หล ักเกณฑ์ส�
ำ หร ับซัพพลายเออร ์และ
่
บุ คคลที สามของ UPM

แนวทางการ
ปฏิ บ ัติ ส�
ำ หร ับ
การต ัดสิ นใจ
ในทุ กว ัน

สารบ ัญ

2
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คำ�นิ ยมจาก CEO

3

้
ข ้อมู ลเบื องต
้น
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คำ�มั่น
1. คำ�มั่ นต่ อความซื่ อสัตย์สุจริ ต

6

บุ คลากรและการดำ�เนิ นการ
2. เคารพในตัวบุ คคลและสิ ทธิ มนุ ษยชน
3. ดู แลเอาใจใส่ ต่อผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์

10

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ
้ เชิ ง
4. ไม่ ยินยอมให้มีการคอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบนโดยสิ น
5. ความโปร่ งใสในธุ รกิ จ
6. การปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายด้านการแข่ งขันทางการค้า
7. ปกป้ องสิ นทรัพย์และข้อมู ล

12
14
16
18

ห่วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผลประโยชน์ร่วมอื่ นๆ
8. จัดหาอย่ างมี ความรับผิ ดชอบ
9. เข้าไปมี ส่วนร่ วมกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมและสังคม

20
22

แจ้งความก ังวลของคุ ณ
10. การปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดคื อหน้าที่ ของเราทุ กคน

24

8

เรี ยน คู่ ค ้าทุ กท่ าน
้ ฐานการดำ�เนิ น
ที่ UPM เราเชื่ อว่ าความซื่ อสัตย์สุจริ ตคื อพื น
ธุรกิ จทัง้ หมดของเราและช่ วยสร้างรากฐานความสำ�เร็ จ
และการเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ องของเรา เราจะไม่ ลด
มาตรฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ ว่าในกรณี ใดๆ และ
เราก็ คาดหวังมาตรฐานในระดับเดี ยวกันจากซัพพลายเอ
อร์ของเราและคนกลางที่ เป็ นบุ คคลที่ สาม
ในฐานะคู่ คา้ ของเรา คุ ณเป็ นส่ วนสำ�คัญในห่ วงโซ่ แห่ ง
คุ ณค่ าของเรา เรามุ่ งมั่ นที่ จะพู ดคุ ยแลกเปลี่ ยนและร่ วมมื อ
กับคุ ณอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทำ�งาน
ของเรา และเพื่ อให้มน
ั่ ใจได้ถง
ึ ประสิ ทธิ ผล ความโปร่ งใส
และความรับผิ ดชอบของห่ วงโซ่ อุปทานทัง้ หมด
เราทุ กคนมี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบในการปฏิ บต
ั ิ ดว้ ยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตในทุ กสิ่ งที่ เราทำ� และทุ กทางเลื อกที่ เราเลื อก
ผมคาดหวังให้คุณและบริ ษท
ั ของคุ ณมี ส่วนร่ วมในเรื่ องนี :้
ปฏิ บต
ั ิ ตามหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่
สามของ UPM โดยไม่ มีขอ
้ ยกเว้นและตัดสิ นใจเลื อกสิ่ งที่ ถูก
ต้องในการทำ�งานประจำ�วันของคุ ณ

Jussi Pesonen
ประธานบริ ษท
ั และซี อีโอของ UPM
หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM

3

้
ข ้อมู ลเบื องต
้น
เป้ าหมายของ UPM คื อการเป็ นคู่ คา้ ทางธุ รกิ จที่ เชื่ อ
ถื อได้และเชื่ อว่ าแนวทางปฏิ บต
ั ิ ที่มีความรับผิ ดชอบ
และเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมจะสร้างคุ ณค่ าใน
ระยะยาวให้กบ
ั ทัง้ UPM และผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม
ของ UPM UPM ได้บน
ั ทึกคำ�มั่ นต่ อความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตไว้ในหลักจริ ยธรรมของ UPM หลักการเด่ น
ของเราคื อเราจะไม่ ลดมาตรฐานของความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ไม่ ว่าในกรณี ใดๆ และเราก็ คาดหวังมาตรฐาน
ในระดับเดี ยวกันจากซัพพลายเออร์ของเราและ
คนกลางที่ เป็ นบุ คคลที่ สาม
ซัพพลายเออร์ของ UPM และคนกลางที่ เป็ นบุ คคลที่
สามทุ กราย (เช่ น ตัวแทน ที่ ปรึกษา คู่ คา้ ร่ วมทุ น คู่
ค้าท้องถิ่ น หรื อผู จ
้ ด
ั จำ�หน่ ายที่ กระทำ�การในนาม
ของ UPM) จะต้องปฏิ บต
ั ิ ตามมาตรฐานที่ ก�ำ หนดไว้
ในหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สาม
ของ UPM นี ้ หรื อแสดงให้เห็ นถึงการปฏิ บต
ั ิ ตาม
มาตรฐานที่ เที ยบเท่ ากันที่ ก�ำ หนดไว้ในหลัก
จริ ยธรรมหรื อนโยบายบริ ษท
ั ของตน
หลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สาม
ของ UPM จะกำ�หนดประสิ ทธิ ภาพการทำ�งานระดับ
ต่ ำ�สุ ดที่ UPM ต้องการจากซัพพลายเออร์และบุ คคล
ที่ สามทุ กราย โดยมี ขอ
้ กำ�หนดเพิ่ มเติ มสำ�หรับวัสดุ
และบริ การบางประเภท
4

หลั ักเกณฑ์์สำ�
ำ หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่�สามของ UPM

หลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามของ UPM
้ ตามหลักปฏิ บต
กำ�หนดขึน
ั ิ สิบประการของโครงการข้อ
ตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact), หลักปฏิ บต
ั ิ ที่เป็ นแนวทางว่ าด้วยธุรกิ จและสิ ทธิ
มนุ ษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights) และปฏิ ญญาว่ าด้วย
้ ฐานในการทำ�งานขององค์การ
หลักการและสิ ทธิ ขน
ั้ พื น
แรงงานระหว่ างประเทศ (International Labour Organization’s
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
หลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สาม
ฉบับล่ าสุ ดมี ให้อ่านในเว็ บไซต์ UPM

เรี ยนรู ้เพิ่ มเติ ม
หลักปฏิ บต
ั ิ ที่เป็ นแนวทางว่ าด้วยธุรกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ
หลักปฏิ บต
ั ิ 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact)
เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่ งยื นของสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals)
แนวทางปฏิ บต
ั ิ ของ OECD สำ�หรับองค์กรระหว่ างประเทศ

ค่ าน‘ยมของ UPM

ความเชื่ อถื อ
และได ้ร ับความ
เชื่ อถื อ
ประสบ
ความสำ�เร็จ
ร่ วมก ัน

ปร ับเปลี่ ยน
ใหม่ อย่ าง
กล ้าหาญ

โปรดอ่ านข ้อมู ลเพิ่ มเติ มในอนุ ส ัญญาและปฏิ ญญาระหว่ าง
ประเทศ รวมทงคำ
ั้ �แนะนำ�ของ UPM ทางด ้านล่ าง
้
อนุ ส ัญญาพื นฐานขององค
์การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุ ม
้ ครองสิ ทธิ ์ใน
การรวมตัวกัน (ฉบับที่ 87)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยการปฏิ บต
ั ิ ตามหลักการแห่ งสิ ทธิ ์ในการรวมตัว
กันและการเจรจาต่ อรองร่ วม (ฉบับที่ 98)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ
(ฉบับที่ 29)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยการยกเลิ กแรงงานบังคับ (ฉบับที่ 105)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยอายุ ขน
ั้ ต่ ำ�ที่ ให้จา้ งงานได้ (ฉบับที่ 138)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยการห้ามและการดำ�เนิ นการโดยทันที เพื่ อขจัด
รู ปแบบที่ เลวร้ายที่ สุดของการใช้แรงงานเด็ ก (ฉบับที่ 182)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยค่ าตอบแทนที่ เท่ าเที ยมกันสำ�หรับลู กจ้างชาย
และหญิ งซึ่งทำ�งานมี ค่าเท่ ากัน (ฉบับที่ 100)
• อนุ สัญญาว่ าด้วยการเลื อกปฏิ บต
ั ิ ในการจ้างงานและอาชี พ
(ฉบับที่ 111)
อนุ ส ัญญาองค ์การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) ว่ าด ้วยการ
ดำ�เนิ นงานความปลอดภ ัยและอาชี วอนาม ัย (ฉบ ับที่ 155)
หล ักปฏิ บ ัติ สิบประการของข ้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact)
หล ักปฏิ ญญาสากลว่ าด ้วยสิ ทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติ
(UN Universal Declaration of Human Rights)
การอบรมด ้านความปลอดภ ัยก่ อนเริ่ มงานของ UPM
หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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คำ�มั่ น

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

1

คำ�ม่ น
ั ต่ อความ
ซื่ อส ัตย ์สุ จริ ต

แนวทางของ UPM

UPM ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายและข้อ
บังคับที่ ใช้บงั คับในการดำ�เนิ นงาน
ทัง้ หมดของเรา การปฏิ บต
ั ิ ตามข้อ
กฎหมาย และหลักปฏิ บต
ั ิ ดว้ ยความ
รับผิ ดชอบและมี จริ ยธรรมคื อ
รากฐานที่ สำ�คัญสำ�หรับทุ กธุรกิ จ
ของ UPM

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
• ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับทุ กข้อที่
เกี่ ยวข้อง

• หากซัพพลายเออร์หรื อบุ คคลที่ สามไม่ สามารถ
ปฏิ บต
ั ิ ตามหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และ
บุ คคลที่ สามได้ ให้แจ้งผู ต
้ ิ ดต่ อ UPM ของตนใน
ทันที

ความซื่ อส ัตย ์
สุ จริ ตหมายถึงการ
ทำ�ในสิ่ งที่ ถูกต ้อง
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แจ้งความก ังวลของคุ ณ

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
• ตระหนักถึงกฎหมายและข้อ
บังคับที่ บงั คับใช้กบ
ั ธุ รกิ จของ
คุ ณ โดยคำ�นึงถึงลักษณะ
ขอบเขตกิ จกรรม และขอบเขต
ทางภู มิศาสตร์ของคุ ณ ปฏิ บต
ั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับ รวม
ถึงดำ�เนิ นการทันที เมื่ อมี การ
เปลี่ ยนแปลงในกฎหมายและข้อ
้
บังคับเหล่ านัน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าพนักงาน
ของคุ ณตระหนักถึงและปฏิ บต
ั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่ า
นี โ้ ดยจัดการฝึ กอบรมและมี การ
สื่ อสารเป็ นประจำ�
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผู บ
้ ริ หาร
ระดับสู งของคุ ณแสดงให้เห็ นถึง
การปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายและข้อ
บังคับในทุ กกิ จกรรมของพวก
เขา และตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผู ้
จัดการทุ กคนเป็ นผู น
้ ำ�โดย
กระทำ�เป็ นตัวอย่ าง

้ อยู่ กบ
• นอกจากนีขึ้ น
ั ขนาด
ขอบเขตกิ จกรรม และขอบเขต
ทางภู มิศาสตร์ของคุ ณ:
o สร ้างและรักษาระบบการ
จัดการที่ มีนโยบาย
้ ตอนที่
กระบวนการ และขัน
้ ำ�การตัดสิ นใจ
จำ�เป็ นที่ จะชี น
การเป็ นผู น
้ ำ� การจัดการ
ความเสี่ ยง การควบคุ ม และ
กระแสข้อมู ลอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และช่ วยให้
บรรลุ ผลสำ�เร็ จตาม
วัตถุ ประสงค์ของคุ ณ
o จัดตงโปรแกรมการปฏิ
ั้
บต
ั ิ
ตามกฎข้อบังคับที่ นำ�ไปใช้
กับพนักงานทุ กระดับใน
บริ ษท
ั ซึ่งระบุ อย่ างน้อยถึง
วิ ธีที่คุณจะแน่ ใจได้ถง
ึ การ
ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมาย วิ ธี
ป้ องกันการคอร์รป
ั ชั่ นและ
ติ ดสิ นบน และวิ ธีที่คุณจะส่ ง

เสริ มให้พนักงานของคุ ณมี
ส่ วนร่ วมในโปรแกรมนี ้
o ตรวจสอบโปรแกรมการ
ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎข้อบังคับของ
คุ ณเป็ นประจำ�และปรับปรุ ง
แก้ ไขโปรแกรมให้เหมาะสม
เมื่ อจำ�เป็ น
• แจ้งผู ต
้ ิ ดต่ อของ UPM ของคุ ณ
ถึงข้อกังวลใดๆ ที่ คุณอาจมี
เกี่ ยวกับข้อกำ�หนดของหลัก
เกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์
และบุ คคลที่ สามของ UPM โดย
เฉพาะอย่ างยิ่ งเกี่ ยวกับความขัด
้ กับกฎหมาย
แย้งที่ อาจเกิ ดขึน
หรื อข้อบังคับท้องถิ่ นที่ ใช้บงั คับ
้ เราจะร่ วมกันหาวิ ธีที่จะ
จากนัน
้
หลี กเลี่ ยงปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึน

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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คำ�มั่ น

2

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เคารพในต ัวบุ คคล
และสิ ทธิมนุ ษยชน

แนวทางของ UPM

UPM ยึดมั่ นในการให้ความเคารพต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน เราส่ งเสริ ม
สภาพการทำ�งานที่ เหมาะสม ไม่ ยินยอมให้มีการใช้แรงงานบังคับ
หรื อแรงงานเด็ กไม่ ว่าในสภาวะใดก็ ตาม และเราไม่ ย่อหย่ อนใน
เรื่ องความปลอดภัย
เราจะทำ�งานร่ วมกับคู่ คา้ ทางธุรกิ จที่ มี
ความมุ่ งมั่ นในด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
สุ ขภาพและความปลอดภัยเช่ นเดี ยวกับเรา
้ เรามี เป้ าหมายที่ จะมอบอำ�นาจและส่ ง
เท่ านัน
เสริ มพนักงานในทุ กระดับให้เข้ามามี ส่วนร่ วม
ผ่ านการเป็ นผู น
้ ำ�ที่ มีความรับผิ ดชอบ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

มี ส่วนร่ วมและดึงบุ คคล
อื่ นให้เข ้ามามี ส่วนร่ วม

ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
• เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลต่ างๆ เช่ น เสรี ภาพทาง
ความคิ ด การแสดงความคิ ดเห็ น การแสดงออก
ศาสนา และสภาพที่ ปลอดจากการเลื อกปฏิ บต
ั ิ เพราะ
้ ชาติ อายุ สัญชาติ เพศ หรื อ
ลักษณะใดก็ ตาม เช่ น เชื อ
รสนิ ยมทางเพศ หรื อการคุ กคามไม่ ว่าในรู ปแบบใด
ก็ ตาม
• เคารพกฎหมายท้องถิ่ นว่ าด้วยช่ วงเวลาทำ�งานและค่ า
ตอบแทน เสรี ภาพในการสมาคม และสิ ทธิ ์ในการ
เจรจาต่ อรองร่ วม
• เคารพสิ ทธิ ์ของเด็ กและไม่ ใช้หรื อยิ นยอมให้มีการใช้
แรงงานเด็ ก ปฏิ บต
ั ิ ตามอายุ ขน
ั้ ต่ ำ�ที่ ก�ำ หนดไว้ใน
กฎหมายท้องถิ่ นหรื อคำ�จำ�กัดความเกี่ ยวกับอายุ ขน
ั้
ต่ ำ�ขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) ที่
กำ�หนดไว้ที่อายุ 15 ปี แล้วแต่ ว่ากรณี ใดจะสู งกว่ า
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าไม่ มีการใช้หรื อยิ นยอมให้มีการ
ใช้แรงงานบังคับไม่ ว่าในรู ปแบบใดในการดำ�เนิ นงาน
หรื อกิ จกรรมใดๆ ของบริ ษท
ั
• รับรองสุ ขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาความ
ปลอดภัยของพนักงาน ผู เ้ ยี่ ยมชม และบุ คคลอื่ นๆ ที่
ได้รบ
ั ผลกระทบจากการดำ�เนิ นงานของบริ ษท
ั
• ปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยของ UPM
เมื่ อทำ�งานหรื อเยี่ ยมชมสถานที่ ปฏิ บต
ั ิ งานของ UPM
และดำ�เนิ นการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยที่ จ�ำ เป็ น
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หลั ักเกณฑ์์สำ�
ำ หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่�สามของ UPM

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
สิ ทธิ มนุ ษยชนและสภาพการ
ทำ�งานที่ เหมาะสม
• ปฏิ บ ัติ ต่อพนักงานของคุ ณ
อย่ างเท่ าเที ยมกันและให้เกี ยรติ
ในทุ กสถานการณ์ (เช่ น ในเรื่ อง
ของการสรรหาพนักงาน การ
เลื่ อนตำ�แหน่ ง การจ่ ายค่ า
ตอบแทน และสิ ทธิ ประโยชน์)
และไม่ เลื อกปฏิ บต
ั ิ ต่อพนักงาน
้ ชาติ อายุ สัญชาติ
เพราะเชื อ
เพศ รสนิ ยมทางเพศ ภาษา
ศาสนา ความคิ ดเห็ นทางการ
เมื องหรื อทางอื่ นๆ สังคมอัน
เป็ นที่ มาเดิ ม ทรัพย์สิน กำ�เนิ ด
หรื อสถานะอื่ นๆ
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าพนักงาน
ของคุ ณมี อิสระในการจัดตัง้
เข้าร่ วม หรื อไม่ เข้าร่ วม
สหภาพแรงงาน รวมถึงเจรจา
ต่ อรองร่ วม
• ส่ งเสริมสภาพการทำ�งานที่
เหมาะสม ปฏิ บต
ั ิ ตามมาตรฐาน
ขององค์การแรงงานระหว่ าง
ประเทศ (ILO) ว่ าด้วยการจำ�กัด
จำ�นวนชั่ วโมงทำ�งานปกติ 8
ชั่ วโมงต่ อวันและ 48 ชั่ วโมงต่ อ
สัปดาห์ ตรวจสอบให้แน่ ใจ
ว่ าการทำ�งานล่ วงเวลาเป็ นไป
ตามความสมัครใจและได้รบ
ั ค่ า
ตอบแทน

• ปกป้ องพนักงานของคุ ณจาก
การเจ็ บป่วย โรค และการบาด
้ จากการทำ�งาน
เจ็ บที่ เกิ ดขึน
ของพวกเขา
• ระบุ ในนโยบายของคุ ณและ
สื่ อสารอย่ างชัดเจนว่ าคุ ณไม่
ยอมรับการคุ กคามทางเพศและ
การคุ กคามในรู ปแบบอื่ นๆ รวม
ทัง้ พฤติ กรรมที่ ไม่ เหมาะสม
อื่ นๆ ต่ อพนักงานของคุ ณเอง
หรื อตัวแทนของผู ถ
้ ื อผล
ประโยชน์ร่วม ระบุ อย่ างชัดเจน
ว่ าพนักงานไม่ ได้รบ
ั อนุ ญาตให้
ประพฤติ ตน ไม่ ว่าจะเป็ นทาง
วาจา ทางกาย หรื อทางสายตา
ในลักษณะที่ อาจถื อว่ าเป็ นการ
ก้าวร้าว ข่ มขู่ คุ กคาม มุ่ งร้าย
หรื อดู หมิ่ น
• กำ�หนดอายุ ขน
ั้ ต่ ำ�ในการจ้าง
งานตามคำ�จำ�กัดความเกี่ ยวกับ
อายุ ขน
ั้ ต่ ำ�ขององค์การแรงงาน
ระหว่ างประเทศ (ILO) หรื อ
กฎหมายท้องถิ่ น หากอายุ ขน
ั้
ต่ ำ�ที่ ก�ำ หนดไว้ในกฎหมายเหล่ า
้ ู งกว่ า หากมี งานที่ เหมาะ
นี ส
สมในบริ ษท
ั ของคุ ณ ให้ก�ำ หนด
งานและเวลาทำ�งานที่ สามารถ
มอบหมายให้กบ
ั พนักงานที่
มี อายุ นอ
้ ย (พนักงานที่ มีอายุ ต่ำ�
กว่ า 18 ปี ) ตรวจสอบให้แน่ ใจ
ว่ าการจ้างงานผู เ้ ยาว์ ไม่ ส่งผล

เสี ยต่ อการศึกษา การพัฒนา
หรื อสุ ขภาพและความปลอดภัย
ของพวกเขา
• ไม่ ยินยอมให้มีการใช้แรงงาน
ทาส แรงงานบังคับ หรื อการค้า
มนุ ษย์ในการดำ�เนิ นธุ รกิ จใดๆ
ของคุ ณ ไม่ ควรมี การใช้แรงงาน
้ รื อแรงงานผู ต
ขัดหนี ห
้ อ
้ งขังที่
ไม่ เต็ มใจ
• พนักงานอาจถื อเป็ นแรงงาน
ทาสได้ หากพวกเขา:
o ถู กบี บบังคับให้ท�ำ งานด้วย
การคุ กคามทางจิ ตใจหรื อ
ทางกาย
o ถู กบี บบังคับให้ท�ำ งานแทน
การชำ�ระคื นเงิ นกู ห
้ รื อเพื่ อให้
ได้รบ
ั คื นทรัพย์สินที่ ถูกยึด
เช่ น หนังสื อเดิ นทางหรื อบัตร
ประจำ�ตัว หรื อด้วยการถู ก
ข่ มขู่ ว่าจะแจ้งสำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมื อง ฯลฯ
o ถู กลดทอนความเป็ นมนุ ษย์
ถู กกระทำ�เหมื อนเป็ นสิ นค้า
้ และขายเหมื อน
หรื อถู กซื อ
เป็ นทรัพย์สิน
o ถู กกักขังหรื อจำ�กัดเสรี ภาพ
ในการเคลื่ อนไหว

o ถู กบี บบังคับให้ท�ำ งานเกิ น
ชั่ วโมงทำ�งานปกติ ต่อวัน ต่ อ
สัปดาห์ หรื อต่ อเดื อนโดยไม่ มี
การหยุ ดพักตามที่ ก�ำ หนดไว้
ในกฎหมายที่ ใช้บงั คับหรื อข้อ
ตกลงสภาพการจ้าง
ความปลอดภ ัย
• จัดหาให้ทุกครงั้ โดยพนักงาน
ของคุ ณควรจะได้รบ
ั อุ ปกรณ์
การดำ�เนิ นงานความปลอดภัย
และป้ องกันส่ วนบุ คคลที่ จ�ำ เป็ น
โดยไม่ มีค่าใช้จ่ายและตรวจสอบ
้ ู กนำ�ไปใช้
ให้แน่ ใจว่ าอุ ปกรณ์นีถ
อย่ างเหมาะสม
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าพนักงาน
ของคุ ณที่ ท�ำ งานหรื อเยี่ ยมชม
สถานที่ ปฏิ บต
ั ิ งานของ UPM
้ ตอนด้านความ
ทราบขัน
ปลอดภัยของ UPM และพวกเขา
ได้รบ
ั การฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัยเฉพาะงานและเฉพาะ
สถานที่ ปฏิ บต
ั ิ งาน เครื่ องมื อการ
อบรมด้านความปลอดภัยก่ อน
เริ่ มงานของ UPM นำ�เสนอและ
้ ฐาน
อธิ บายถึงข้อกำ�หนดพื น
้ อยู่
ด้านความปลอดภัย โดยขึน
กับงาน และต้องผ่ านหลักสู ตร
บังคับก่ อนเข้าสู่ สถานที่ ปฏิ บต
ั ิ
งานของ UPM

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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คำ�มั่ น

3

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ดู แลเอาใจใส่ ต่อผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อม
และความปลอดภ ัยของผลิ ตภ ัณฑ ์

แนวทางของ UPM

UPM ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมที่ มีการบังคับใช้และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่ มีต่ออากาศ สภาพอากาศ น้ำ� ดิ น และ
ความหลากหลายทางชี วภาพ เรามุ่ งเน้นไปที่ การลดผลกระทบ
ของเรา รวมถึงวิ ธีที่เราใช้ผืนดิ น เราวัดผลและประเมิ นภาระต่ อ
สิ่ งแวดล้อมทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงผลกระทบจากการ
ดำ�เนิ นงานของ UPM อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อขานรับต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศ
เรามุ่ งมั่ นที่ จะลดปริ มาณการปล่ อยก๊าซ CO2 และพลังงานที่ เรา
้ ลงอย่ างมากภายในปี 2030 นอกจากนี ้ เรายังมี ความมุ่ งมั่ นที่
ซื อ
จะลดปริ มาณการปล่ อยก๊าซ CO2 ที่ เกิ ดจากผลิ ตภัณฑ์ของเรา
ตลอดห่ วงโซ่ aแห่ งคุ ณค่ า ตัง้ แต่ การผลิ ตไปจนถึงการใช้งาน
และกำ�จัดทิ ง้
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หลั ักเกณฑ์์สำ�
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ซ ัพพลายเออร ์/
บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
• ลดผลกระทบเชิ งลบต่ อสิ่ ง
แวดล้อมให้เหลื อน้อยที่ สุด ไม่
ว่ าจะเป็ นผลกระทบต่ อดิ น น้ำ�
ความหลากหลายทาง ชี วภาพ
สภาพอากาศ และอากาศ

• จัดการของเสี ยตามกฎหมายที่
บังคับใช้และคำ�แนะนำ�ของผู ้
ผลิ ต

• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ า
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษท
ั ปลอดภัย
สำ�หรับการใช้งานตาม
วัตถุ ประสงค์

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ

ลด นำ�กล ับมา
ใช ใ้ หม่ รี ไซเคิ ล

• พิ จารณาและประเมิ นผลต่ อสิ่ ง
แวดล้อมในด้านต่ างๆ ของคุ ณ
และผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมที่
เกี่ ยวข้อง จัดการกับผลกระทบ
ต่ อสิ่ งแวดล้อมที่ สำ�คัญใน
สถานการณ์ปกติ และ
สถานการณ์พิเศษ
• จัดหาและร ักษาใบอนุ ญาตด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่ ก�ำ หนดสำ�หรับการ
จัดการของเสี ย อากาศ น้ำ� และ
สารเคมี รวมถึงตรวจสอบให้
แน่ ใจว่ าผู ร
้ บ
ั เหมาของคุ ณมี ใบ
อนุ ญาตที่ ก�ำ หนดด้วย
• ว ัดผลและบ ันทึกปริ มาณการ
ปล่ อยมลพิ ษและของเสี ยที่ ส่ง
ผลกระทบต่ ออากาศ ดิ น และน้ำ�
รวมทัง้ ทราบถึงปริ มาณการ
ปล่ อยก๊าซ CO2 โดยตรงของคุ ณ
ตลอดจนปริ มาณการปล่ อย
้ มา
มลพิ ษจากพลังงานที่ ซือ
• กำ�หนดเป้ าหมายเพื่ อลดการ
ปล่ อยมลพิ ษ
• กำ�หนดข ้อกำ�หนดสำ�หรับ
ซัพพลายเออร์ของคุ ณในการ
รายงานการปล่ อยก๊าซ CO2 ของ
ตน

• หากคุ ณมี การปฏิ บต
ั ิ งานภาค
สนาม (ป่าไม้ เกษตรกรรม การ
ทำ�เหมื องหาบ ฯลฯ) ให้ส่งเสริ ม
ความหลากหลายทางชี วภาพใน
้ ที่ ต่างๆ ที่ อยู่ ในความควบคุ ม
พื น
ดู แลของคุ ณ
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผลิ ตภัณฑ์
ของคุ ณเป็ นไปตามข้อกำ�หนด
ความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์
ตามกฎหมายและของ UPM
• ปฏิ บ ัติ ตามข้อจำ�กัดเกี่ ยวกับ
วัสดุ ที่ระบุ อยู่ ในกฎหมายที่
บังคับใช้และที่ UPM กำ�หนดไว้
• เก็ บร ักษาบันทึกข้อมู ลที่
สมบู รณ์เกี่ ยวกับส่ วนประกอบ
ของวัตถุ ดิบ เช่ น สารเคมี และ
สารประกอบที่ ใช้
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าวัตถุ ดิบ
ทัง้ หมดของคุ ณมาจากแหล่ งที่
ถู กกฎหมาย
• ป้ องก ันไม่ ให้สารเคมี และสาร
อันตรายอื่ นๆ รั่ วไหลเข้าสู่ สภาพ
แวดล้อมโดยการมี กระบวนการ
รองรับที่ เหมาะสม เช่ น ถาดรอง

และ/หรื อบ่ อน้ำ� และวิ ธีการ
จัดการสารเหล่ านี ้ รวมทัง้
รายงานความคลาดเคลื่ อนที่
เกี่ ยวข้องหรื อการรั่ วไหลต่ อ
UPM
้ ตอนที่
• กำ�หนดและร ักษาขัน
ช่ วยให้มน
ั่ ใจว่ าคุ ณปฏิ บต
ั ิ ตาม
ข้อผู กพันในการจัดการของเสี ย
ของคุ ณ มองหาโอกาสในการ
ลดและนำ�ของเสี ยจากการ
ทำ�งานของคุ ณหรื อจาก
ผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ นทรัพย์ของ
ลู กค้ากลับมาใช้ใหม่ อยู่ เสมอ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าของเสี ย
อันตรายได้รบ
ั การจัดการตาม
กฎหมายที่ ใช้บงั คับและคำ�
แนะนำ�ของผู ผ
้ ลิ ต
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าคุ ณใช้
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
(EMS) ที่ เหมาะสมกับการปฏิ บต
ั ิ
งานของคุ ณ UPM แนะนำ�ให้ใช้
EMS ที่ ได้รบ
ั การรับรองตาม
มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสม เช่ น ISO 14001

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM

11

คำ�มั่ น

4

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ไม่ ยินยอมให้มีการ
คอร ์ร ัปช่ น
ั และติ ด
้
สิ นบนโดยสิ นเชิ
ง

แนวทางของ UPM

หลักปฏิ บต
ั ิ ที่เป็ นแนวทาง UPM มี ความชัดเจน กล่ าว
คื อ เราไม่ ยินยอมให้มีการคอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบน
้ เชิ งไม่ ว่าในรู ปแบบใด เราไม่ เสนอหรื อติ ด
โดยสิ น
สิ นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐหรื อบุ คลากรของเอกชน
และเราไม่ เรี ยกร้องหรื อรับสิ นบน

ไม่ มีการประนี ประนอม
ไม่ มีข ้อแก ้ต ัว ไม่ มีข ้อยกเว ้น!
12

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM

ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
• ห้ามจ่ าย มอบให้ เสนอ หรื ออนุ มัติสินบนแก่ เจ้า
หน้าที่ ของรัฐหรื อแก่ บุคลากรของเอกชน ไม่ ว่าใน
กรณี ใดก็ ตามทัง้ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
• ห้ามรับ เรี ยกร้อง หรื อรับสิ นบนจากบุ คคลใดก็ ตาม
ไม่ ว่าในกรณี ใดก็ ตามทัง้ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
• ห้ามเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการคอร์รป
ั ชั่ นในรู ปแบบใด
ก็ ตามหรื อวิ ธีปฏิ บต
ั ิ ทางธุ รกิ จอื่ นๆ ที่ ไม่ เหมาะสม
หรื อผิ ดกฎหมาย เช่ น การขู่ กรรโชก การยักยอก
หรื อการฉ้อโกงไม่ ว่าในกรณี ใดก็ ตาม
้ ตอนที่ เพี ยงพอต่ อการป้ องกันการ
• คงไว้ซ่ ง
ึ ขัน
คอร์รป
ั ชั่ นและการติ ดสิ นบนในการดำ�เนิ นกิ จการ
ของตน

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
หล ักการท่ วั ไป
• ห้ามให้หรื อเสนอสิ่ งของมี ค่าใดๆ
เพื่ อโน้มน้าวการตัดสิ นใจทาง
ธุ รกิ จเพื่ อให้ ได้งานทางธุ รกิ จ
รักษาธุรกิ จหรื อเพื่ อให้ ได้รบ
ั ผล
ประโยชน์ที่ ไม่ เป็ นธรรม โดยห้าม
กระทำ�ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
เช่ น ผ่ านบุ คคลที่ สามที่ กระทำ�การ
ในนามของคุ ณ
• ห้ามขอไม่ ว่าโดยตรงหรื อโดย
อ้อมหรื อรับสิ่ งของมี ค่าใดๆ ที่ อาจ
ส่ งผลกระทบหรื อดู เหมื อนจะส่ ง
ผลกระทบต่ อความสามารถของ
คุ ณในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จด้วย
ความเป็ นธรรม
• ขอให้ทราบว่ า “สิ่ งของมี ค่า” ควร
เป็ นสิ่ งที่ เข้าใจกันได้โดยทั่ วไป และ
รวมถึงค่ าตอบแทน เงิ นกู ย
้ ืม
ส่ วนลด ความช่ วยเหลื อทางการ
เมื องหรื อการกุ ศล การให้เงิ น
ชดเชย ของกำ�นัล บัตรกำ�นัล
้ งรับรอง การเดิ น
อาหาร การเลี ย
ทาง การจ้างงาน หรื อการฝึ กงาน
โอกาสทางธุรกิ จ บริ การ หรื อผล
ประโยชน์อื่นๆ
• จำ�ไว ้ว่ าเมื่ อติ ดต่ อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กฎระเบี ยบว่ าด้วยการ
คอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบนจะมี ความ
้ และแม้แต่ ผล
เข้มงวดมากยิ่ งขึน
ประโยชน์เล็ กน้อยที่ เสนอให้หรื อ
มอบให้กบ
ั เจ้าหน้าที่ ของรัฐอาจถื อ
เป็ นการติ ดสิ นบนได้

• คำ�ว่ า “เจ้าหน้าที่ ของร ัฐ” มี
ความหมายที่ หลากหลายภาย
ใต้กฎหมายต่ อต้านคอร์รป
ั ชั่ น
้ ่ หมายรวมถึง
ต่ างๆ บ่ อยครังที
เจ้าหน้าที่ ลู กจ้าง ตัวแทน หรื อ
ผู ส
้ มัครชิ งตำ�แหน่ งใน
กระทรวงต่ างๆ บริ ษท
ั ตัวแทน
กิ จการที่ รฐ
ั เป็ นเจ้าของหรื อ
รัฐควบคุ ม เทศบาล คนของ
้ ที่ ทางศาสนา
เขตพื น
พรรคการเมื อง หรื อองค์กร
สาธารณะระหว่ างประเทศ
การคอร ์ร ัปชั่นและวิ ธีปฏิ บ ัติ ทาง
ธุรกิ จอื่ นๆ ที่ ไม่ เหมาะสมและผิ ด
กฎหมาย
• ทำ�หน้าที่ ของคุ ณในการขจัด
การคอร์รป
ั ชั่ นด้วยการระบุ
และปฏิ เสธการคอร์รป
ั ชั่ น

• วิ ธีปฏิ บ ัติ ทางธุรกิ จอื่ นๆ ที่ ไม่
เหมาะสม ครอบคลุ มถึงวิ ธีที่
ไม่ เป็ นธรรมและผิ ดจรรยา
บรรณทุ กประเภท เพื่ อให้ ได้
งานทางธุ รกิ จ รักษาธุ รกิ จ
หรื อเพื่ อให้ ได้รบ
ั ผลประโยชน์
จากธุ รกิ จของคุ ณเองหรื อ
ของผู อ
้ ื่ นอย่ างไม่ เหมาะสม
ตัวอย่ างได้แก่ การขู่ กรรโชก
การยักยอก การฉ้อโกง การ
บิ ดเบื อน และการโฆษณาเกิ น
ความจริ ง วิ ธีปฏิ บต
ั ิ เหล่ านี ้
ส่ วนใหญ่ เป็ นการกระทำ�ที่ ผิด
กฎหมายในประเทศต่ างๆ

ของกำ�นัลและการต ้อนร ับ
• ห้ามมิ ให้มีการเสนอ มอบให้
หรื อยอมร ับของกำ�นัลหรื อการ
ต้อนรับ อาหาร การเดิ นทาง
้ งรับรองที่ มากเกิ น
หรื อการเลี ย
ควร ซึ่งใช้เพื่ อให้มีอิทธิ พลโดย
ไม่ เหมาะสมต่ อการตัดสิ นใจ
ทางธุ รกิ จหรื อเพื่ อให้ ได้รบ
ั การ
ปฏิ บต
ั ิ เป็ นพิ เศษ หรื อสิ่ งใดที่
อาจก่ อให้เกิ ดลักษณะของ
ความไม่ เหมาะสม
• ของกำ�นัลหรื อการต ้อนร ับ
ต้องมี วต
ั ถุ ประสงค์ทางธุ รกิ จที่
ถู กต้องตามกฎหมาย และต้อง
เป็ นชนิ ดและมี ขนาดที่ สมเหตุ
สมผล
• เก็ บร ักษาบันทึกค่ าใช้จ่ายที่
เกี่ ยวข้องกับของกำ�นัล การ
ต้อนรับ อาหาร การเดิ นทาง
้ งรับรองทัง้ หมด
และการเลี ย
การจัดการความเสี่ ยง
• ประเมิ นและจัดทำ�เอกสาร
เป็นประจำ�เกี่ ยวกับความเสี่ ยง
ในการคอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบน
ทัง้ ภายในและภายนอกที่ มี
้ กับองค์กรของ
โอกาสเกิ ดขึน
คุ ณ
้ ตอนการป้ องกันการ
• ร ักษาขัน
คอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบน (เช่ น
นโยบาย การฝึ กอบรม และการ

สนับสนุ นให้รายงานการ
ประพฤติ ผิด) ตามสัดส่ วนความ
เสี่ ยงในการคอร์รป
ั ชั่ นและการ
ติ ดสิ นบนขององค์กรของคุ ณ
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผู บ
้ ริ หาร
ระดับสู งของคุ ณแสดงออกทัง้
ในการสื่ อสารและในทางปฏิ บต
ั ิ
ถึงความมุ่ งมั่ นอย่ างเต็ มเปี่ยมใน
การไม่ ยินยอมให้มีการ
้
คอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบนโดยสิ น
เชิ ง และผู จ
้ ด
ั การทุ กคนเป็ นผู น
้ ำ�
โดยกระทำ�เป็ นตัวอย่ าง
• ตรวจสอบให้ม่ น
ั ใจว่ าพนักงาน
ของคุ ณตระหนักถึงและยึดมั่ น
ในการไม่ ยินยอมให้มีการ
้
คอร์รป
ั ชั่ นและติ ดสิ นบนโดยสิ น
เชิ งของคุ ณผ่ านการฝึ กอบรม
และการสื่ อสาร ทำ�การตรวจ
สอบประวัติกบ
ั ซัพพลายเออร์
และบุ คคลที่ สามที่ กระทำ�การใน
นามของคุ ณ และกำ�หนดข้อ
ผู กพันตามสัญญาให้บุคคลเหล่ า
้ ต้องปฏิ บต
นัน
ั ิ ตามกฎหมายต่ อ
ต้านการคอรัปชั่ นและต่ อต้าน
การติ ดสิ นบนที่ บงั คับใช้ รวมถึง
ตรวจสอบว่ าข้อผู กพันนี ไ้ ด้รบ
ั
การปฏิ บต
ั ิ อย่ างเคร่ งครัด
้ ตอน
• ตรวจสอบและทบทวนขัน
ของคุ ณในการป้ องกันการ
คอรัปชั่ นและติ ดสิ นบน รวมทัง้
ปรับปรุ งแก้ ไขหากจำ�เป็ น

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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คำ�มั่ น

5

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

ความโปร่ งใส
ในธุรกิจ

แนวทางของ UPM

การรู จ
้ ก
ั ลู กค้า ซัพพลายเออร์และคู่ คา้ ทาง
ธุรกิ จของเรา และพัฒนาความสัมพันธ ์ทาง
ธุรกิ จกับพวกเขา จะช่ วยให้ UPM สามารถ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดำ�เนิ นธุรกิ จ สร้าง
ความปลอดภัยและความต่ อเนื่ องของธุรกิ จ
ในขณะเดี ยวกัน UPM สามารถลดความเสี่ ยงใน
การมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมทางธุรกิ จที่ ผิด
กฎหมายและการเผชิ ญการสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายต่ อชื่ อเสี ยงเนื่ องจากความสัมพันธ ์ดัง
กล่ าวได้ นี่ เป็ นเหตุ ผลว่ าทำ�ไมเราต้องเลื อกคู่
ค้าทางธุรกิ จของเราอย่ างระมัดระวังโดยใช้
หลักเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม เช่ น กำ�หนดให้คู่ คา้
ดำ�เนิ นธุรกิ จถู กต้องตามกฎหมายที่ บงั คับใช้
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หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
้ มา
• เป็ นนิ ติ บุคคลที่ ได้จด
ั ตัง้ ขึน
อย่ างเหมาะสมโดยถู กกฎหมาย
ซึ่งดำ�รงอยู่ ภายใต้กฎหมายที่
บังคับใช้

• มี สิทธิ ์ที่ จะดำ�เนิ นธุ รกิ จของตน
ทำ�ข้อตกลงกับ UPM และปฏิ บต
ั ิ
ภาระหน้าที่ ที่ ได้ก�ำ หนดไว้

• ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายต่ อต้าน
การฟอกเงิ นและมาตรการ
ลงโทษทางการค้าทุ กข้อที่
เกี่ ยวข้อง

• เปิดเผยต่ อ UPM ถึงความขัด
้
แย้งทางผลประโยชน์ที่เกิ ดขึน
้ ซึ่งเกี่ ยวข้อง
หรื ออาจเกิ ดขึน
กับกิ จกรรมของตนในฐานะ
• ทราบถึงความเสี่ ยงที่ ตนอาจพบ
ซัพพลายเออร์ของ UPM หรื อ
เจอ มี มาตรการลดความเสี่ ยงที่
คนกลางที่ เป็ นบุ คคลที่ สาม ซึ่ง
เพี ยงพอ และแจ้ง UPM ทันที
รวมถึงความสัมพันธ ์ส่ วน
หากความเสี่ ยงอาจมี ผลกระทบ
บุ คคลระหว่ างพนักงานของ
ต่ อธุ รกิ จของ UPM
ซัพพลายเออร์/คนกลางที่ เป็ น
• ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายภาษี อากร
บุ คคลที่ สามและ UPM รวมถึง
ทุ กข้อที่ เกี่ ยวข้อง และชำ�ระภาษี
ผลประโยชน์ทางการเงิ นที่
ทัง้ หมด รวมถึงการชำ�ระเงิ น
เป็ นสาระสำ�คัญที่ พนักงาน
อย่ างเป็ นทางการอื่ นๆ ตามที่
ของ UPM อาจมี ในธุ รกิ จของ
กำ�หนดไว้โดยหน่ วยงานที่ มี
ซัพพลายเออร์/คนกลางที่ เป็ น
อำ�นาจ
บุ คคลที่ สาม

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
• ดำ�เนิ นการตามข้อกำ�หนดการจด
ทะเบี ยนที่ เหมาะสมสำ�หรับ
นิ ติ บุคคลของคุ ณ
• จัดหาและร ักษาสิ ทธิ ์อนุ ญาตให้ใช้
งานและใบอนุ ญาตที่ จ�ำ เป็ น
ทัง้ หมดซึ่งจำ�เป็ นสำ�หรับการ
ดำ�เนิ นธุ รกิ จของคุ ณและการทำ�
ข้อตกลง
• จัดหาและร ักษากรมธรรม์ประกัน
ภัยที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมของ
คุ ณกับ UPM ในจำ�นวนที่ เพี ยงพอ
และยังมี ผลบังคับจากบริ ษท
ั
ประกันภัยที่ มีชื่อเสี ยง
• ทำ�การประเมิ นความเสี่ ยงอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นประจำ� เพื่ อระบุ
้ กับ
ความเสี่ ยงที่ มีโอกาสเกิ ดขึน
ธุ รกิ จของคุ ณ เช่ น ความเสี่ ยงด้าน
เศรษฐกิ จ ด้านการจัดส่ งวัตถุ ดิบ
ด้านสภาพแวดล้อม (พายุ น้ำ�ท่ วม
ฯลฯ) ด้านสังคม และด้านไซเบอร์

การเลื อกทุ ก
อย่ างก่ อให้เกิ ด
ความแตกต่ าง!

• ร ับมื อก ับความเสี่ ยงอย่ าง
สม่ ำ�เสมอและกำ�หนดมาตรการ
ควบคุ มเพื่ อจัดการความเสี่ ยงเหล่ า
้
นัน
• แจ้ง UPM หากคุ ณพบความเสี่ ยงที่
อาจมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จของ

UPM การกระทำ�ดังกล่ าวช่ วยให้
มั่ นใจว่ าเราสามารถพิ จารณา
ร่ วมกันถึงวิ ธีจด
ั การความเสี่ ยง
ในเชิ งรุ กอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพได้
• ตระหนักถึงกฎหมายภาษี ที่มี
ผลบังคับใช้กบ
ั ธุ รกิ จของคุ ณ
รวมถึงภาษี และการชำ�ระเงิ น
อย่ างเป็ นทางการอื่ นๆ ที่ ธุรกิ จ
ของคุ ณต้องปฏิ บต
ั ิ ป้ องกันการ
หลบเลี่ ยงภาษี ในการดำ�เนิ นงาน
ของคุ ณ เช่ น ด้วยการตรวจ
สอบที่ เหมาะสม
• ป้ องก ันการฟอกเงิ นในการ
ดำ�เนิ นงานของคุ ณ เช่ น โดย
ทำ�การตรวจสอบประวัติ
ทางการเงิ นและข้อมู ลอื่ นๆ ของ
คู่ คา้ ทางธุ รกิ จของคุ ณอย่ าง
เหมาะสม
• ติ ดตามและปฏิ บ ัติ ตามข้อ
จำ�กัดทางการค้าที่ มีผลบังคับ
เนื่ องจากมาตรการลงโทษ
ระหว่ างประเทศ ในทางปฏิ บต
ั ิ
ให้ตรวจสอบลู กค้าของคุ ณและ
คู่ คา้ ทางธุ รกิ จรายอื่ นๆ เช่ น
้
โดยการคัดกรองบุ คคลเหล่ านัน
โดยตรวจสอบกับรายชื่ อผู ้
ก่ อการร้ายเพื่ อหลี กเลี่ ยงการทำ�
ธุ รกรรมใดๆ กับผู ท
้ ี่ ถูกลงโทษ

ดำ�เนิ นการตรวจสอบเพิ่ มเติ ม
้ ที่ ทาง
หากจำ�เป็ น เช่ น ในบางพื น
ภู มิศาสตร์ เพื่ อระบุ และลดความ
เสี่ ยงด้านการปฏิ บต
ั ิ ตามกฎข้อ
บังคับ
ความข ัดแย ้งทางผลประโยชน์
• ความข ัดแย ้งทางผลประโยชน์
้ เมื่ อผลประโยชน์ของคุ ณ
เกิ ดขึน
ในฐานะซัพพลายเออร์ของ UPM
หรื อคนกลางที่ เป็ นบุ คคลที่ สาม
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ UPM
• ผลประโยชน์ที่ข ัดแย ้งก ันท่ วั ไปที่
เกี่ ยวข้องกับเงื่ อนไขทางการค้า
และการบริ การลู กค้าไม่ ถือว่ าเป็ น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ที่ นี ้ ยกเว้นสถานการณ์ที่การ
ตัดสิ นใจอย่ างเป็ นกลางถู กล่ อใจ
ด้วยผลประโยชน์ดงั กล่ าว
• ความข ัดแย ้งทางผลประโยชน์
้ ได้ เช่ น หากพนักงานของ
เกิ ดขึน
คุ ณมี ความสัมพันธ ์ส่ วนบุ คคลกับ
UPM หรื อพนักงานของ UPM มี
ผลประโยชน์ทางการเงิ นที่ เป็ น
สาระสำ�คัญในธุรกิ จของคุ ณ การ
้ ่ วยให้เรา
เปิดเผยเรื่ องเหล่ านี ช
แน่ ใจได้ว่าทัง้ สองฝ่ายมี การ
ตัดสิ นใจที่ เป็ นกลาง

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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คำ�มั่ น

6

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

การปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย
ด ้านการแข่ งข ันทางการค ้า

แนวทางของ UPM

ใน UPM การดำ�เนิ นงานของเราต้องเป็ นไปตาม
กฎหมายว่ าด้วยการแข่ งขันทางการค้าที่ บงั คับใช้
ทัง้ หมดตลอดเวลา การปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายว่ าด้วย
การแข่ งขันทางการค้าจะป้ องกันไม่ ให้เราทำ�ข้อ
ตกลงหรื อดำ�เนิ นวิ ธีปฏิ บต
ั ิ อื่นๆ ที่ เป็ นการจำ�กัด
การแข่ งขันทางการค้า เราจะไม่ พูดคุ ยหรื อให้
ข้อมู ลที่ เป็ นความลับแก่ คู่ แข่ ง
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หลั ักเกณฑ์์สำ�
ำ หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่�สามของ UPM

ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
• ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายการแข่ งขันทางการค้าที่
เกี่ ยวข้องทุ กข้อ และไม่ ลงนามหรื อเข้าไปมี ส่วน
ร่ วมในข้อตกลง แนวทางปฏิ บต
ั ิ ทางการค้า หรื อ
การประชุ มที่ หา้ มมิ ให้เกิ ดการแข่ งขันกับลู กค้า
ตัวแทนจำ�หน่ าย ซัพพลายเออร์ หรื อคู่ คา้ ทาง
ธุ รกิ จอื่ นๆ หรื อมี ส่วนเกี่ ยวข้องในแนวทาง
ปฏิ บต
ั ิ ที่ต่อต้านการแข่ งขัน

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ความสำ�เร็จของ
้
ธุรกิจสร ้างขึน
จากการปฏิ บ ัติ
ตามข ้อกำ�หนด

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดี
สำ�หร ับคุ ณ
• ห้ามเข ้าไปมี ส่วนร่ วมในการกำ�หนด
ราคาร่ วมกัน การจัดสรรตลาดและ
ลู กค้า การสมยอมในการเสนอราคา
(การฮัว้ ประมู ล) การคว่ �ำ บาตรหรื อ
จำ�กัดการผลิ ตร่ วมกับคู่ แข่ ง
• ห้ามหารื อหรื อแลกเปลี่ ยนข้อมู ลที่ มี
ความละเอี ยดอ่ อนกับคู่ แข่ งโดย
เป็ นการละเมิ ดกฎหมายว่ าด้วยการ
แข่ งขันทางการค้า
• การติ ดต่ อหรื อข ้อตกลงทางการค ้า
ใดๆ กับคู่ แข่ ง รวมถึงการเข้าร่ วมใน
สมาคมการค้าและสมาคมวิ ชาชี พต้อง
เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้วยการ
แข่ งขันทางการค้า
• ขอให้ทราบว่ าเงื่ อนไขสัญญาบาง
อย่ าง เช่ น ข้อจำ�กัดการขายต่ อ การ
กำ�หนดราคาขายต่ อ และข้อตกลง
การให้สิทธิ ์แต่ เพี ยงผู เ้ ดี ยว อาจจำ�เป็ น
ต้องมี การตรวจสอบทางกฎหมาย
• หากคุ ณมี อ�
ำ นาจเหนื อตลาด คุ ณ
ต้องไม่ ใช้อ�
ำ นาจเหนื อตลาดในทางที่ มิ
ชอบ

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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คำ�มั่ น

7

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ปกป้ องสิ นทร ัพย ์
และข ้อมู ล

แนวทางของ UPM

พนักงานของ UPM มี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบในการจัดการ
สิ นทรัพย์ของ UPM และของคู่ คา้ ทางธุรกิ จของเรา เช่ น
เครื่ องจักร อุ ปกรณ์ วัตถุ ดิบ ยานพาหนะ อุ ปกรณ์ ไอที และ
อุ ปกรณ์พกพา รวมถึงเงิ นทุ นอย่ างระมัดระวัง และป้ องกัน
ไม่ ให้เกิ ดความเสี ยหาย การสู ญหาย การโจรกรรม และ
การนำ�ไปใช้ในทางที่ ผิด เราจัดการกับข้อมู ลที่ เป็ นความลับ
และข้อมู ลส่ วนบุ คคลอย่ างระมัดระวังและปกป้ องบริ ษท
ั
่
จากความเสี ยงด้านไซเบอร์
ในฐานะบริ ษท
ั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผย
ข้อมู ลทัง้ หมดของ UPM ต่ อสาธารณะ จะต้องทำ�โดยเป็ น
ไปตามกฎหมายที่ บงั คับใช้และกฎระเบี ยบของ
ตลาดหลักทรัพย์
18
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ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
•
•

จัดการสิ นทรัพย์ของ UPM ด้วยความระมัดระวัง

ปกป้ องข้อมู ลที่ เป็ นความลับของ UPM เพื่ อป้ องกันการเข้าใช้
โดยไม่ ได้รบ
ั อนุ ญาตหรื อการเปิดเผยข้อมู ล

•

จัดการข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามกฎหมายที่ บงั คับใช้

•

อย่ าเผยแพร่ ประกาศ ข่ าวประชาสัมพันธ ์ หรื อข้อมู ลสำ�หรับ
เปิดเผยต่ อสาธารณะอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับ UPM โดยไม่ ได้รบ
ั การ
อนุ มัติจาก UPM

•

เคารพสิ ทธิ ์ในทรัพย์สินทางปั ญญาของ UPM และผู อ
้ ื่ น

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
• ห้ามใช้สินทรัพย์ของ UPM รวม
ถึงข้อมู ลเพื่ อวัตถุ ประสงค์อื่ น
นอกเหนื อจากวัตถุ ประสงค์ที่
คุ ณได้รบ
ั มอบหมายความรับ
ผิ ดชอบ
• ใช ้มาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อ
ปกป้ องความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมู ล รวมถึง
ความลับทางการค้าของ UPM
เช่ น โดยใช้ขอ
้ ตกลงการห้าม
เปิดเผยข้อมู ลที่ เหมาะสมและ
ระบบการป้ องกันอื่ นๆ ตลอด
จนการจำ�กัดการเข้าถึงข้อมู ล
เฉพาะแก่ บุคคลที่ จ�ำ เป็ นต้องใช้
้ ตาม
ข้อมู ลที่ เป็ นความลับนัน
วัตถุ ประสงค์ที่ระบุ ไว้ในการให้
ข้อมู ลที่ เป็ นความลับ

• ห้ามปรึกษาเกี่ ยวกับหัวข้อที่
เป็ นความลับในที่ สาธารณะหรื อ
บนสื่ อสังคมออนไลน์ หรื อกับ
ญาติ หรื อเพื่ อน

• จัดการและร ักษาข้อมู ลส่ วน
บุ คคลใดๆ โดยปฏิ บต
ั ิ ตาม
กฎหมายที่ บงั คับใช้กบ
ั ธุ รกิ จ
ของคุ ณ

• ใช้เครื่ องมื อไอที ที่เหมาะสมและ
ปฏิ บต
ั ิ ตามนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยข้อมู ลไอที เพื่ อ
ปกป้ องข้อมู ลจากความเสี่ ยง
ด้านไซเบอร์

• ปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญา
ของ UPM เช่ น นวัตกรรม สิ ทธิ
บัตร เครื่ องหมายการค้า และ
ชื่ อโดเมน โดยจัดให้มีการ
คุ ม
้ ครองทางกฎหมายหรื อการ
เก็ บรักษาความลับอย่ างเพี ยง
พอ

• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าพนักงาน
และคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของคุ ณ
ทราบและยึดมั่ นในข้อกำ�หนด
ของคุ ณเกี่ ยวกับการเก็ บรักษา
ความลับและการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์โดยการ
ฝึ กอบรมและการสื่ อสาร

• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าผลิ ตภัณฑ์
และบริ การของคุ ณไม่ ละเมิ ด
สิ ทธิ ์ในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของบุ คคลที่ สามใดๆ

ป้ องก ัน ปกป้ อง
และให้ความใส่ ใจ
หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ
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แจ้งความก ังวลของคุ ณ

จัดหาอย่ างมี ความร ับผิ ดชอบ

แนวทางของ UPM

UPM ต้องการระบุ และจัดการความเสี่ ยงเกี่ ยวกับคู่ คา้ ทางธุ รกิ จ
ก่ อนที่ จะเริ่ มสร้างความสัมพันธ ์ทางธุรกิ จกับพวกเขา นอกจากนี ้
เรายังต้องตรวจสอบคู่ คา้ ทางธุรกิ จของเราตลอดระยะเวลาที่
ดำ�เนิ นธุรกิ จด้วย UPM ยึดมั่ นในวิ ธีการจัดหาอย่ างมี ความรับผิ ด
ชอบ และคาดหวังให้คู่ คา้ ทางธุรกิ จปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายที่ ใช้
บังคับ และยึดถื อวิ ธีการปฏิ บต
ั ิ ตามที่ ก�ำ หนดไว้ในหลักจริ ยธรรม
ของ UPM ในหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สาม
เราได้ก�ำ หนดข้อกำ�หนดสำ�หรับซัพพลายเออร์ของเราและ
คนกลางที่ เป็ นบุ คคลที่ สาม และเราคาดหวังให้พวกเขาปฏิ บต
ั ิ
้ ายในห่ วงโซ่ อุปทานของตน
ตามข้อกำ�หนดเหล่ านี ภ
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ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
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ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
• ทำ�ความรู จ
้ ก
ั และเลื อกคู่ คา้ ทางธุ รกิ จอย่ าง
ละเอี ยดรอบคอบเพื่ อระบุ และลดความเสี่ ยง
ของการเข้าไปมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางธุ รกิ จ
ที่ ผิดกฎหมาย หรื อละเมิ ดข้อกำ�หนดใดๆ ของ
หลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่
สามนี ้
• ส่ งเสริ มให้แต่ ละฝ่ายในห่ วงโซ่ อุปทานของตน
ปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดที่ ระบุ ไว้ในหลักเกณฑ์
้ รื อ
สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามนี ห
มาตรฐานที่ เที ยบเท่ ากัน
• เก็ บรักษาข้อมู ลบันทึกที่ สมบู รณ์และถู กต้อง
ของการทำ�ธุ รกรรมทางธุ รกิ จทัง้ หมด

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

คุ ณรู ้จักคู่ ค ้าทาง
ธุรกิจของคุ ณหรื อไม่

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
• แสดงออกอย่ างเปิดเผยถึง
ความมุ่ งมั่ นของคุ ณต่ อความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตทางธุรกิ จ

และความเสี่ ยงด้านการปฏิ บต
ั ิ
ตามกฎข้อบังคับอื่ นๆ ซึ่ง
สามารถทำ�ได้ เช่ น โดยทำ�การ
ตรวจสอบประวัติก่อนที่ จะเริ่ ม
สร้างความสัมพันธ ์ทางธุ รกิ จ
และโดยการตรวจสอบระหว่ าง
ดำ�เนิ นธุ รกิ จด้วย

• กำ�หนดข้อกำ�หนดสำ�หรับคู่ คา้
ทางธุรกิ จของคุ ณและสื่ อสาร
้ ย่ างโปร่ งใส
ข้อกำ�หนดเหล่ านี อ
้ ะต้องครอบคลุ ม
ข้อกำ�หนดนี จ
ขอบเขตของหลักเกณฑ์สำ�หรับ
ซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สาม
้ ว้ ย
นี ด

• ค ัดกรองคู่ คา้ ทางธุรกิ จของคุ ณ
โดยตรวจสอบกับรายชื่ อผู ้
ก่ อการร้าย

• ประเมิ นความเสี่ ยงของคู่ คา้
ทางธุรกิ จของคุ ณในแง่ ของ
พนักงานและสิ ทธิ มนุ ษยชน
การต่ อต้านการติ ดสิ นบนและ
การต่ อต้านการคอร์รป
ั ชั่ น
คุ ณภาพวัสดุ หรื อบริ การ การ
ปล่ อยมลพิ ษทางสิ่ งแวดล้อม

• ทำ�การตรวจสอบสิ นเชื่ อและ
ข้อมู ลทางการเงิ นภายในห่ วงโซ่
อุ ปทานของคุ ณอย่ างสม่ ำ�เสมอ
ใส่ ใจกับสัญญาณเตื อนภัย
ต่ างๆ เช่ น โครงสร้างการจ่ าย
เงิ นที่ ซบ
ั ซ้อนและผิ ดปกติ การ
จ่ ายเงิ นหลายรายการจากหลาย

ฝ่าย และคำ�ขอเพื่ อให้จ่ายเงิ นไป
ยังบัญชี หรื อบุ คคลที่ สามที่ ไม่
เกี่ ยวข้อง
• กำ�หนดเป้ าหมายสำ�หรับ
ประสิ ทธิ ภาพการทำ�งานของ
ซัพพลายเออร์ที่สำ�คัญและมี
ความเสี่ ยงสู งของคุ ณ เช่ น ผลก
ระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ติ ดตามตรวจสอบความคื บหน้า
• สนับสนุ นคู่ คา้ ทางธุ รกิ จของ
คุ ณโดยตรงในการปรับปรุ งวิ ธี
ปฏิ บต
ั ิ ทางธุ รกิ จที่ มีความรับผิ ด
ชอบของพวกเขาอย่ างต่ อเนื่ อง
• ตรวจสอบการปฏิ บต
ั ิ ตามข้อ
กำ�หนดที่ ก�ำ หนดไว้สำ�หรับคู่ คา้
ทางธุ รกิ จของคุ ณและสงวน

สิ ทธิ ์ในการตรวจสอบ ดำ�เนิ น
การตรวจสอบตามความเสี่ ยง
โดยการติ ดตามผลและสรุ ป
การดำ�เนิ นการแก้ ไข
• ดำ�เนิ นมาตรการที่ เหมาะสม
หากคุ ณพบการประพฤติ ผิด
ใดๆ
• แสดงให้เห็ นถึงการปฏิ บต
ั ิ
ตามกฎหมายในการทำ�
ธุ รกรรมทางธุ รกิ จของคุ ณโดย
การเก็ บบันทึกธุ รกรรมทาง
ธุ รกิ จทัง้ หมดไว้ ซึ่งหน่ วยงานที่
มี อ�
ำ นาจหน้าที่ อาจร้องขอ เช่ น
ในการสอบสวนตามกฎหมาย
การต่ อต้านการฟอกเงิ นหรื อ
การต่ อต้านการคอรัปชั่ น

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM

21

คำ�มั่ น

9

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

เข ้าไปมี ส่วนร่ วมก ับ
ผู ้ถื อผลประโยชน์
ร่ วมและส ังคม

แนวทางของ UPM

UPM มี เป้ าหมายที่ จะทำ�ความเข้าใจความคาดหวังที่ เฉพาะ
เจาะจงของผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม และมี ส่วนในการสนทนากับผู ้
ถื อผลประโยชน์ร่วมต่ างๆ เพื่ อหารื อเกี่ ยวกับเป้ าหมายของ UPM
ตลอดจนหลักในการปฏิ บต
ั ิ งาน และความท้าทายที่ ก�ำ ลังเผชิ ญ
เราเคารพสิ ทธิ ์ในการแสดงความคิ ดเห็ นที่ แตกต่ างกัน เพราะเรา
ต้องการส่ งเสริ มการสนทนาร่ วมกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมและ
สังคมของเรา เรามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ นของเรา
ผ่ านโครงการและการริ เริ่ มในลักษณะต่ างๆ
ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:
• ติ ดต่ อสื่ อสารกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมอย่ าง
เปิดเผยโปร่ งใส และส่ งเสริ มให้เกิ ดการพู ดคุ ย
แลกเปลี่ ยนกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม
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ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

การสนทนาก ับผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมเริ่ มต ้น
้ ้วยความเชื่ อใจ
ขึนด

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
• ระบุผูถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมของคุ ณและความ
คาดหวังของพวกเขา รวมทัง้ รับฟั งความคิ ด
เห็ นของพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าคุ ณมี
ระบบที่ ครอบคลุ มเพี ยงพอสำ�หรับการจัด
ทำ�เอกสารการร้องเรี ยนที่ เป็ นไปได้และใช้
้ อย่ างต่ อเนื่ อง
ระบบเหล่ านัน
• มี ส่วนร่ วมกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมราย
ต่ างๆ และเปิดกว้างในการพู ดคุ ยแลก
เปลี่ ยน
• ให้ขอ
้ มู ลที่ โปร่ งใสและยึดตามข้อเท็ จจริ ง
เกี่ ยวกับผลกระทบและประสิ ทธิ ภาพของ
คุ ณแก่ ผูถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมและสังคมใน
ท้องถิ่ นของคุ ณ
• หากมี การเปลี่ ยนแปลงในการดำ�เนิ นธุ รกิ จ
้
ของคุ ณ ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมที่ เพิ่ มขึน
หรื อการเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ ที่ อาจส่ งผลกระ
ทบอย่ างมากต่ อความเป็ นอยู่ ที่ดีของผู ถ
้ ือ
ผลประโยชน์ร่วมของคุ ณ ให้เข้าไปมี ส่วน
ร่ วมกับผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วมโดยตรงและ
แจ้งให้พวกเขาทราบว่ าคุ ณได้ด�ำ เนิ นการ
อย่ างไรไปบ้างแล้ว ตัวอย่ างสถานการณ์ดงั
กล่ าวอาจได้แก่ การรั่ วไหลหรื อการหกล้น
้ หรื อการขยายการผลิ ต
กลิ่ นที่ รุนแรงขึน
• สร ้างช่ องทางสำ�หรับการแสดงความคิ ดเห็ น
ของชุ มชนและผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม
หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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คำ�มั่ น

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ซ ัพพลายเออร ์/บุ คคลที่ สามของ UPM จะต ้อง:

10

การปฏิ บ ัติ ตามข ้อกำ�หนด
คื อหน ้าที่ ของเราทุ กคน

แนวทางของ UPM

ใน UPM ทุ กคนมี หน้าที่ รบ
ั ผิ ดชอบในการรักษา
มาตรฐานด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ตและจริ ยธรรม
ของเรา เราส่ งเสริ มวัฒนธรรมการกล้าที่ จะพู ด
ออกมา ซึ่งพนักงานมี โอกาสและได้รบ
ั การ
สนับสนุ นให้พูดถึงข้อกังวลของตน
พนักงานทุ กคนต้องรายงานการกระทำ�ที่ สงสัย
หรื อเห็ นว่ าเป็ นการประพฤติ ผิดโดยทันที เราจะ
ไม่ ยอมให้มีการตอบโต้ต่อบุ คคลที่ มีความสุ จริ ตใจ
ในการรายงานการกระทำ�ที่ สงสัยว่ าเป็ นการ
ประพฤติ ผิด
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• อนุ ญาตให้ UPM ตรวจสอบการปฏิ บต
ั ิ ตาม
หลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคลที่
สามนี ้ ผ่ านการพู ดคุ ยสนทนา และผ่ านการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ ปฏิ บต
ั ิ งาน หาก UPM
พิ จารณาแล้วว่ าจำ�เป็ น โดยจะมี การแจ้งให้
ทราบอย่ างสมเหตุ สมผลสำ�หรับการตรวจ
สอบที่ ด�ำ เนิ นการโดยบุ คลากรภายในหรื อ
ภายนอก UPM
• ตอบแบบสำ�รวจของ UPM ตามความเป็ นจริ ง
ในเวลาที่ เหมาะสม
• เข้าใจว่ า UPM จะพิ จารณาว่ าการละเมิ ด
กฎหมายหรื อหลักเกณฑ์สำ�หรับซัพพลายเอ
อร์และบุ คคลที่ สามนี ้ หรื อความล้มเหลวที่ จะ
ดำ�เนิ นการแก้ ไข เป็ นการละเมิ ดสัญญาและ
อาจให้สิทธิ ์แก่ UPM ในการยุ ติความสัมพันธ ์
ทางธุ รกิ จกับซัพพลายเออร์หรื อบุ คคลที่ สา
้ ๆ
มนัน

• จัดหาเครื่ องมื อให้แก่ พนักงานในการรายงาน
ข้อกังวลเกี่ ยวกับการประพฤติ ผิด หรื อเสนอ
แนะการปรับปรุ งหรื อให้ค�ำ ติ ชมทั่ วไปโดยไม่
เปิดเผยชื่ อ
• รายงานการละเมิ ดหลักเกณฑ์สำ�หรับ
้ ี่ สงสัยว่ า
ซัพพลายเออร์และบุ คคลที่ สามนี ท
้ หรื อสังเกตเห็ น ซึ่งอาจส่ งผลกระทบ
เกิ ดขึน
ต่ อความสัมพันธ ์ทางธุ รกิ จหรื อ UPM แก่ ผู ้
ติ ดต่ อของ UPM ของตนในทันที

คำ�มน
ั่

บุ คลากรและการ
ดำ�เนิ นการ

คุ ณธรรมทางธุรกิ จ

ห่ วงโซ่ อุปทานและผู ้ถื อผล
ประโยชน์ร่วมอื่ นๆ

แจ้งความก ังวลของคุ ณ

ต ัวอย่ างและหล ักปฏิ บ ัติ ที่ดีส�
ำ หร ับคุ ณ
• อนุ ญาตให้ UPM ดำ�เนิ นการตรวจ
สอบ ณ สถานที่ ปฏิ บต
ั ิ งานตาม
เรื่ องที่ ได้รบ
ั แจ้งเป็ นรายกรณี เพื่ อ
ยื นยันความโปร่ งใสและการ
ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎข้อบังคับ การ
ตรวจสอบดังกล่ าวเป็ นประโยชน์
ต่ อทุ กฝ่าย กล่ าวคื อ UPM
สามารถมั่ นใจได้ว่าคู่ คา้ ทางธุ รกิ จ
ของตนปฏิ บต
ั ิ ตามหลักเกณฑ์
สำ�หรับซัพพลายเออร์และบุ คคล
ที่ สาม และคู่ คา้ ทางธุ รกิ จได้รบ
ั
ความคิ ดเห็ นและโอกาสในการ
พัฒนาการดำ�เนิ นงานของตน

• มี ระบบต่ างๆ ที่ ช่วยในการจัด
ทำ�รายงานที่ มีรายละเอี ยด
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งใน
เรื่ องของใบอนุ ญาตด้านสิ่ ง
แวดล้อมและการปล่ อยมลพิ ษ
ทางสิ่ งแวดล้อม ข้อสอบถามที่
เกี่ ยวกับทรัพยากรบุ คคล และ
การดำ�เนิ นการด้านการต่ อต้าน
การติ ดสิ นบนของคุ ณ
• มีช่องทางที่ เข้าถึงได้ง่ายและ
เชื่ อถื อได้สำ�หรับพนักงานของ
คุ ณและผู ถ
้ ื อผลประโยชน์ร่วม

ภายนอก ซึ่งพวกเขาสามารถ
รายงานการประพฤติ ผิดและสิ่ ง
ที่ สงั เกตเห็ นต่ างๆ เช่ น เกี่ ยวกับ
ความปลอดภัยหรื อสิ ทธิ มนุ ษย
ชน หรื อจะแบ่ งปั นความคิ ดใน
การพัฒนาของตนก็ ได้
พนักงานของคุ ณเป็ นกลุ่ มผู ม
้ ี
ความสามารถพิ เศษขนาดใหญ่
ที่ สามารถสร้างสรรค์แนวคิ ดที่
ยอดเยี่ ยมได้
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าคุ ณมี
กระบวนการในการจัดการความ
คิ ดเห็ นที่ คุณได้รบ
ั และพนักงาน
ของคุ ณคุ น
้ เคยกับกระบวนการ
นี ้
• แสดงออกอย่ างชัดเจนว่ าคุ ณ
จะไม่ ยอมให้มีการตอบโต้ต่อ
บุ คคลที่ มีความสุ จริ ตใจในการ
รายงานการกระทำ�ที่ สงสัยว่ า
เป็ นการประพฤติ ผิด หรื อมี ส่วน
ร่ วมในการตรวจสอบเพื่ อแก้ ไข
การกระทำ�ที่ สงสัยว่ าเป็ นการ
ประพฤติ ผิด ตัวอย่ างของการ

ตอบโต้ ได้แก่ การถอดจาก
ตำ�แหน่ ง การไล่ ออก การ
ปฏิ เสธการเลื่ อนตำ�แหน่ ง การ
้ เงิ นเดื อน และการข่ มขู่
ลดขัน
การกลั่ นแกล้งหรื อการคุ กคาม
ไม่ ว่าในรู ปแบบใดก็ ตาม
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าคุ ณ
สอบสวนข้อกล่ าวหาเรื่ องการ
ประพฤติ ผิดที่ ได้รบ
ั รายงาน
โดยทันที ดำ�เนิ นการแก้ ไขใน
ส่ วนที่ พบการประพฤติ ผิด และ
สื่ อสารวิ ธีแก้ ไขกับทุ กฝ่ายที่
เกี่ ยวข้อง
• คุ ณสามารถรายงานการกระ
ทำ�ที่ สงสัยหรื อเห็ นว่ าเป็ นการ
ประพฤติ ผิดที่ เกี่ ยวกับพนักงาน
ของ UPM หรื อหลักเกณฑ์
สำ�หรับซัพพลายเออร์และ
บุ คคลที่ สามนี ไ้ ปยังผู ต
้ ิ ดต่ อของ
คุ ณที่ UPM โดยตรงหรื อใช้ช่อง
ทางการรายงานการประพฤติ
ผิ ดของ UPM โดยไม่ เปิดเผยชื่ อ
ได้

การปิดปากเงี ยบไม่ ใช่
ทางเลื อก ทำ�สิ่ งที่ ถูกต ้อง!
หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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รายงานการประพฤติ ผิด
รายงานการประพฤติ ผิดแบบไม่ เปิด
เผยชื่ อ รวมถึงที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงาน
ของ UPM สามารถทำ�ได้ผ่านทาง:
UPM-Kymmene Corporation
Head of Internal Audit/Complaint
P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finland
reportmisconduct@upm.com
upm.com/reportmisconduct
UPM จะตรวจสอบรายงานการประพฤติ
ผิ ดอย่ างถี่ ถว้ น และจะเก็ บไว้เป็ นความ
ลับอย่ างเข้มงวดที่ สุดเท่ าที่ จะเป็ นไปได้

หลั ักเกณฑ์์สำำ�หรั ับซััพพลายเออร์ ์และบุุ คคลที่่� สามของ UPM
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