิดปกติ ใหร้ายงานต่อฝ่าย
บริการของ UPM ทนัที

• ใหค้วามสำาคญัเป็นพิเศษกบัความปลอดภยัทางไซเบอรข์ณะท่ีทำางาน
กบัอุปกรณก์ารผลิตอตัโนมติั

เม่ือจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล
• ก่อนจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล ใหว้างแผนวิธีการจดัการขอ้มูลก่อนและ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า คุณมีเหตุผลทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายใน
การประมวลผลขอ้มูลนัน้

• จำากดัการใชง้านและการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าท่ีจำาเป็น
ต่อวตัถุประสงคข์องคุณ

• ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย
การจดัการ สิทธิก์ารเขา้ถงึ รหสัผ่านท่ีเหมาะสม และโดยใชเ้คร่ืองมือ
และระบบท่ีไดร้บัอนุญาตจากบริษทั

• ทำาลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่จำาเป็นตอ้งใชเ้พ่ือวตัถุประสงคท่ี์รวบรวม
ไวอี้กต่อไปดว้ยวิธีท่ีปลอดภยัเสมอ

• ในกรณีท่ีสงสยัว่ามีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ใหร้ายงานต่อทีมความ
เป็นส่วนตวัของ UPM ทนัที

?

แหล่งขอ้มูล
• กฎระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลและการปกป้อง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของ UPM

“ป้องกนั ปกป้อง  
และใหค้วามใส่ใจ!”

คุณธรรมทางธุรกิจ
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พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราปฏิบติัตามข ัน้ตอนการตดัสินใจ
เราตดัสินใจโดยคำานึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของ UPM เป็นสำาคญัและดำาเนิน
การโดยใชวิ้ธีการประเมินความเส่ียงอย่างเหมาะสม เรามีการใชข้ ัน้ตอนการ
อนุมติัทางกฎหมายและการเงินอยู่ทั่วทัง้องคก์รของเรา และเรามุ่งมั่นท่ีจะ
ปฏิบติัตาม ขัน้ตอนเหล่านีร้วมถงึวิธีการบรรเทาความเส่ียงต่างๆ เช่น การ
ระบุตวับุคคลท่ีไดร้บัมอบอำานาจ การจำากดัวงเงิน และการแบ่งแยกหนา้ท่ีการ
ทำางาน

เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสมุดบญัชีและบนัทกึมีความถูกตอ้ง
ธุรกรรมทัง้หมดของบริษทัตอ้งไดร้บัการบนัทกึไวใ้นสมุดบญัชีและบญัชีของ
เราอย่างถูกตอ้งเท่ียงตรง การจดัเก็บบนัทกึท่ีถูกตอ้งและการรายงานช่วยให้
เราปฏิบติัตามขอ้กำาหนดตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เช่นท่ีเก่ียวกบัภาษี 
พนกังานของเราตอ้งทราบและปฏิบติัตามนโยบายองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เก็บรกัษา จดัเก็บ และทำาลายขอ้มูลบนัทกึ

อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

เม่ือจดัการธุรกรรม ใบแจง้หนี ้สมุดบญัชี และบนัทกึต่างๆ
• ก่อนท่ีจะอนุมติัธุรกรรม ใบแจง้หนี ้หรือรายการขอเบิกค่าใชจ่้าย หรือลง

นามในเอกสาร ใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริงและความสมบูรณข์องขอ้มูล และ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีเหตุผลทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายสำาหรบั
ธุรกรรมนัน้

• การจ่ายเงินจะตอ้งไดร้บัการจดัการตามขัน้ตอนภายในของเราเสมอ (การ
อนุมติั การบญัชี การยืนยนั การจดัทำาเอกสาร) หา้มย่อหย่อนในการปฏิบติั
ตามขอ้กำาหนดเหล่านี ้แมว่้าคุณจะถูกเร่งหรือถูกกดดนั

• หา้มปลอมแปลงหรือขอใหบุ้คคลอ่ืนปลอมแปลงสมุดบญัชี บนัทกึ หรือ
บญัชีของบริษทั

• หา้มบนัทกึหรือขอเบิกค่าใชจ่้ายหรือใบแจง้หนีท่ี้มีการปลอมแปลงหรือ
ปลอมขึน้

• หา้มบนัทกึค่าใชจ่้ายโดยปราศจากเอกสารประกอบหรือเหตุผลรองรบัตาม
ท่ีกำาหนดไวใ้นนโยบายและขัน้ตอนองคก์ร

• รายงานธุรกรรม การจ่ายเงิน หรือค่าใชจ่้ายท่ีน่าสงสยัต่อตวัแทนของฝ่าย
การเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของ UPM ในกรณีท่ีความเส่ียงทางไซเบอรเ์ก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณท่ี์น่าสงสยัดงักล่าว ใหร้ายงานต่อฝ่ายไอทีของ UPM ดว้ย  แหล่งขอ้มูล

• นโยบายว่าดว้ยการอนุมติัของ UPM
• ดูกฎระเบียบอ่ืนๆ ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนนีใ้น

อินทราเน็ตของ UPM

?

คุณธรรมทางธุรกิจ ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา แจง้ความก ังวลของคุณคุณธรรมทางธุรกิจ
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พนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา



รู ้ว่าคุณกำาลงั 
คา้ขายกบัใคร

8

การรูจ้กัลูกคา้ ซพัพลายเออรแ์ละคู่คา้ทาง
ธุรกิจของเรา และพฒันาความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบัพวกเขา จะช่วยใหเ้ราสามารถ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจของเรา 
สรา้งความปลอดภยัในการจดัหาและความ 
ต่อเน่ืองของธุรกิจ ในขณะเดียวกนั เรา
สามารถลดความเส่ียงในการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมทางธุรกิจท่ีผิดกฎหมายและการ
เผชิญการสูญเสียหรือความเสียหายต่อช่ือเสียง
เน่ืองจากความสมัพนัธด์งักล่าวได ้
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ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเราคุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราเลือกคู่คา้ทางธุรกิจของเราอย่างรอบคอบ
เราตอ้งเลือกคู่คา้ทางธุรกิจของเราอย่างรอบคอบโดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์เป็นกลาง 
เราตอ้งการระบุและจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัคู่คา้ทางธุรกิจของเราก่อนท่ีจะ
เร่ิมความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัพวกเขา นอกจากนี ้เรายงัตอ้งตรวจสอบคู่คา้
ทางธุรกิจของเราตลอดระยะเวลาท่ีดำาเนินธุรกิจร่วมกนัดว้ย เราใหค้วามสำาคญั
เป็นพิเศษกบัการบรรเทาความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน (ดูส่วนท่ี 2) 
การติดสินบนและการคอรร์ปัชั่น ( ดูส่วนท่ี 4) การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดา้นการ
คา้ การฟอกเงิน การฉอ้โกง และเร่ืองการเงิน นอกจากนีย้งัมีการบริหารความ
เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการจดัหาในห่วงโซ่อุปทานของเรา
อย่างระมดัระวงัอีกดว้ย

เราจดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบ
เรามุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินการจดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบ ในหลกัเกณฑส์ำาหรบั
ซพัพลายเออรแ์ละบุคคลท่ีสามของ UPM เราไดก้ำาหนดขอ้กำาหนดสำาหรบั
ซพัพลายเออรข์องเรา เพ่ือใหแ้น่ใจว่าซพัพลายเออรเ์หล่านัน้ยดึมั่นในวิธีปฏิบติั
ทางธุรกิจท่ีมีจริยธรรมเช่นเดียวกบัเรา และเราคาดหวงัใหพ้วกเขานำาขอ้
กำาหนดเหล่านีไ้ปปฏิบติัต่อไปในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาเองดว้ย นอกเหนือ
จากขอ้กำาหนดเหล่านีท่ี้ใชบ้งัคบักบัซพัพลายเออรท์ัง้หมดแลว้ ขอ้กำาหนดเพ่ิม
เติม เช่น แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ จะมีผลบงัคบัใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการบาง
ประเภท

เราปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดา้นการคา้  
เราตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดา้นการคา้ทัง้หมดท่ีบงัคบัใช้ในประเทศและ
ระหว่างประเทศเหมือนกบับริษทัระดบัโลกอ่ืนๆ การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดา้น
การคา้ หมายรวมถงึ ขอ้บงัคบัท่ีควบคุมดูแลการนำาเขา้ การส่งออก และการซือ้
ขายสินคา้ในประเทศ รวมทัง้การคว่ำาบาตรระหว่างประเทศและวิธีปฏิบติัดา้น
การคา้ท่ีเขม้งวด

เราไม่เขา้ร่วมในการฟอกเงินหรือการกระทำาผิดท่ีคลา้ยกนั
การฟอกเงิน คือ กระบวนการท่ีเงินทุนจากการก่อความผิดทางอาญา เช่น การ
ฉอ้โกง การเล่ียงภาษี การคา้มนุษย ์และการติดสินบน ถูกนำามาผ่านธุรกิจท่ีถูก
กฎหมายเพ่ือปิดบงัแหล่งท่ีมาจากการก่อความผิดทางอาญา เราปฏิบติัตามขอ้
กำาหนดทางกฎหมายทัง้หมด เพ่ือตอ้งการสรา้งความมั่นใจว่า เราไม่มีส่วนร่วม
ในธุรกิจท่ีละเมิดกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงิน กฎหมายต่อตา้นการก่อการ
รา้ย หรือกฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน

“คุณรูจ้กัคู่คา้ 
ทางธุรกิจของ 
คุณหรือไม่”

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเราคุณธรรมทางธุรกิจ แจง้ความก ังวลของคุณ
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คุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา



? อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

สำาหรบัเราทุกคนท่ีทำางานร่วมกบัคู่คา้ทางธุรกิจ
• รูจ้กัลูกคา้ ซพัพลายเออรข์องคุณ และคู่คา้ทางธุรกิจอ่ืนๆ คน้หาและเก็บ

รกัษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัพวกเขา โดยการดำาเนิน
การสอบทานธุรกิจเพ่ือประเมินความเส่ียง รวมทัง้การตรวจสอบเครดิต
และขอ้มูลทางการเงินอ่ืนๆ ตามนโยบายและขัน้ตอนองคก์รของเรา

• ดูการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีกระทำาการในนาม
ของ UPM (เช่น ตวัแทน ท่ีปรกึษา ผู้ใหค้ำาแนะนำา คู่คา้ร่วมทุน คู่คา้ทอ้งถ่ิน 
หรือผูจ้ดัจำาหน่าย) ในส่วนท่ี 4

• หา้มร่วมงานกบัคู่คา้ทางธุรกิจหรือดำาเนินความสมัพนัธท์างธุรกิจต่อไป 
หากคุณไม่มีขอ้มูลท่ีเพียงพอ หรือหากคุณมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของคู่คา้ หา้มกระทำาเช่นนัน้แมว่้าคุณจะถูกเร่งหรือถูก
กดดนั 

• มุ่งเป้าไปท่ีการพฒันาความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ตรวจสอบ
กิจกรรมต่างๆ ของคู่คา้ทางธุรกิจอย่างถ่ีถว้น และดำาเนินการหากคุณ
ตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ UPM

• เก็บรกัษาขอ้มูลบนัทกึท่ีสมบูรณแ์ละถูกตอ้งของการทำาธุรกรรมทางธุรกิจ
ทัง้หมด

• หา้มรบัการจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือส่ิงท่ีใชแ้ทนเงินสดได้โดยไม่ปฏิบติัตาม
ขัน้ตอนภายในของเรา

• ระมดัระวงัเม่ือจ่ายเงินใหแ้ก่คู่คา้ทางธุรกิจ เช่น ซพัพลายเออรแ์ละตวัแทน 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเป็นการจ่ายเงินใหก้บับุคคลหรือบริษทัท่ีจดัหาสินคา้
หรือบริการ ไม่ใช่ใหก้บับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่าเป็นการจ่ายเงินไปยงัประเทศท่ีคู่คา้ดำาเนินธุรกิจ จำาหน่ายสินคา้ หรือให้
บริการแก่ UPM

• อย่าละเลยสญัญาณเตือนท่ีเป็นไปได ้เช่น โครงสรา้งการจ่ายเงินท่ีซบัซอ้น
และผิดปกติ การจ่ายเงินหลายรายการจากหรือแก่หลายฝ่าย คำาขอใหจ่้าย
เงินไปยงับญัชีท่ีไม่เก่ียวขอ้ง สำาหรบัลูกคา้ สญัญาณเตือนเหล่านีอ้าจอยู่ใน
ลกัษณะของปริมาณการสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมากซ่ึงผิดไปจากรูปแบบการ
สั่งซือ้ตามปกติหรือการขาดวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีชดัเจน

• หยุดและขอคำาแนะนำา (จากผูจ้ดัการของคุณ ฝ่ายการเงิน หรือฝ่าย
กฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM) หากคุณมีขอ้
กงัวลเก่ียวกบัธุรกรรม

เม่ือจดัหา
• เลือกซพัพลายเออรต์ามหลกัเกณฑท่ี์กำาหนดไวล่้วงหนา้เท่านัน้
• ก่อนท่ีจะร่วมงานกบัซพัพลายเออร ์ใหท้ำาการประเมินความเส่ียงอย่าง

เหมาะสม ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจของเราเก่ียวกบัความเส่ียงใน
การปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเรา
จดัหา รวมถงึพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรแ์ละความซบัซอ้นของห่วงโซ่อุปทาน
นัน้

• แจง้ขอ้กำาหนดของ UPM อย่างชดัเจน รวมถงึหลกัเกณฑส์ำาหรบั
ซพัพลายเออรแ์ละบุคคลท่ีสามของ UPM

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าซพัพลายเออรป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑส์ำาหรบั
ซพัพลายเออรแ์ละบุคคลท่ีสามของ UPM หรือมาตรฐานท่ีคลา้ยคลงึ
กนั

• ใชอ้ำานาจท่ีคุณมีอยู่เพ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ซพัพลายเออรส่์งเสริมให้
มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑส์ำาหรบัซพัพลายเออรแ์ละบุคคลท่ีสามของ 
UPM หรือมาตรฐานท่ีคลา้ยคลงึกนัในห่วงโซ่อุปทานของตนเองดว้ย

• การปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑส์ำาหรบัซพัพลายเออรแ์ละบุคคล
ท่ีสามของ UPM หรือมาตรฐานท่ีคลา้ยคลงึกนั หรือปฏิเสธท่ีจะส่งเสริม
ใหมี้การปฏิบติัหลกัเกณฑด์งักล่าวในห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ถือเป็น
สญัญาณเตือนเสมอและตอ้งดำาเนินการแก้ไข

• ปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ของผลิตภณัฑห์รือราคาโดยใชห้ลกัเกณฑค์วามจำาเป็นตอ้งทราบ
เท่านัน้

แหล่งขอ้มูล 
• หลกัเกณฑส์ำาหรบั 

ซพัพลายเออรแ์ละบุคคลท่ี
สามของ UPM

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา

58        หล ักจริยธรรมของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



9

การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีและ
การสนบัสนุนความสุขสมบูรณข์องชุมชน
ทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่ เป็นส่ิง
สำาคญัสำาหรบัเราและธุรกิจของเรา

มีส่วนร่วมกบัผู ้ถือผล
ประโยชนร่์วมและสงัคม 
ของเรา มีส่วนร่วมกบัผู ้ 
ถือผลประโยชนร่์วมและ 
สงัคมของเราเรา

60        หล ักจริยธรรมของ UPM

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเราคุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



เราส่งเสริมใหมี้การสนทนา
เป้าหมายของเราคือการเป็นคู่คา้ท่ีไดร้บัความเช่ือถือ เรามีเป้าหมายท่ีจะ
ทำาความเขา้ใจความคาดหวงัของผูถื้อผลประโยชนร่์วมของเรา และมีส่วน
ร่วมในการสนทนากบัผูถื้อผลประโยชนร่์วม เพ่ือหารือเก่ียวกบัเป้าหมาย
ของ UPM ตลอดจนหลกัในการปฏิบติังาน และความทา้ทายท่ีกำาลงัเผชิญ 
เราเคารพสิทธิใ์นการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เพราะเราตอ้งการ
ส่งเสริมการสนทนาร่วมกบัผูถื้อผลประโยชนร่์วมและสงัคมของเรา

เราใหค้วามสำาคญักบัการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  
เราตระหนกัถงึผลกระทบทางสงัคมท่ีสำาคญัของเราต่อชุมชนแวดลอ้ม
ของเรา และพยายามสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนเหล่านัน้ เป้าหมายของ
เรา คือ การมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคม รวมทัง้ลดผลกระทบดา้นลบจากการดำาเนินงานของเรา เรามี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของเราผ่านโครงการและงานริเร่ิม
ต่างๆ และใหข้อ้มูลกิจกรรมของเราอย่างเปิดเผย เม่ือ UPM ร่วมมือกบั
รฐับาลทอ้งถ่ินเพ่ือดำาเนินโครงการและงานริเร่ิมดงักล่าว เราตอ้งแน่ใจ
ว่าเราดำาเนินการอย่างซ่ือสตัยสุ์จริตและปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นและนโยบายบริษทัอย่างครบถว้น

อะไรคือส่ิงถูกตอ้งท่ีควรทำา

สำาหรบัเราทุกคน
• ปรกึษาฝ่ายกฎหมายและกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ UPM 

ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ความร่วมมือกบัรฐับาลทอ้งถ่ินในโครงการลงทุนหรือ
โครงการพฒันาในชุมชนทอ้งถ่ิน

• หา้มมิใหท้ำาการบริจาคทางการเมืองหรือสนบัสนุนผูส้มคัรทางการเมือง 
พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองในนามของ UPM แยกกิจกรรมทางการ
เมืองของคุณใหข้าดจากการทำางานของคุณอย่างชดัเจน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการบริจาคเงินและการเป็นผูส้นบัสนุนไดร้บัการ
อนุมติัโดยสอดคลอ้งกบันโยบายและขัน้ตอนองคก์ร ว่าดว้ยการเป็นผู้
สนบัสนุน การบริจาคเงิน และการเป็นอาสาสมคัรของพนกังาน

• จำาไวว่้าเราไม่อนุญาตใหธุ้รกิจทำาการบริจาคเงินเพ่ือการกุศลเฉพาะแห่ง
• เปิดกวา้งใหมี้การสนทนาเชิงสรา้งสรรคร่์วมกบัผูถื้อผลประโยชนร่์วม

ทัง้หมดโดยเป็นไปตามนโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของ UPM
• รบัฟังและเปิดรบัความคิดเห็นท่ีหลากหลายและแสดงความคิดเห็นของ

คุณอย่างสรา้งสรรค ์

?

“การสนทนากบัผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมเร่ิมตน้
ขึน้ดว้ยความเช่ือใจ”

แหล่งขอ้มูล
• กฎระเบียบว่าดว้ยการเป็น

ผูส้นบัสนุน การบริจาคเงิน 
และการเป็นอาสาสมคัรของ
พนกังานของ UPM

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา

62        หล ักจริยธรรมของ UPM

คุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา แจง้ความก ังวลของคุณ



การปฏิบติัตาม 
ขอ้กำาาหนดมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
กบัทุกคน

10

“การเงียบไม่ใช่ทาง
เลือก กลา้พูด รบัฟัง 
และลงมือทำา!”

พนกังานตอ้งรายงานการกระทำา
ละเมิดกฎหมายท่ีพบเห็น หรือท่ี
สงสยัว่าจะละเมิดกฎหมาย หลกั
จริยธรรมฉบบันี ้หรือนโยบาย
องคก์รอ่ืนใดของ UPM ทนัที การ
ทำาเช่นนีจ้ะทำาใหเ้ราสามารถรบัมือ
กบัปัญหาและแก้ไขใหถู้กตอ้งได ้
ทนัท่วงที และป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึน้
อีกในบริบทเดียวกนัหรือสถานท่ี
อ่ืนในองคก์ร

64        หล ักจริยธรรมของ UPM

แจง้ความก ังวลของคุณผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเราคุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา



เราตอ้งแจง้หากเรามีขอ้กงัวลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
เราทุกคนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการรกัษาคุณธรรมและมาตรฐานจริยธรรม
ของ UPM หากเราสงสยัว่ามีการประพฤติผิด เราทุกคนตอ้งกลา้พูดและ
รายงานส่ิงท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนรบัฟังขอ้กงัวลของผูอ่ื้น เราตอ้งไม่ทกึทกัเอาเอง
ว่าจะมีบุคคลอ่ืนรายงานความเส่ียงหรือขอ้กงัวล

เราไม่ยินยอมใหมี้การตอบโต ้
เราจะไม่ยอมใหมี้การตอบโตต่้อบุคคลมีความสุจริตใจในการรายงานการ 
กระทำาท่ีสงสยัว่า เป็นการประพฤติผิด หรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพ่ือ
แก้ไขการกระทำาท่ีสงสยัว่าเป็นการประพฤติผิด ตวัอย่างของการตอบโต ้ไดแ้ก่ 
การถอดจากตำาแหน่ง การไล่ออก การปฏิเสธการเล่ือนตำาแหน่ง การลดขัน้เงิน
เดือน และการข่มขู่ การกลั่นแกลง้หรือการคุกคามไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

มีผลท่ีตามมาจากการประพฤติผิด
พนกังานท่ีกระทำาผิดกฎหมาย หลกัจริยธรรมของ UPM หรือนโยบายอ่ืนๆ ของ 
UPM จะถูกดำาเนินมาตรการทางวินยัสูงสุดถงึขัน้เลิกจา้ง การดำาเนินมาตรการ
ทางวินยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การตำาหนิ การตกัเตือน และการตดัหรือลดเงินจูงใจ 
ตวัอย่างของการประพฤติผิดท่ีอาจส่งผลใหถู้กดำาเนินมาตรการทางวินยั ไดแ้ก่:
  

• การละเมิดกฎหมายท่ีบงัคบัใช้
• การละเมิดนโยบายองคก์รของ UPM
• การขอใหผู้อ่ื้นกระทำาการละเมิดกฎหมายท่ีบงัคบัใชห้รือนโยบายองคก์ร

ของ UPM
• การไม่แจง้ใหท้ราบโดยทนัทีถงึการละเมิดนโยบายองคก์รของ UPM ท่ีรบัรู้

หรือมีขอ้สงสยั
• การเจตนาใหร้ายงานขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือการใหข้อ้มูลเท็จในการสอบสวน
• การไม่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนของ UPM เก่ียวกบัการละเมิดนโยบาย

ท่ีอาจเป็นไปได้
• การตอบโตห้รือยินยอมใหมี้การตอบโตต่้อพนกังานท่ีรายงานการกระทำาท่ี

สงสยัว่าเป็นการประพฤติผิด

ผลท่ีตามมาอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปไดข้องการประพฤติผิดจะรวมถงึการดำาเนิน
มาตรการทางแพ่ง (เช่น การเรียกรอ้งค่าเสียหาย การผิดขอ้สญัญา) และการ
ดำาเนินมาตรการทางอาญา (เช่น ค่าปรบัและการจำาคุก) การประพฤติผิดยงั
อาจก่อใหเ้กิดผลท่ีตามมาต่อตวับุคคล เช่น ความเสียหายต่อช่ือเสียง โอกาส
ทางอาชีพ และความสมัพนัธส่์วนตวัของคุณ

Misconduct reports are reviewed care-
fully, personal data handled appropri-
ately, and the confidentiality of reports 
maintained as far as possible

Investigations are conducted by 
assigned persons with the necessary 
competence

- Remediation: If the report is 
substantiated, appropriate disciplinary 
actions and/or legal proceedings will 
be defined, and lessons learned imple-
mented
- Case closed

ส่ิงท่ีเกิดขึน้เม่ือคุณรายงาน ?

การเร่ิมตน้กรณี 
ปัญหาท่ีไดร้บัแจง้:
ดำาเนินการตรวจสอบ

รายงานการประพฤติผิด
อย่างถ่ีถว้น จดัการขอ้มูล
ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 

และเก็บรกัษารายงานไวเ้ป็น
ความลบัเท่าท่ีจะทำาได้

การสอบสวน:
ดำาเนินการสอบสวนโดย

บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายซ่ึง
มีความสามารถท่ีเหมาะสม

การแก ้ไข:
หากรายงานไดร้บัการ

พิสูจนยื์นยนัแลว้ บริษทัจะ
ตดัสินดำาเนินมาตรการทาง
วินยัและ/หรือดำาเนินคดีทาง
กฎหมายอย่างเหมาะสมและ
นำาบทเรียนท่ีไดร้บัมาปรบัใช้

ปิดกรณีปัญหา 
ท่ีไดร้บัแจง้

แจง้ความก ังวลของคุณ

66        หล ักจริยธรรมของ UPM

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเราคุณธรรมทางธุรกิจพนัธสญัญาของเรา บุคลากรและการ 
ดำาาเนินการของเรา



เรามีหลายช่องทางในการแจง้ขอ้กงัวลของเรา  !

ปรกึษากบัผูจ้ดัการของคุณ หรือ

ใชช่้องทางการรายงานการ
ประพฤติผิดของ UPM  

(ใหบ้ริการโดยไม่เปิดเผยช่ือ)

สำาหรบัชาว UPM: SpeakUp

สำาหรบัผูถื้อผลประโยชนร่์วม:  
upm.com/reportmisconduct

ทางไปรษณีย:์
UPM-Kymmene Corporation
Head of Internal Audit  
or Chief Compliance Officer 
PO Box 380
FI-00101 Helsinki  
ประเทศฟินแลนด์

ปรกึษากบัตวัแทนของฝ่าย
กฎหมายและกำากบัดูแลการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจ
สอบภายในของ UPM หรือ

แหล่งขอ้มูล
• ขัน้ตอนการรายงานการประพฤติผิดของ UPM
• รายงานความซ่ือสตัยสุ์จริตของ UPM

แจง้ความก ังวลของคุณ
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ดำาาเนินการของเรา
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