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เรียน คู่คา้ทุกท่าน
ท่ี UPM เร�เช่ือว่�คว�มซ่ือสตัยสุ์จริตคือพืน้ฐ�นก�รดำ�เนิน
ธุรกิจทัง้หมดของเร�และช่วยสร�้งร�กฐ�นคว�มสำ�เร็จ
และก�รเติบโตอย่�งต่อเน่ืองของเร� เร�จะไม่ลด
ม�ตรฐ�นของคว�มซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่ว่�ในกรณีใดๆ และ
เร�ก็ค�ดหวงัม�ตรฐ�นในระดบัเดียวกนัจ�กซพัพล�ยเอ
อรข์องเร�และคนกล�งท่ีเป็นบุคคลท่ีส�ม 

ในฐ�นะคู่ค�้ของเร� คุณเป็นส่วนสำ�คญัในห่วงโซ่แห่ง
คุณค่�ของเร� เร�มุ่งมั่นท่ีจะพูดคุยแลกเปล่ียนและร่วมมือ
กบัคุณอย่�งต่อเน่ืองเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น
ของเร� และเพ่ือใหม้ั่นใจไดถ้งึประสิทธิผล คว�มโปร่งใส 
และคว�มรบัผิดชอบของห่วงโซ่อุปท�นทัง้หมด

เร�ทุกคนมีหน�้ท่ีรบัผิดชอบในก�รปฏิบติัดว้ยคว�ม
ซ่ือสตัยสุ์จริตในทุกส่ิงท่ีเร�ทำ� และทุกท�งเลือกท่ีเร�เลือก 
ผมค�ดหวงัใหคุ้ณและบริษทัของคุณมีส่วนร่วมในเร่ืองนี:้ 
ปฏิบติัต�มหลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ี
ส�มของ UPM โดยไม่มีขอ้ยกเวน้และตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีถูก
ตอ้งในก�รทำ�ง�นประจำ�วนัของคุณ

Jussi Pesonen 
ประธานบริษทัและซีอีโอของ UPM 
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เป้�หม�ยของ UPM คือก�รเป็นคู่ค�้ท�งธุรกิจท่ีเช่ือ
ถือไดแ้ละเช่ือว่�แนวท�งปฏิบติัท่ีมีคว�มรบัผิดชอบ
และเป็นไปต�มหลกัจริยธรรมจะสร�้งคุณค่�ใน
ระยะย�วใหก้บัทัง้ UPM และผูถื้อผลประโยชนร่์วม
ของ UPM UPM ไดบ้นัทกึคำ�มั่นต่อคว�มซ่ือสตัย ์
สุจริตไวใ้นหลกัจริยธรรมของ UPM หลกัก�รเด่น
ของเร�คือเร�จะไม่ลดม�ตรฐ�นของคว�มซ่ือสตัย ์
สุจริต ไม่ว่�ในกรณีใดๆ และเร�ก็ค�ดหวงัม�ตรฐ�น
ในระดบัเดียวกนัจ�กซพัพล�ยเออรข์องเร�และ
คนกล�งท่ีเป็นบุคคลท่ีส�ม

ซพัพล�ยเออรข์อง UPM และคนกล�งท่ีเป็นบุคคลท่ี
ส�มทุกร�ย (เช่น ตวัแทน ท่ีปรกึษ� คู่ค�้ร่วมทุน คู่
ค�้ทอ้งถ่ิน หรือผูจ้ดัจำ�หน่�ยท่ีกระทำ�ก�รในน�ม
ของ UPM) จะตอ้งปฏิบติัต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดไว้
ในหลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�ม
ของ UPM นี ้หรือแสดงใหเ้ห็นถงึก�รปฏิบติัต�ม
ม�ตรฐ�นท่ีเทียบเท่�กนัท่ีกำ�หนดไวใ้นหลกั
จริยธรรมหรือนโยบ�ยบริษทัของตน  

หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�ม
ของ UPM จะกำ�หนดประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นระดบั
ต่ำ�สุดท่ี UPM ตอ้งก�รจ�กซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคล
ท่ีส�มทุกร�ย โดยมีขอ้กำ�หนดเพ่ิมเติมสำ�หรบัวสัดุ
และบริก�รบ�งประเภท

ขอ้มูลเบือ้งตน้
หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�มของ UPM 
กำ�หนดขึน้ต�มหลกัปฏิบติัสิบประก�รของโครงก�รขอ้
ตกลงโลกแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations Global 
Compact), หลกัปฏิบติัท่ีเป็นแนวท�งว่�ดว้ยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนของสหประช�ช�ติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights) และปฏิญญ�ว่�ดว้ย
หลกัก�รและสิทธิขัน้พืน้ฐ�นในก�รทำ�ง�นขององคก์�ร
แรงง�นระหว่�งประเทศ (International Labour Organization’s 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 

หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�ม
ฉบบัล่�สุดมีใหอ่้�นในเว็บไซต ์UPM 

เรียนรูเ้พ่ิมเติม
หลกัปฏิบติัท่ีเป็นแนวท�งว่�ดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประช�ช�ติ
หลกัปฏิบติั 10 ประก�รของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประช�ช�ติ  
(United Nations Global Compact)
เป้�หม�ยก�รพฒัน�อย่�งยั่งยืนของสหประช�ช�ติ  
(United Nations Sustainable Development Goals)
แนวท�งปฏิบติัของ OECD สำ�หรบัองคก์รระหว่�งประเทศ
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ประสบ 
ความสำาเร็จ 

ร่วมกนั

ความเช่ือถือ 
และไดร้บัความ 

เช่ือถือ

โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมในอนุสญัญาและปฏิญญาระหว่าง
ประเทศ รวมท ัง้คำาแนะนำาของ UPM ทางดา้นล่าง

อนุสญัญาพืน้ฐานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยเสรีภ�พในก�รสม�คมและก�รคุม้ครองสิทธิใ์น

ก�รรวมตวักนั (ฉบบัท่ี 87)
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยก�รปฏิบติัต�มหลกัก�รแห่งสิทธิใ์นก�รรวมตวั

กนัและก�รเจรจ�ต่อรองร่วม (ฉบบัท่ี 98)
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยก�รเกณฑแ์รงง�นหรือแรงง�นบงัคบั  

(ฉบบัท่ี 29)
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยก�รยกเลิกแรงง�นบงัคบั (ฉบบัท่ี 105)
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยอ�ยุขัน้ต่ำ�ท่ีใหจ้�้งง�นได ้(ฉบบัท่ี 138)
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยก�รห�้มและก�รดำ�เนินก�รโดยทนัทีเพ่ือขจดั

รูปแบบท่ีเลวร�้ยท่ีสุดของก�รใชแ้รงง�นเด็ก (ฉบบัท่ี 182)
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยค่�ตอบแทนท่ีเท่�เทียมกนัสำ�หรบัลูกจ�้งช�ย

และหญิงซ่ึงทำ�ง�นมีค่�เท่�กนั (ฉบบัท่ี 100)
• อนุสญัญ�ว่�ดว้ยก�รเลือกปฏิบติัในก�รจ�้งง�นและอ�ชีพ  

(ฉบบัท่ี 111)

อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าดว้ยการ
ดำาเนินงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (ฉบบัท่ี 155)

หลกัปฏิบติัสิบประการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact)

หลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  
(UN Universal Declaration of Human Rights)

การอบรมดา้นความปลอดภยัก่อนเร่ิมงานของ UPM

ปรบัเปล่ียน
ใหม่อย่าง
กลา้หาญ

ค่าน‘ยมของ UPM
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คำาม ั่นต่อความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต1

แนวท�งของ UPM

UPM ปฏิบติัต�มกฎหม�ยและขอ้
บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัในก�รดำ�เนินง�น
ทัง้หมดของเร� ก�รปฏิบติัต�มขอ้
กฎหม�ย และหลกัปฏิบติัดว้ยคว�ม
รบัผิดชอบและมีจริยธรรมคือ
ร�กฐ�นท่ีสำ�คญัสำ�หรบัทุกธุรกิจ
ของ UPM 

ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• ปฏิบติัต�มกฎหม�ยและขอ้บงัคบัทุกขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง

• ห�กซพัพล�ยเออรห์รือบุคคลท่ีส�มไม่ส�ม�รถ
ปฏิบติัต�มหลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละ
บุคคลท่ีส�มได ้ใหแ้จง้ผูติ้ดต่อ UPM ของตนใน
ทนัที

ความซ่ือสตัย ์
สุจริตหมายถงึการ
ทำาในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
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คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



• ตระหนกัถงึกฎหม�ยและขอ้
บงัคบัท่ีบงัคบัใชก้บัธุรกิจของ
คุณ โดยคำ�นึงถงึลกัษณะ 
ขอบเขตกิจกรรม และขอบเขต
ท�งภูมิศ�สตรข์องคุณ ปฏิบติั
ต�มกฎหม�ยและขอ้บงัคบั รวม
ถงึดำ�เนินก�รทนัทีเม่ือมีก�ร
เปล่ียนแปลงในกฎหม�ยและขอ้
บงัคบัเหล่�นัน้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�พนกัง�น
ของคุณตระหนกัถงึและปฏิบติั
ต�มกฎหม�ยและขอ้บงัคบัเหล่�
นีโ้ดยจดัก�รฝึกอบรมและมีก�ร
ส่ือส�รเป็นประจำ�

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�ผูบ้ริห�ร
ระดบัสูงของคุณแสดงใหเ้ห็นถงึ
ก�รปฏิบติัต�มกฎหม�ยและขอ้
บงัคบัในทุกกิจกรรมของพวก
เข� และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�ผู้
จดัก�รทุกคนเป็นผูน้ำ�โดย
กระทำ�เป็นตวัอย่�ง 

• นอกจ�กนีข้ึน้อยู่กบัขน�ด 
ขอบเขตกิจกรรม และขอบเขต
ท�งภูมิศ�สตรข์องคุณ: 

o สร�้งและรกัษ�ระบบก�ร
จดัก�รท่ีมีนโยบ�ย 
กระบวนก�ร และขัน้ตอนท่ี
จำ�เป็นท่ีจะชีน้ำ�ก�รตดัสินใจ 
ก�รเป็นผูน้ำ� ก�รจดัก�ร
คว�มเส่ียง ก�รควบคุม และ
กระแสขอ้มูลอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ และช่วยให้
บรรลุผลสำ�เร็จต�ม
วตัถุประสงคข์องคุณ

o จดัต ัง้โปรแกรมก�รปฏิบติั
ต�มกฎขอ้บงัคบัท่ีนำ�ไปใช้
กบัพนกัง�นทุกระดบัใน
บริษทั ซ่ึงระบุอย่�งนอ้ยถงึ
วิธีท่ีคุณจะแน่ใจไดถ้งึก�ร
ปฏิบติัต�มกฎหม�ย วิธี
ป้องกนัก�รคอรร์ปัชั่นและ
ติดสินบน และวิธีท่ีคุณจะส่ง

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ

เสริมใหพ้นกัง�นของคุณมี
ส่วนร่วมในโปรแกรมนี้

o ตรวจสอบโปรแกรมก�ร
ปฏิบติัต�มกฎขอ้บงัคบัของ
คุณเป็นประจำ�และปรบัปรุง
แก้ไขโปรแกรมใหเ้หม�ะสม
เม่ือจำ�เป็น 

• แจง้ผูติ้ดต่อของ UPM ของคุณ
ถงึขอ้กงัวลใดๆ ท่ีคุณอ�จมี
เก่ียวกบัขอ้กำ�หนดของหลกั
เกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออร ์
และบุคคลท่ีส�มของ UPM โดย
เฉพ�ะอย่�งย่ิงเก่ียวกบัคว�มขดั
แยง้ท่ีอ�จเกิดขึน้กบักฎหม�ย
หรือขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบั 
จ�กนัน้เร�จะร่วมกนัห�วิธีท่ีจะ
หลีกเล่ียงปัญห�ท่ีอ�จเกิดขึน้ 
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แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



แนวท�งของ UPM

UPM ยดึมั่นในก�รใหค้ว�มเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน เร�ส่งเสริม
สภ�พก�รทำ�ง�นท่ีเหม�ะสม ไม่ยินยอมใหมี้ก�รใชแ้รงง�นบงัคบั
หรือแรงง�นเด็กไม่ว่�ในสภ�วะใดก็ต�ม และเร�ไม่ย่อหย่อนใน
เร่ืองคว�มปลอดภยั 

เร�จะทำ�ง�นร่วมกบัคู่ค�้ท�งธุรกิจท่ีมี 
คว�มมุ่งมั่นในด�้นสิทธิมนุษยชน 
สุขภ�พและคว�มปลอดภยัเช่นเดียวกบัเร�
เท่�นัน้ เร�มีเป้�หม�ยท่ีจะมอบอำ�น�จและส่ง
เสริมพนกัง�นในทุกระดบัใหเ้ข�้ม�มีส่วนร่วม
ผ่�นก�รเป็นผูน้ำ�ท่ีมีคว�มรบัผิดชอบ

เคารพในตวับุคคล
และสิทธิมนุษยชน

ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• เค�รพสิทธิมนุษยชนส�กลต่�งๆ เช่น เสรีภ�พท�ง
คว�มคิด ก�รแสดงคว�มคิดเห็น ก�รแสดงออก 
ศ�สน� และสภ�พท่ีปลอดจ�กก�รเลือกปฏิบติัเพร�ะ
ลกัษณะใดก็ต�ม เช่น เชือ้ช�ติ อ�ยุ สญัช�ติ เพศ หรือ
รสนิยมท�งเพศ หรือก�รคุกค�มไม่ว่�ในรูปแบบใด
ก็ต�ม

• เค�รพกฎหม�ยทอ้งถ่ินว่�ดว้ยช่วงเวล�ทำ�ง�นและค่�
ตอบแทน เสรีภ�พในก�รสม�คม และสิทธิใ์นก�ร
เจรจ�ต่อรองร่วม 

• เค�รพสิทธิข์องเด็กและไม่ใชห้รือยินยอมใหมี้ก�รใช้
แรงง�นเด็ก ปฏิบติัต�มอ�ยุขัน้ต่ำ�ท่ีกำ�หนดไวใ้น
กฎหม�ยทอ้งถ่ินหรือคำ�จำ�กดัคว�มเก่ียวกบัอ�ยุขัน้
ต่ำ�ขององคก์�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (ILO) ท่ี
กำ�หนดไวท่ี้อ�ยุ 15 ปี แลว้แต่ว่�กรณีใดจะสูงกว่�

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�ไม่มีก�รใชห้รือยินยอมใหมี้ก�ร
ใชแ้รงง�นบงัคบัไม่ว่�ในรูปแบบใดในก�รดำ�เนินง�น
หรือกิจกรรมใดๆ ของบริษทั 

• รบัรองสุขอน�มยั คว�มปลอดภยั และก�รรกัษ�คว�ม
ปลอดภยัของพนกัง�น ผูเ้ย่ียมชม และบุคคลอ่ืนๆ ท่ี
ไดร้บัผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษทั

• ปฏิบติัต�มขอ้กำ�หนดด�้นคว�มปลอดภยัของ UPM 
เม่ือทำ�ง�นหรือเย่ียมชมสถ�นท่ีปฏิบติัง�นของ UPM 
และดำ�เนินก�รฝึกอบรมด�้นคว�มปลอดภยัท่ีจำ�เป็น

มีส่วนร่วมและดงึบุคคล
อ่ืนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม2

หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�มของ UPM8

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



สิทธิมนุษยชนและสภ�พก�ร
ทำ�ง�นท่ีเหม�ะสม

• ปฏิบติัต่อพนกัง�นของคุณ
อย่�งเท่�เทียมกนัและใหเ้กียรติ
ในทุกสถ�นก�รณ ์(เช่น ในเร่ือง
ของก�รสรรห�พนกัง�น ก�ร
เล่ือนตำ�แหน่ง ก�รจ่�ยค่�
ตอบแทน และสิทธิประโยชน)์ 
และไม่เลือกปฏิบติัต่อพนกัง�น
เพร�ะเชือ้ช�ติ อ�ยุ สญัช�ติ 
เพศ รสนิยมท�งเพศ ภ�ษ� 
ศ�สน� คว�มคิดเห็นท�งก�ร
เมืองหรือท�งอ่ืนๆ สงัคมอนั
เป็นท่ีม�เดิม ทรพัยสิ์น กำ�เนิด 
หรือสถ�นะอ่ืนๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�พนกัง�น
ของคุณมีอิสระในก�รจดัตัง้ 
เข�้ร่วม หรือไม่เข�้ร่วม
สหภ�พแรงง�น รวมถงึเจรจ�
ต่อรองร่วม 

• ส่งเสริมสภ�พก�รทำ�ง�นท่ี
เหม�ะสม ปฏิบติัต�มม�ตรฐ�น
ขององคก์�รแรงง�นระหว่�ง
ประเทศ (ILO) ว่�ดว้ยก�รจำ�กดั
จำ�นวนชั่วโมงทำ�ง�นปกติ 8 
ชั่วโมงต่อวนัและ 48 ชั่วโมงต่อ
สปัด�ห ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่�ก�รทำ�ง�นล่วงเวล�เป็นไป
ต�มคว�มสมคัรใจและไดร้บัค่�
ตอบแทน 

• ปกป้องพนกัง�นของคุณจ�ก
ก�รเจ็บป่วย โรค และก�รบ�ด
เจ็บท่ีเกิดขึน้จ�กก�รทำ�ง�น
ของพวกเข�

• ระบุในนโยบ�ยของคุณและ
ส่ือส�รอย่�งชดัเจนว่�คุณไม่
ยอมรบัก�รคุกค�มท�งเพศและ
ก�รคุกค�มในรูปแบบอ่ืนๆ รวม
ทัง้พฤติกรรมท่ีไม่เหม�ะสม
อ่ืนๆ ต่อพนกัง�นของคุณเอง
หรือตวัแทนของผูถื้อผล
ประโยชนร่์วม ระบุอย่�งชดัเจน
ว่�พนกัง�นไม่ไดร้บัอนุญ�ตให้
ประพฤติตน ไม่ว่�จะเป็นท�ง
ว�จ� ท�งก�ย หรือท�งส�ยต� 
ในลกัษณะท่ีอ�จถือว่�เป็นก�ร
ก�้วร�้ว ข่มขู่ คุกค�ม มุ่งร�้ย 
หรือดูหม่ิน 

• กำ�หนดอ�ยุขัน้ต่ำ�ในก�รจ�้ง
ง�นต�มคำ�จำ�กดัคว�มเก่ียวกบั
อ�ยุขัน้ต่ำ�ขององคก์�รแรงง�น
ระหว่�งประเทศ (ILO) หรือ
กฎหม�ยทอ้งถ่ิน ห�กอ�ยุขัน้
ต่ำ�ท่ีกำ�หนดไวใ้นกฎหม�ยเหล่�
นีสู้งกว่� ห�กมีง�นท่ีเหม�ะ
สมในบริษทัของคุณ ใหก้ำ�หนด
ง�นและเวล�ทำ�ง�นท่ีส�ม�รถ
มอบหม�ยใหก้บัพนกัง�นท่ี
มีอ�ยุนอ้ย (พนกัง�นท่ีมีอ�ยุต่ำ�
กว่� 18 ปี) ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่�ก�รจ�้งง�นผูเ้ย�ว ์ไม่ส่งผล

เสียต่อก�รศกึษ� ก�รพฒัน� 
หรือสุขภ�พและคว�มปลอดภยั
ของพวกเข�

• ไม่ยินยอมใหมี้ก�รใชแ้รงง�น
ท�ส แรงง�นบงัคบั หรือก�รค�้
มนุษย ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจใดๆ 
ของคุณ ไม่ควรมีก�รใชแ้รงง�น
ขดัหนีห้รือแรงง�นผูต้อ้งขงัท่ี
ไม่เต็มใจ

• พนกัง�นอ�จถือเป็นแรงง�น
ท�สได ้ห�กพวกเข�:

o ถูกบีบบงัคบัใหท้ำ�ง�นดว้ย
ก�รคุกค�มท�งจิตใจหรือ
ท�งก�ย

o ถูกบีบบงัคบัใหท้ำ�ง�นแทน
ก�รชำ�ระคืนเงินกูห้รือเพ่ือให้
ไดร้บัคืนทรพัยสิ์นท่ีถูกยดึ 
เช่น หนงัสือเดินท�งหรือบตัร
ประจำ�ตวั หรือดว้ยก�รถูก
ข่มขู่ว่�จะแจง้สำ�นกัง�น
ตรวจคนเข�้เมือง ฯลฯ

o ถูกลดทอนคว�มเป็นมนุษย ์
ถูกกระทำ�เหมือนเป็นสินค�้ 
หรือถูกซือ้และข�ยเหมือน
เป็นทรพัยสิ์น

o ถูกกกัขงัหรือจำ�กดัเสรีภ�พ
ในก�รเคล่ือนไหว

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ

o ถูกบีบบงัคบัใหท้ำ�ง�นเกิน
ชั่วโมงทำ�ง�นปกติต่อวนั ต่อ
สปัด�ห ์หรือต่อเดือนโดยไม่มี
ก�รหยุดพกัต�มท่ีกำ�หนดไว้
ในกฎหม�ยท่ีใชบ้งัคบัหรือขอ้
ตกลงสภ�พก�รจ�้ง 

คว�มปลอดภยั

• จดัห�ใหทุ้กคร ัง้ โดยพนกัง�น
ของคุณควรจะไดร้บัอุปกรณ์
ก�รดำ�เนินง�นคว�มปลอดภยั
และป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจำ�เป็น
โดยไม่มีค่�ใชจ่้�ยและตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจว่�อุปกรณนี์ถู้กนำ�ไปใช้
อย่�งเหม�ะสม 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�พนกัง�น
ของคุณท่ีทำ�ง�นหรือเย่ียมชม
สถ�นท่ีปฏิบติัง�นของ UPM 
ทร�บขัน้ตอนด�้นคว�ม
ปลอดภยัของ UPM และพวกเข�
ไดร้บัก�รฝึกอบรมด�้นคว�ม
ปลอดภยัเฉพ�ะง�นและเฉพ�ะ
สถ�นท่ีปฏิบติัง�น เคร่ืองมือก�ร
อบรมด�้นคว�มปลอดภยัก่อน
เร่ิมง�นของ UPM นำ�เสนอและ
อธิบ�ยถงึขอ้กำ�หนดพืน้ฐ�น
ด�้นคว�มปลอดภยั โดยขึน้อยู่
กบัง�น และตอ้งผ่�นหลกัสูตร
บงัคบัก่อนเข�้สู่สถ�นท่ีปฏิบติั
ง�นของ UPM

หลักัเกณฑ์ส์ำำ�หรับัซัพัพลั�ยเออรัแ์ลัะบุคคลัท่ี่�สำ�มของ UPM 9

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ
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แนวท�งของ UPM

UPM ปฏิบติัต�มกฎหม�ยด�้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีก�รบงัคบัใชแ้ละ
ตระหนกัถงึผลกระทบท่ีมีต่ออ�ก�ศ สภ�พอ�ก�ศ น้ำ� ดิน และ
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ เร�มุ่งเนน้ไปท่ีก�รลดผลกระทบ
ของเร� รวมถงึวิธีท่ีเร�ใชผื้นดิน เร�วดัผลและประเมินภ�ระต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทัง้โดยตรงและโดยออ้ม รวมถงึผลกระทบจ�กก�ร
ดำ�เนินง�นของ UPM อย่�งต่อเน่ือง เพ่ือข�นรบัต่อก�ร
เปล่ียนแปลงของสภ�พอ�ก�ศ 

เร�มุ่งมั่นท่ีจะลดปริม�ณก�รปล่อยก�๊ซ CO2 และพลงัง�นท่ีเร�
ซือ้ลงอย่�งม�กภ�ยในปี 2030 นอกจ�กนี ้เร�ยงัมีคว�มมุ่งมั่นท่ี
จะลดปริม�ณก�รปล่อยก�๊ซ CO2 ท่ีเกิดจ�กผลิตภณัฑข์องเร�
ตลอดห่วงโซ่aแห่งคุณค่� ตัง้แต่ก�รผลิตไปจนถงึก�รใชง้�น
และกำ�จดัทิง้

ดูแลเอาใจใส่ต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์3

ซพัพลายเออร/์ 
บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• ลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิง
แวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ไม่
ว่�จะเป็นผลกระทบต่อดิน น้ำ� 
คว�มหล�กหล�ยท�ง ชีวภ�พ 
สภ�พอ�ก�ศ และอ�ก�ศ

• จดัก�รของเสียต�มกฎหม�ยท่ี
บงัคบัใชแ้ละคำ�แนะนำ�ของผู้
ผลิต

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�
ผลิตภณัฑข์องบริษทัปลอดภยั
สำ�หรบัก�รใชง้�นต�ม
วตัถุประสงค ์

หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�มของ UPM10

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



• พิจ�รณ�และประเมินผลต่อส่ิง
แวดลอ้มในด�้นต่�งๆ ของคุณ
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้ง จดัก�รกบัผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสำ�คญัใน
สถ�นก�รณป์กติและ
สถ�นก�รณพิ์เศษ 

• จดัห�และรกัษ�ใบอนุญ�ตด�้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีกำ�หนดสำ�หรบัก�ร
จดัก�รของเสีย อ�ก�ศ น้ำ� และ
ส�รเคมี รวมถงึตรวจสอบให้
แน่ใจว่�ผูร้บัเหม�ของคุณมีใบ
อนุญ�ตท่ีกำ�หนดดว้ย

• วดัผลและบนัทกึปริม�ณก�ร
ปล่อยมลพิษและของเสียท่ีส่ง
ผลกระทบต่ออ�ก�ศ ดิน และน้ำ� 
รวมทัง้ทร�บถงึปริม�ณก�ร
ปล่อยก�๊ซ CO2 โดยตรงของคุณ 
ตลอดจนปริม�ณก�รปล่อย
มลพิษจ�กพลงัง�นท่ีซือ้ม� 

• กำ�หนดเป้�หม�ยเพ่ือลดก�ร
ปล่อยมลพิษ

• กำ�หนดขอ้กำ�หนดสำ�หรบั
ซพัพล�ยเออรข์องคุณในก�ร
ร�ยง�นก�รปล่อยก�๊ซ CO2 ของ
ตน 

• ห�กคุณมีก�รปฏิบติัง�นภ�ค
สน�ม (ป่�ไม ้เกษตรกรรม ก�ร
ทำ�เหมืองห�บ ฯลฯ) ใหส่้งเสริม
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พใน
พืน้ท่ีต่�งๆ ท่ีอยู่ในคว�มควบคุม
ดูแลของคุณ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�ผลิตภณัฑ์
ของคุณเป็นไปต�มขอ้กำ�หนด
คว�มปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
ต�มกฎหม�ยและของ UPM 

• ปฏิบติัต�มขอ้จำ�กดัเก่ียวกบั
วสัดุท่ีระบุอยู่ในกฎหม�ยท่ี
บงัคบัใชแ้ละท่ี UPM กำ�หนดไว ้

• เก็บรกัษ�บนัทกึขอ้มูลท่ี
สมบูรณเ์ก่ียวกบัส่วนประกอบ
ของวตัถุดิบ เช่น ส�รเคมีและ
ส�รประกอบท่ีใช ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�วตัถุดิบ
ทัง้หมดของคุณม�จ�กแหล่งท่ี
ถูกกฎหม�ย 

• ป้องกนัไม่ใหส้�รเคมีและส�ร
อนัตร�ยอ่ืนๆ รั่วไหลเข�้สู่สภ�พ
แวดลอ้มโดยก�รมีกระบวนก�ร
รองรบัท่ีเหม�ะสม เช่น ถ�ดรอง

และ/หรือบ่อน้ำ� และวิธีก�ร
จดัก�รส�รเหล่�นี ้รวมทัง้
ร�ยง�นคว�มคล�ดเคล่ือนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือก�รรั่วไหลต่อ 
UPM 

• กำ�หนดและรกัษ�ขัน้ตอนท่ี
ช่วยใหม้ั่นใจว่�คุณปฏิบติัต�ม
ขอ้ผูกพนัในก�รจดัก�รของเสีย
ของคุณ มองห�โอก�สในก�ร
ลดและนำ�ของเสียจ�กก�ร
ทำ�ง�นของคุณหรือจ�ก
ผลิตภณัฑห์รือสินทรพัยข์อง
ลูกค�้กลบัม�ใช้ใหม่อยู่เสมอ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�ของเสีย
อนัตร�ยไดร้บัก�รจดัก�รต�ม
กฎหม�ยท่ีใชบ้งัคบัและคำ�
แนะนำ�ของผูผ้ลิต

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�คุณใช้
ระบบก�รจดัก�รส่ิงแวดลอ้ม 
(EMS) ท่ีเหม�ะสมกบัก�รปฏิบติั
ง�นของคุณ UPM แนะนำ�ให้ใช ้
EMS ท่ีไดร้บัก�รรบัรองต�ม
ม�ตรฐ�นด�้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหม�ะสม เช่น ISO 14001 

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ

ลด นำากลบัมา
ใช ใ้หม่ รีไซเคิล

หลักัเกณฑ์ส์ำำ�หรับัซัพัพลั�ยเออรัแ์ลัะบุคคลัท่ี่�สำ�มของ UPM 11

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



ไม่ยินยอมใหมี้การ
คอรร์ปัช ั่นและติด
สินบนโดยสิน้เชิง

แนวท�งของ UPM

หลกัปฏิบติัท่ีเป็นแนวท�ง UPM มีคว�มชดัเจน กล่�ว
คือ เร�ไม่ยินยอมใหมี้ก�รคอรร์ปัชั่นและติดสินบน
โดยสิน้เชิงไม่ว่�ในรูปแบบใด เร�ไม่เสนอหรือติด
สินบนเจ�้หน�้ท่ีของรฐัหรือบุคล�กรของเอกชน 
และเร�ไม่เรียกรอ้งหรือรบัสินบน 

ไม่มีการประนีประนอม  
ไม่มีขอ้แกต้วั ไม่มีขอ้ยกเวน้!

ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• ห�้มจ่�ย มอบให ้เสนอ หรืออนุมติัสินบนแก่เจ�้
หน�้ท่ีของรฐัหรือแก่บุคล�กรของเอกชน ไม่ว่�ใน
กรณีใดก็ต�มทัง้โดยตรงหรือโดยออ้ม

• ห�้มรบั เรียกรอ้ง หรือรบัสินบนจ�กบุคคลใดก็ต�ม 
ไม่ว่�ในกรณีใดก็ต�มทัง้โดยตรงหรือโดยออ้ม

• ห�้มเข�้ไปมีส่วนร่วมในก�รคอรร์ปัชั่นในรูปแบบใด
ก็ต�มหรือวิธีปฏิบติัท�งธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไม่เหม�ะสม
หรือผิดกฎหม�ย เช่น ก�รขู่กรรโชก ก�รยกัยอก 
หรือก�รฉอ้โกงไม่ว่�ในกรณีใดก็ต�ม

• คงไวซ่ึ้งขัน้ตอนท่ีเพียงพอต่อก�รป้องกนัก�ร
คอรร์ปัชั่นและก�รติดสินบนในก�รดำ�เนินกิจก�ร
ของตน

4
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คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



หลกัก�รท ั่วไป 

• ห�้มใหห้รือเสนอส่ิงของมีค่�ใดๆ 
เพ่ือโนม้น�้วก�รตดัสินใจท�ง
ธุรกิจเพ่ือให้ ไดง้�นท�งธุรกิจ 
รกัษ�ธุรกิจหรือเพ่ือให้ ไดร้บัผล
ประโยชนท่ี์ไม่เป็นธรรม โดยห�้ม
กระทำ�ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 
เช่น ผ่�นบุคคลท่ีส�มท่ีกระทำ�ก�ร
ในน�มของคุณ 

• ห�้มขอไม่ว่�โดยตรงหรือโดย
ออ้มหรือรบัส่ิงของมีค่�ใดๆ ท่ีอ�จ
ส่งผลกระทบหรือดูเหมือนจะส่ง
ผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถของ
คุณในก�รตดัสินใจท�งธุรกิจดว้ย
คว�มเป็นธรรม

• ขอใหท้ร�บว่� “ส่ิงของมีค่�” ควร
เป็นส่ิงท่ีเข�้ใจกนัได้โดยทั่วไป และ
รวมถงึค่�ตอบแทน เงินกูยื้ม 
ส่วนลด คว�มช่วยเหลือท�งก�ร
เมืองหรือก�รกุศล ก�รใหเ้งิน
ชดเชย ของกำ�นลั บตัรกำ�นลั 
อ�ห�ร ก�รเลีย้งรบัรอง ก�รเดิน
ท�ง ก�รจ�้งง�น หรือก�รฝึกง�น 
โอก�สท�งธุรกิจ บริก�ร หรือผล
ประโยชนอ่ื์นๆ

• จำ�ไวว่้�เม่ือติดต่อกบัเจ�้หน�้ท่ี
ของรฐั กฎระเบียบว่�ดว้ยก�ร
คอรร์ปัชั่นและติดสินบนจะมีคว�ม
เขม้งวดม�กย่ิงขึน้ และแมแ้ต่ผล
ประโยชนเ์ล็กนอ้ยท่ีเสนอใหห้รือ
มอบใหก้บัเจ�้หน�้ท่ีของรฐัอ�จถือ
เป็นก�รติดสินบนได ้

• คำ�ว่� “เจ�้หน�้ท่ีของรฐั” มี
คว�มหม�ยท่ีหล�กหล�ยภ�ย
ใตก้ฎหม�ยต่อต�้นคอรร์ปัชั่น
ต่�งๆ บ่อยครัง้ท่ีหม�ยรวมถงึ
เจ�้หน�้ท่ี ลูกจ�้ง ตวัแทน หรือ
ผูส้มคัรชิงตำ�แหน่งใน
กระทรวงต่�งๆ บริษทัตวัแทน 
กิจก�รท่ีรฐัเป็นเจ�้ของหรือ
รฐัควบคุม เทศบ�ล คนของ
เขตพืน้ท่ีท�งศ�สน� 
พรรคก�รเมือง หรือองคก์ร
ส�ธ�รณะระหว่�งประเทศ

ก�รคอรร์ปัช ั่นและวิธีปฏิบติัท�ง
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไม่เหม�ะสมและผิด
กฎหม�ย

• ทำ�หน�้ท่ีของคุณในก�รขจดั
ก�รคอรร์ปัชั่นดว้ยก�รระบุ
และปฏิเสธก�รคอรร์ปัชั่น

• วิธีปฏิบติัท�งธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไม่
เหม�ะสม ครอบคลุมถงึวิธีท่ี
ไม่เป็นธรรมและผิดจรรย�
บรรณทุกประเภท เพ่ือให้ ได้
ง�นท�งธุรกิจ รกัษ�ธุรกิจ 
หรือเพ่ือให้ ไดร้บัผลประโยชน์
จ�กธุรกิจของคุณเองหรือ
ของผูอ่ื้นอย่�งไม่เหม�ะสม 
ตวัอย่�งไดแ้ก่ ก�รขู่กรรโชก 
ก�รยกัยอก ก�รฉอ้โกง ก�ร
บิดเบือน และก�รโฆษณ�เกิน
คว�มจริง วิธีปฏิบติัเหล่�นี้
ส่วนใหญ่เป็นก�รกระทำ�ท่ีผิด
กฎหม�ยในประเทศต่�งๆ

ของกำ�นลัและก�รตอ้นรบั

• ห�้มมิใหมี้ก�รเสนอ มอบให ้
หรือยอมรบัของกำ�นลัหรือก�ร
ตอ้นรบั อ�ห�ร ก�รเดินท�ง 
หรือก�รเลีย้งรบัรองท่ีม�กเกิน
ควร ซ่ึงใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโดย
ไม่เหม�ะสมต่อก�รตดัสินใจ
ท�งธุรกิจหรือเพ่ือให้ ไดร้บัก�ร
ปฏิบติัเป็นพิเศษ หรือส่ิงใดท่ี
อ�จก่อใหเ้กิดลกัษณะของ
คว�มไม่เหม�ะสม

• ของกำ�นลัหรือก�รตอ้นรบั 
ตอ้งมีวตัถุประสงคท์�งธุรกิจท่ี
ถูกตอ้งต�มกฎหม�ย และตอ้ง
เป็นชนิดและมีขน�ดท่ีสมเหตุ
สมผล

• เก็บรกัษ�บนัทกึค่�ใชจ่้�ยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัของกำ�นลั ก�ร
ตอ้นรบั อ�ห�ร ก�รเดินท�ง 
และก�รเลีย้งรบัรองทัง้หมด 

ก�รจดัก�รคว�มเส่ียง

• ประเมินและจดัทำ�เอกส�ร
เป็นประจำ�เก่ียวกบัคว�มเส่ียง
ในก�รคอรร์ปัชั่นและติดสินบน
ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกท่ีมี
โอก�สเกิดขึน้กบัองคก์รของ
คุณ

• รกัษ�ขัน้ตอนก�รป้องกนัก�ร
คอรร์ปัชั่นและติดสินบน (เช่น 
นโยบ�ย ก�รฝึกอบรม และก�ร

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ

สนบัสนุนใหร้�ยง�นก�ร
ประพฤติผิด) ต�มสดัส่วนคว�ม
เส่ียงในก�รคอรร์ปัชั่นและก�ร
ติดสินบนขององคก์รของคุณ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�ผูบ้ริห�ร
ระดบัสูงของคุณแสดงออกทัง้
ในก�รส่ือส�รและในท�งปฏิบติั
ถงึคว�มมุ่งมั่นอย่�งเต็มเป่ียมใน
ก�รไม่ยินยอมใหมี้ก�ร
คอรร์ปัชั่นและติดสินบนโดยสิน้
เชิง และผูจ้ดัก�รทุกคนเป็นผูน้ำ�
โดยกระทำ�เป็นตวัอย่�ง 

• ตรวจสอบใหม้ ั่นใจว่�พนกัง�น
ของคุณตระหนกัถงึและยดึมั่น
ในก�รไม่ยินยอมใหมี้ก�ร
คอรร์ปัชั่นและติดสินบนโดยสิน้
เชิงของคุณผ่�นก�รฝึกอบรม
และก�รส่ือส�ร ทำ�ก�รตรวจ
สอบประวติักบัซพัพล�ยเออร ์
และบุคคลท่ีส�มท่ีกระทำ�ก�รใน
น�มของคุณ และกำ�หนดขอ้
ผูกพนัต�มสญัญ�ใหบุ้คคลเหล่�
นัน้ตอ้งปฏิบติัต�มกฎหม�ยต่อ
ต�้นก�รคอรปัชั่นและต่อต�้น
ก�รติดสินบนท่ีบงัคบัใช ้รวมถงึ
ตรวจสอบว่�ขอ้ผูกพนันีไ้ดร้บั
ก�รปฏิบติัอย่�งเคร่งครดั

• ตรวจสอบและทบทวนขัน้ตอน
ของคุณในก�รป้องกนัก�ร
คอรปัชั่นและติดสินบน รวมทัง้
ปรบัปรุงแก้ไขห�กจำ�เป็น
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แนวท�งของ UPM

ก�รรูจ้กัลูกค�้ ซพัพล�ยเออรแ์ละคู่ค�้ท�ง
ธุรกิจของเร� และพฒัน�คว�มสมัพนัธท์�ง
ธุรกิจกบัพวกเข� จะช่วยให ้UPM ส�ม�รถ
ปรบัปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจ สร�้ง
คว�มปลอดภยัและคว�มต่อเน่ืองของธุรกิจ 

ในขณะเดียวกนั UPM ส�ม�รถลดคว�มเส่ียงใน
ก�รมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท�งธุรกิจท่ีผิด
กฎหม�ยและก�รเผชิญก�รสูญเสียหรือคว�ม
เสียห�ยต่อช่ือเสียงเน่ืองจ�กคว�มสมัพนัธด์งั
กล่�วได ้น่ีเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไมเร�ตอ้งเลือกคู่
ค�้ท�งธุรกิจของเร�อย่�งระมดัระวงัโดยใช้
หลกัเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม เช่น กำ�หนดใหคู่้ค�้
ดำ�เนินธุรกิจถูกตอ้งต�มกฎหม�ยท่ีบงัคบัใช ้

• เป็นนิติบุคคลท่ีไดจ้ดัตัง้ขึน้ม�
อย่�งเหม�ะสมโดยถูกกฎหม�ย 
ซ่ึงดำ�รงอยู่ภ�ยใตก้ฎหม�ยท่ี
บงัคบัใช้

• มีสิทธิท่ี์จะดำ�เนินธุรกิจของตน 
ทำ�ขอ้ตกลงกบั UPM และปฏิบติั
ภ�ระหน�้ท่ีท่ีไดก้ำ�หนดไว้

• ทร�บถงึคว�มเส่ียงท่ีตนอ�จพบ
เจอ มีม�ตรก�รลดคว�มเส่ียงท่ี
เพียงพอ และแจง้ UPM ทนัที
ห�กคว�มเส่ียงอ�จมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจของ UPM

• ปฏิบติัต�มกฎหม�ยภ�ษีอ�กร
ทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง และชำ�ระภ�ษี
ทัง้หมด รวมถงึก�รชำ�ระเงิน
อย่�งเป็นท�งก�รอ่ืนๆ ต�มท่ี
กำ�หนดไว้โดยหน่วยง�นท่ีมี
อำ�น�จ

ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• ปฏิบติัต�มกฎหม�ยต่อต�้น
ก�รฟอกเงินและม�ตรก�ร
ลงโทษท�งก�รค�้ทุกขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง

• เปิดเผยต่อ UPM ถงึคว�มขดั
แยง้ท�งผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้
หรืออ�จเกิดขึน้ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมของตนในฐ�นะ
ซพัพล�ยเออรข์อง UPM หรือ
คนกล�งท่ีเป็นบุคคลท่ีส�ม ซ่ึง
รวมถงึคว�มสมัพนัธส่์วน
บุคคลระหว่�งพนกัง�นของ
ซพัพล�ยเออร/์คนกล�งท่ีเป็น
บุคคลท่ีส�มและ UPM รวมถงึ
ผลประโยชนท์�งก�รเงินท่ี
เป็นส�ระสำ�คญัท่ีพนกัง�น
ของ UPM อ�จมีในธุรกิจของ
ซพัพล�ยเออร/์คนกล�งท่ีเป็น
บุคคลท่ีส�ม

5 ความโปร่งใส
ในธุรกิจ

หลักัเกณฑ์ส์ำำ�หรับัซัพัพลั�ยเออรัแ์ลัะบุคคลัท่ี่�สำ�มของ UPM14

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ

UPM ก�รกระทำ�ดงักล่�วช่วยให้
มั่นใจว่�เร�ส�ม�รถพิจ�รณ�
ร่วมกนัถงึวิธีจดัก�รคว�มเส่ียง
ในเชิงรุกอย่�งมีประสิทธิภ�พได ้

• ตระหนกัถงึกฎหม�ยภ�ษีท่ีมี
ผลบงัคบัใชก้บัธุรกิจของคุณ 
รวมถงึภ�ษีและก�รชำ�ระเงิน
อย่�งเป็นท�งก�รอ่ืนๆ ท่ีธุรกิจ
ของคุณตอ้งปฏิบติั ป้องกนัก�ร
หลบเล่ียงภ�ษีในก�รดำ�เนินง�น
ของคุณ เช่น ดว้ยก�รตรวจ
สอบท่ีเหม�ะสม 

• ป้องกนัก�รฟอกเงินในก�ร
ดำ�เนินง�นของคุณ เช่น โดย
ทำ�ก�รตรวจสอบประวติั
ท�งก�รเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ของ
คู่ค�้ท�งธุรกิจของคุณอย่�ง
เหม�ะสม

• ติดต�มและปฏิบติัต�มขอ้
จำ�กดัท�งก�รค�้ท่ีมีผลบงัคบั
เน่ืองจ�กม�ตรก�รลงโทษ
ระหว่�งประเทศ ในท�งปฏิบติั 
ใหต้รวจสอบลูกค�้ของคุณและ
คู่ค�้ท�งธุรกิจร�ยอ่ืนๆ เช่น 
โดยก�รคดักรองบุคคลเหล่�นัน้
โดยตรวจสอบกบัร�ยช่ือผู้
ก่อก�รร�้ยเพ่ือหลีกเล่ียงก�รทำ�
ธุรกรรมใดๆ กบัผูท่ี้ถูกลงโทษ 

ดำ�เนินก�รตรวจสอบเพ่ิมเติม
ห�กจำ�เป็น เช่น ในบ�งพืน้ท่ีท�ง
ภูมิศ�สตร ์เพ่ือระบุและลดคว�ม
เส่ียงด�้นก�รปฏิบติัต�มกฎขอ้
บงัคบั

คว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์

• คว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์
เกิดขึน้เม่ือผลประโยชนข์องคุณ
ในฐ�นะซพัพล�ยเออรข์อง UPM 
หรือคนกล�งท่ีเป็นบุคคลท่ีส�ม
ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง UPM 

• ผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้กนัท ั่วไปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขท�งก�รค�้
และก�รบริก�รลูกค�้ไม่ถือว่�เป็น
คว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์ใน
ท่ีนี ้ยกเวน้สถ�นก�รณท่ี์ก�ร
ตดัสินใจอย่�งเป็นกล�งถูกล่อใจ
ดว้ยผลประโยชนด์งักล่�ว 

• คว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์
เกิดขึน้ได ้เช่น ห�กพนกัง�นของ
คุณมีคว�มสมัพนัธส่์วนบุคคลกบั 
UPM หรือพนกัง�นของ UPM มี
ผลประโยชนท์�งก�รเงินท่ีเป็น
ส�ระสำ�คญัในธุรกิจของคุณ ก�ร
เปิดเผยเร่ืองเหล่�นีช่้วยใหเ้ร�
แน่ใจไดว่้�ทัง้สองฝ่�ยมีก�ร
ตดัสินใจท่ีเป็นกล�ง

• ดำ�เนินก�รต�มขอ้กำ�หนดก�รจด
ทะเบียนท่ีเหม�ะสมสำ�หรบั
นิติบุคคลของคุณ

• จดัห�และรกัษ�สิทธิอ์นุญ�ตให้ใช้
ง�นและใบอนุญ�ตท่ีจำ�เป็น
ทัง้หมดซ่ึงจำ�เป็นสำ�หรบัก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของคุณและก�รทำ�
ขอ้ตกลง

• จดัห�และรกัษ�กรมธรรมป์ระกนั
ภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของ
คุณกบั UPM ในจำ�นวนท่ีเพียงพอ
และยงัมีผลบงัคบัจ�กบริษทั
ประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียง 

• ทำ�ก�รประเมินคว�มเส่ียงอย่�งมี
ประสิทธิภ�พเป็นประจำ� เพ่ือระบุ
คว�มเส่ียงท่ีมีโอก�สเกิดขึน้กบั
ธุรกิจของคุณ เช่น คว�มเส่ียงด�้น
เศรษฐกิจ ด�้นก�รจดัส่งวตัถุดิบ 
ด�้นสภ�พแวดลอ้ม (พ�ยุ น้ำ�ท่วม 
ฯลฯ) ด�้นสงัคม และด�้นไซเบอร ์

• รบัมือกบัคว�มเส่ียงอย่�ง
สม่ำ�เสมอและกำ�หนดม�ตรก�ร
ควบคุมเพ่ือจดัก�รคว�มเส่ียงเหล่�
นัน้ 

• แจง้ UPM ห�กคุณพบคว�มเส่ียงท่ี
อ�จมีผลกระทบต่อธุรกิจของ 

การเลือกทุก
อย่างก่อใหเ้กิด
ความแตกต่าง!

หลักัเกณฑ์ส์ำำ�หรับัซัพัพลั�ยเออรัแ์ลัะบุคคลัท่ี่�สำ�มของ UPM 15

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



 

การปฏิบติัตามกฎหมาย
ดา้นการแข่งขนัทางการคา้

แนวท�งของ UPM

ใน UPM ก�รดำ�เนินง�นของเร�ตอ้งเป็นไปต�ม
กฎหม�ยว่�ดว้ยก�รแข่งขนัท�งก�รค�้ท่ีบงัคบัใช้
ทัง้หมดตลอดเวล� ก�รปฏิบติัต�มกฎหม�ยว่�ดว้ย
ก�รแข่งขนัท�งก�รค�้จะป้องกนัไม่ใหเ้ร�ทำ�ขอ้
ตกลงหรือดำ�เนินวิธีปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีเป็นก�รจำ�กดั
ก�รแข่งขนัท�งก�รค�้ เร�จะไม่พูดคุยหรือให้
ขอ้มูลท่ีเป็นคว�มลบัแก่คู่แข่ง

ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง: 

• ปฏิบติัต�มกฎหม�ยก�รแข่งขนัท�งก�รค�้ท่ี
เก่ียวขอ้งทุกขอ้ และไม่ลงน�มหรือเข�้ไปมีส่วน
ร่วมในขอ้ตกลง แนวท�งปฏิบติัท�งก�รค�้ หรือ
ก�รประชุมท่ีห�้มมิใหเ้กิดก�รแข่งขนักบัลูกค�้ 
ตวัแทนจำ�หน่�ย ซพัพล�ยเออร ์หรือคู่ค�้ท�ง
ธุรกิจอ่ืนๆ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในแนวท�ง
ปฏิบติัท่ีต่อต�้นก�รแข่งขนั
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หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�มของ UPM16

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดี
สำ�หรบัคุณ

• ห�้มเข�้ไปมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนด
ร�ค�ร่วมกนั ก�รจดัสรรตล�ดและ
ลูกค�้ ก�รสมยอมในก�รเสนอร�ค�  
(ก�รฮัว้ประมูล) ก�รคว่ำ�บ�ตรหรือ
จำ�กดัก�รผลิตร่วมกบัคู่แข่ง

• ห�้มห�รือหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมี
คว�มละเอียดอ่อนกบัคู่แข่งโดย
เป็นก�รละเมิดกฎหม�ยว่�ดว้ยก�ร
แข่งขนัท�งก�รค�้

• ก�รติดต่อหรือขอ้ตกลงท�งก�รค�้
ใดๆ กบัคู่แข่ง รวมถงึก�รเข�้ร่วมใน
สม�คมก�รค�้และสม�คมวิช�ชีพตอ้ง
เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ดว้ยก�ร
แข่งขนัท�งก�รค�้

• ขอใหท้ร�บว่�เง่ือนไขสญัญ�บ�ง
อย่�ง เช่น ขอ้จำ�กดัก�รข�ยต่อ ก�ร
กำ�หนดร�ค�ข�ยต่อ และขอ้ตกลง
ก�รใหสิ้ทธิแ์ต่เพียงผูเ้ดียว อ�จจำ�เป็น
ตอ้งมีก�รตรวจสอบท�งกฎหม�ย 

• ห�กคุณมีอำ�น�จเหนือตล�ด คุณ
ตอ้งไม่ใชอ้ำ�น�จเหนือตล�ดในท�งท่ีมิ
ชอบ

ความสำาเร็จของ
ธุรกิจสรา้งขึน้
จากการปฏิบติั
ตามขอ้กำาหนด

หลักัเกณฑ์ส์ำำ�หรับัซัพัพลั�ยเออรัแ์ลัะบุคคลัท่ี่�สำ�มของ UPM 17

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



 ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• จดัก�รสินทรพัยข์อง UPM ดว้ยคว�มระมดัระวงั
• ปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นคว�มลบัของ UPM เพ่ือป้องกนัก�รเข�้ใช้

โดยไม่ไดร้บัอนุญ�ตหรือก�รเปิดเผยขอ้มูล
• จดัก�รขอ้มูลส่วนบุคคลต�มกฎหม�ยท่ีบงัคบัใช ้
• อย่�เผยแพร่ประก�ศ ข่�วประช�สมัพนัธ ์หรือขอ้มูลสำ�หรบั

เปิดเผยต่อส�ธ�รณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั UPM โดยไม่ไดร้บัก�ร
อนุมติัจ�ก UPM

• เค�รพสิทธิใ์นทรพัยสิ์นท�งปัญญ�ของ UPM และผูอ่ื้น

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจ

ปกป้องสินทรพัย ์
และขอ้มูล

แนวท�งของ UPM

พนกัง�นของ UPM มีหน�้ท่ีรบัผิดชอบในก�รจดัก�ร
สินทรพัยข์อง UPM และของคู่ค�้ท�งธุรกิจของเร� เช่น 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ ์วตัถุดิบ ย�นพ�หนะ อุปกรณ์ไอทีและ
อุปกรณพ์กพ� รวมถงึเงินทุนอย่�งระมดัระวงั และป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดคว�มเสียห�ย ก�รสูญห�ย ก�รโจรกรรม และ
ก�รนำ�ไปใช้ในท�งท่ีผิด เร�จดัก�รกบัขอ้มูลท่ีเป็นคว�มลบั
และขอ้มูลส่วนบุคคลอย่�งระมดัระวงัและปกป้องบริษทั
จ�กคว�มเส่ียงด�้นไซเบอร ์

ในฐ�นะบริษทัจดทะเบียนในตล�ดหลกัทรพัย ์ก�รเปิดเผย
ขอ้มูลทัง้หมดของ UPM ต่อส�ธ�รณะ จะตอ้งทำ�โดยเป็น
ไปต�มกฎหม�ยท่ีบงัคบัใชแ้ละกฎระเบียบของ
ตล�ดหลกัทรพัย ์
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หลักัเกณฑ์ส์ำำ�หรับัซัพัพลั�ยเออรัแ์ลัะบุคคลัท่ี่�สำ�มของ UPM18

บุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจ

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ

• ห�้มใช้สินทรพัยข์อง UPM รวม
ถงึขอ้มูลเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น
นอกเหนือจ�กวตัถุประสงคท่ี์
คุณไดร้บัมอบหม�ยคว�มรบั
ผิดชอบ 

• ใชม้�ตรก�รท่ีเหม�ะสมเพ่ือ
ปกป้องคว�มลบัและคว�ม
ปลอดภยัของขอ้มูล รวมถงึ
คว�มลบัท�งก�รค�้ของ UPM 
เช่น โดยใชข้อ้ตกลงก�รห�้ม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเหม�ะสมและ
ระบบก�รป้องกนัอ่ืนๆ ตลอด
จนก�รจำ�กดัก�รเข�้ถงึขอ้มูล
เฉพ�ะแก่บุคคลท่ีจำ�เป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลท่ีเป็นคว�มลบันัน้ต�ม
วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นก�รให้
ขอ้มูลท่ีเป็นคว�มลบั

• ห�้มปรกึษ�เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ี
เป็นคว�มลบัในท่ีส�ธ�รณะหรือ
บนส่ือสงัคมออนไลน ์หรือกบั
ญ�ติหรือเพ่ือน

• ใชเ้คร่ืองมือไอทีท่ีเหม�ะสมและ
ปฏิบติัต�มนโยบ�ยก�รรกัษ�
คว�มปลอดภยัขอ้มูลไอทีเพ่ือ
ปกป้องขอ้มูลจ�กคว�มเส่ียง
ด�้นไซเบอร ์

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�พนกัง�น
และคู่ค�้ท�งธุรกิจของคุณ
ทร�บและยดึมั่นในขอ้กำ�หนด
ของคุณเก่ียวกบัก�รเก็บรกัษ�
คว�มลบัและก�รรกัษ�คว�ม
ปลอดภยัท�งไซเบอร ์โดยก�ร
ฝึกอบรมและก�รส่ือส�ร

• จดัก�รและรกัษ�ขอ้มูลส่วน
บุคคลใดๆ โดยปฏิบติัต�ม
กฎหม�ยท่ีบงัคบัใชก้บัธุรกิจ
ของคุณ

• ปกป้องทรพัยสิ์นท�งปัญญ�
ของ UPM เช่น นวตักรรม สิทธิ
บตัร เคร่ืองหม�ยก�รค�้ และ
ช่ือโดเมน โดยจดัใหมี้ก�ร
คุม้ครองท�งกฎหม�ยหรือก�ร
เก็บรกัษ�คว�มลบัอย่�งเพียง
พอ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�ผลิตภณัฑ์
และบริก�รของคุณไม่ละเมิด
สิทธิใ์นทรพัยสิ์นท�งปัญญ�
ของบุคคลท่ีส�มใดๆ

ป้องกนั ปกป้อง 
และใหค้วามใส่ใจ
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บุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



 

คำ�ม ั่น แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจ

จดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบ8
แนวท�งของ UPM

UPM ตอ้งก�รระบุและจดัก�รคว�มเส่ียงเก่ียวกบัคู่ค�้ท�งธุรกิจ
ก่อนท่ีจะเร่ิมสร�้งคว�มสมัพนัธท์�งธุรกิจกบัพวกเข� นอกจ�กนี ้
เร�ยงัตอ้งตรวจสอบคู่ค�้ท�งธุรกิจของเร�ตลอดระยะเวล�ท่ี
ดำ�เนินธุรกิจดว้ย UPM ยดึมั่นในวิธีก�รจดัห�อย่�งมีคว�มรบัผิด
ชอบ และค�ดหวงัใหคู่้ค�้ท�งธุรกิจปฏิบติัต�มกฎหม�ยท่ีใช้
บงัคบั และยดึถือวิธีก�รปฏิบติัต�มท่ีกำ�หนดไวใ้นหลกัจริยธรรม
ของ UPM ในหลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�ม 

เร�ไดก้ำ�หนดขอ้กำ�หนดสำ�หรบัซพัพล�ยเออรข์องเร�และ
คนกล�งท่ีเป็นบุคคลท่ีส�ม และเร�ค�ดหวงัใหพ้วกเข�ปฏิบติั
ต�มขอ้กำ�หนดเหล่�นีภ้�ยในห่วงโซ่อุปท�นของตน 

ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• ทำ�คว�มรูจ้กัและเลือกคู่ค�้ท�งธุรกิจอย่�ง
ละเอียดรอบคอบเพ่ือระบุและลดคว�มเส่ียง
ของก�รเข�้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท�งธุรกิจ
ท่ีผิดกฎหม�ย หรือละเมิดขอ้กำ�หนดใดๆ ของ
หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ี
ส�มนี้

• ส่งเสริมใหแ้ต่ละฝ่�ยในห่วงโซ่อุปท�นของตน
ปฏิบติัต�มขอ้กำ�หนดท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์
สำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�มนีห้รือ
ม�ตรฐ�นท่ีเทียบเท่�กนั

• เก็บรกัษ�ขอ้มูลบนัทกึท่ีสมบูรณแ์ละถูกตอ้ง
ของก�รทำ�ธุรกรรมท�งธุรกิจทัง้หมด
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บุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร

ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ



คำ�ม ั่น แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจ

• แสดงออกอย่�งเปิดเผยถงึ
คว�มมุ่งมั่นของคุณต่อคว�ม
ซ่ือสตัยสุ์จริตท�งธุรกิจ

• กำ�หนดขอ้กำ�หนดสำ�หรบัคู่ค�้
ท�งธุรกิจของคุณและส่ือส�ร
ขอ้กำ�หนดเหล่�นีอ้ย่�งโปร่งใส 
ขอ้กำ�หนดนีจ้ะตอ้งครอบคลุม
ขอบเขตของหลกัเกณฑส์ำ�หรบั
ซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�ม
นีด้ว้ย 

• ประเมินคว�มเส่ียงของคู่ค�้
ท�งธุรกิจของคุณในแง่ของ
พนกัง�นและสิทธิมนุษยชน 
ก�รต่อต�้นก�รติดสินบนและ
ก�รต่อต�้นก�รคอรร์ปัชั่น 
คุณภ�พวสัดุหรือบริก�ร ก�ร
ปล่อยมลพิษท�งส่ิงแวดลอ้ม 

และคว�มเส่ียงด�้นก�รปฏิบติั
ต�มกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ซ่ึง
ส�ม�รถทำ�ได ้เช่น โดยทำ�ก�ร
ตรวจสอบประวติัก่อนท่ีจะเร่ิม
สร�้งคว�มสมัพนัธท์�งธุรกิจ 
และโดยก�รตรวจสอบระหว่�ง
ดำ�เนินธุรกิจดว้ย

• คดักรองคู่ค�้ท�งธุรกิจของคุณ
โดยตรวจสอบกบัร�ยช่ือผู้
ก่อก�รร�้ย

• ทำ�ก�รตรวจสอบสินเช่ือและ
ขอ้มูลท�งก�รเงินภ�ยในห่วงโซ่
อุปท�นของคุณอย่�งสม่ำ�เสมอ 
ใส่ใจกบัสญัญ�ณเตือนภยั
ต่�งๆ เช่น โครงสร�้งก�รจ่�ย
เงินท่ีซบัซอ้นและผิดปกติ ก�ร
จ่�ยเงินหล�ยร�ยก�รจ�กหล�ย

ฝ่�ย และคำ�ขอเพ่ือใหจ่้�ยเงินไป
ยงับญัชีหรือบุคคลท่ีส�มท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง

• กำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรบั
ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของ
ซพัพล�ยเออรท่ี์สำ�คญัและมี
คว�มเส่ียงสูงของคุณ เช่น ผลก
ระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
ติดต�มตรวจสอบคว�มคืบหน�้ 

• สนบัสนุนคู่ค�้ท�งธุรกิจของ
คุณโดยตรงในก�รปรบัปรุงวิธี
ปฏิบติัท�งธุรกิจท่ีมีคว�มรบัผิด
ชอบของพวกเข�อย่�งต่อเน่ือง 

• ตรวจสอบก�รปฏิบติัต�มขอ้
กำ�หนดท่ีกำ�หนดไวส้ำ�หรบัคู่ค�้
ท�งธุรกิจของคุณและสงวน

สิทธิใ์นก�รตรวจสอบ ดำ�เนิน
ก�รตรวจสอบต�มคว�มเส่ียง
โดยก�รติดต�มผลและสรุป
ก�รดำ�เนินก�รแก้ไข

• ดำ�เนินม�ตรก�รท่ีเหม�ะสม
ห�กคุณพบก�รประพฤติผิด
ใดๆ

• แสดงใหเ้ห็นถงึก�รปฏิบติั
ต�มกฎหม�ยในก�รทำ�
ธุรกรรมท�งธุรกิจของคุณโดย
ก�รเก็บบนัทกึธุรกรรมท�ง
ธุรกิจทัง้หมดไว ้ซ่ึงหน่วยง�นท่ี
มีอำ�น�จหน�้ท่ีอ�จรอ้งขอ เช่น 
ในก�รสอบสวนต�มกฎหม�ย
ก�รต่อต�้นก�รฟอกเงินหรือ
ก�รต่อต�้นก�รคอรปัชั่น

คุณรูจ้กัคู่คา้ทาง
ธุรกิจของคุณหรือไม่

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ
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บุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร

ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ



คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร

เขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
ผูถื้อผลประโยชน์
ร่วมและสงัคม

9
แนวท�งของ UPM

UPM มีเป้�หม�ยท่ีจะทำ�คว�มเข�้ใจคว�มค�ดหวงัท่ีเฉพ�ะ
เจ�ะจงของผูถื้อผลประโยชนร่์วม และมีส่วนในก�รสนทน�กบัผู้
ถือผลประโยชนร่์วมต่�งๆ เพ่ือห�รือเก่ียวกบัเป้�หม�ยของ UPM 
ตลอดจนหลกัในก�รปฏิบติัง�น และคว�มท�้ท�ยท่ีกำ�ลงัเผชิญ 
เร�เค�รพสิทธิใ์นก�รแสดงคว�มคิดเห็นท่ีแตกต่�งกนั เพร�ะเร�
ตอ้งก�รส่งเสริมก�รสนทน�ร่วมกบัผูถื้อผลประโยชนร่์วมและ
สงัคมของเร� เร�มีส่วนร่วมในก�รพฒัน�ชุมชนทอ้งถ่ินของเร�
ผ่�นโครงก�รและก�รริเร่ิมในลกัษณะต่�งๆ 

 ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• ติดต่อส่ือส�รกบัผูถื้อผลประโยชนร่์วมอย่�ง
เปิดเผยโปร่งใส และส่งเสริมใหเ้กิดก�รพูดคุย
แลกเปล่ียนกบัผูถื้อผลประโยชนร่์วม
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คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจบุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร

• ระบผูุถื้อผลประโยชนร่์วมของคุณและคว�ม
ค�ดหวงัของพวกเข� รวมทัง้รบัฟังคว�มคิด
เห็นของพวกเข� ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�คุณมี
ระบบท่ีครอบคลุมเพียงพอสำ�หรบัก�รจดั
ทำ�เอกส�รก�รรอ้งเรียนท่ีเป็นไปไดแ้ละใช้
ระบบเหล่�นัน้อย่�งต่อเน่ือง

• มีส่วนร่วมกบัผูถื้อผลประโยชนร่์วมร�ย
ต่�งๆ และเปิดกว�้งในก�รพูดคุยแลก
เปล่ียน

• ใหข้อ้มูลท่ีโปร่งใสและยดึต�มขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัผลกระทบและประสิทธิภ�พของ
คุณแก่ผูถื้อผลประโยชนร่์วมและสงัคมใน
ทอ้งถ่ินของคุณ

• ห�กมีก�รเปล่ียนแปลงในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของคุณ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมขึน้ 
หรือก�รเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีอ�จส่งผลกระ
ทบอย่�งม�กต่อคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของผูถื้อ
ผลประโยชนร่์วมของคุณ ใหเ้ข�้ไปมีส่วน
ร่วมกบัผูถื้อผลประโยชนร่์วมโดยตรงและ
แจง้ใหพ้วกเข�ทร�บว่�คุณไดด้ำ�เนินก�ร
อย่�งไรไปบ�้งแลว้ ตวัอย่�งสถ�นก�รณด์งั
กล่�วอ�จไดแ้ก่ ก�รรั่วไหลหรือก�รหกลน้ 
กล่ินท่ีรุนแรงขึน้ หรือก�รขย�ยก�รผลิต 

• สร�้งช่องท�งสำ�หรบัก�รแสดงคว�มคิดเห็น
ของชุมชนและผูถื้อผลประโยชนร่์วม 

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณการสนทนากบัผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมเร่ิมตน้
ขึน้ดว้ยความเช่ือใจ
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 ซพัพลายเออร/์บุคคลท่ีสามของ UPM จะตอ้ง:

• อนุญ�ตให ้UPM ตรวจสอบก�รปฏิบติัต�ม
หลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ี
ส�มนี ้ผ่�นก�รพูดคุยสนทน� และผ่�นก�ร
ตรวจสอบ ณ สถ�นท่ีปฏิบติัง�น ห�ก UPM 
พิจ�รณ�แลว้ว่�จำ�เป็น โดยจะมีก�รแจง้ให้
ทร�บอย่�งสมเหตุสมผลสำ�หรบัก�รตรวจ
สอบท่ีดำ�เนินก�รโดยบุคล�กรภ�ยในหรือ
ภ�ยนอก UPM

• ตอบแบบสำ�รวจของ UPM ต�มคว�มเป็นจริง
ในเวล�ท่ีเหม�ะสม

• เข�้ใจว่� UPM จะพิจ�รณ�ว่�ก�รละเมิด
กฎหม�ยหรือหลกัเกณฑส์ำ�หรบัซพัพล�ยเอ
อรแ์ละบุคคลท่ีส�มนี ้หรือคว�มลม้เหลวท่ีจะ
ดำ�เนินก�รแก้ไข เป็นก�รละเมิดสญัญ�และ
อ�จใหสิ้ทธิแ์ก่ UPM ในก�รยุติคว�มสมัพนัธ ์
ท�งธุรกิจกบัซพัพล�ยเออรห์รือบุคคลท่ีส�
มนัน้ๆ

• จดัห�เคร่ืองมือใหแ้ก่พนกัง�นในก�รร�ยง�น
ขอ้กงัวลเก่ียวกบัก�รประพฤติผิด หรือเสนอ
แนะก�รปรบัปรุงหรือใหค้ำ�ติชมทั่วไปโดยไม่
เปิดเผยช่ือ 

• ร�ยง�นก�รละเมิดหลกัเกณฑส์ำ�หรบั
ซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคลท่ีส�มนีท่ี้สงสยัว่�
เกิดขึน้หรือสงัเกตเห็น ซ่ึงอ�จส่งผลกระทบ
ต่อคว�มสมัพนัธท์�งธุรกิจหรือ UPM แก่ผู้
ติดต่อของ UPM ของตนในทนัที

การปฏิบติัตามขอ้กำาหนด
คือหนา้ท่ีของเราทุกคน10

คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจ

แนวท�งของ UPM

ใน UPM ทุกคนมีหน�้ท่ีรบัผิดชอบในก�รรกัษ�
ม�ตรฐ�นด�้นคว�มซ่ือสตัยสุ์จริตและจริยธรรม
ของเร� เร�ส่งเสริมวฒันธรรมก�รกล�้ท่ีจะพูด
ออกม� ซ่ึงพนกัง�นมีโอก�สและไดร้บัก�ร
สนบัสนุนใหพู้ดถงึขอ้กงัวลของตน 

พนกัง�นทุกคนตอ้งร�ยง�นก�รกระทำ�ท่ีสงสยั
หรือเห็นว่�เป็นก�รประพฤติผิดโดยทนัที เร�จะ
ไม่ยอมใหมี้ก�รตอบโตต่้อบุคคลท่ีมีคว�มสุจริตใจ
ในก�รร�ยง�นก�รกระทำ�ท่ีสงสยัว่�เป็นก�ร
ประพฤติผิด
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บุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร



คำ�ม ั่น ห่วงโซ่อุปท�นและผูถื้อผล
ประโยชนร่์วมอ่ืนๆ

แจง้คว�มกงัวลของคุณคุณธรรมท�งธุรกิจ

• อนุญ�ตให ้UPM ดำ�เนินก�รตรวจ
สอบ ณ สถ�นท่ีปฏิบติัง�นต�ม
เร่ืองท่ีไดร้บัแจง้เป็นร�ยกรณีเพ่ือ
ยืนยนัคว�มโปร่งใสและก�ร
ปฏิบติัต�มกฎขอ้บงัคบั ก�ร
ตรวจสอบดงักล่�วเป็นประโยชน์
ต่อทุกฝ่�ย กล่�วคือ UPM 
ส�ม�รถมั่นใจไดว่้�คู่ค�้ท�งธุรกิจ
ของตนปฏิบติัต�มหลกัเกณฑ์
สำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละบุคคล
ท่ีส�ม และคู่ค�้ท�งธุรกิจไดร้บั
คว�มคิดเห็นและโอก�สในก�ร
พฒัน�ก�รดำ�เนินง�นของตน

ตวัอย่�งและหลกัปฏิบติัท่ีดีสำ�หรบัคุณ
• มีระบบต่�งๆ ท่ีช่วยในก�รจดั

ทำ�ร�ยง�นท่ีมีร�ยละเอียด
ชดัเจน โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงใน
เร่ืองของใบอนุญ�ตด�้นส่ิง
แวดลอ้มและก�รปล่อยมลพิษ
ท�งส่ิงแวดลอ้ม ขอ้สอบถ�มท่ี
เก่ียวกบัทรพัย�กรบุคคล และ
ก�รดำ�เนินก�รด�้นก�รต่อต�้น
ก�รติดสินบนของคุณ 

• มีช่องท�งท่ีเข�้ถงึไดง่้�ยและ
เช่ือถือไดส้ำ�หรบัพนกัง�นของ
คุณและผูถื้อผลประโยชนร่์วม

ภ�ยนอก ซ่ึงพวกเข�ส�ม�รถ
ร�ยง�นก�รประพฤติผิดและส่ิง
ท่ีสงัเกตเห็นต่�งๆ เช่น เก่ียวกบั
คว�มปลอดภยัหรือสิทธิมนุษย
ชน หรือจะแบ่งปันคว�มคิดใน
ก�รพฒัน�ของตนก็ได ้
พนกัง�นของคุณเป็นกลุ่มผูมี้
คว�มส�ม�รถพิเศษขน�ดใหญ่
ท่ีส�ม�รถสร�้งสรรคแ์นวคิดท่ี
ยอดเย่ียมได ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�คุณมี
กระบวนก�รในก�รจดัก�รคว�ม
คิดเห็นท่ีคุณไดร้บัและพนกัง�น
ของคุณคุน้เคยกบักระบวนก�ร
นี ้

• แสดงออกอย่�งชดัเจนว่�คุณ
จะไม่ยอมใหมี้ก�รตอบโตต่้อ
บุคคลท่ีมีคว�มสุจริตใจในก�ร
ร�ยง�นก�รกระทำ�ท่ีสงสยัว่�
เป็นก�รประพฤติผิด หรือมีส่วน
ร่วมในก�รตรวจสอบเพ่ือแก้ไข
ก�รกระทำ�ท่ีสงสยัว่�เป็นก�ร
ประพฤติผิด ตวัอย่�งของก�ร

ตอบโต ้ไดแ้ก่ ก�รถอดจ�ก
ตำ�แหน่ง ก�รไล่ออก ก�ร
ปฏิเสธก�รเล่ือนตำ�แหน่ง ก�ร
ลดขัน้เงินเดือน และก�รข่มขู่ 
ก�รกลั่นแกลง้หรือก�รคุกค�ม
ไม่ว่�ในรูปแบบใดก็ต�ม

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่�คุณ
สอบสวนขอ้กล่�วห�เร่ืองก�ร
ประพฤติผิดท่ีไดร้บัร�ยง�น
โดยทนัที ดำ�เนินก�รแก้ไขใน
ส่วนท่ีพบก�รประพฤติผิด และ
ส่ือส�รวิธีแก้ไขกบัทุกฝ่�ยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• คุณส�ม�รถร�ยง�นก�รกระ
ทำ�ท่ีสงสยัหรือเห็นว่�เป็นก�ร
ประพฤติผิดท่ีเก่ียวกบัพนกัง�น
ของ UPM หรือหลกัเกณฑ์
สำ�หรบัซพัพล�ยเออรแ์ละ
บุคคลท่ีส�มนีไ้ปยงัผูติ้ดต่อของ
คุณท่ี UPM โดยตรงหรือใชช่้อง
ท�งก�รร�ยง�นก�รประพฤติ
ผิดของ UPM โดยไม่เปิดเผยช่ือ
ได้

การปิดปากเงียบไม่ใช่
ทางเลือก ทำาส่ิงท่ีถูกตอ้ง!
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บุคล�กรและก�ร
ดำ�เนินก�ร
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ร�ยง�นก�รประพฤติผิด

ร�ยง�นก�รประพฤติผิดแบบไม่เปิด
เผยช่ือ รวมถงึท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกัง�น
ของ UPM ส�ม�รถทำ�ไดผ่้�นท�ง:

UPM-Kymmene Corporation 
Head of Internal Audit/Complaint 
P.O. Box 380 
FI-00101 Helsinki, Finland 
reportmisconduct@upm.com 
upm.com/reportmisconduct

UPM จะตรวจสอบร�ยง�นก�รประพฤติ
ผิดอย่�งถ่ีถว้น และจะเก็บไวเ้ป็นคว�ม
ลบัอย่�งเขม้งวดท่ีสุดเท่�ท่ีจะเป็นไปได้
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