
1. ข้อมูลทั่วไป

คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้หรือไม่

หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำาหรับซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามของ UPM คุณ
จะแจ้งให้ UPM ทราบทันทีหรือไม่

2. เคารพในตัวบุคคลและสิทธิมนุษยชน

คุณปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) ของสหประชาชาติ อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหลัก
ปฏิบัติ 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) หรือ
ไม่

คุณเคารพสิทธิมนุษยชนสากลต่างๆ (เช่น เสรีภาพทางความคิด การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก ศาสนา และสิทธิ์ในการรวมตัวอย่างสันติ รวมถึงสภาพที่ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ
เพราะลักษณะใดก็ตาม เช่นเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ เพศ หรือรสนิยมทางเพศ) หรือไม่

คุณเคารพอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยว
กับช่วงเวลาทำางานและค่าตอบแทนหรือไม่  

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าไม่มีแรงงานที่ถูกบังคับหรือแรงงานเด็กในลักษณะใด ณ จุดใดก็ตามในขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรม และไม่ว่าจ้างพนักงานที่มีอายุต่ำากว่า 15 ปี

หากพบแรงงานที่ถูกบังคับหรือแรงงานเด็กในการปฏิบัติงานของคุณ คุณจะแจ้งให้ UPM ทราบ
ทันทีและดำาเนินการแก้ไขสถานการณ์ตามหลักการที่มีผลบังคับใช้กับ UPM หรือไม่

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าสุขอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน ผู้เยี่ยมชมและบุคคล
อื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของคุณ

คุณจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยของ UPM เมื่อปฏิบัติงานที่หรือเยี่ยมชมสถานที่
ปฏิบัติงานของ UPM และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่จำาเป็นหรือไม่

3. ดูแลเอาใจใส่ต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

คุณดำาเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อที่ดิน น้ำา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอากาศหรือไม่ 

คุณดำาเนินการจัดการของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานของคุณหรือจากผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
ของลูกค้าที่คุณถือครอง รวมถึงการบำาบัดของเสียอันตรายตามกฎหมายและคำาแนะนำาของผู้ผลิต
หรือไม่

4. ไม่ยินยอมให้มีการคอร์รัปชั่นและติดสินบนโดยสิ้นเชิง

คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะไม่จ่าย ให้ เสนอหรืออนุมัติสินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ในภาค
เอกชนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยเด็ดขาด 
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คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะไม่รับ ร้องขอหรือยอมรับสินบนจากบุคคลใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
โดยเด็ดขาด

คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะยับยั้งกิจกรรมใดๆ ที่อาจถูกมองได้ว่าเป็นการติดสินบน การทุจริตหรือ
ความไม่เหมาะสมอื่นๆ หรือไม่

คุณดำาเนินขั้นตอนที่เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตและการติดสินบนในการปฏิบัติงานของคุณหรือ
ไม่

หากพนักงานของ UPM กระทำาการอันเป็นการทุจริตหรือการติดสินบน คุณจะแจ้งให้ UPM ทราบ
ทันทีหรือไม่

5. ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

คุณเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำากับควบคุมของ
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรือไม่

คุณมีสิทธิ์ดำาเนินธุรกิจของคุณ ดำาเนินข้อตกลงทางสัญญากับ UPM และปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของคุณหรือไม่

คุณอยู่ภายใต้การรับประกันความรับผิดที่มีผลใช้ได้และนโยบายการประกันภัยที่เพียงพอกับผู้เอา
ประกันภัยที่มีชื่อเสียงสำาหรับความรับผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อ UPM หรือไม่

คุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อคุณหรือไม่

คุณมีขั้นตอนการลดความเสี่ยงที่เพียงพอหรือไม่

หากความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ UPM คุณจะแจ้ง UPM ทันทีหรือไม่

คุณปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดหรือไม่

คุณจ่ายภาษีทั้งหมดและการชำาระเงินอย่างเป็นทางการอื่นๆ ตามที่กำาหนดโดยเจ้าหน้าที่หรือไม่

คุณปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการลงโทษทางการค้าที่มีผลบังคับใช้หรือไม่

6. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า

คุณปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดหรือไม่

คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะไม่ตัดสินใจหรือเข้าร่วมในข้อตกลงที่ห้ามมิให้มีการแข่งขัน แนวปฏิบัติ
ทางการค้า หรือการประชุมกับลูกค้า ตัวแทนจำาหน่าย ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ หรือ
ไม่

คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะไม่เข้าร่วมในแนวปฏิบัติที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันใดๆ หรือไม่

7. ปกป้องสินทรัพย์และข้อมูล

คุณจะจัดการสินทรัพย์ของ UPM ด้วยความเอาใจใส่หรือไม่

คุณจะปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ UPM และต่อต้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือไม่

คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะไม่เผยแพร่ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อสา
ธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ UPM โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก UPM หรือไม่

คุณเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือไม่

คุณตกลงยินยอมว่าคุณจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดกับ UPM และแจ้งให้ 
UPM ทราบทันทีหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่

8. จัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

คุณรู้จักและเลือกคู่ค้าทางธุรกิจของคุณอย่างรอบคอบเพื่อระบุและลดความเสี่ยงในการมีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจกรรมธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดข้อกำาหนดในหลักเกณฑ์สำาหรับซัพพลายเอ
อร์และบุคคลที่สามของ UPM หรือไม่

คุณจัดเก็บบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่



คุณจะส่งเสริมข้อกำาหนดที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์สำาหรับซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามของ 
UPM เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในซัพพลายเชนของคุณหรือไม่

9. มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

คุณสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของคุณอย่างเปิดเผยและโปร่งใส และส่งเสริมการอภิปรายกับผู้มีส่วน
ได้เสียหรือไม่

คุณให้การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของคุณถ้าทำาได้หรือไม่

ในกรณีที่ดำาเนินธุรกิจกับรัฐบาลในท้องถิ่น คุณแน่ใจว่าไม่มีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริต
และบรรลุความร่วมมือตามหลักการในหลักเกณฑ์สำาหรับซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามของ UPM 
หรือไม่

10. การปฏิบัติตามข้อกำาหนดคือหน้าที่ของเราทุกคน

คุณจะอนุญาตให้ UPM ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำาหรับซัพพลายเออร์และบุคคลที่สาม
ของ UPM ผ่านการตรวจสอบในไซต์งานที่ดำาเนินการ โดยแหล่งข้อมูลภายในหรือภายนอกหรือไม่

คุณจะตอบสนองต่อการสำารวจของ UPM อย่างทันสถานการณ์หรือไม่

คุณเข้าใจหรือไม่ว่าการละเมิดกฎหมายหรือหลักเกณฑ์สำาหรับซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามของ 
UPM หรือการไม่ดำาเนินการแก้ไข ทาง UPM จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาและ UPM มีสิทธิ์ยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ

คุณมีเครื่องมือที่พนักงานสามารถใช้แจ้งข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบ
หรือเพื่อแนะนำาการปรับปรุงหรือเสนอแนะความคิดเห็นโดยทั่วไปหรือไม่

คุณจะรายงานไปยัง UPM ทันที เมื่อพบการละเมิดหลักเกณฑ์สำาหรับซัพพลายเออร์และบุคคลที่
สามของ UPM ที่ต้องสงสัยหรือเกิดขึ้นจริงหรือไม่
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