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1

64

เพื่ อนร่ วมงานที่ ร ักทุ กท่ าน
หลักจริ ยธรรมของ UPM คื อเข็ มทิ ศสำ�หรับพนักงาน UPM
ทุ กคนในการรักษามาตรฐานของความซื่ อสัตย์ ไว้ในระดับ
สู ง การทำ�ความเข้าใจหลักจริ ยธรรมและวิ ธีการนำ�มาใช้ใน
การทำ�งานประจำ�วันของเรา มี ความสำ�คัญสำ�หรับเราทุ ก
คน พร้อมด้วยค่ านิ ยมของเราซึ่งได้แก่ ความเชื่ อถื อและ
ได้รบ
ั ความเชื่ อถื อ ประสบความสำ�เร็ จร่ วมกัน ปรับเปลี่ ยน
ใหม่ อย่ างกล้าหาญ จะนำ�ทางเราในเส้นทางสู่ อนาคตที่ ไม่
ต้องพึ่งพาฟอสซิ ล
หลักจริ ยธรรมของเราสะท้อนให้เห็ นถึงความเคารพต่ อ
ผู ค
้ น สิ่ งแวดล้อม และแนวทางปฏิ บต
ั ิ ทางธุ รกิ จที่ เป็ นไป
ตามหลักจริ ยธรรม เราสามารถแสดงออกถึงความเคารพ
้ ว้ ยการกระทำ�ของเรา การกระทำ�เหล่ านี ส
้ ร้างความ
นี ด
เชื่ อถื อและความผู กพันทัง้ ในและนอกบริ ษท
ั ทำ�ให้ UPM
เป็ นนายจ้าง คู่ คา้ ซัพพลายเออร์ และลู กค้าที่ เชื่ อถื อได้
หลักสำ�คัญของวัฒนธรรมในเรื่ องคุ ณธรรมของเรา คื อ
พนักงานของเรารู ส
้ ก
ึ สบายใจที่ จะพู ดถึงความกังวลของ
่
พวกเขา ซึงช่ วยให้เราดำ�เนิ นการอย่ างเหมาะสม เรามี
ความมุ่ งมั่ นที่ จะสร้างบรรยากาศการทำ�งานที่ ทุกความคิ ด
เห็ นจะได้รบ
ั การรับฟั ง พู ดออกมา รับฟั งผู อ
้ ื่ น และลงมื อ
ปฏิ บต
ั ิ!
การเลื อกของเราก่ อให้เกิ ดความแตกต่ าง!
ขอแสดงความนับถื อ

Jussi Pesonen
ประธานบริ ษท
ั และ CEO
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

พ ันธส ัญญาในด ้าน
คุ ณธรรมของเรา
ความรับผิ ดชอบเป็นส่ วนสำ�คัญ
ของกลยุ ทธ ์ Biofore ของเรา
้ ฐาน
ความซื่ อสัตย ์สุ จริ ต คื อ พื น
การดำ�เนิ นธุรกิ จและช่ วยสร้าง
รากฐานของความสำ�เร็ จ และ
การเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ องของเรา
หลักจริ ยธรรมของ UPM กำ�หนด
มาตรฐานที่ เราทุ กคน นำ�มาปฏิ บต
ั ิ
่
เพื อให้บรรลุ เป้ าหมายของเรา

ค่ านิ ยมของ UPM

ความเชื่ อถื อและ
ได ้ร ับความเชื่ อถื อ
ประสบความ
สำ�เร็จร่ วมก ัน
ปร ับเปลี่ ยนใหม่
อย่ างกล ้าหาญ
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เรายึดม่ น
ั ในความซื่ อส ัตย ์สุ จริ ตและปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย

เรายึดมั่ นในความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ ว่าจะอยู่ ในสถานการณ์ สถานที่ หรื อมี บุคคล
ใดเกี่ ยวข้องก็ ตาม ความซื่ อสัตย์สุจริ ตมี ผลต่ อทัง้ สิ่ งที่ เรากระทำ�และวิ ธีการ
้ เราปฏิ บต
ที่ เรากระทำ�สิ่ งนัน
ั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับในทุ กประเทศที่ เรา
ดำ�เนิ นธุรกิ จ โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของคำ�มั่ นต่ อความซื่ อสัตย์สุจริ ตและการปฏิ บต
ั ิ
ที่ มีความรับผิ ดชอบของเรา
้ ใน UPM ได้
การเลื อกทางเลื อกที่ ถูกต้องจะช่ วยให้เราปกป้ องค่ านิ ยมที่ สร้างขึน
ทุ กวัน การดำ�เนิ นการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตสร้างชื่ อเสี ยงของเราในฐานะที่
เป็ นคู่ คา้ ซัพพลายเออร์ ลู กค้า และนายจ้างที่ ได้รบ
ั ความไว้วางใจ

หล ักจริ ยธรรม คื อ มาตรฐานที่ เราถื อปฏิ บ ัติ ร่วมก ัน

หลักจริ ยธรรมของเรากำ�หนดหลักการที่ ช่วยเราในการตัดสิ นใจอย่ างมี
จริ ยธรรม เราทุ กคนมี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบและยึดมั่ นในการปฏิ บต
ั ิ ตามหลัก
จริ ยธรรมของเรา และเราเข้าใจว่ าเพราะเหตุ ใดการปฏิ บต
ั ิ ดงั กล่ าวจึงมี ความ
สำ�คัญ
หลักจริ ยธรรมของ UPM มี ผลบังคับใช้กบ
ั พนักงานของ UPM ทุ กคนทั่ วโลก
้ ตอนด้านความรับผิ ดชอบของ
โดยเป็ นรากฐานของโปรแกรม นโยบาย และขัน
้ ในหัวข้อ
องค์กรและการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบ ซึ่งจะกล่ าวถึงโดยละเอี ยดยิ่ งขึน
ที่ อธิ บายอยู่ ในหลักจริ ยธรรมฉบับนี ้ นอกจากนี ้ เรายังดู แลรักษาระบบที่ ระบุ
วิ ธีการตรวจจับความเสี่ ยงในการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบ วิ ธีการตอบสนองต่ อ
ความเสี่ ยงเหล่ านี ้ และวิ ธีการควบคุ มและตรวจสอบความเสี่ ยง
เราสื่ อสารอย่ างต่ อเนื่ องถึงความสำ�คัญของการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบกับ
พนักงานของเราและบุ คคลอื่ นที่ เป็ นตัวแทนของ UPM โดยเราจัดให้มีการฝึ ก
อบรมแก่ พนักงานของเราเกี่ ยวกับหลักจริ ยธรรม
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ในฐานะพนักงาน UPM คาดหว ังให้เรา
อ่ าน สามารถสอบถามหากเราไม่ เข้าใจ และให้ปฏิ บต
ั ิ ตามหลักจริ ยธรรม
ของเรา

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

?

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

เมื่ อคุ ณไม่ แน่ ใจว่ าจะต ้องทำ�อย่ างไร
ให้นก
ึ ถึงการดำ�เนิ นการตามแผนและถามต ัวคุ ณเองดู ว่า

กล้าพู ด และแจ้งข้อกังวล หากสงสัยว่ ามี การประพฤติ ผิด
ขอคำ�แนะนำ�จากผู จ
้ ด
ั การหรื อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตาม
กฎระเบี ยบของ UPM เมื่ อไม่ แน่ ใจว่ าสิ่ งใดคื อสิ่ งที่ ถูกต้องควรทำ�

นอกจากนี ้ UPM คาดหว ังให้ผู ้จัดการ

้
การดำ�เนิ นการนัน
สอดคล้องกับหลัก
จริ ยธรรมของเราหรื อไม่

เป็ นผู น
้ ำ�โดยเป็ นตัวอย่ าง
้ ตอนอื่ นๆ ของบริ ษท
สื่ อสารถึงหลักจริ ยธรรม รวมทัง้ นโยบายและขัน
ั แก่
ที มของตนเป็ นประจำ� และใช้เวลาแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการนำ�
้ ตอนของบริ ษท
นโยบายและขัน
ั มาปฏิ บต
ั ิ ในที ม
ให้สมาชิ กในที มรับผิ ดชอบการกระทำ�ของตน รวมถึงยกย่ องชมเชย
พฤติ กรรมที่ เป็ นแบบอย่ างรวมทัง้ สมาชิ กในที มที่ เสนอความคิ ดและแจ้งข้อ
กังวลของตน

้
การดำ�เนิ นการนัน
ถู กต้องตาม
กฎหมายหรื อไม่

้
การดำ�เนิ นการนัน
เป็นไปตามหลัก
จริ ยธรรมหรื อไม่

ส่ งเสริ มให้เกิ ดบรรยากาศที่ สมาชิ กในที มรู ส
้ ก
ึ ปลอดภัยและมั่ นใจที่ จะ
รายงานข้อกังวลของตนและไม่ ยินยอมให้มีการตอบโต้
รับฟั งข้อกังวลของสมาชิ กในที มและยกระดับการจัดการการกระทำ�ที่
สงสัยว่ าอาจเป็ นการประพฤติ ผิด
กำ�กับดู แลและสนับสนุ นที มให้บรรลุ ความคาดหวังที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น

คุ ณอยากอ่ านข้อมู ล
เกี่ ยวกับเรื่ องนี ใ้ น
โซเชี ยลมี เดี ยหรื อ
หนังสื อพิ มพ์หรื อไม่

หากมี ข ้อใดที่ ตอบว่ า ไม่ ควรหยุ ดและขอความช่ วยเหลื อเพื่ อหา
หนทางที่ ถูกต ้อง
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UPM ตระหนักถึงและพยายามส่ งเสริ ม

- เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่ งยื นขององค์การสหประชาชาติ โดยเรานำ�มา
ใช้เป็ นแนวทางในการทำ�งานเพื่ อการพัฒนาอย่ างยั่ งยื นและการปรับปรุ ง
การดำ�เนิ นงานของเราอย่ างต่ อเนื่ อง
- หลักปฏิ บต
ั ิ สิบประการของข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact) ซึ่งเกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ มนุ ษยชน แรงงาน สิ่ งแวดล้อม และ
การต่ อต้านการคอร์รป
ั ชั่ น
- แนวทางปฏิ บต
ั ิ ของ OECD สำ�หรับองค์กรระหว่ างประเทศ

จุ ดมุ่ งหมายของ UPM

ธุรกิ จของ UPM
เราแสวงหาการเติ บโตที่ ย่ งั ยื น โดยช่ วยให้ลูกค้า
้
และผู บ
้ ริ โภคของเรามี ตวั เลื อกที่ ย่ งั ยื นมากขึน
ประสิ ทธิภาพสู ง นวัตกรรม และคำ�มั่นที่ แน่ วแน่ ต่อ
ความรับผิ ดชอบเป็นรากฐานของกลยุ ทธ ์ของเรา

แหล่ งข ้อมู ล

• เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่ งยื นขององค์การสหประชาชาติ
• หลักปฏิ บต
ั ิ สิบประการของข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact)
• แนวทางปฏิ บต
ั ิ ของ OECD สำ�หรับองค์กรระหว่ างประเทศ
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แจ้งความก ังวลของคุ ณ

เคารพในต ัวบุ คคล
และสิ ทธิมนุ ษยชน
เราเชื่ อว่ าบริ ษท
ั มี บทบาทสำ�คัญต่ อการ
่
สร้างความมันใจในการให้ความเคารพต่ อ
สิ ทธิ มนุ ษยชน การดำ�เนิ นงานและความ
สัมพันธ ์ทางธุรกิ จของเราส่ งผลกระทบ
ต่ อบุ คคลและอาจส่ งผลกระทบต่ อสิ ทธิ
มนุ ษยชน เราดำ�เนิ นการเพื่ อสร้างความ
มั่นใจว่ า ทุ กคนเคารพต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน
ของกันและกันในทุ กการดำ�เนิ นงานของ
เรา และความสัมพันธ ์ทางธุรกิ จของเรา
สอดคล้องกับหลักปฏิ บต
ั ิ ที่เป็นแนวทาง
ว่ าด้วยธุรกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชนของ
สหประชาชาติ (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights)
้
ทังหมดนี
เ้ ริ่ มต้นด้วยการสร้างสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานที่ ปลอดภัยและ
ยอมรับความแตกต่ าง รวมถึงการเคารพ
สิ ทธิ ของผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม
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“คำ�นึงถึงและส่ งเสริ
มสุ ขภาวะและเกี ยรติ
ของผู อ
้ ื่ น”

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เราเคารพในสิ ทธิมนุ ษยชน

UPM ยึดมั่ นในการให้ความเคารพต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนตามหลักปฏิ บต
ั ิ ที่เป็ น
แนวทางว่ าด้วยธุรกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ
เราดำ�เนิ นการเพื่ อสร้างความมั่ นใจว่ า ชาว UPM ทุ กคนเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในทุ กการดำ�เนิ นงานและความสัมพันธ ์ทางธุ รกิ จของเรา รวมทัง้ คาดหวังให้
ซัพพลายเออร์และคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของเรากระทำ�เช่ นเดี ยวกัน เราต้องการทำ�ให้
มั่ นใจว่ า การดำ�เนิ นงานและผลิ ตภัณฑ์ของเราไม่ มีส่วนสนับสนุ นการละเมิ ดสิ ทธิ
้ วัสดุ และบริ การ
มนุ ษยชน ตลอดจนดำ�เนิ นการเพื่ อสร้างความมั่ นใจว่ า เราซื อ
ทัง้ หมดจากแหล่ งที่ มีความรับผิ ดชอบ
เราตรวจสอบและดำ�เนิ นการเพื่ อแก้ ไขผลกระทบในทางลบต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนที่
เราได้รบ
ั ทราบและที่ กิจกรรมของเราได้ก่อให้เกิ ดหรื อมี ส่วนเกี่ ยวข้อง

เราเคารพในสิ ทธิแรงงานและส่ งเสริ มสภาพแวดล ้อมการทำ�งานที่
เป็นธรรม

เราส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ เป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ ของพนักงาน
ในการจัดตัง้ และเข้าร่ วมสมาคม เจรจาต่ อรองร่ วม และชุ มนุ มอย่ างสันติ เราไม่
ยิ นยอมให้มีการใช้แรงงานทาสยุ คใหม่ แรงงานเด็ ก แรงงานบังคับ หรื อการค้า
มนุ ษย์ในบริ บทใดๆ ในการดำ�เนิ นงานของเราหรื อในส่ วนใดๆ ของห่ วงโซ่ แห่ ง
คุ ณค่ าของเรา

เราไม่ ยินยอมให้มีการเลื อกปฏิ บ ัติ และการคุ กคาม

การดำ�เนิ นการและการสื่ อสารของเรากับเพื่ อนร่ วมงาน คู่ คา้ ทางธุ รกิ จ และผู ้
ถื อผลประโยชน์ร่วมอื่ นๆ มี ความเป็ นมื ออาชี พและให้เกี ยรติ เราเคารพสิ ทธิ ใน
เสรี ภาพทางความคิ ด ความคิ ดเห็ น การแสดงออก และศาสนา
เราไม่ ยินยอมให้มีการเลื อกปฏิ บต
ั ิ โดยตรงหรื อโดยอ้อมต่ อบุ คคลใดก็ ตามด้วย
้ ชาติ สัญชาติ ความเกี่ ยวดองเป็ นครอบครัว
เหตุ จากเพศ อายุ ชาติ พน
ั ธุ ์ เชื อ
ภาษา ศาสนา ความคิ ดเห็ นทางการเมื อง การเข้าร่ วมสหภาพแรงงาน ความ
พิ การ รสนิ ยมทางเพศ หรื อลักษณะส่ วนบุ คคลอื่ นๆ ที่ คล้ายกัน เราไม่ ยินยอม
ให้มีการคุ กคามทางเพศหรื อการคุ กคามอื่ นๆ ไม่ ว่ารู ปแบบใดก็ ตาม เราทุ กคน
มี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ ปลอดภัย ปราศจาก
การเลื อกปฏิ บต
ั ิ และการคุ กคาม

เราส่ งเสริ มความหลากหลายและการยอมร ับความแตกต่ าง

เราส่ งเสริ มความหลากหลายและพยายามทุ กวิ ถีทางเพื่ อสร้างวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ ยอมรับความแตกต่ างที่ ทุกคนรู ส
้ ก
ึ ปลอดภัยและ
ประสบความสำ�เร็ จ เราส่ งเสริ มโอกาสทางอาชี พที่ เท่ าเที ยมกันตามคุ ณวุ ฒิและ
ความต้องการทางธุ รกิ จ เรามุ่ งส่ งเสริ มวัฒนธรรมที่ ยอมรับความแตกต่ างและ
เคารพผู อ
้ ื่ นในสภาพแวดล้อมการทำ�งานของเรา เราเปิดรับผู ม
้ ี ความรู ค
้ วาม
สามารถและภู มิหลังหลากหลาย
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ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

พันธสัญญาของเรา
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
สำ�หร ับเราทุ กคนในการส่ งเสริ มการให้ความเคารพต่ อผู ้อื่ น

• ยึดมั่ นในการให้ความเคารพต่ อผู อ
้ ื่ นและสิ ทธิ มนุ ษยชนของผู อ
้ ื่ น โดยถื อ
ปฏิ บต
ั ิ เป็ นส่ วนหนึ่งในวิ ธีการทำ�งานของคุ ณ
• ปฏิ บต
ั ิ ต่อผู อ
้ ื่ นอย่ างให้เกี ยรติ เช่ นเดี ยวกับที่ คุณต้องการให้ผูอ
้ ื่ นปฏิ บต
ั ิ ต่อ
คุ ณ
• นึกถึงผลกระทบที่ งานของคุ ณ รวมทัง้ การดำ�เนิ นการและแผน มี ต่อผู อ
้ ื่ น
• พิ จารณาและประเมิ นความเสี่ ยงที่ มีต่อผู อ
้ ื่ นจากการดำ�เนิ นการและการ
ตัดสิ นใจของคุ ณ ซึ่งมี ความสำ�คัญอย่ างมากเมื่ อพิ จารณากระบวนการ
้ กิ จการ หรื อความร่ วมมื อใหม่ หรื อเมื่ อ
ทางธุรกิ จ ตลาด การลงทุ น การซื อ
ดำ�เนิ นธุรกิ จในประเทศที่ กฎระเบี ยบของกฎหมายไม่ เข้มงวดหรื อที่ รฐ
ั บาล
ไม่ ได้เป็ นผลมาจากกระบวนการประชาธิ ป ไตยที่ เสรี และเปิดกว้าง
• หากคุ ณคิ ดว่ าบุ คคลภายในหรื อภายนอก UPM อาจได้รบ
ั ผลกระทบในทาง
ลบจากการดำ�เนิ นการของคุ ณ การดำ�เนิ นงานของ UPM หรื อความสัมพันธ ์
ทางธุรกิ จของเรา ให้หยุ ดเพื่ อตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าการดำ�เนิ นการดังกล่ าว
ไม่ ละเมิ ดคำ�มั่ นต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนของเรา
• ปฏิ บต
ั ิ ต่อผู อ
้ ื่ นอย่ างเท่ าเที ยมกันและเห็ นคุ ณค่ าของความแตกต่ างของผู ้
อื่ น ไม่ ว่าพวกเขาจะเป็ นใครหรื ออยู่ ที่ใดก็ ตาม
• หากคุ ณได้ทราบเรื่ องใดก็ ตามที่ ขด
ั กับคำ�มั่ นต่ อการเคารพในตัวบุ คคลและ
สิ ทธิ มนุ ษยชนของเรา ให้รายงานเรื่ องดังกล่ าวต่ อผู จ
้ ด
ั การของคุ ณทันที
หรื อใช้ช่องทางการรายงานอื่ นๆ ตามที่ อธิ บายไว้ในส่ วนที่ 10

UPM ปฏิ บ ัติ ตาม

- หลักปฏิ บต
ั ิ ที่เป็ นแนวทางว่ าด้วยธุรกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ
- หลักปฏิ ญญาสากลว่ าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human Rights) และ
้ ฐานในการทำ�งานขององค์การแรงงาน
้ พื น
- ปฏิ ญญาว่ าด้วยหลักการและสิ ทธิ ์ขัน
ระหว่ างประเทศ (ILO)

สำ�หร ับผู ้จัดการ

• ส่ งเสริ มการปฏิ บต
ั ิ อย่ างเป็ นธรรมและการให้เกี ยรติ ทุกคน สร้าง
บรรยากาศที่ ยอมรับความแตกต่ างที่ รบ
ั ฟั งความคิ ดเห็ นของทุ กคน
• ไม่ ละความพยายามที่ จะส่ งเสริ มความหลากหลาย เปิดรับผู ท
้ ี่ มีความรู ค
้ วาม
สามารถ ประสบการณ์ และภู มิหลังที่ แตกต่ างกันในที มของเรา
• สร้างและส่ งเสริ มวัฒนธรรมที่ บุคคลสามารถมี มุมมองที่ หลากหลายและ
โอกาสในการมี ส่วนร่ วม รวมทัง้ รู ส
้ ก
ึ ว่ าตนมี คุณค่ า

เมื่ อติ ดต่ อก ับคู่ ค ้าทางธุรกิ จ

• ปฏิ บต
ั ิ ตามมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนเดี ยวกันกับที่ ปฏิ บต
ั ิ กบ
ั เพื่ อนร่ วมงาน
ของคุ ณ เมื่ อติ ดต่ อกับซัพพลายเออร์ ลู กค้า และผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่ วมอื่ นๆ
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าซัพพลายเออร์และคนกลางของเรายึดมั่ นและปฏิ บต
ั ิ
ตามหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามของ UPM หรื อ
มาตรฐานที่ คล้ายกัน
• ใส่ ใจสัญญาณเตื อนที่ เป็ นไปได้ เช่ น การประพฤติ ผิดในอดี ต การปฏิ เสธที่
จะยึดมั่ นปฏิ บต
ั ิ ตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง ความไม่ เท่ าเที ยมกันของแรงงาน
ความรุ นแรง หรื อวิ ธีการอื่ นๆ ในการบังคับให้พนักงานทำ�งานโดยพนักงาน
ไม่ ยินยอม สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ ไม่ ปลอดภัยและไม่ ถูกสุ ขอนามัย ค่ า
ธรรมเนี ยมการจัดหางาน หรื อเอกสารยื นยันตัวตนที่ ยด
ึ มาจากพนักงาน

แหล่ งข ้อมู ล

• กฎระเบี ยบว่ าด้วยทรัพยากรบุ คคลของ UPM

18

หล ักจริ ยธรรมของ UPM
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา
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เราไม่ ย่อหย่ อนในเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภ ัย

เราไม่ ย่อหย่ อนในเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัย เราทำ�งานร่ วมกับคู่ คา้ ทาง
้ เราทุ กคนมี หน้าที่ รบ
ธุรกิ จที่ ยด
ึ ถื อในคำ�มั่ นนี เ้ ช่ นเดี ยวกับเราเท่ านัน
ั ผิ ดชอบ
ที่ จะต้องทำ�งานด้วยความปลอดภัย และสร้างความมั่ นใจถึงสภาพแวดล้อม
และกระบวนการทำ�งานที่ ปลอดภัยและถู กสุ ขอนามัยอยู่ เสมอ ผู จ
้ ด
ั การทุ กคน
ต้องให้ค�ำ แนะนำ� กำ�กับดู แล และสนับสนุ นที ม เพื่ อให้สามารถทำ�งานได้อย่ าง
ปลอดภัย
เราต้องปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายอาชี วอนามัยและความปลอดภัยที่ บงั คับใช้ทงั้ หมด
ตลอดจนกฎระเบี ยบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรของเรา เรา
ตรวจสอบและประเมิ นความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยที่ เป็ นไปได้
โดยรวมการประเมิ นความเสี่ ยงและแผนการลดความเสี่ ยงไว้ในกระบวนการ
้
ทางธุรกิ จ รวมถึงโครงการการลงทุ นและการพัฒนา เราเรี ยนรู จ
้ ากสิ่ งที่ เกิ ดขึน
้ ในอนาคต และเราแบ่ งปั นสิ่ งที่
เพื่ อหลี กเลี่ ยงไม่ ให้เกิ ดปั ญหาที่ คล้ายคลึงกันขึน
้ บ
ได้เรี ยนรู เ้ หล่ านี ก
ั บุ คคลอื่ นใน UPM และผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม

เราใส่ ใจสุ ขภาวะและการพ ัฒนาของเรา

สุ ขภาวะของพนักงานมี ความสำ�คัญต่ อเรา เราให้ความสำ�คัญกับความเป็ นผู น
้ ำ�
และความซื่ อสัตย์สุจริ ตที่ เน้นคุ ณค่ าและสร้างแรงบันดาลใจ เราต้องการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริ มความรู ส
้ ก
ึ ของการเป็ นส่ วนหนึ่งในที ม ซึ่งทุ กคนรู ส
้ ก
ึ ว่ า
ตนมี คุณค่ า พนักงานได้รบ
ั การสนับสนุ นให้มุ่ งมั่ นพัฒนาและเติ บโตทัง้ ในทาง
ส่ วนตัวและในสายอาชี พ และเราให้การสนับสนุ นเมื่ อต้องการ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

? อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
สำ�หร ับเราทุ กคนในการสร ้างความม่ น
ั ใจในสุ ขภาพ ความปลอดภ ัย
และสุ ขภาวะ

• เป็ นแบบอย่ างที่ ดีในด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยและนำ�เป็ นตัวอย่ างที่ ดี
หมั่ นสังเกตตัวคุ ณเองและเพื่ อนร่ วมงาน และดู แลความเป็ นอยู่ ที่ดีของตัว
คุ ณเอง
• คาดหวังและส่ งเสริ มให้ผูอ
้ ื่ นปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยของ
UPM หากคุ ณสังเกตเห็ นพฤติ กรรมการทำ�งานที่ ไม่ ปลอดภัย คุ ณต้องพู ด
ออกมา
• ประเมิ นความเสี่ ยงก่ อนที่ จะเริ่ มทำ�งานใดๆ และปฏิ บต
ั ิ ตามข้อพึงปฏิ บต
ั ิ
เพื่ อความปลอดภัยที่ จ�ำ เป็ น อย่ าใช้ทางลัดใดๆ แม้จะอยู่ ภายใต้ความกดดัน
และอย่ าเริ่ มทำ�งานจนกว่ าจะปลอดภัย
• รายงานอุ บต
ั ิ เหตุ และสภาวะที่ ไม่ ปลอดภัยทันที ไม่ ทก
ึ ทักเอาเองว่ าจะมี
บุ คคลอื่ นรายงานความเสี่ ยงหรื อข้อกังวลแล้ว
• ต้องแน่ ใจว่ าประสิ ทธิ ภาพการทำ�งานของคุ ณจะไม่ บกพร่ องโดยเกิ ดจาก
แอลกอฮอล์หรื อยา เป็ นต้น
• พิ จารณาวิ ธีที่คุณสามารถปรับปรุ งบรรยากาศของสถานที่ ท�ำ งานและสร้าง
แรงบันดาลใจให้กบ
ั บุ คคลอื่ น
• รับผิ ดชอบในการพัฒนาตนเองและพัฒนาด้านอาชี พ

แหล่ งข ้อมู ล

•กฎระเบี ยบว่ าด้วยความ
ปลอดภัยของ UPM
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พันธสัญญาของเรา

3

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

ดู แลเอาใจใส่ ต่อผลกระทบ
ด ้านสิ่ งแวดล ้อมและความ
ปลอดภ ัยของผลิ ตภ ัณฑ ์
การจัดการกับผลกระทบต่ อสิ่ ง
แวดล้อมเป็นสิ่ งจำ�เป็นต่ อการ
ดำ�เนิ นงานอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ
และความสำ�เร็ จของธุรกิ จ ความ
ปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์เป็นหัวใจ
สำ�คัญของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ของเรา

22

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

หล ักจริ ยธรรมของ UPM

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เราปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายที่ บ ังค ับใช ้

เราปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ที่
บังคับใช้ รวมทัง้ ใส่ ใจเป็ นพิ เศษกับผลกระทบจากการดำ�เนิ นงานและผลิ ตภัณฑ์
ของเราที่ มีต่ออากาศ สภาพภู มิอากาศ น้ำ� ดิ น ความหลากหลายทางชี วภาพ
และบุ คคล

เราลด บรรเทา และว ัดผล

เราตัง้ เป้ าที่ จะลดผลกระทบในทางลบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่ อสิ่ งแวดล้อม
หรื อบุ คคลในขอบเขตอิ ทธิ พลและผลกระทบของเรา รวมถึงวิ ธีที่เราใช้ดิน UPM
ยึดมั่ นดำ�เนิ นการตามหลักวิ ทยาศาสตร์ เพื่ อบรรเทาผลกระทบจากการดำ�เนิ น
งานของเราที่ มีต่อสภาพภู มิอากาศและความหลากหลายทางชี วภาพ และปรับ
ตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิอากาศ
เราวัดผลและประเมิ นความเสี่ ยงต่ อสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบจากการดำ�เนิ น
งานของเราทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่ างต่ อเนื่ อง และส่ งเสริ มการใช้เทคนิ คที่
ดี ที่สุดที่ มีอยู่ เราคาดหวังให้ซพ
ั พลายเออร์และคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของเรายึดถื อใน
คำ�มั่ นต่ อสิ่ งแวดล้อมเช่ นเดี ยวกันกับเรา

ถื อเป็นความร ับผิ ดชอบร่ วมก ันของเรา

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

?

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
สำ�หร ับเราทุ กคน

• ตระหนักถึงผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมและข้อกำ�หนดตามกฎหมายของงาน
และสถานที่ ท�ำ งานของคุ ณ
• หลี กเลี่ ยงความเสี่ ยงที่ อาจเป็ นอันตรายต่ อสิ่ งแวดล้อมหรื อบุ คคล และจัดการ
้
ก่ อนที่ จะเกิ ดปั ญหาขึน
• รายงานกิ จกรรมใดๆ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงต่ อสิ่ งแวดล้อมหรื อบุ คคล
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผลิ ตภัณฑ์ตรงตามข้อกำ�หนดที่ บงั คับใช้ทงั้ หมด
• แบ่ งปั นวิ ธีปฏิ บต
ั ิ ที่ดีที่สุดกับบุ คคลอื่ น

สำ�หร ับเราที่ ปฏิ บ ัติ งานในไซต ์การผลิ ต

• อย่ าย่ อหย่ อนในเรื่ องข้อกำ�หนดด้านสิ่ งแวดล้อมในการทำ�งานของคุ ณ
้
• ดำ�เนิ นการวัดผลทังหมด
วิ เคราะห์ผล และรายงานตามข้อเท็ จจริ งและอย่ าง
ถู กต้อง
• อย่ าใช้ทรัพยากร (น้�
ำ พลังงาน วัตถุ ดิบ) โดยเปล่ าประโยชน์ และใช้อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
• จัดการกับสารเคมี สารอันตรายอื่ นๆ และของเสี ยด้วยความระมัดระวังและ
ปฏิ บต
ั ิ ตามคำ�แนะนำ�

เราคาดหวังให้พนักงานของเราทุ กคนตระหนักถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในการ
ทำ�งานประจำ�วันของตน นี่ คื อเหตุ ผลที่ เราทุ กคนได้รบ
ั การคาดหวังให้ด�ำ เนิ น
การอย่ างรับผิ ดชอบและแบ่ งปั นวิ ธีปฏิ บต
ั ิ ที่ดีที่สุด เราต้องพิ จารณาอย่ าง
รอบคอบถึงการกระทำ�ใดๆ ที่ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อบุ คคลและสิ่ ง
แวดล้อม
พนักงานทุ กคนต้องจัดการผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมของ UPM อย่ างเป็ นระบบ
โดยตระหนักถึงหลักการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่ องของเราอยู่ เสมอ สารเคมี และ
สารอันตรายอื่ นๆ ต้องได้รบ
ั การจัดการอย่ างปลอดภัย โดยสอดคล้องกับระบบ
การจัดการที่ ได้รบ
ั การยอมรับในระดับสากล

เรามุ่ งม่ น
ั ดู แลผลิ ตภ ัณฑ์

เราพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่ ออนาคตที่ ไม่ ตอ
้ งพึ่งพาฟอสซิ ล และมุ่ งมั่ นดู แล
ผลิ ตภัณฑ์โดยคำ�นึงถึงตลอดวงจรชี วิตของผลิ ตภัณฑ์ เราทุ กคนมี หน้าที่ รบ
ั
ผิ ดชอบในการตรวจสอบให้แน่ ใจว่ า ผลิ ตภัณฑ์ของ UPM ปลอดภัยสำ�หรับ
การนำ�ไปใช้ตามวัตถุ ประสงค์ และเป็ นไปตามข้อกำ�หนดกฎระเบี ยบสำ�หรับ
ผลิ ตภัณฑ์นน
ั้ ๆ

24

หล ักจริ ยธรรมของ UPM

แหล่ งข ้อมู ล

• ข้อกำ�หนดความรับ
ผิ ดชอบของ UPM

พันธสัญญาของเรา

4

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

ไม่ ยินยอมให้มีการคอร ์ร ัปช่ น
ั
้
และติ ดสิ นบนโดยสิ นเชิ
ง
การคอร ์รัปชั่น รวมถึงการติ ดสิ นบน
บิ ดเบื อนการแข่ งขันที่ เป็นธรรมและขัด
ขวางการสร้างสรรค ์นวัตกรรม ซึ่งอาจ
ทำ�ให้บุคคลต้องสู ญเสี ยเสรี ภาพ สุ ขภาพ
้
หรื อแม้แต่ ชีวิต ทังยังอาจเป
็ นอันตราย
่
ต่ อสิ งแวดล้อมและชะลอการพัฒนาไป
้ เราต้องไม่
สู่ เศรษฐกิ จที่ ย่ งั ยื นมากขึน
เข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมที่ ก่อให้เกิ ด
ผลที่ ตามมาดังกล่ าว นอกจากนี ้ เรายัง
ต้องแสดงความชัดเจนกับคู่ ค ้าทางธุรกิ จ
ของเราในทุ กระดับขององค ์กรว่ า เราจะ
ไม่ ยินยอมให้มีการคอร์รป
ั ชั่นหรื อการติ ด
สิ นบน ไม่ ว่าในรู ปแบบใดก็ ตาม
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คุ ณธรรมทางธุรกิจ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

“ไม่ มีการประนี ประนอม
ไม่ มีขอ
้ แก้ตวั
ไม่ มีขอ
้ ยกเว้น!”
เราห้ามไม่ ให้เสนอหรื อร ับสิ นบน

หลักปฏิ บต
ั ิ ที่เป็ นแนวทาง UPM มี ความชัดเจน กล่ าวคื อ เราไม่ ยินยอมให้
้ เชิ งไม่ ว่าในรู ปแบบใด เราห้ามไม่ ให้
มี การคอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบนโดยสิ น
เสนอหรื อติ ดสิ นบน หรื ออนุ ญาตให้มีการติ ดสิ นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐหรื อ
เอกชนในนามของเรา รวมทัง้ ห้ามไม่ ให้เรี ยกร้องหรื อรับสิ นบน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เราต้องไม่ ให้หรื อเสนอสิ่ งของมี ค่าใดๆ เพื่ อชักจู งการ
ตัดสิ นใจเพื่ อให้ ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ง
ึ ธุ รกิ จหรื อความได้เปรี ยบที่ ไม่ เป็ น
ธรรมโดยมิ ชอบ เราต้องไม่ ด�ำ เนิ นการดังกล่ าวทัง้ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
ผ่ านบุ คคลที่ สามที่ กระทำ�การในนามของ UPM ในทำ�นองเดี ยวกัน เราต้อง
ไม่ ขอไม่ ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อรับสิ่ งของมี ค่าใดๆ ที่ อาจส่ ง
ผลกระทบหรื อดู เหมื อนจะส่ งผลกระทบต่ อความสามารถของเราในการ
ตัดสิ นใจทางธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม

“สิ่ งของมี ค่า” ควรเป็นสิ่ งที่ เข้าใจกันได้โดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง
เงิ นสด ค่ าตอบแทน เงิ นกู ย
้ ื ม ส่ วนลด เงิ นบริ จาคทางการเมื อง
หรื อการกุ ศล การจ่ ายเงิ นชดเชย ของกำ�นัล บัตรกำ�นัล การ
้ งอาหาร การเลี ย
้ งรับรอง การเดิ นทาง การจ้างงานหรื อการ
เลี ย
ฝึ กงาน (แม้ว่าจะไม่ ได้รับค่ าจ้าง) โอกาสทางธุรกิ จ บริ การ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ

เราไม่ จ่ายค่ าอำ�นวยความสะดวก

การจ่ ายค่ าอำ�นวยความสะดวกถื อเป็ นสิ นบนในหลายๆ ประเทศ โดยปกติ แล้ว
จะหมายถึงการจ่ ายเงิ นให้แก่ เจ้าหน้าที่ รฐ
ั เพื่ อเร่ งหรื ออำ�นวยความสะดวกให้
้ ห้ามจ่ าย
งานราชการตามปกติ ที่เจ้าหน้าที่ ตอ
้ งปฏิ บต
ั ิ อยู่ แล้วเป็ นไปโดยเร็ วขึน
ค่ าอำ�นวยความสะดวก ไม่ ว่าในรู ปแบบใดโดยเด็ ดขาด

เราไม่ เสนอหรื อร ับเงิ นใต โ้ ต ๊ะ

เงิ นใต้โต๊ะ คื อ การจ่ ายเงิ นที่ ผิดกฎหมายซึ่งใช้เป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บต
ั ิ เป็ น
พิ เศษ และยังถื อเป็ นการติ ดสิ นบนประเภทหนึ่งด้วย เงิ นใต้โต๊ะอาจอยู่ ในรู ป
ของเงิ นสด ของกำ�นัล หรื อสิ่ งของอื่ นใดที่ มีค่า ห้ามไม่ ให้เสนอหรื อรับเงิ นใต้
โต๊ะ ไม่ ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมให้แก่ หรื อจากคู่ คา้ ทางธุรกิ จในการติ ดต่ อทาง
ธุ รกิ จใดๆ ระหว่ าง UPM และคู่ คา้ ทางธุรกิ จโดยเด็ ดขาด

เราพิ จารณาของกำ�นัล การต ้อนร ับ และค่ าใช ้จ่ ายในการเดิ นทาง
อย่ างถี่ ถ ้วน

ของกำ�นัล การต้อนรับ และค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่ ให้หรื อรับต้องมี
วัตถุ ประสงค์ทางธุรกิ จที่ ถูกต้องและต้องเป็ นประเภทและมู ลค่ าที่ เหมาะสม
เสมอ เราต้องขออนุ มัติสำ�หรับของกำ�นัล การต้อนรับ และค่ าใช้จ่ายในการเดิ น
ทางตามนโยบายองค์กรของเรา

เราปฏิ เสธและรายงานคำ�ขอและข ้อเสนอที่ มิชอบทงหมด
ั้

คำ�ขอและข้อเสนอของกำ�นัล การต้อนรับ ค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทาง การจ่ ายเงิ น
หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ มิชอบ ต้องปฏิ เสธและรายงานต่ อฝ่ายกฎหมายและ
กำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM โดยทันที
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พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

? อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
เมื่ อติ ดต่ อก ับหน่ วยงานและเจ ้าหน ้าที่ ร ัฐ

• ห้ามมิ ให้มีการให้ เสนอ หรื อรับสิ่ งของมี ค่าแก่ หรื อจากเจ้าหน้าที่ รฐ
ั โดยไม่
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
ก่ อน
ทำ�ความเข้าใจว่ า คำ�ว่ า “เจ้าหน้าที่ รฐ
ั ” เป็นคำ�ที่ กินความหมาย
กว้างภายใต้กฎหมายต่ อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งมักรวมถึงเจ้า
หน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรื อผู ส
้ มัครเข้ารับตำ�แหน่ งของกรม
กองของภาครัฐ หน่ วยงานรัฐ องค ์กรที่ รฐ
ั เป็นเจ้าของหรื อ
ควบคุ ม เทศบาล เขตการปกครอง พรรคการเมื อง หรื อองค ์การ
ระหว่ างประเทศของภาครัฐ

• ห้ามจ่ ายค่ าอำ�นวยความสะดวกเพื่ อเร่ งงานราชการตามปกติ เช่ น การ
้ ตอนศุ ลกากร หรื อการขอใบอนุ ญาตทำ�งาน
พิ จารณาเอกสาร การผ่ านขัน
หรื อใบอนุ ญาตด้านสิ่ งแวดล้อม
• ติ ดต่ อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
หากเจ้าหน้าที่ รฐ
ั ขอให้ใช้คู่ คา้ ทางธุ รกิ จเฉพาะราย เป็ นผู ส
้ นับสนุ นหรื อ
บริ จาคตามสาเหตุ ที่เจ้าหน้าที่ แนะนำ� หรื อหากคุ ณต้องการเสนองาน การ
ฝึ กงาน หรื อโอกาสทางธุ รกิ จให้แก่ บุคคลใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ รฐ
ั ที่ มีความ
เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมทางธุ รกิ จของ UPM

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

• ต้องแน่ ใจว่ ารวมหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามของ
้ ตอนองค์กรไว้ในสัญญา
UPM และเงื่ อนไขสัญญาที่ ระบุ ไว้ในนโยบายและขัน
ด้วย
• จ่ ายค่ าคอมมิ ชชันและค่ าธรรมเนี ยมที่ เหมาะสมและสมเหตุ สมผลแก่ คู่ คา้
ทางธุรกิ จที่ กระทำ�การในนามของเรา โดยประเมิ นจากบริ การที่ ให้และ
้
สัญญาระหว่ าง UPM กับคู่ คา้ เท่ านัน

เมื่ อพิ จารณาของกำ�นัล การต ้อนร ับ ค่ าใช ้จ่ ายในการเดิ นทางและการ
้
เลี ยงร
ับรอง
้ งอาหาร
• ห้ามมิ ให้มีการเสนอ ให้ หรื อรับของกำ�นัลหรื อการต้อนรับ การเลี ย
้ งรับรองที่ มากเกิ นควร ซึ่งใช้เพื่ อชักจู งการตัดสิ น
การเดิ นทาง หรื อการเลี ย
ใจทางธุรกิ จโดยมิ ชอบ ให้ ได้รบ
ั การปฏิ บต
ั ิ เป็ นพิ เศษ หรื อสิ่ งใดที่ อาจดู ไม่
เหมาะสม
• ห้ามมิ ให้มีการให้หรื อรับของกำ�นัลในรู ปเงิ นสดหรื อสิ่ งที่ ใช้แทนเงิ นสดได้
เช่ น สิ่ งที่ สามารถเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้ทน
ั ที สิ่ งที่ ใช้แทนเงิ นสดได้รวมถึง
บัตรของขวัญที่ เติ มเงิ นไว้แล้วและบัตรกำ�นัล
• ห้ามมิ ให้มีการให้หรื อรับของกำ�นัลหรื อการต้อนรับที่ มีลก
ั ษณะลามก
อนาจารหรื อขัดกับค่ านิ ยมของเราหรื อมาตรฐานหลักจริ ยธรรมของเรา
• รายงานค่ าใช้จ่ายทัง้ หมดที่ เกี่ ยวข้องกับของกำ�นัลและการต้อนรับ การ
้ งอาหาร การเดิ นทางหรื อการเลี ย
้ งรับรองอย่ างถู กต้องและเป็ นจริ ง
เลี ย
ในสมุ ดบัญชี และบันทึกของบริ ษท
ั ใส่ ชื่อและตำ�แหน่ งของผู เ้ ข้าร่ วมหรื อ
ผู ร
้ บ
ั สถานที่ วันที่ จำ�นวนเงิ นที่ ใช้ ใบแจ้งหนี ้ และใบเสร็ จ โดยปฏิ บต
ั ิ ตาม
้ ตอนองค์กรของ UPM
นโยบายและขัน
• UPM จะเบิ กจ่ ายค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการทำ�งานที่ สมเหตุ สมผลให้กบ
ั
พนักงาน ซึ่งการจ่ ายเงิ นจะครอบคลุ มถึงค่ าใช้จ่ายของคู่ คา้ ธุรกิ จของเราที่
้ ตามขัน
้ ตอนภายใน
เกิ ดขึน

เมื่ อติ ดต่ อก ับคู่ ค ้าทางธุรกิ จภาคเอกชน

• จำ�ไว้ว่าการให้ เสนอ หรื อรับสิ นบน เงิ นใต้โต๊ะ หรื อการจ่ ายเงิ นในรู ปแบบ
อื่ นใดให้แก่ หรื อจากคู่ คา้ ทางธุ รกิ จภาคเอกชนหรื อบุ คคลอื่ นๆ โดยมี จุด
ประสงค์เพื่ อชักจู งการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จหรื อให้ ได้รบ
ั การปฏิ บต
ั ิ เป็ นพิ เศษ
้ เป็ นการละเมิ ดกฎหมายต่ างๆ รวมถึงนโยบายของบริ ษท
นัน
ั
• จำ�ไว้ว่าคุ ณและ UPM ต้องรับผิ ดชอบตามกฎหมายต่ อการกระทำ�ที่ มิชอบ
ของคู่ คา้ ทางธุ รกิ จที่ กระทำ�การในนามของ UPM เช่ น ตัวแทน ที่ ปรึกษา ผู ้
ให้ค�ำ แนะนำ� คู่ คา้ ร่ วมทุ น คู่ คา้ ท้องถิ่ น หรื อผู จ
้ ด
ั จำ�หน่ าย
• เมื่ อตกลงทำ�สัญญาหรื อต่ ออายุ สญ
ั ญากับคู่ คา้ ทางธุ รกิ จที่ กระทำ�การ
ในนามของเรา ให้พิจารณาเหตุ ผลทางธุ รกิ จในการร่ วมงานกับคู่ คา้ อย่ าง
ถี่ ถว้ น
• ทำ�การประเมิ นความเสี่ ยงและการสอบทานธุ รกิ จที่ เหมาะสมตามนโยบาย
้ ตอนของบริ ษท
และขัน
ั
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แหล่ งข ้อมู ล

• กฎระเบี ยบว่ าด้วยการ
ต่ อต้านการคอร์รป
ั ชั่ นของ
UPM
• กฎระเบี ยบว่ าด้วยของกำ�นัล
และการต้อนรับใน APAC
ของ UPM

พันธสัญญาของเรา
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิจ

หลี กเลี่ ยงความข ัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์

เราทุ กคนต่ างมี ผลประโยชน์และความสัมพันธ ์
ส่ วนตัวภายนอกบริ ษท
ั จึงเป็นไปได้ว่ า บาง
้
้ จะมาเกี่ ยวข้องกับ
ครังผลประโยชน์เหล่ านัน
กิ จกรรมทางธุรกิ จของเราและแม้แต่ อาจ
ทับซ้อนกับผลประโยชน์ของ UPM ได้ ซึ่งอาจ
ทำ�ให้เกิ ดความเสี ยหายทางการเงิ นหรื อชื่ อ
เสี ยงกับบริ ษท
ั นั่นคื อเหตุ ผลว่ าทำ�ไมการ
ตระหนักรู แ
้ ละเปิดเผยความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ที่เป็นไปได้และจัดการความขัดแย้ง
้ อย่ างเหมาะสมจึงมี
ทางผลประโยชน์เหล่ านัน
ความสำ�คัญ
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แจ้งความก ังวลของคุ ณ
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เราปฏิ บ ัติ หน ้าที่ เพื่ อผลประโยชน์สูงสุ ดของ UPM

เราคาดหวังให้ทุกคนปฏิ บต
ั ิ หน้าที่ เพื่ อผลประโยชน์สูงสุ ดของ UPM และหลี ก
้ เมื่ อ
เลี่ ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิ ดขึน
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคุ ณขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ UPM แม้แต่ ลก
ั ษณะที่
ดู เหมื อนเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยงั สามารถทำ�ให้เกิ ดความเสี ยหาย
ต่ อบริ ษท
ั และชื่ อเสี ยงของเราได้

เราแยกผลประโยชน์ส่วนต ัวของเราออกจากการต ัดสิ นใจทางธุรกิจ

ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ เช่ น การ
ถื อหุ น
้ ในบริ ษท
ั ซัพพลายเออร์ บริ ษท
ั ลู กค้า หรื อบริ ษท
ั คู่ แข่ งของเรา หรื อการมี
ความสัมพันธ ใ์ นลักษณะอื่ นกับบุ คคลเหล่ านี ้ เมื่ อมี ผลประโยชน์ส่วนตัวดังกล่ าว
้
คุ ณต้องไม่ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับคู่ คา้ ทางธุ รกิ จรายนัน
การเป็ นผู ถ
้ ื อหุ น
้ รายย่ อยของบริ ษท
ั มหาชนไม่ ได้ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

เราพิ จารณางานเสริ มและตำ�แหน่ งที่ ได ้ร ับความไว ้วางใจทงหมด
ั้
่
อย่ างถี ถ ้วน

คุ ณต้องไม่ ท�ำ งานให้กบ
ั บริ ษท
ั คู่ แข่ งของ UPM หรื อมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมทาง
วิ ชาชี พอื่ นๆ กับบริ ษท
ั คู่ แข่ ง คุ ณต้องไม่ มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมใดๆ ที่ อาจส่ ง
ผลกระทบเชิ งลบต่ อประสิ ทธิ ภาพการทำ�งานของคุ ณ โดยต้องใช้เวลาของคุ ณ
มากเกิ นไปหรื อขัดแย้งกับงานของคุ ณที่ UPM การเป็ นสมาชิ กคณะกรรมการ ผู ้
อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่ สมาชิ กที่ ปรึกษาหรื อมี ตำ�แหน่ งที่ คล้ายคลึงกันในองค์กร
อื่ นยังสามารถรบกวนการทำ�ภาระหน้าที่ ของคุ ณที่ UPM และก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้

เราไม่ ยินยอมให้ความส ัมพ ันธ ์ส่ วนต ัวของเรามี ผลกระทบก ับงานของ
เรา
เราทุ กคนอาจมี ญาติ หรื อเพื่ อนที่ ท�ำ งานในบริ ษท
ั ลู กค้า บริ ษท
ั ซัพพลายเออร์
หรื อบริ ษท
ั คู่ แข่ งของ UPM หรื อมี ผลประโยชน์ทางการเงิ นในบริ ษท
ั เหล่ านี ้
ความสัมพันธ ์ประเภทนี เ้ ป็ นไปได้ที่จะเกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู อ
้ ื่ น
อาจคิ ดว่ าคุ ณจะให้การปฏิ บต
ั ิ เป็ นพิ เศษกับคู่ คา้ ทางธุรกิ จรายดังกล่ าว หรื อ
พวกเขาอาจชักจู งการดำ�เนิ นการที่ คุณกระทำ�ในนามของ UPM ความขัดแย้ง
้ หากคุ ณมี อ�
ทางผลประโยชน์จะเกิ ดขึน
ำ นาจหรื อมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจใน
้
การติ ดต่ อกับคู่ คา้ ทางธุ รกิ จรายนัน
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ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

เราไม่ ว่าจ ้างบุ คคลใกล ้ชิ ดของเรา

้ ได้ หากคุ ณเป็ นผู บ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยงั เกิ ดขึน
้ งั คับบัญชาหรื อผู ้
ใต้บงั คับบัญชาของสมาชิ กในครอบครัว ญาติ หรื อบุ คคลที่ มีสถานะคล้ายคลึง
กันนี ้ หรื อหากคุ ณกำ�ลังพิ จารณาว่ าจ้างบุ คคลดังกล่ าว เราไม่ อนุ ญาตให้มีการ
บังคับบัญชาโดยตรงหรื อการว่ าจ้างในลักษณะนี ้

เราเปิดเผยและปรึกษา

คุ ณต้องแจ้งให้ผูจ
้ ด
ั การของคุ ณทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิ ด
้ จริ งหรื อที่ เป็ นไปได้ จัดทำ�เอกสารรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ขึน
้ รวมถึงการดำ�เนิ นการบรรเทาปั ญหาที่ ตกลงกัน และขออนุ ญาตหาก
เหล่ านัน
จำ�เป็ น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ ถือเป็ นการละเมิ ดหลักจริ ยธรรม
ของเราโดยทันที แต่ การไม่ เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างหากที่
เป็ นการละเมิ ดหลักจริ ยธรรม โดยแต่ ละสถานการณ์จะได้รบ
ั การประเมิ นเป็ น
รายกรณี และมี การดำ�เนิ นการเพื่ อให้แน่ ใจว่ าวัฒนธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ของเราจะไม่ เสี ยหาย

พันธสัญญาของเรา

?

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

?

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

มี ความข ัดแย ้งทางผลประโยชน์หรื อไม่ ถามต ัวคุ ณเอง

สำ�หร ับเราทุ กคน

• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าการตัดสิ นใจทัง้ หมดของคุ ณเกี่ ยวกับการทำ�งานมี
ความเป็ นธรรมและคำ�นึงถึงผลประโยชน์ทางธุ รกิ จของ UPM
• อย่ าพยายามหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ ไม่ เป็ นธรรมจากโอกาสที่ คุณได้รบ
ั
จากตำ�แหน่ งหน้าที่ ในบริ ษท
ั หรื อโดยใช้ขอ
้ มู ลหรื อสิ นทรัพย์ที่คุณมี สิทธิ ์เข้า
ถึงในการทำ�งานของคุ ณ
• ถอนตัวจากการตัดสิ นใจทัง้ หมดที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จริ งหรื อที่ เป็ นไปได้ หรื ออาจถู กมองว่ าก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
• แจ้งผู จ
้ ด
ั การของคุ ณ หากคุ ณกำ�ลังพิ จารณาที่ จะรับงานหรื อตำ�แหน่ ง
ภายนอกนอกเหนื อจากงานในปั จจุ บน
ั เพื่ อปรึกษาเกี่ ยวกับความขัดแย้ง
้ หากจำ�เป็ นควรได้รบ
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึน
ั อนุ ญาตเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษร
้
• จัดทำ�เอกสารรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็ นไปได้และเกิ ดขึน
จริ งทัง้ หมด และแจ้งให้ผูจ
้ ด
ั การทราบ ไม่ ว่าคุ ณจะเห็ นว่ าผลประโยชน์
้ ชักจู งการตัดสิ นใจของคุ ณหรื อไม่ ก็ตาม
เหล่ านัน

สำ�หร ับผู ้จัดการ

• ตัง้ ใจฟั งสมาชิ กในที มของคุ ณที่ ตอ
้ งการรายงานความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ที่เป็ นไปได้
• ดำ�เนิ นการอย่ างเหมาะสมเพื่ อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นน
ั้
• ห้ามจ้างงานหรื อว่ าจ้างสมาชิ กในครอบครัวของคุ ณหรื อบุ คคลที่ มีสถานะ
ใกล้เคี ยง โดยสมาชิ กในครอบครัวที่ เราหมายถึง ได้แก่ คู่ สมรส คู่ ครอง
บุ ตร บิ ดามารดา ปู่ ย่ าตายาย พี่ นอ
้ ง ลู กพี่ ลูกน้อง และลุ งป้ าน้าอา ส่ วน
บุ คคลที่ มีสถานะใกล้เคี ยงที่ เราหมายถึง ได้แก่ เพื่ อนสนิ ทและสมาชิ กใน
ครอบครัวของพวกเขา
• ขอคำ�แนะนำ�จากผู จ
้ ด
ั การของคุ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุ คคล หรื อฝ่ายกฎหมาย
และกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM หากคุ ณไม่ แน่ ใจในการ
ดำ�เนิ นการที่ ถูกต้อง

ผลประโยชน์หรื อความสัมพันธ ์
ส่ วนตัวของฉันอาจมี อิทธิพลต่ อ
การตัดสิ นใจที่ ฉน
ั กำ�ลังจะทำ�หรื อ
ขัดกับผลประโยชน์ของ
UPM หรื อไม่

ถ้าใช่
ให้หารื อกับผู จ
้ ด
ั การของคุ ณ
ถ้าคุ ณไม่ แน่ ใจ
ให้ปรึกษากับผู จ
้ ด
ั การของคุ ณ
ถ้าไม่
แต่ ย ังอาจมี ใครมองในแง่ นน
ั้ ได้หรื อไม่
ถ้าใช่
ให้หารื อกับผู จ
้ ด
ั การของคุ ณ

ถ้าไม่
อาจไม่ ใช่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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พันธสัญญาของเรา

6

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

การปฏิ บ ัติ ตาม
กฎหมายด ้านการ
แข่ งข ันทางการค ้า
เราเชื่ อว่ าตลาดที่ สมบู รณ์และมี
การแข่ งขันจะส่ งเสริ มการเติ บโต
และนวัตกรรม กฎหมายการ
แข่ งขันทางการค้าปกป้ องและส่ ง
เสริ มการแข่ งขันอย่ างเป็นธรรม
และมี ประสิ ทธิภาพ การละเมิ ด
กฎหมายการแข่ งขันทางการค้า
ส่ งผลตามมาที่ รา้ ยแรงต่ อทัง้
บริ ษท
ั และตัวบุ คคล
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คุ ณธรรมทางธุรกิจ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิจ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

เราปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายการแข่ งข ันทางการค ้าเสมอ

การดำ�เนิ นการของเราต้องเป็ นไปตามกฎหมายควบคุ มการแข่ งขันทางการค้า
ที่ มีผลบังคับใช้ กฎหมายการแข่ งขันทางการค้าห้ามมิ ให้มีขอ
้ ตกลงหรื อการ
ปฏิ บต
ั ิ อื่นๆ ที่ มีจุดประสงค์เพื่ อจำ�กัดหรื อบิ ดเบื อนการแข่ งขันหรื อส่ งผลดัง
กล่ าวในทางปฏิ บต
ั ิ กฎหมายดังกล่ าวกำ�หนดให้ทุกบริ ษท
ั ดำ�เนิ นธุรกิ จอย่ าง
อิ สระในตลาด โดยไม่ มีส่วนร่ วมในการปฏิ บต
ั ิ ที่อาจเป็ นการกี ดกันการแข่ งขัน
้ งั ควบคุ มลักษณะการทำ�งานของบริ ษท
กฎหมายเหล่ านี ย
ั ที่ มีอ�
ำ นาจเหนื อตลาด

? อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
สำ�หร ับเราทุ กคน

“ความสำ�เร็ จของธุรกิ จ
้ จากการปฏิ บต
สร้างขึน
ั ิ
ตามข้อกำ�หนด”
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• ห้ามมี ส่วนร่ วมในการกำ�หนดราคา การจัดสรรลู กค้า การแบ่ งตลาดทาง
ภู มิศาสตร์หรื อผลิ ตภัณฑ์ หรื อการสมยอมในการเสนอราคา (การฮัว้
ประมู ล) การคว่ �ำ บาตรหรื อการจำ�กัด การลดหรื อการรักษาเสถี ยรภาพใน
การผลิ ต หรื อข้อตกลงในการจัดหาทรัพยากรร่ วมกับบริ ษท
ั คู่ แข่ ง
• ห้ามพู ดคุ ยหรื อแลกเปลี่ ยนข้อมู ลที่ ละเอี ยดอ่ อนกับบริ ษท
ั คู่ แข่ ง ข้อห้ามนี ้
มี ผลบังคับกับการพู ดคุ ยกับบริ ษท
ั คู่ แข่ งของ UPM ในทุ กโอกาส รวมถึงใน
กิ จกรรมทางสังคมที่ ไม่ เป็ นทางการและในการพบกันโดยบังเอิ ญ ตัวอย่ าง
ของข้อมู ลที่ ละเอี ยดอ่ อนรวมถึง การกำ�หนดราคา ต้นทุ น ปริ มาณการ
ผลิ ต ส่ วนลด อัตราการดำ�เนิ นงาน การจัดสรรตลาด แผนงาน และการปิด
โรงงาน
• หากบริ ษท
ั คู่ แข่ งเริ่ มสนทนาถึงหัวข้อที่ ละเอี ยดอ่ อนใดๆ ที่ กล่ าวถึงข้างต้น
ให้ปฏิ เสธที่ จะมี ส่วนร่ วมไม่ ว่าในลักษณะใดก็ ตาม แจ้งฝ่ายกฎหมายและ
กำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM ทันที หากเกิ ดเหตุ การณ์นี ้
้
ขึน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าข้อตกลงทางการค้ากับบริ ษท
ั คู่ แข่ ง ลู กค้า ตัวแทน ผู ้
จัดจำ�หน่ าย ซัพพลายเออร์ หรื อคู่ คา้ ทางธุรกิ จอื่ นๆ เป็ นไปตามกฎหมาย
การแข่ งขันทางการค้า ติ ดต่ อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตาม
กฎระเบี ยบของ UPM หากคุ ณไม่ แน่ ใจ

หากคุ ณต ้องติ ดต่ อก ับบริ ษ ัทคู่ แข่ ง

• หลี กเลี่ ยงการติ ดต่ อกับคู่ แข่ งโดยไม่ จ�ำ เป็ นทัง้ หมด การติ ดต่ อกับคู่ แข่ ง
ทัง้ หมดต้องมี วต
ั ถุ ประสงค์ที่ชด
ั เจนและถู กกฎหมาย
้
• ขออนุ ญาตก่ อนที่ จะติ ดต่ อกับบริ ษท
ั คู่ แข่ ง โดยปฏิ บต
ั ิ ตามนโยบายและขัน
ตอนองค์กรของเรา
• คุ ณมี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบในการตรวจสอบให้แน่ ใจว่ า การติ ดต่ อกับบริ ษท
ั คู่
แข่ งเป็ นไปตามนโยบายองค์กรของเรา และรายงานต่ อฝ่ายกฎหมายและ
กำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM ทันที หากเกิ ดบางสิ่ งที่ อาจ
ทำ�ให้ละเมิ ดนโยบาย

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

สำ�หร ับผู ้ที่ เข ้าร่ วมในสมาคมและกิ จกรรมที่ คล ้ายก ัน

• ติ ดต่ อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
ล่ วงหน้า หากคุ ณวางแผนที่ จะเข้าร่ วมสมาคม สหภาพ เวที หารื อ หรื อ
โครงการริ เริ่ มใดๆ ร่ วมกับบริ ษท
ั คู่ แข่ ง ไม่ ว่าจะมี วต
ั ถุ ประสงค์ใดก็ ตาม
• ไม่ เข้าร่ วมในสมาคมที่ ไม่ มีบน
ั ทึกอยู่ ในฐานข้อมู ลของเราตามที่ นโยบายและ
้ ตอนองค์กรของเราระบุ ไว้
ขัน
• ก่ อนที่ จะเข้าร่ วมในสมาคม สหภาพ หรื อข้อตกลงที่ คล้ายคลึงกันกับบริ ษท
ั
คู่ แข่ ง ให้ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายการแข่ งขันทางการ
ค้าที่ บงั คับใช้เป็ นไปอย่ างเหมาะสม
• ห้ามเข้าร่ วมในการประชุ มร่ วมกับบริ ษท
ั คู่ แข่ งที่ ไม่ มีระเบี ยบวาระการ
ประชุ ม
• ทบทวนวาระการประชุ มล่ วงหน้าเพื่ อตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าหัวข้อการประชุ ม
ถู กต้องตามกฎหมาย หากมี ขอ
้ สงสัย ให้ขอคำ�แนะนำ�จากฝ่ายกฎหมายและ
กำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
• ห้ามเปิดเผยข้อมู ลที่ ละเอี ยดอ่ อนในการประชุ ม
• ทวงติ งทันที หากผู เ้ ข้าร่ วมการประชุ มคนอื่ นๆ กระทำ�การที่ เป็ นการละเมิ ด
กฎหมายการแข่ งขันทางการค้า หรื อเปิดเผยข้อมู ลที่ ละเอี ยดอ่ อน หากไม่
เป็ นผล ให้ออกจากการประชุ มทันที พร้อมทัง้ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าบันทึก
การออกจากการประชุ มของคุ ณเอาไว้แล้ว (แม้จะเป็ นการประชุ มออนไลน์)
และแจ้งฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
ทันที ในกรณี ที่เป็ นไปได้ ขอให้มีการบันทึกการประท้วงและ/หรื อการออก
จากการประชุ มของคุ ณไว้ในรายงานการประชุ ม
• ตรวจสอบว่ ารายงานการประชุ มแสดงข้อมู ลการหารื อในที่ ประชุ มอย่ าง
ถู กต้องหรื อไม่ ขอให้มีการแก้ ไขและปรับเปลี่ ยน หากจำ�เป็ น

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ในกรณี ของการประกาศราคา

้ ราคาต่ อสาธารณะก่ อนที่ จะปรึกษาฝ่าย
• ห้ามเปิดเผยข้อมู ลเรื่ องการขึน
กฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM

เมื่ อติ ดต่ อก ับผู ้จัดจำ�หน่ าย ลู กค ้า และซ ัพพลายเออร ์

• ห้ามจำ�กัดเสรี ภาพของผู จ
้ ด
ั จำ�หน่ ายหรื อลู กค้าเพื่ อให้ก�ำ หนดราคาขายต่ อ
(Resale Price)
• ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
ก่ อนทำ�ข้อตกลงจำ�กัดการแข่ งขันทางการค้า (เช่ น การจำ�กัดสิ ทธิ ์แต่ เพี ยง
ผู เ้ ดี ยว หรื อการห้ามแข่ งขัน) ร่ วมกับซัพพลายเออร์ ผู จ
้ ด
ั จำ�หน่ าย หรื อ
ลู กค้า

หากคุ ณสงส ัยว่ าเรามี สถานะเป็นผู ้มี อำ�นาจเหนื อตลาด

• ติ ดต่ อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
หากคุ ณคิ ดว่ าเราอาจมี สถานะเป็ นผู ม
้ ี อ�
ำ นาจเหนื อตลาดในบางผลิ ตภัณฑ์
้ ที่ ทางภู มิศาสตร์บางแห่ ง เราต้องแน่ ใจว่ าเราจะไม่ ใช้สถานะเป็ นผู ม
ในพื น
้ ี
อำ�นาจเหนื อตลาดในทางมิ ชอบในกรณี ที่เรามี สถานะดังกล่ าว

ในกรณี ของการสอบสวน

• ติ ดต่ อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
ทันที และปฏิ บต
ั ิ ตามคำ�แนะนำ�ที่ ได้รบ
ั หากหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ ควบคุ มดู แล
การแข่ งขันทางการค้าติ ดต่ อมาหาคุ ณ หรื อทำ�การตรวจสอบโดยไม่ แจ้ง
ล่ วงหน้า (หรื อเรี ยกอี กอย่ างว่ า “ปฏิ บต
ั ิ การยามรุ่ งอรุ ณ”)

หากแลกเปลี่ ยนข ้อมู ล

• ห้ามเปิดเผยข้อมู ลทางการค้ากับบริ ษท
ั คู่ แข่ งเพื่ อวัตถุ ประสงค์ทางสถิ ติ
โดยไม่ ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ
UPM ก่ อน คุ ณต้องไม่ ด�ำ เนิ นการดังกล่ าวไม่ ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมผ่ าน
บุ คคลที่ สาม เช่ น สมาคมการค้า
• พึงระลึกถึงการรักษาความลับเสมอและห้ามเปิดเผยข้อมู ลใดๆ กับคู่ คา้ ทาง
ธุรกิ จนอกเหนื อจากข้อมู ลที่ จ�ำ เป็ นต่ อการติ ดต่ อธุ รกิ จที่ วางแผนไว้ เรื่ อง
้ ี ความสำ�คัญที่ ตอ
นี ม
้ งจำ�ไว้ ตัวอย่ างเช่ น ถ้าคุ ณมี การติ ดต่ อกับลู กค้าหรื อ
้ ที่ ทางธุรกิ จอื่ นๆ ในกรณี ดังกล่ าว
ซัพพลายเออร์ที่เป็ นคู่ แข่ งกับ UPM ในพื น
้ ที่ ทางธุ รกิ จที่
ห้ามเปิดเผยข้อมู ลจากคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของคุ ณแก่ UPM ในพื น
เป็ นคู่ แข่ งกับเราหรื อในทางกลับกัน
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แหล่ งข ้อมู ล

• กฎระเบี ยบว่ าด้วยการปฏิ บต
ั ิ ตาม
กฎหมายการแข่ งขันทางการค้า
ของ UPM
• กฎระเบี ยบว่ าด้วยการติ ดต่ อกับ
บริ ษท
ั คู่ แข่ งของ UPM
• กฎระเบี ยบว่ าด้วยการเข้าร่ วม
สมาคมของ UPM

พันธสัญญาของเรา

7

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

ปกป้ องสิ นทร ัพย ์
และข ้อมู ล
สิ นทรัพย ์และข้อมู ลของเราเป็น
รากฐานของความสำ�เร็ จทาง
ธุรกิ จของเรา เราใช้และปกป้ อง
สิ นทรัพย ์และข้อมู ลที่ เราได้
รับความไว้วางใจในการดำ�เนิ น
ธุรกิ จอย่ างระมัดระวัง
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คุ ณธรรมทางธุรกิจ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เราจัดการสิ นทร ัพย่ ท
์ ี่จบ
ั ต ้องได ้และสิ นทร ัพย ์ดิจิตอลทงหมดอย่
ั้
าง
ระม ัดระว ัง

ในระหว่ างการทำ�งานประจำ�วัน เรามี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบต่ อสิ นทรัพย์ของ UPM
และของคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของเรา เช่ น เครื่ องจักร อุ ปกรณ์ วัตถุ ดิบ ยานพาหนะ
อุ ปกรณ์ ไอที อุ ปกรณ์การผลิ ตอัตโนมัติ โซลู ชน
ั ข้อมู ลดิ จิตอล และเงิ นทุ น เรา
้ อย่ างระมัดระวัง รวมทัง้ ป้ องกันไม่ ให้เกิ ดความเสี ย
จัดการสิ นทรัพย์เหล่ านัน
หาย การสู ญหาย การโจรกรรมและการนำ�ไปใช้ในทางมิ ชอบ

เราปกป้ องข ้อมู ลที่ เป็นความล ับ

พนักงานของเราทุ กคนต้องใช้มาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อปกป้ องข้อมู ลที่ เป็ น
ความลับของเราและคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของเรา เราจะจัดการกับข้อมู ลที่ เป็ นความ
ลับข้อมู ลด้วยความระมัดระวัง และแบ่ งปั นข้อมู ลที่ เป็ นความลับเฉพาะกับ
้
บุ คคลที่ มีสิทธิ ์เข้าถึงข้อมู ลดังกล่ าวและจำ�เป็ นต้องใช้ในการทำ�งานเท่ านัน
เราปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาของ UPM อันหมายถึง นวัตกรรม สิ ทธิ บต
ั ร
ลิ ขสิ ทธิ ์ เครื่ องหมายการค้า และความลับทางการค้าอย่ างเหมาะสม
แม้ว่า UPM จะส่ งเสริ มให้พนักงานใช้งานโซเชี ยลมี เดี ยอยู่ เป็ นประจำ� แต่ เราทุ ก
คนต้องระมัดระวังที่ จะไม่ เปิดเผยข้อมู ลที่ เป็ นความลับหรื อโพสต์รูปภาพ วิ ดีโอ
้ หาอื่ นๆ ที่ เราไม่ มีสิทธิ ์ใช้งาน
หรื อเนื อ

เราตระหนักถึงข ้อจำ�ก ัดในการเปิดเผยต่ อสาธารณะและการใช ้
ข ้อมู ลภายใน

ในฐานะที่ เป็ นบริ ษท
ั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ เราต้องปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมาย
และกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรัพย์เฮลซิ งกิ เมื่ อทำ�การเผยแพร่ ขอ
้ มู ลของ
้ ที่ สามารถ
UPM ต่ อสาธารณะ เฉพาะพนักงานของบริ ษท
ั ที่ ก�ำ หนดไว้เท่ านัน
ประกาศข้อมู ลสาธารณะต่ อสื่ อต่ างๆ ในนามของ UPM ได้ เรามุ่ งมั่ นที่ จะปฏิ บต
ั ิ
ตามกฎระเบี ยบและข้อบังคับเกี่ ยวกับการใช้ขอ
้ มู ลตลาดในทางมิ ชอบและการ
้ ขายหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมู ล
ใช้ขอ
้ มู ลภายใน เช่ น ข้อจำ�กัดในการซื อ
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ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

? อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
เมื่ อจัดการสิ นทร ัพย ์และข ้อมู ล

• ห้ามใช้สินทรัพย์หรื อข้อมู ลของบริ ษท
ั ไปในทางมิ ชอบ เพื่ อประโยชน์ส่วนตัว
หรื อที่ ไม่ เกี่ ยวกับธุรกิ จของ UPM หรื อเพื่ อกิ จกรรมที่ ผิดกฎหมายหรื อผิ ด
จริ ยธรรม
• อย่ าใช้บริ การหรื อเวลาของเพื่ อนร่ วมงานเพื่ อประโยชน์ส่วนตัว
• เมื่ อเราแบ่ งปั นข้อมู ล เช่ น โดยการตัง้ กลุ่ มการทำ�งานร่ วมกันทางดิ จิตอล
กลุ่ มใหม่ เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่ า สิ ทธิ ์การเข้าถึงถู กจำ�กัดไว้เฉพาะ
แก่ ผูท
้ ี่ จ�ำ เป็ นต้องใช้ขอ
้ มู ลดังกล่ าวในการทำ�งานของตน
• ปฏิ บต
ั ิ ตามนโยบายเก็ บกวาดโต๊ะทำ�งานให้สะอาด ห้ามวางข้อมู ลที่ เป็ น
ความลับทิ ง้ ไว้บนโต๊ะทำ�งานของคุ ณหรื อที่ อื่นๆ โดยไม่ สนใจ
• ห้ามแบ่ งปั นข้อมู ลที่ เป็ นความลับจากอดี ตนายจ้าง หรื อขอให้ผูอ
้ ื่ นกระทำ�
ดังกล่ าว ถ้าคุ ณออกจาก UPM ห้ามแบ่ งปั นข้อมู ลที่ เป็ นความลับของเรากับ
ผู อ
้ ื่ น
• คิ ดก่ อนที่ จะโพสต์บนโซเชี ยลมี เดี ย โพสต์ของคุ ณทำ�ให้เพื่ อนร่ วมงาน ผู ้
จัดการ ผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม หรื อบุ คคลที่ ถูกกล่ าวถึงในโพสต์ขุ่ นเคื อง
หรื อเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงของบริ ษท
ั หรื อไม่

เมื่ ออยู่ นอกสถานที่ ท�
ำ งาน

• ห้ามปรึกษาเกี่ ยวกับข้อมู ลสาระสำ�คัญอันเป็ นความลับในที่ สาธารณะหรื อ
กับญาติ หรื อเพื่ อน
• เมื่ อทำ�งานจากทางไกล ให้ปฏิ บต
ั ิ การรักษาความลับในระดับเดี ยวกับที่
ปฏิ บต
ั ิ ในสภาพแวดล้อมสำ�นักงานที่ มีการป้ องกัน ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าไม่ มี
ใครสามารถมองเห็ นหรื อเข้าถึงข้อมู ลที่ เป็ นความลับบนอุ ปกรณ์ของคุ ณ
หรื อได้ยินการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุ ณได้

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เมื่ อได ้ร ับการติ ดต่ อจากบุ คคลภายนอก

• สำ�หรับข้อคิ ดเห็ นทัง้ หมดที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษท
ั ให้ส่งการ
ติ ดต่ อกับสื่ อทัง้ หมดไปยังฝ่ายดู แลความสัมพันธ ์กับผู ม
้ ี
ส่ วนได้เสี ยของ UPM โดยตรง
• ก่ อนที่ จะเปิดเผยข้อมู ลที่ เป็ นความลับแก่ บุคคลภายนอก
ให้ประเมิ นความจำ�เป็ นต้องทราบของบุ คคลดังกล่ าว และ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ ามี การทำ�ข้อตกลงรักษาความลับ
• ใช้ความระมัดระวังหากบุ คคลภายนอกขอข้อมู ลเกี่ ยว
้
กับบริ ษท
ั จากคุ ณ ตัวอย่ างเช่ น โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของขัน
ตอน "รู จ
้ ก
ั ลู กค้าของคุ ณ" ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผู ข
้ อมี จุด
ประสงค์ที่เหมาะสมถู กต้องในการร้องขอ อย่ าให้ขอ
้ มู ลที่
เป็ นความลับโดยไม่ ได้มีการทำ�ข้อตกลงรักษาความลับที่
เหมาะสมและปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ คคล

เมื่ อจัดการทร ัพย ์สิ นทางปัญญา ข ้อมู ลภายใน หรื อ
บริ ษ ัทย่ อย

• ปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาของ UPM โดยจัดให้มีการ
คุ ม
้ ครองทางกฎหมายและการรักษาความลับอย่ างเพี ยง
พอ รวมทัง้ เคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุ คคล
ภายนอก
้ ตอนองค์กรเกี่ ยว
• ติ ดตามข้อมู ลล่ าสุ ดของนโยบายและขัน
กับการใช้ขอ
้ มู ลภายใน ติ ดต่ อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แล
การปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM หากคุ ณมี ค�ำ ถาม
้ ตอนการอนุ มัติของ UPM และกรอบวิ ธีการ
• ปฏิ บต
ั ิ ตามขัน
ควบคุ มของบริ ษท
ั ย่ อย เมื่ อต้องตัดสิ นใจในกลุ่ มบริ ษท
ั ของ
UPM

แหล่ งข ้อมู ล
•
•
•
•
•
•
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กฎระเบี ยบว่ าด้วยความมั่ นคงปลอดภัยของ UPM
กฎระเบี ยบว่ าด้วยการรักษาความลับของ UPM
นโยบายว่ าด้วยข้อมู ลภายในของ UPM
นโยบายว่ าด้วยการเปิดเผยข้อมู ลของ UPM
กฎระเบี ยบว่ าด้วยการกำ�กับดู แลนิ ติ บุคคลทั่ วโลกของ UPM
นโยบายว่ าด้วยการบริ หารความเสี่ ยงของ UPM

หล ักจริ ยธรรมของ UPM

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ความปลอดภ ัยทางไซเบอร ์เป็นเรื่ องที่ มีความสำ�ค ัญสู งสุ ดสำ�หร ับเรา

เรามี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบในการปกป้ องข้อมู ลและสิ นทรัพย์ดิจิตอลอันมี ค่าของเราจาก
ภัยคุ กคาม รวมถึงการใช้งานโดยไม่ ได้รบ
ั อนุ ญาตและผิ ดกฎหมาย เรามี นโยบาย
ที่ ช่วยสร้างความมั่ นใจว่ า ข้อมู ลที่ จ�ำ เป็ นในการดำ�เนิ นงานและพัฒนาธุ รกิ จของเรา
้ ที่ การผลิ ต และเมื่ อ
ได้รบ
ั การนำ�ไปใช้และปกป้ องอย่ างเพี ยงพอในสำ�นักงาน พื น
ทำ�งานจากทางไกล เราต้องรายงานความผิ ดปกติ ดา้ นความปลอดภัยทางไซเบอร์
ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้งานหรื อการปฏิ บต
ั ิ เกี่ ยวกับข้อมู ลหรื อสิ นทรัพย์ดิจิตอล เราใช้
ข้อมู ลและสิ นทรัพย์ดิจิตอลอย่ างมี จริ ยธรรมและมี ความรับผิ ดชอบ

เราเคารพต่ อความเป็นส่ วนต ัว

เราเคารพในความเป็ นส่ วนตัวของเพื่ อนร่ วมงาน ผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม (เช่ น ลู กค้า
เจ้าของส่ วนป่า และซัพพลายเออร์) และตัวแทนของบุ คคลเหล่ านี ้ โดยการจัดการ
้ ตอนบริ ษท
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงนโยบายและขัน
ั ข้อมู ล
ส่ วนบุ คคล หมายถึง ข้อมู ลใดๆ ที่ ระบุ ตวั ตนหรื อสามารถระบุ ตวั ตนของบุ คคล
ธรรมดาได้ เช่ น ชื่ อ ที่ อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิ ต หมายเลข
ประจำ�ตัวบุ คคล หรื อภาพถ่ าย เมื่ อใดก็ ตามที่ เราจำ�เป็ นต้องจัดการข้อมู ลส่ วน
บุ คคล เราต้องดำ�เนิ นการอย่ างถู กต้องตามกฎหมาย เป็ นธรรม และโปร่ งใสเกี่ ยว
้ ๆ
กับบุ คคลนัน

“ป้ องกัน ปกป้ อง
และให้ความใส่ ใจ!”

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

? อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
เพื่ อลดความเสี่ ยงทางไซเบอร ์

• เมื่ อดำ�เนิ นกิ จกรรมทางธุรกิ จ ให้ใช้เฉพาะสิ นทรัพย์และเครื่ องมื อ
้
ดิ จิตอลที่ ได้รบ
ั อนุ ญาตจาก UPM เท่ านัน
• ห้ามเปิดเผย ID ผู ้ใช้หรื อรหัสผ่ านของบริ ษท
ั ของคุ ณแก่ บุคคลอื่ น หรื อ
นำ�ไปใช้ในบริ การใดๆ ที่ คุณใช้เพื่ อวัตถุ ประสงค์ส่วนตัว
• หากคุ ณพบเห็ นสิ่ งที่ ดูเหมื อนไม่ ถูกต้อง เช่ น อี เมล การติ ดต่ อทาง
โทรศัพท์ หรื อพฤติ กรรมการใช้ระบบที่ ผิดปกติ ให้รายงานต่ อฝ่าย
บริ การของ UPM ทันที
• ให้ความสำ�คัญเป็ นพิ เศษกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ขณะที่ ท�ำ งาน
กับอุ ปกรณ์การผลิ ตอัตโนมัติ

เมื่ อจัดการข ้อมู ลส่ วนบุ คคล

• ก่ อนจัดการข้อมู ลส่ วนบุ คคล ให้วางแผนวิ ธีการจัดการข้อมู ลก่ อนและ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ า คุ ณมี เหตุ ผลทางธุรกิ จที่ ถูกต้องตามกฎหมายใน
้
การประมวลผลข้อมู ลนัน
• จำ�กัดการใช้งานและการรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลเฉพาะเท่ าที่ จ�ำ เป็ น
ต่ อวัตถุ ประสงค์ของคุ ณ
• ปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ คคลทัง้ ทางกายภาพและทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ดว้ ย
การจัดการ สิ ทธิ ์การเข้าถึง รหัสผ่ านที่ เหมาะสม และโดยใช้เครื่ องมื อ
และระบบที่ ได้รบ
ั อนุ ญาตจากบริ ษท
ั
• ทำ�ลายข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ไม่ จ�ำ เป็ นต้องใช้เพื่ อวัตถุ ประสงค์ที่รวบรวม
ไว้อีกต่ อไปด้วยวิ ธีที่ปลอดภัยเสมอ
• ในกรณี ที่สงสัยว่ ามี การละเมิ ดข้อมู ลส่ วนบุ คคล ให้รายงานต่ อที มความ
เป็ นส่ วนตัวของ UPM ทันที

แหล่ งข ้อมู ล

• กฎระเบี ยบว่ าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมู ลและการปกป้ อง
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของ UPM
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พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

เราปฏิ บ ัติ ตามขนตอนการต
ั้
ัดสิ นใจ

เราตัดสิ นใจโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของ UPM เป็ นสำ�คัญและดำ�เนิ น
การโดยใช้วิธีการประเมิ นความเสี่ ยงอย่ างเหมาะสม เรามี การใช้ขน
ั้ ตอนการ
อนุ มัติทางกฎหมายและการเงิ นอยู่ ทวั่ ทัง้ องค์กรของเรา และเรามุ่ งมั่ นที่ จะ
้ ตอนเหล่ านี ร้ วมถึงวิ ธีการบรรเทาความเสี่ ยงต่ างๆ เช่ น การ
ปฏิ บต
ั ิ ตาม ขัน
ระบุ ตวั บุ คคลที่ ได้รบ
ั มอบอำ�นาจ การจำ�กัดวงเงิ น และการแบ่ งแยกหน้าที่ การ
ทำ�งาน

เราตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าสมุ ดบ ัญชี และบ ันทึกมี ความถู กต ้อง

ธุรกรรมทัง้ หมดของบริ ษท
ั ต้องได้รบ
ั การบันทึกไว้ในสมุ ดบัญชี และบัญชี ของ
เราอย่ างถู กต้องเที่ ยงตรง การจัดเก็ บบันทึกที่ ถูกต้องและการรายงานช่ วยให้
เราปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดตามกฎหมายและข้อบังคับต่ างๆ เช่ นที่ เกี่ ยวกับภาษี
พนักงานของเราต้องทราบและปฏิ บต
ั ิ ตามนโยบายองค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับการ
เก็ บรักษา จัดเก็ บ และทำ�ลายข้อมู ลบันทึก

?

อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
เมื่ อจัดการธุรกรรม ใบแจ ้งหนี ้ สมุ ดบ ัญชี และบ ันทึกต่ างๆ

• ก่ อนที่ จะอนุ มัติธุรกรรม ใบแจ้งหนี ้ หรื อรายการขอเบิ กค่ าใช้จ่าย หรื อลง
นามในเอกสาร ให้ตรวจสอบข้อเท็ จจริ งและความสมบู รณ์ของข้อมู ล และ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ ามี เหตุ ผลทางธุ รกิ จที่ ถูกต้องตามกฎหมายสำ�หรับ
้
ธุรกรรมนัน
้ ตอนภายในของเราเสมอ (การ
• การจ่ ายเงิ นจะต้องได้รบ
ั การจัดการตามขัน
อนุ มัติ การบัญชี การยื นยัน การจัดทำ�เอกสาร) ห้ามย่ อหย่ อนในการปฏิ บต
ั ิ
ตามข้อกำ�หนดเหล่ านี ้ แม้ว่าคุ ณจะถู กเร่ งหรื อถู กกดดัน
• ห้ามปลอมแปลงหรื อขอให้บุคคลอื่ นปลอมแปลงสมุ ดบัญชี บันทึก หรื อ
บัญชี ของบริ ษท
ั
้ ี่ มีการปลอมแปลงหรื อ
• ห้ามบันทึกหรื อขอเบิ กค่ าใช้จ่ายหรื อใบแจ้งหนี ท
้
ปลอมขึน
• ห้ามบันทึกค่ าใช้จ่ายโดยปราศจากเอกสารประกอบหรื อเหตุ ผลรองรับตาม
้ ตอนองค์กร
ที่ ก�ำ หนดไว้ในนโยบายและขัน
• รายงานธุรกรรม การจ่ ายเงิ น หรื อค่ าใช้จ่ายที่ น่าสงสัยต่ อตัวแทนของฝ่าย
การเงิ น ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรื อฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ
ตามกฎระเบี ยบของ UPM ในกรณี ที่ความเสี่ ยงทางไซเบอร์เกี่ ยวข้องกับ
เหตุ การณ์ที่น่าสงสัยดังกล่ าว ให้รายงานต่ อฝ่ายไอที ของ UPM ด้วย
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แหล่ งข ้อมู ล

• นโยบายว่ าด้วยการอนุ มัติของ UPM
• ดู กฎระเบี ยบอื่ นๆ ขององค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนนี ใ้ น
อิ นทราเน็ ตของ UPM

พันธสัญญาของเรา

8

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

รู ้ว่าคุ ณกำ�ล ัง
ค ้าขายก ับใคร
การรู จ
้ ก
ั ลู กค้า ซัพพลายเออร ์และคู่ ค ้าทาง
ธุรกิ จของเรา และพัฒนาความสัมพันธ ์ทาง
ธุรกิ จกับพวกเขา จะช่ วยให้เราสามารถ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดำ�เนิ นธุรกิ จของเรา
สร้างความปลอดภัยในการจัดหาและความ
ต่ อเนื่ องของธุรกิ จ ในขณะเดี ยวกัน เรา
สามารถลดความเสี่ ยงในการมี ส่วนเกี่ ยวข้อง
กับกิ จกรรมทางธุรกิ จที่ ผิดกฎหมายและการ
เผชิ ญการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่ อชื่ อเสี ยง
เนื่ องจากความสัมพันธ ์ดังกล่ าวได้
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จ
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แจ้งความก ังวลของคุ ณ

เราเลื อกคู่ ค ้าทางธุรกิจของเราอย่ างรอบคอบ

เราต้องเลื อกคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของเราอย่ างรอบคอบโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็ นกลาง
เราต้องการระบุ และจัดการความเสี่ ยงเกี่ ยวกับคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของเราก่ อนที่ จะ
เริ่ มความสัมพันธ ์ทางธุ รกิ จกับพวกเขา นอกจากนี ้ เรายังต้องตรวจสอบคู่ คา้
ทางธุรกิ จของเราตลอดระยะเวลาที่ ด�ำ เนิ นธุ รกิ จร่ วมกันด้วย เราให้ความสำ�คัญ
เป็ นพิ เศษกับการบรรเทาความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ มนุ ษยชน (ดู ส่วนที่ 2)
การติ ดสิ นบนและการคอร์รป
ั ชั่ น ( ดู ส่วนที่ 4) การปฏิ บต
ั ิ ตามข้อบังคับด้านการ
้ งั มี การบริ หารความ
ค้า การฟอกเงิ น การฉ้อโกง และเรื่ องการเงิ น นอกจากนี ย
เสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการจัดหาในห่ วงโซ่ อุปทานของเรา
อย่ างระมัดระวังอี กด้วย

เราจัดหาอย่ างมี ความร ับผิ ดชอบ

เรามุ่ งมั่ นที่ จะดำ�เนิ นการจัดหาอย่ างมี ความรับผิ ดชอบ ในหลักเกณฑ์สำ�หรับ
ซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามของ UPM เราได้ก�ำ หนดข้อกำ�หนดสำ�หรับ
้ ยึดมั่ นในวิ ธีปฏิ บต
ซัพพลายเออร์ของเรา เพื่ อให้แน่ ใจว่ าซัพพลายเออร์เหล่ านัน
ั ิ
ทางธุรกิ จที่ มีจริ ยธรรมเช่ นเดี ยวกับเรา และเราคาดหวังให้พวกเขานำ�ข้อ
กำ�หนดเหล่ านี ไ้ ปปฏิ บต
ั ิ ต่อไปในห่ วงโซ่ อุปทานของพวกเขาเองด้วย นอกเหนื อ
้ ี่ ใช้บงั คับกับซัพพลายเออร์ทงั้ หมดแล้ว ข้อกำ�หนดเพิ่ ม
จากข้อกำ�หนดเหล่ านี ท
เติ ม เช่ น แหล่ งที่ มาของวัตถุ ดิบ จะมี ผลบังคับใช้กบ
ั ผลิ ตภัณฑ์และบริ การบาง
ประเภท

เราปฏิ บ ัติ ตามข ้อบ ังค ับด ้านการค ้า

เราต้องปฏิ บต
ั ิ ตามข้อบังคับด้านการค้าทัง้ หมดที่ บงั คับใช้ในประเทศและ
ระหว่ างประเทศเหมื อนกับบริ ษท
ั ระดับโลกอื่ นๆ การปฏิ บต
ั ิ ตามข้อบังคับด้าน
้
การค้า หมายรวมถึง ข้อบังคับที่ ควบคุ มดู แลการนำ�เข้า การส่ งออก และการซื อ
ขายสิ นค้าในประเทศ รวมทัง้ การคว่ �ำ บาตรระหว่ างประเทศและวิ ธีปฏิ บต
ั ิ ดา้ น
การค้าที่ เข้มงวด

เราไม่ เข ้าร่ วมในการฟอกเงิ นหรื อการกระทำ�ผิ ดที่ คล ้ายก ัน

การฟอกเงิ น คื อ กระบวนการที่ เงิ นทุ นจากการก่ อความผิ ดทางอาญา เช่ น การ
ฉ้อโกง การเลี่ ยงภาษี การค้ามนุ ษย์ และการติ ดสิ นบน ถู กนำ�มาผ่ านธุ รกิ จที่ ถูก
กฎหมายเพื่ อปิดบังแหล่ งที่ มาจากการก่ อความผิ ดทางอาญา เราปฏิ บต
ั ิ ตามข้อ
กำ�หนดทางกฎหมายทัง้ หมด เพื่ อต้องการสร้างความมั่ นใจว่ า เราไม่ มีส่วนร่ วม
ในธุรกิ จที่ ละเมิ ดกฎหมายต่ อต้านการฟอกเงิ น กฎหมายต่ อต้านการก่ อการ
ร้าย หรื อกฎหมายอาชญากรรมทางการเงิ น
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คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

? อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
สำ�หร ับเราทุ กคนที่ ท�
ำ งานร่ วมก ับคู่ ค ้าทางธุรกิจ

• รู จ
้ ก
ั ลู กค้า ซัพพลายเออร์ของคุ ณ และคู่ คา้ ทางธุ รกิ จอื่ นๆ ค้นหาและเก็ บ
รักษาข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องและเป็ นข้อมู ลล่ าสุ ดเกี่ ยวกับพวกเขา โดยการดำ�เนิ น
การสอบทานธุ รกิ จเพื่ อประเมิ นความเสี่ ยง รวมทัง้ การตรวจสอบเครดิ ต
้ ตอนองค์กรของเรา
และข้อมู ลทางการเงิ นอื่ นๆ ตามนโยบายและขัน
• ดู การบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับคู่ คา้ ทางธุ รกิ จที่ กระทำ�การในนาม
ของ UPM (เช่ น ตัวแทน ที่ ปรึกษา ผู ้ให้ค�ำ แนะนำ� คู่ คา้ ร่ วมทุ น คู่ คา้ ท้องถิ่ น
หรื อผู จ
้ ด
ั จำ�หน่ าย) ในส่ วนที่ 4
• ห้ามร่ วมงานกับคู่ คา้ ทางธุ รกิ จหรื อดำ�เนิ นความสัมพันธ ์ทางธุ รกิ จต่ อไป
หากคุ ณไม่ มีขอ
้ มู ลที่ เพี ยงพอ หรื อหากคุ ณมี ขอ
้ กังวลเกี่ ยวกับพฤติ กรรม
้ แม้ว่าคุ ณจะถู กเร่ งหรื อถู ก
ทางจริ ยธรรมของคู่ คา้ ห้ามกระทำ�เช่ นนัน
กดดัน
• มุ่ งเป้ าไปที่ การพัฒนาความสัมพันธ ์ทางธุรกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง ตรวจสอบ
กิ จกรรมต่ างๆ ของคู่ คา้ ทางธุ รกิ จอย่ างถี่ ถว้ น และดำ�เนิ นการหากคุ ณ
ตรวจพบความเสี่ ยงที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อ UPM
• เก็ บรักษาข้อมู ลบันทึกที่ สมบู รณ์และถู กต้องของการทำ�ธุ รกรรมทางธุ รกิ จ
ทัง้ หมด
• ห้ามรับการจ่ ายเงิ นเป็ นเงิ นสดหรื อสิ่ งที่ ใช้แทนเงิ นสดได้โดยไม่ ปฏิ บต
ั ิ ตาม
้ ตอนภายในของเรา
ขัน
• ระมัดระวังเมื่ อจ่ ายเงิ นให้แก่ คู่ คา้ ทางธุ รกิ จ เช่ น ซัพพลายเออร์และตัวแทน
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าเป็ นการจ่ ายเงิ นให้กบ
ั บุ คคลหรื อบริ ษท
ั ที่ จด
ั หาสิ นค้า
หรื อบริ การ ไม่ ใช่ ให้กบ
ั บุ คคลที่ ไม่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี ้ ตรวจสอบให้แน่ ใจ
ว่ าเป็ นการจ่ ายเงิ นไปยังประเทศที่ คู่ คา้ ดำ�เนิ นธุ รกิ จ จำ�หน่ ายสิ นค้า หรื อให้
บริ การแก่ UPM
• อย่ าละเลยสัญญาณเตื อนที่ เป็ นไปได้ เช่ น โครงสร้างการจ่ ายเงิ นที่ ซบ
ั ซ้อน
และผิ ดปกติ การจ่ ายเงิ นหลายรายการจากหรื อแก่ หลายฝ่าย คำ�ขอให้จ่าย
้ าจอยู่ ใน
เงิ นไปยังบัญชี ที่ ไม่ เกี่ ยวข้อง สำ�หรับลู กค้า สัญญาณเตื อนเหล่ านี อ
้ ที่ เพิ่ มขึน
้ อย่ างมากซึ่งผิ ดไปจากรู ปแบบการ
ลักษณะของปริ มาณการสั่ งซื อ
้ ตามปกติ หรื อการขาดวัตถุ ประสงค์ทางธุ รกิ จที่ ชด
สั่ งซื อ
ั เจน
• หยุ ดและขอคำ�แนะนำ� (จากผู จ
้ ด
ั การของคุ ณ ฝ่ายการเงิ น หรื อฝ่าย
กฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM) หากคุ ณมี ขอ
้
กังวลเกี่ ยวกับธุ รกรรม

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

เมื่ อจัดหา

้
• เลื อกซัพพลายเออร์ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนดไว้ล่วงหน้าเท่ านัน
• ก่ อนที่ จะร่ วมงานกับซัพพลายเออร์ ให้ท�ำ การประเมิ นความเสี่ ยงอย่ าง
เหมาะสม ซึ่งสะท้อนให้เห็ นถึงความเข้าใจของเราเกี่ ยวกับความเสี่ ยงใน
การปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ เรา
้ ที่ ทางภู มิศาสตร์และความซับซ้อนของห่ วงโซ่ อุปทาน
จัดหา รวมถึงพื น
้
นัน
• แจ้งข้อกำ�หนดของ UPM อย่ างชัดเจน รวมถึงหลักเกณฑ์สำ�หรับ
ซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามของ UPM
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าซัพพลายเออร์ปฏิ บต
ั ิ ตามหลักเกณฑ์สำ�หรับ
ซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามของ UPM หรื อมาตรฐานที่ คล้ายคลึง
กัน
• ใช้อ�
ำ นาจที่ คุณมี อยู่ เพื่ อตรวจสอบให้แน่ ใจว่ า ซัพพลายเออร์ส่งเสริ มให้
มี การปฏิ บต
ั ิ ตามหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามของ
UPM หรื อมาตรฐานที่ คล้ายคลึงกันในห่ วงโซ่ อุปทานของตนเองด้วย
• การปฏิ เสธที่ จะปฏิ บต
ั ิ ตามหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคล
ที่ สามของ UPM หรื อมาตรฐานที่ คล้ายคลึงกัน หรื อปฏิ เสธที่ จะส่ งเสริ ม
ให้มีการปฏิ บต
ั ิ หลักเกณฑ์ดงั กล่ าวในห่ วงโซ่ อุปทานของตนเอง ถื อเป็ น
สัญญาณเตื อนเสมอและต้องดำ�เนิ นการแก้ ไข
• ปกป้ องข้อมู ลที่ เป็ นความลับและเปิดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
ของผลิ ตภัณฑ์หรื อราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ความจำ�เป็ นต้องทราบ
้
เท่ านัน

แหล่ งข ้อมู ล

• หลักเกณฑ์สำ�หรับ
ซัพพลายเออร์และบุ คคลที่
สามของ UPM
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บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

มี ส่วนร่ วมก ับผู ้ถือผล
ประโยชน์ร่วมและส ังคม
ของเรา มี ส่วนร่ วมก ับผู ้
ถื อผลประโยชน์ร่วมและ
ส ังคมของเราเรา
การสร้างและรักษาความสัมพันธ ์อันดี และ
การสนับสนุ นความสุ ขสมบู รณ์ของชุ มชน
้ ที่ ที่เราดำ�เนิ นธุรกิ จอยู่ เป็นสิ่ ง
ท้องถิ่ นในพื น
สำ�คัญสำ�หรับเราและธุรกิ จของเรา
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เราส่ งเสริ มให้มีการสนทนา

เป้ าหมายของเราคื อการเป็ นคู่ คา้ ที่ ได้รบ
ั ความเชื่ อถื อ เรามี เป้ าหมายที่ จะ
ทำ�ความเข้าใจความคาดหวังของผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมของเรา และมี ส่วน
ร่ วมในการสนทนากับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม เพื่ อหารื อเกี่ ยวกับเป้ าหมาย
ของ UPM ตลอดจนหลักในการปฏิ บต
ั ิ งาน และความท้าทายที่ ก�ำ ลังเผชิ ญ
เราเคารพสิ ทธิ ์ในการแสดงความคิ ดเห็ นที่ แตกต่ างกัน เพราะเราต้องการ
ส่ งเสริ มการสนทนาร่ วมกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมและสังคมของเรา

เราให้ความสำ�ค ัญก ับการมี ส่วนร่ วมในท ้องถิ่ น

เราตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมที่ สำ�คัญของเราต่ อชุ มชนแวดล้อม
้ เป้ าหมายของ
ของเรา และพยายามสร้างความสัมพันธ ์กับชุ มชนเหล่ านัน
เรา คื อ การมี ส่วนร่ วมในเชิ งบวกต่ อการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม
และสังคม รวมทัง้ ลดผลกระทบด้านลบจากการดำ�เนิ นงานของเรา เรามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ นของเราผ่ านโครงการและงานริ เริ่ ม
ต่ างๆ และให้ขอ
้ มู ลกิ จกรรมของเราอย่ างเปิดเผย เมื่ อ UPM ร่ วมมื อกับ
รัฐบาลท้องถิ่ นเพื่ อดำ�เนิ นโครงการและงานริ เริ่ มดังกล่ าว เราต้องแน่ ใจ
ว่ าเราดำ�เนิ นการอย่ างซื่ อสัตย์สุจริ ตและปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายต่ อต้านการ
คอร์รป
ั ชั่ นและนโยบายบริ ษท
ั อย่ างครบถ้วน

“การสนทนากับผู ถ
้ ื อผล
ประโยชน์ร่วมเริ่ มต้น
้ ด้วยความเชื่ อใจ”
ขึน
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อะไรคื อสิ่ งถู กต ้องที่ ควรทำ�
สำ�หร ับเราทุ กคน

• ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดู แลการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบของ UPM
ก่ อนที่ จะเริ่ มต้นความร่ วมมื อกับรัฐบาลท้องถิ่ นในโครงการลงทุ นหรื อ
โครงการพัฒนาในชุ มชนท้องถิ่ น
• ห้ามมิ ให้ท�ำ การบริ จาคทางการเมื องหรื อสนับสนุ นผู ส
้ มัครทางการเมื อง
พรรคการเมื อง หรื อกลุ่ มการเมื องในนามของ UPM แยกกิ จกรรมทางการ
เมื องของคุ ณให้ขาดจากการทำ�งานของคุ ณอย่ างชัดเจน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าการบริ จาคเงิ นและการเป็ นผู ส
้ นับสนุ นได้รบ
ั การ
้ ตอนองค์กร ว่ าด้วยการเป็ นผู ้
อนุ มัติโดยสอดคล้องกับนโยบายและขัน
สนับสนุ น การบริ จาคเงิ น และการเป็ นอาสาสมัครของพนักงาน
• จำ�ไว้ว่าเราไม่ อนุ ญาตให้ธุรกิ จทำ�การบริ จาคเงิ นเพื่ อการกุ ศลเฉพาะแห่ ง
• เปิดกว้างให้มีการสนทนาเชิ งสร้างสรรค์ร่ วมกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม
ทัง้ หมดโดยเป็ นไปตามนโยบายเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมู ลของ UPM
• รับฟั งและเปิดรับความคิ ดเห็ นที่ หลากหลายและแสดงความคิ ดเห็ นของ
คุ ณอย่ างสร้างสรรค์

แหล่ งข ้อมู ล

• กฎระเบี ยบว่ าด้วยการเป็ น
ผู ส
้ นับสนุ น การบริ จาคเงิ น
และการเป็ นอาสาสมัครของ
พนักงานของ UPM

พันธสัญญาของเรา

10
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การปฏิ บ ัติ ตาม
ข ้อกำ�าหนดมี ส่วนเกี่ ยวข ้อง
ก ับทุ กคน
พนักงานต้องรายงานการกระทำ�
ละเมิ ดกฎหมายที่ พบเห็ น หรื อที่
สงสัยว่ าจะละเมิ ดกฎหมาย หลัก
จริ ยธรรมฉบับนี ้ หรื อนโยบาย
องค ์กรอื่ นใดของ UPM ทันที การ
้ ะทำ�ให้เราสามารถรับมื อ
ทำ�เช่ นนี จ
กับปั ญหาและแก้ ไขให้ถูกต้องได้
้
ทันท่ วงที และป้ องกันไม่ ให้เกิ ดขึน
อี กในบริ บทเดี ยวกันหรื อสถานที่
อื่ นในองค ์กร

“การเงี ยบไม่ ใช่ ทาง
เลื อก กล้าพู ด รับฟั ง
และลงมื อทำ�!”
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เราต ้องแจ ้งหากเรามี ข ้อก ังวลเกี่ ยวก ับการปฏิ บ ัติ ตามกฎระเบี ยบ

เราทุ กคนมี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบในการรักษาคุ ณธรรมและมาตรฐานจริ ยธรรม
ของ UPM หากเราสงสัยว่ ามี การประพฤติ ผิด เราทุ กคนต้องกล้าพู ดและ
้ ตลอดจนรับฟั งข้อกังวลของผู อ
รายงานสิ่ งที่ เกิ ดขึน
้ ื่ น เราต้องไม่ ทก
ึ ทักเอาเอง
ว่ าจะมี บุคคลอื่ นรายงานความเสี่ ยงหรื อข้อกังวล

เราไม่ ยินยอมให้มีการตอบโต ้

เราจะไม่ ยอมให้มีการตอบโต้ต่อบุ คคลมี ความสุ จริ ตใจในการรายงานการ
กระทำ�ที่ สงสัยว่ า เป็ นการประพฤติ ผิด หรื อมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบเพื่ อ
แก้ ไขการกระทำ�ที่ สงสัยว่ าเป็ นการประพฤติ ผิด ตัวอย่ างของการตอบโต้ ได้แก่
้ เงิ น
การถอดจากตำ�แหน่ ง การไล่ ออก การปฏิ เสธการเลื่ อนตำ�แหน่ ง การลดขัน
เดื อน และการข่ มขู่ การกลั่ นแกล้งหรื อการคุ กคามไม่ ว่าในรู ปแบบใดก็ ตาม

มี ผลที่ ตามมาจากการประพฤติ ผิด

พนักงานที่ กระทำ�ผิ ดกฎหมาย หลักจริ ยธรรมของ UPM หรื อนโยบายอื่ นๆ ของ
้ เลิ กจ้าง การดำ�เนิ นมาตรการ
UPM จะถู กดำ�เนิ นมาตรการทางวิ นย
ั สู งสุ ดถึงขัน
ทางวิ นย
ั อื่ นๆ ได้แก่ การตำ�หนิ การตักเตื อน และการตัดหรื อลดเงิ นจู งใจ
ตัวอย่ างของการประพฤติ ผิดที่ อาจส่ งผลให้ถูกดำ�เนิ นมาตรการทางวิ นย
ั ได้แก่ :
	
• การละเมิ ดกฎหมายที่ บงั คับใช้
• การละเมิ ดนโยบายองค์กรของ UPM
• การขอให้ผูอ
้ ื่ นกระทำ�การละเมิ ดกฎหมายที่ บงั คับใช้หรื อนโยบายองค์กร
ของ UPM
• การไม่ แจ้งให้ทราบโดยทันที ถง
ึ การละเมิ ดนโยบายองค์กรของ UPM ที่ รบ
ั รู ้
หรื อมี ขอ
้ สงสัย
• การเจตนาให้รายงานข้อมู ลที่ เป็ นเท็ จหรื อการให้ขอ
้ มู ลเท็ จในการสอบสวน
• การไม่ ให้ความร่ วมมื อในการสอบสวนของ UPM เกี่ ยวกับการละเมิ ดนโยบาย
ที่ อาจเป็ นไปได้
• การตอบโต้หรื อยิ นยอมให้มีการตอบโต้ต่อพนักงานที่ รายงานการกระทำ�ที่
สงสัยว่ าเป็ นการประพฤติ ผิด
ผลที่ ตามมาอื่ นๆ ที่ เป็ นไปได้ของการประพฤติ ผิดจะรวมถึงการดำ�เนิ น
มาตรการทางแพ่ ง (เช่ น การเรี ยกร้องค่ าเสี ยหาย การผิ ดข้อสัญญา) และการ
ดำ�เนิ นมาตรการทางอาญา (เช่ น ค่ าปรับและการจำ�คุ ก) การประพฤติ ผิดยัง
อาจก่ อให้เกิ ดผลที่ ตามมาต่ อตัวบุ คคล เช่ น ความเสี ยหายต่ อชื่ อเสี ยง โอกาส
ทางอาชี พ และความสัมพันธ ์ส่ วนตัวของคุ ณ
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่ อคุ ณรายงาน
้
สิ่ งที่ เกิ ดขึนเมื
Misconduct reports are reviewed carefully, personal data handled appropriately, and the confidentiality of reports
maintained as far as possible

การเริ่ มต ้นกรณี
ปัญหาที่ ได ้ร ับแจ้ง:
ดำInvestigations
�เนิ นการตรวจสอบ
are conducted by
รายงานการประพฤติ
ิ ด the necessary
assigned persons ผ
with
อย่ competence
างถี่ ถว้ น จัดการข้อมู ล
ส่ วนบุ คคลอย่ างเหมาะสม
การสอบสวน:
และเก็ บรักษารายงานไว้เป็ น
ดำ�เนิ นการสอบสวนโดย
ความลับเท่ าที่ จะทำ�ได้
บุ คisคลที่ ได้รบ
ั มอบหมายซึ่ง
Remediation: If the report
มี ความสามารถที่ เหมาะสม
substantiated, appropriate disciplinary
actions and/or legal proceedings will
be defined, and lessons learned implemented
Case closed
การแก ้ ไข:

หากรายงานได้รบ
ั การ
พิ สูจน์ยืนยันแล้ว บริ ษท
ั จะ
ตัดสิ นดำ�เนิ นมาตรการทาง
วิ นย
ั และ/หรื อดำ�เนิ นคดี ทาง
กฎหมายอย่ างเหมาะสมและ
นำ�บทเรี ยนที่ ได้รบ
ั มาปรับใช้

ปิดกรณี ปัญหา
ที่ ได ้ร ับแจ้ง

พันธสัญญาของเรา

บุ คลากรและการ
ดำ�าเนิ นการของเรา

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสี ยของเรา
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แจ ้งความก ังวลของคุ ณ

เรามี หลายช่ องทางในการแจ ้งข ้อก ังวลของเรา

ปรึกษากับผู จ
้ ด
ั การของคุ ณ หรื อ

ปรึกษากับตัวแทนของฝ่าย
กฎหมายและกำ�กับดู แลการ
ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎระเบี ยบ ฝ่าย
ทรัพยากรบุ คคล หรื อฝ่ายตรวจ
สอบภายในของ UPM หรื อ

ใช้ช่องทางการรายงานการ
ประพฤติ ผิดของ UPM
(ให้บริ การโดยไม่ เปิดเผยชื่ อ)

สำ�หร ับชาว UPM: SpeakUp
สำ�หร ับผู ้ถื อผลประโยชน์ร่วม:
upm.com/reportmisconduct
ทางไปรษณี ย ์:

แหล่ งข ้อมู ล

้ ตอนการรายงานการประพฤติ ผิดของ UPM
• ขัน
• รายงานความซื่ อสัตย์สุจริ ตของ UPM
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