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หลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่าม
ของ UPM 
ไดร้ับอนุมัตจิากทมีผูบ้รหิารกลุม่บรษัิท 

หลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามของ UPM 
 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ 
 
เป้าหมายของ UPM 
คอืการเป็นคูค่า้ทางธุรกจิทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเชือ่วา่แนวทางปฏบิัตทิีม่คีวามรับผดิชอบและเป็นไปตามหลกั 
จรยิธรรม จะสรา้งคณุคา่ในระยะยาวใหก้บัทัง้ UPM และผูถ้อืผลประโยชนร์่วมของ UPM  
UPM ไดบ้ันทกึคํามั่นตอ่ความซือ่สตัยส์จุรติไวใ้นหลกัจรยิธรรมของ UPM 
หลกัการเดน่ของเราคอืเราจะไม่ลดมาตรฐานของความซือ่สตัยส์จุรติ ไม่วา่ในกรณีใดๆ 
และเราก็คาดหวงัมาตรฐานในระดบัเดยีวกนัจากซพัพลายเออรข์องเราและคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม  
 
ซพัพลายเออรข์อง UPM และคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามทุกราย (เชน่ ตวัแทน ทีป่รกึษา คูค่า้ร่วมทุน 
คูค่า้ทอ้งถิน่ หรอืผูจ้ัดจําหน่ายทีก่ระทําการในนามของ UPM) 
จะตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวใ้นหลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามของ UPM น้ี 
หรอืแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติามมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่ากนัทีกํ่าหนดไวใ้นหลกัจรยิธรรมหรอืนโยบายบรษัิท 
ของตน  
 
หลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามของ UPM จะกําหนดประสทิธภิาพการทํางานระดบัตํา่สดุที ่
UPM ตอ้งการจากซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามทุกราย  

โดยมขีอ้กําหนดเพิม่เตมิสําหรับวสัดแุละบรกิารบางประเภท  
 
หลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามของ UPM 
กําหนดขึน้ตามหลกัปฏบิัตสิบิประการของโครงการขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global 
Compact), หลกัปฏบิัตทิีเ่ป็นแนวทางวา่ดว้ยธุรกจิและสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิ(United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights) 
และปฏญิญาวา่ดว้ยหลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการทํางานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
(International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
 
หลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามฉบับลา่สดุมใีหอ้า่นในเว็บไซต ์UPM 
 
 

1. คําม ัน่ตอ่ความซือ่สตัยส์ุจรติ 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• ปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคบัทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
• หากซพัพลายเออรห์รอืบุคคลทีส่ามไม่สามารถปฏบิัตติามหลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละ 

บุคคลทีส่ามได ้ใหแ้จง้ผูต้ดิตอ่ UPM ของตนในทันท ี

 
2. เคารพในตวับคุคลและสทิธมินุษยชน 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
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หลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่าม
ของ UPM 

• เคารพสทิธมินุษยชนสากลตา่งๆ เชน่ เสรภีาพทางความคดิ การแสดงความคดิเห็น 
การแสดงออก ศาสนา และสภาพทีป่ลอดจากการเลอืกปฏบิัตเิพราะลกัษณะใดก็ตาม เชน่ 
เชือ้ชาต ิอายุ สญัชาต ิเพศ หรอืรสนยิมทางเพศ หรอืการคกุคามไม่วา่ในรูปแบบใดก็ตาม 

• เคารพกฎหมายทอ้งถิน่วา่ดว้ยชว่งเวลาทํางานและคา่ตอบแทน เสรภีาพในการสมาคม 
และสทิธใินการเจรจาตอ่รองร่วม  

• เคารพสทิธขิองเด็กและไม่ใชห้รอืยนิยอมใหม้กีารใชแ้รงงานเด็ก 
ปฏบิัตติามอายุขัน้ตํา่ทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่หรอืคําจํากดัความเกีย่วกบัอายุขัน้ตํา่ของ 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ทีกํ่าหนดไวท้ีอ่ายุ 15 ปี แลว้แต่วา่กรณีใดจะสงูกวา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารใชห้รอืยนิยอมใหม้กีารใชแ้รงงานบงัคบัไม่วา่ในรูปแบบใดใน 
การดําเนนิงานหรอืกจิกรรมใดๆ ของบรษัิท  

• รับรองสขุอนามัย ความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ผูเ้ยีย่มชม 
และบุคคลอืน่ๆ ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการดําเนนิงานของบรษัิท 

• ปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยของ UPM 
เมือ่ทํางานหรอืเยีย่มชมสถานทีป่ฏบิัตงิานของ UPM 
และดําเนนิการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยทีจํ่าเป็น 

 
3. ดูแลเอาใจใสต่อ่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• ลดผลกระทบเชงิลบตอ่สิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ไมว่า่จะเป็นผลกระทบตอ่ดนิ น้ํา 

ความหลากหลายทาง ชวีภาพ สภาพอากาศ และอากาศ 
• จัดการของเสยีตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละคําแนะนําของผูผ้ลติ 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑข์องบรษัิทปลอดภัยสําหรับการใชง้านตามวตัถุประสงค ์

 
4. ไมย่นิยอมใหม้กีารคอรร์ปัช ัน่และตดิสนิบนโดยสิน้เชงิ 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• หา้มจ่าย มอบให ้เสนอ หรอือนุมัตสินิบนแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืแกบุ่คลากรของเอกชน 

ไม่วา่ในกรณีใดก็ตามทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
• หา้มรับ เรยีกรอ้ง หรอืรับสนิบนจากบุคคลใดก็ตาม ไม่วา่ในกรณีใดก็ตามทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
• หา้มเขา้ไปมสีว่นร่วมในการคอรร์ัปชัน่ในรูปแบบใดก็ตามหรอืวธิปีฏบิัตทิางธุรกจิอืน่ๆ 

ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืผดิกฎหมาย เชน่ การขูก่รรโชก การยักยอก 
หรอืการฉอ้โกงไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม 

• คงไวซ้ ึง่ขัน้ตอนทีเ่พยีงพอตอ่การป้องกนัการคอรร์ัปชัน่และการตดิสนิบนในการดําเนนิกจิการของ
ตน 

 
5. ความโปรง่ใสในธรุกจิ 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• เป็นนติบิุคคลทีไ่ดจ้ัดตัง้ขึน้มาอย่างเหมาะสมโดยถูกกฎหมาย 

ซึง่ดํารงอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
• มสีทิธิท์ีจ่ะดําเนนิธุรกจิของตน ทําขอ้ตกลงกบั UPM และปฏบิัตภิาระหนา้ทีท่ีไ่ดกํ้าหนดไว ้
• ทราบถงึความเสีย่งทีต่นอาจพบเจอ มมีาตรการลดความเสีย่งทีเ่พยีงพอ และแจง้ UPM 

ทันทหีากความเสีย่งอาจมผีลกระทบตอ่ธุรกจิของ UPM 
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• ปฏบิัตติามกฎหมายภาษีอากรทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง และชําระภาษีทัง้หมด 
รวมถงึการชําระเงนิอย่างเป็นทางการอืน่ๆ ตามทีกํ่าหนดไวโ้ดยหน่วยงานทีม่อํีานาจ 

• ปฏบิัตติามกฎหมายตอ่ตา้นการฟอกเงนิและมาตรการลงโทษทางการคา้ทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
• เปิดเผยตอ่ UPM 

ถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมของตนในฐานะ
ซพัพลายเออรข์อง UPM หรอืคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 
ซึง่รวมถงึความสมัพันธส์ว่นบุคคลระหวา่งพนักงานของซพัพลายเออร/์คนกลางทีเ่ป็นบุคคลที ่
สามและ UPM รวมถงึผลประโยชนท์างการเงนิทีเ่ป็นสาระสําคญัทีพ่นักงานของ UPM 
อาจมใีนธุรกจิของซพัพลายเออร/์คนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม 

•  
6. การปฏบิตัติามกฎหมายดา้นการแขง่ขนัทางการคา้ 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• ปฏบิัตติามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งทุกขอ้ 

และไม่ลงนามหรอืเขา้ไปมสีว่นร่วมในขอ้ตกลง แนวทางปฏบิัตทิางการคา้ 
หรอืการประชมุทีห่า้มมใิหเ้กดิการแขง่ขนักบัลกูคา้ ตวัแทนจําหน่าย ซพัพลายเออร ์
หรอืคูค่า้ทางธุรกจิอืน่ๆ หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในแนวทางปฏบิัตทิีต่อ่ตา้นการแขง่ขนั 

 
7. ปกป้องสนิทรพัยแ์ละขอ้มลู 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• จัดการสนิทรพัยข์อง UPM ดว้ยความระมัดระวงั 
• ปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของ UPM 

เพือ่ป้องกนัการเขา้ใชโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญาตหรอืการเปิดเผยขอ้มูล 
• จัดการขอ้มูลสว่นบุคคลตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ 
• อย่าเผยแพร่ประกาศ ขา่วประชาสมัพันธ ์หรอืขอ้มูลสําหรับเปิดเผยตอ่สาธารณะอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั 

UPM โดยไม่ไดร้ับการอนุมัตจิาก UPM 
• เคารพสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาของ UPM และผูอ้ืน่ 

 
8. จดัหาอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• ทําความรูจ้ักและเลอืกคูค่า้ทางธุรกจิอย่างละเอยีดรอบคอบเพือ่ระบุและลดความเสีย่งของการเขา้

ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรมทางธรุกจิทีผ่ดิกฎหมาย หรอืละเมดิขอ้กําหนดใดๆ 
ของหลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามน้ี 

• สง่เสรมิใหแ้ตล่ะฝ่ายในห่วงโซอ่ปุทานของตนปฏบิัตติามขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นหลกัเกณฑส์ําหรับ
ซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามน้ีหรอืมาตรฐานทีเ่ทยีบเท่ากนั 

• เก็บรักษาขอ้มูลบันทกึทีส่มบูรณแ์ละถูกตอ้งของการทําธรุกรรมทางธุรกจิทัง้หมด 

 
9. เขา้ไปมสีว่นรว่มกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มและสงัคม 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• ตดิตอ่สือ่สารกบัผูถ้อืผลประโยชนร์่วมอย่างเปิดเผยโปร่งใส 

และสง่เสรมิใหเ้กดิการพูดคยุแลกเปลีย่นกบัผูถ้อืผลประโยชนร์่วม 
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10. การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดคอืหนา้ทีข่องเราทกุคน 

ซพัพลายเออร/์บุคคลทีส่ามของ UPM จะตอ้ง: 
• อนุญาตให ้UPM ตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑส์าหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามน้ี 

ผ่านการพูดคยุสนทนา และผ่านการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ฏบิัตงิาน หาก UPM 
พจิารณาแลว้วา่จําเป็น 
โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบอย่างสมเหตสุมผลสําหรบัการตรวจสอบทีดํ่าเนนิการโดยบุคลากรภาย 

ในหรอืภายนอก UPM 
• ตอบแบบสํารวจของ UPM ตามความเป็นจรงิในเวลาทีเ่หมาะสม 
• เขา้ใจวา่ UPM 

จะพจิารณาวา่การละเมดิกฎหมายหรอืหลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามน้ี 
หรอืความลม้เหลวทีจ่ะดําเนนิการแกไ้ข เป็นการละเมดิสญัญาและอาจใหส้ทิธิแ์ก ่UPM 
ในการยุตคิวามสมัพันธท์างธุรกจิกบัซพัพลายเออรห์รอืบคุคลทีส่ามนัน้ๆ 

• จัดหาเครือ่งมอืใหแ้กพ่นักงานในการรายงานขอ้กงัวลเกีย่วกบัการประพฤตผิดิ 
หรอืเสนอแนะการปรับปรงุหรอืใหคํ้าตชิมทั่วไปโดยไม่เปิดเผยชือ่  

• รายงานการละเมดิหลกัเกณฑส์ําหรับซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามน้ีทีส่งสยัวา่เกดิขึน้หรอื 

สงัเกตเห็น ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพันธท์างธรุกจิหรอื UPM แกผู่ต้ดิต่อของ UPM 
ของตนในทันท ีรายงานการประพฤตผิดิแบบไม่เปิดเผยชือ่ รวมถงึทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานของ 
UPM สามารถทําไดผ่้านทาง: 

 
เว็บไซต:์ www.upm.com/reportmisconduct 
อเีมล:์ reportmisconduct@upm.com 
จดหมาย: UPM-Kymmene Corporation 
Head of Internal Audit/Complaint 
P.O. Box 380 
FI-00101 Helsinki 
Finland 

 
UPM จะตรวจสอบรายงานการประพฤตผิดิอย่างถีถ่ว้น 
และจะเก็บไวเ้ป็นความลบัอย่างเขม้งวดทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 

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

	หลักเกณฑ์สำหรับซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามของ UPM

