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หลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่าม
ของ UPM 
ไดรั้บอนุมตัจิากทมีผูบ้รหิารกลุม่บรษัิท 

หลกัเกณฑส์ ำหรบัซพัพลำยเออรแ์ละบคุคลทีส่ำมของ UPM 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

 
UPM 
ตัง้เป้าหมายทีจ่ะกลายเป็นคูค่า้ทางธรุกจิทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเชือ่วา่แนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามรับผดิชอบและเป็
นไปตามหลักจรยิธรรมจะสรา้งคณุคา่ในระยะยาวใหก้บัทัง้ UPM และผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มของ UPM 
UPM ไดบ้นัทกึค ามัน่ตอ่ความซือ่สตัยส์จุรติไวใ้นหลักจรยิธรรมของ UPM 
หลกัการเดน่ของเราคอืเราจะไมล่ดมาตรฐานของความซือ่สตัยส์จุรติ ไมว่า่ในกรณีใดๆ 
และเรากค็าดหวังมาตรฐานในระดับเดยีวกนัจากซพัพลายเออรข์องเราและคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม  
 
ซพัพลายเออรข์อง UPM และคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามทกุราย (เชน่ตัวแทน ผูใ้หค้ าปรกึษา ทีป่รกึษา 
คูค่า้รว่มทนุ คูค่า้ทอ้งถิน่ หรอืผูจ้ัดจ าหน่ายทีก่ระท าการในนามของ UPM) 
จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นหลักเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามของ UPM นี ้
หลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามจะก าหนดประสทิธภิาพการท างานระดับต ่าสดุที ่UPM 
เรยีกรอ้งจากซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามทกุราย 
 
หลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามฉบบัลา่สดุมใีหอ้า่นในเว็บไซต ์UPM  
 
 
1. ค ำม ัน่ตอ่ควำมซือ่สตัยส์จุรติ 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับทกุขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หากซพัพลายเออรห์รอืบคุคลทีส่ามไมส่ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบุ

คคลทีส่ามไดใ้หแ้จง้ UPM ในทันท ี

 

2. เคำรพในตวับคุคลและสทิธมินษุยชน 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 ปฏบิตัติามหลกัปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) ของสหประชาชาต ิอนุสญัญาหลักขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

และหลกัปฏบิตั ิ10 ประการของขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global 

Compact) 

 เคารพสทิธมินุษยชนสากลตา่งๆ เชน่ เสรภีาพทางความคดิ การแสดงความคดิเห็น 

การแสดงออก ศาสนา และสทิธิใ์นการรวมตวัอยา่งสนัต ิ

รวมถงึสภาพทีป่ลอดจากการเลอืกปฏบิตัเิพราะลักษณะใดก็ตาม เชน่เชือ้ชาต ิอาย ุสญัชาต ิเพศ 

หรอืรสนยิมทางเพศ 

 เคารพอนุสญัญาหลกัของ ILO และกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัชว่งเวลาท างานและคา่ตอบแทน 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่แีรงงานทีถ่กูบงัคับหรอืแรงงานเด็กในลักษณะใดก็ตาม ณ 

จดุใดกต็ามในขัน้ตอนการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรม และไมว่า่จา้งพนักงานทีม่อีายตุ า่กวา่ 15 ปี 

หากพบวา่มแีรงงานทีถ่กูบงัคับหรอืแรงงานเด็กในลักษณะใดกต็าม ณ 
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จดุใดกต็ามในขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ซพัพลายเออรห์รอืบคุคลทีส่ามจะตอ้งแจง้ UPM ทันท ี

และกระท าการเพือ่แกไ้ขสถานการณ์โดยเป็นไปตามหลกัการที ่UPM ยอมรับได ้

 รับรองสขุอนามยั ความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัของพนักงาน ผูเ้ยีย่มชม 

และบคุคลอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการด าเนนิงานของบรษัิท 

 ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของ UPM เมือ่ท างานหรอืเยีย่มชมสถานทีข่อง UPM 

และด าเนนิการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัทีจ่ าเป็น 

 

3. ดแูลเอำใจใสต่อ่ผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ไดแ้กด่นิ น ้า ความหลากหลายทาง ชวีภาพ 

และอากาศ 

 บรหิารจัดการของเสยีทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานของตนหรอืจากผลติภณัฑห์รอืสนิทรัพยข์องลกู

คา้ทีอ่ยูใ่นความครอบครองของตน 

รวมถงึการบ าบดัของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายตามกฎระเบยีบและค าแนะน าของผูผ้ลติ 

 

4. ไมย่นิยอมใหม้กีำรคอรร์ปัช ัน่และตดิสนิบนโดยสิน้เชงิ 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 หา้มจา่ย มอบให ้เสนอ หรอือนุมตัสินิบนแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืแกบ่คุลากรของเอกชน 

ไมว่า่ในกรณีใดกต็ามทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 หา้มรับ เรยีกรอ้ง หรอืรับสนิบนจากบคุคลใดก็ตาม ไมว่า่ในกรณีใดก็ตามทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 หลกีเลีย่งกจิกรรมใดกต็ามทีอ่าจท าใหผู้อ้ ืน่มองวา่เป็นการใหส้นิบน การคอรรั์ปชัน่ 

หรอืความไมเ่หมาะสมอืน่ๆ 

 คงไวซ้ ึง่ขัน้ตอนทีเ่พยีงพอตอ่การป้องกนัการคอรรั์ปชัน่และการใหส้นิบนในการด าเนนิกจิการของ

ตน 

 แจง้ให ้UPM ทราบทันทหีากพบเห็นการคอรรั์ปชัน่หรอืการใหส้นิบนในหมูพ่นักงาน UPM 

 

5. ควำมโปรง่ใสในธุรกจิ 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 เป็นนติบิคุคลทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้มาอยา่งเหมาะสมโดยถกูกฎหมาย 

ซึง่ด ารงอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีบ่งัคับใช ้

 มสีทิธิท์ีจ่ะด าเนนิธรุกจิของตน ท าขอ้ตกลงกบั UPM และปฏบิตัภิาระหนา้ทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้

 คงไวซ้ ึง่การประกนัภยัความรับผดิทีใ่ชก้ารไดแ้ละกรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่พยีงพอกบับรษัิทประกนัภั

ยทีม่ชี ือ่เสยีงส าหรับความรับผดิชอบทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ UPM 

 ทราบถงึความเสีย่งทีต่นอาจพบเจอ มกีระบวนการลดความเสีย่งทีเ่พยีงพอ และแจง้ UPM 

ทันทหีากความเสีย่งอาจมผีลกระทบตอ่ธรุกจิของ UPM 

 ปฏบิตัติามกฎหมายภาษีอากรทกุขอ้ และช าระภาษีทัง้หมด 

รวมถงึการช าระเงนิอยา่งเป็นทางการอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวโ้ดยหน่วยงานทีม่อี านาจ 

 ปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการฟอกเงนิและมาตรการลงโทษทางการคา้ทกุขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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6. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยดำ้นกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 ปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งทกุขอ้ 

และไมล่งนามหรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มในขอ้ตกลง แนวทางปฏบิตัทิางการคา้ 

หรอืการประชมุทีห่า้มมใิหเ้กดิการแขง่ขนักบัลกูคา้ ตวัแทนจ าหน่าย ซพัพลายเออร ์

หรอืคูค่า้ทางธรุกจิอืน่ๆ หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในแนวทางปฏบิตัทิีต่อ่ตา้นการแขง่ขนั 

 

7. ปกป้องสนิทรพัยแ์ละขอ้มลู 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 จัดการสนิทรัพยข์อง UPM ดว้ยความระมดัระวัง 

 ปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของ UPM 

เพือ่ป้องกนัการเขา้ใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืการเปิดเผยขอ้มลู 

 อยา่เผยแพรป่ระกาศ ขา่วประชาสมัพันธ ์หรอืขอ้มลูส าหรับเปิดเผยตอ่สาธารณะอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั 

UPM โดยไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิาก UPM 

 เคารพสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ืน่ 

 หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้หมด และแจง้ UPM ทันทถีา้มกีรณีดังกลา่วเกดิขึน้ 

 

8. จดัหำอยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 ท าความรูจั้กและเลอืกคูค่า้ทางธรุกจิอยา่งละเอยีดรอบคอบเพือ่ระบแุละลดความเสีย่งของการเขา้

ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางธรุกจิทีผ่ดิกฎหมาย หรอืละเมดิขอ้ก าหนดใดๆ 

ของหลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามนี ้

 เก็บรักษาขอ้มลูบนัทกึทีส่มบรูณ์และถกูตอ้งของการท าธรุกรรมทางธรุกจิทัง้หมด 

 สง่เสรมิใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นหลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามนีใ้น

ขัน้อืน่ๆ ในหว่งโซอ่ปุทานของตน 

 

9. เขำ้ไปมสีว่นรว่มกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มและสงัคม 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 ตดิตอ่สือ่สารกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มอยา่งเปิดเผยโปรง่ใส ่

และสง่เสรมิใหเ้กดิการพดูคยุแลกเปลีย่นกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม  

 ท าการสนับสนุนในเชงิบวกตอ่ความเป็นอยูท่ีด่แีละการพัฒนาชมุชนในทอ้งถิน่เมือ่ใดกต็ามทีเ่ป็น

ไปได ้

 ในกรณีทีม่กีารท าธรุกจิกบัรัฐบาลทอ้งถิน่ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารละเมดิกฎหมายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

และไดใ้หค้วามรว่มมอืโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการของหลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุค

ลทีส่ามนี ้
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10. กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดคอืหนำ้ทีข่องเรำทกุคน 

ซพัพลายเออร/์บคุคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
 อนุญาตให ้UPM ตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามนี ้

ผา่นการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ฏบิตังิาน ซึง่จัดท าขึน้โดยบคุลากรภายในหรอืภายนอก 

 ตอบแบบส ารวจของ UPM ในเวลาทีเ่หมาะสม 

 เขา้ใจวา่ UPM 

พจิารณาวา่การละเมดิกฎหมายหรอืหลักเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามนี ้

หรอืความลม้เหลวทีจ่ะด าเนนิการแกไ้ข เป็นการละเมดิสญัญาและอาจใหส้ทิธิแ์ก ่UPM 

ในการยตุคิวามสมัพันธท์างธรุกจิกบัซพัพลายเออรห์รอืบคุคลทีส่ามนัน้ๆ 

 

 จัดหาใหแ้กพ่นักงานซึง่วธิกีารรายงานขอ้กงัวลเกีย่วกบัการประพฤตผิดิโดยไมร่ะบชุือ่ 

หรอืวธิกีารเสนอแนะการปรับปรงุหรอืใหค้ าตชิมทั่วไป  

 รายงานการละเมดิหลักเกณฑส์ าหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามนีท้ีส่งสยัวา่เกดิขึน้หรอืสงัเก

ตเห็นแก ่UPM ในทันท ีรายงานแบบไมเ่ปิดเผยชือ่สามารถท าไดผ้า่นทาง: 

 

Web: www.upm.com/reportmisconduct 

อเีมล:์  reportmisconduct@upm.com 

โพสต:์  UPM-Kymmene Corporation 

Head of Internal Audit/Complaint 

P.O. Box 380 

FI-00101 Helsinki 

Finland 

 

รายงานการประพฤตผิดิจะไดรั้บการตรวจสอบอยา่งถีถ่ว้นโดย UPM 

และจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบัอยา่งเขม้งวดเทา่ทีจ่ะท าไดอ้ยา่งเต็มที ่

http://www.upm.com/reportmisconduct
mailto:reportmisconduct@upm.com

