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คํานําจาก Alan Jope
ยินดีต้อนรับสู่เอกสารที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดที่เรามีอยู่ท่ี Unilever – หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุรกิจของเรา
เมื่อผมนึกถึงเวลาของตนเองใน Unilever และหาเหตุผล
ว่าทําไมผมจึงอยู่ท่ีน่ีมานานกว่า 30 ปี ผมได้คําตอบเป็น
เหตุผลที่สําคัญสองข้อคือ: ความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร์และค่านิยมของธุรกิจ ค่านิยมที่ทําให้เรามี
สัญชาตญาณในการทําสิ่งที่ถูกต้องและปฏิบัติต่อผู้อ่ ืนด้วย
ความเคารพ
การมีค่านิยมที่เข้มแข็งที่ให้ความเคารพผู้คน สังคม และ
โลกเป็นหัวใจสําคัญของ Unilever อยู่เสมอและจะยังคงมี
ความสําคัญต่อการสร้างบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมายใน
อนาคต ใบอนุญาตของเราในการดําเนินงานและ
ความสามารถในการแข่งขันที่ประสบความสําเร็จนั้น
ขึ้นอยู่กับเราทุกคนที่ดําเนินชีวิตตามค่านิยมเหล่านี้ ไม่เว้น
แต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าในโลกที่ผันผวนและไม่แน่นอนนี้ เรา
ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายในการปฏิบัติตาม
ค่านิยมดังกล่าวนี่เป็นความท้าทาย แต่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวหลาย
ประเทศที่เราดําเนินธุรกิจอยู่มีดัชนีทุจริตคอร์รัปชันโลก
อยู่ในอันดับที่ไม่ดีนักโลกแห่งดิจิตอลนําเสนอข้อควร
พิจารณาใหม่ ๆ ในการจัดการกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลและไซเบอร์ รวมทั้งวิธีการที่บริษัทและแบ
รนด์ของเรา ‘ปรากฏตัว’ ในโลกโซเชียลมีเดียที่เชื่อมต่อ
เข้าด้วยกัน ซึ่งนับวันยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เคย
เป็นมายิ่งกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และ
ความเร็วที่มากขึ้นในการดําเนินการกับสิ่งต่าง ๆ นั้น มัก
เพิ่มความท้าทายให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจเป็นคู่มือในการนําค่านิยม
ของเราไปใช้ในทางปฏิบัติซ่ึงจะกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องอยู่
เสมอ โดยจัดทํากรอบของสิ่งที่ “จะต้องทํา” และ
“จะต้องไม่ทํา” ในแบบที่เรียบง่ายและเป็นเอกสารที่ไม่
เพียงแต่ช่วยปกป้อง Unilever และเราทุกคน แต่จะช่วย
สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อชีวิตของผู้คนนับ
ล้านทั่วทั้งห่วงโซ่ค่านิยมของเรา
จุดแข็งของ Unilever ส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากค่านิยม
ร่วมกันระหว่างผู้คนของเราการประพฤติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์น้ันถือเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราขอขอบคุณสําหรับ
ความขยันหมั่นเพียรของคุณและความช่วยเหลือในการ
สร้างโลกที่ยุติธรรมและมีหลักการมากขึ้นในขณะที่เรา
ทํางานเพื่อส่งมอบวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นผู้นําระดับ
โลกในธุรกิจที่ย่ังยืน
โปรดอ่านหลักปฏิบัติของเราซํ้า ๆ
นี่เป็นเรื่องที่สําคัญ
ขอขอบคุณ Alan
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หลักเกณฑ์การดําเนินธุ รกิจ (1 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

คํานํา

ที่ Unilever เราเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างมีความ
รับผิดชอบและยั่งยืน
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจของเรากําหนดสิ่งที่
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์น้ีสร้าง
ค่านิยมให้กับเรา และให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่
คาดหวังจากผู้คนของเรา
ด้วยการดําเนินชีวิตตามหลักปฏิบัติของเรา เราจะนํา
ค่านิยมและเป้าหมายมาสูก
่ ารปฏิบัติจริงในทุกๆ วัน
และในทุกๆ สิ่งที่เราทํา

มาตรฐานการปฏิบต
ั ิ

เราดําเนินงานด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์และเปิด
กว้าง และเคารพในสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์
ของพนักงาน
ในทํานองเดียวกัน เราจะเคารพผลประโยชน์อัน
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ท่ีเรามีความสัมพันธ์ด้วย
เรามุง่ มั่นที่จะให้ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ทั้งหมดของเราเพื่อให้ม่น
ั ใจว่าผู้มีสว
่ นได้เสียได้รับ
ความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทํา

พนักงาน

ผูบ
้ ริโภค

Unilever มุง่ มั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมการทํางาน
ที่สง่ เสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสที่เท่าเทียม รวมถึงผู้
พิการ เราเชื่อมั่นในสถานที่ทํางานที่ให้ความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือก
ปฏิบัติ เราสนับสนุนความเป็นอยูท
่ ่ีดีท้ังทางร่างกาย
และจิตใจของพนักงาน เพื่อให้ม่น
ั ใจได้ถึงสภาวะการ
ทํางานที่ปลอดภัย
เราจะรับสมัคร ว่าจ้าง และส่งเสริมพนักงานบน
พื้นฐานของคุณสมบัติและความสามารถที่จําเป็น
สําหรับการทํางาน
เราจะให้ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ตรงกับหรือ
สูงกว่ามาตรฐานขั้นตํ่าทางกฎหมายและสอดคล้อง
กับมาตรฐานอุตสาหกรรมในตลาดที่เราดําเนินธุรกิจ
เรามุง่ มั่นที่จะให้ค่าครองชีพแก่พนักงานเพื่อให้ม่น
ั ใจ
ว่าพวกเขาสามารถตอบสนองต่อความต้องการใน
ชีวิตประจําวันของตนเองได้

Unilever มุง่ มั่นที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ภายใต้แบรนด์ท่ีมงุ่ เน้นเรื่องคุณค่าอย่างสมํ่าเสมอ
ทั้งในด้านราคาและคุณภาพและความปลอดภัย
สําหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์และ
บริการจะมีการติดป้าย โฆษณา และสื่อสารอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

ผูถ
้ ือหุน
้
Unilever จะดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล เราจะ
ให้ข้อมูลอย่างทันท่วงที สมํ่าเสมอ และเชื่อถือได้
เกี่ยวกับกิจกรรม โครงสร้าง สถานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของเรากับผู้ถือหุ้นทั้งหมด

พันธมิตรธุ รกิจ
Unilever มุง่ มั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป็น
ประโยชน์รว
่ มกันกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และ
พันธมิตรธุรกิจของเรา ในการติดต่อธุรกิจของเรา
เราคาดหวังให้พันธมิตรของเรายึดมั่นในหลักการ
ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการของเรา ซึ่ง
หมายถึงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
บุคคลที่สามและความมุง่ มั่นที่จะทํางานร่วมกันกับ
เราเพื่อจัดการกับปัญหาที่สง่ ผลเสียต่อสังคมและ
โลกใบนี้ เราจะทํางานร่วมกับพันธมิตรเหล่านี้ใน
การยกระดับมาตรฐานเพื่อให้พนักงานของ
พันธมิตรได้รับค่าครองชีพและไม่อยูภ
่ ายใต้การ
บังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ หรือการใช้แรงงาน
เด็ก

เราจะไม่ใช้รูปแบบใด ๆ ของการบังคับใช้แรงงาน
การค้ามนุษย์ หรือการใช้แรงงานเด็ก
เราเคารพศักดิ์ศรีของบุคคลและสิทธิของพนักงานใน
การมีอิสรภาพที่จะสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง
เราจะคงไว้ซ่งึ การสื่อสารที่ดีกับพนักงานผ่าน
สารสนเทศของบริษัทและขั้นตอนการให้คําปรึกษา

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย
บริษัทและพนักงาน Unilever จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เราดําเนิน
ธุรกิจ

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

เราจะจัดให้มีข้น
ั ตอนที่โปร่งใส ยุติธรรม และเป็น
ความลับสําหรับพนักงานและบุคคลที่สามที่ต้องการ
แจ้งข้อกังวล เราจะไม่ตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสหรือ
พนักงานที่แจ้งปัญหาให้เราทราบ
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หลักเกณฑ์การดําเนินธุ รกิจ (2 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

การปฏิบัติตาม – การ
ตรวจสอบ – การรายงาน

การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
สําคัญในความสําเร็จทางธุรกิจของเรา
คณะกรรมการ Unilever มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนําหลักการเหล่านี้ไปใช้ใน
Unilever

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการหลักการเหล่านี้และได้รบ
ั การสนับสนุนในเรื่อง
นี้จาก Global Code and Policy Committee
(คณะกรรมการนโยบายและหลักปฏิบัติระดับโลก) ซึ่งมี
ประธานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
ความรับผิดชอบแบบวันต่อวันได้รบ
ั การมอบหมายให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงของภูมิภาค แผนก หน่วยงานและบริษัท
ที่ดําเนินงาน บุคคลเหล่านี้มห
ี น้าที่รับผิดชอบในการนํา
หลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
Business Integrity Committees (คณะกรรมการด้าน
ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ) ในท้องถิ่น
การปฏิบัติตามจะได้รับการรับรองและตรวจสอบในแต่ละ
ปี การปฏิบัติตามจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก Corporate Responsibility
Committee (คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบของ
องค์กร) และสําหรับปัญหาทางด้านการเงินและการบัญชี
จะได้รับการตรวจสอบโดย Audit Committee
(คณะกรรมการตรวจสอบ)
การละเมิดหลักปฏิบัติใด ๆ จะต้องได้รับการรายงาน
คณะกรรมการ Unilever จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ฝ่าย
บริหารสําหรับการสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ ที่สง่ ผลมา
จากการยึดมั่นในหลักการเหล่านี้และนโยบายที่จําเป็น
อื่นๆ อีกทั้งยังมีการเตรียมการสําหรับพนักงานเพื่อให้
สามารถรายงานได้อย่างมั่นใจและไม่มีพนักงานคนใด
ต้องทนทุกข์ทรมานจากการละเมิดดังกล่าว

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

การมีส่วนร่วมในชุมชน

กิจกรรมสาธารณะ

นวัตกรรม

Unilever จะร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ ทั้ง
ทางตรงและผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สมาคม
การค้า เป็นต้น ในการพัฒนากฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่ได้รับการนําเสนอ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

Unilever มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ
และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อเติมเต็มความ
รับผิดชอบของเราต่อสังคมและชุมชนที่เราดําเนิน
ธุรกิจ

ในนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของเราที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค เราจะเคารพในความ
กังวลของผู้บริโภคและสังคม เราจะทํางานบนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องและปรับใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด

บริษัท Unilever ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการส่งเสริม
และปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

Unilever ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองและไม่
สนับสนุนเงินทุนของกลุ่มที่ทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของพรรค

การให้สินบนและการทุจริต

การแข่งขัน

Unilever เชื่อมั่นในการแข่งขัน ที่กระฉับกระเฉงแต่มี
ความยุติธรรม และสนับสนุนการพัฒนา กฎหมายการ
แข่งขันที่เหมาะสม บริษัทและพนักงาน Unilever จะ
ดําเนินงานตามหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โลกของเรา

Unilever มุ่งมั่นที่จะปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป้าหมายระยะยาว
ในการพัฒนาธุรกิจที่ย่ังยืน
Unilever จะทํางานร่วมกับผู้อ่ ืนเพื่อส่งเสริมการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มความเข้าใจในประเด็น
สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดี

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Unilever ไม่ให้หรือไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ ืน ๆ
สําหรับธุรกิจ หรือผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ที่ไม่
เหมาะสมไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม พนักงาน
ไม่สามารถเสนอ ให้ หรือรับของกํานัลหรือการจ่ายเงิน
ใด ๆ ที่เป็นสินบน หรือที่อาจถูกตีความว่าเป็นสินบน
ความต้องการหรือข้อเสนอใด ๆ ที่เป็นสินบนจะต้องถูก
ปฏิเสธทันทีและรายงานไปยังฝ่ายบริหาร

พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทํางานให้
Unilever จะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ซึ่งอาจขัดแย้งกับ
ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือ
ผู้อ่ ืนผ่านการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด

ข้อมูล
Unilever มุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบ มี
จริยธรรม และยุติธรรม
เรารวบรวมและใช้ข้อมูลตามค่านิยมของเรา กฎหมาย
ที่บังคับใช้ และเคารพความเป็นส่วนตัวในฐานะสิทธิ
มนุษยชน
บันทึก
ในหลักปฏิบัติน้ี คําว่า ‘Unilever’ และ ‘บริษัท Unilever’ ถูก
นํามาใช้เพื่อความสะดวกและหมายถึงกลุ่มบริษัท Unilever ที่
ประกอบด้วย Unilever N.V., Unilever PLC และบริษัทย่อยที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ Unilever หมายถึงกรรมการของ
Unilever N.V. และ Unilever PLC

บันทึกการบัญชีของ Unilever และเอกสารสนับสนุน
ต่าง ๆ ต้องอธิบายและสะท้อนถึงลักษณะของธุรกรรม
พื้นฐานอย่างถูกต้อง สินทรัพย์ กองทุน หรือบัญชีท่ีไม่
อนุญาตให้เปิดเผยหรือบันทึก จะต้องไม่ถูกสร้างหรือ
เก็บรักษาไว้

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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การจรรโลงไว้ซึง่ หลักปฏิบัติ (1 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ในฐานะบริษัทที่มุง่ เน้นในเรื่องเป้าหมาย
ค่านิยมของเราเป็นรากฐานไปสูค
่ วามสําเร็จ
และจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
ความเป็นอยูท
่ ่ีย่งั ยืน
การจรรโลงไว้ซ่งึ หลักปฏิบัติ หมายถึง การนํา
ค่านิยมของเราไปใช้ในทางปฏิบัติและเน้นยํ้า
ถึงความมุง่ มั่นของเราในการทําดี สิ่งนี้ชว
่ ยให้
เราสามารถส่งมอบคุณค่าด้วยค่านิยม ผู้บริโภค
และลูกค้าของเราไว้วางใจเราในการทําธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์
นี่คือหนึ่งในสินทรัพย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของเรา
และเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของเราเอาไว้ เรา
จําเป็นต้องมีมาตรฐานสูงสุดในด้านพฤติกรรม
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจของ Unilever
(หลักปฏิบัติ) และนโยบายที่สนับสนุน
(นโยบายหลักปฏิบัติ) กําหนดมาตรฐานที่
จําเป็นสําหรับพนักงานของเราทุกคน
นอกจากนี้ Unilever ยังต้องการให้พันธมิตร
ธุรกิจบุคคลที่สามและพนักงานของพันธมิตร
เหล่านี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของเรา
ความคาดหวังเหล่านี้ถูกกําหนดไว้ใน นโยบายการ
จัดหาที่รับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ของ Unilever ซึ่งสนับสนุนโปรแกรมการปฏิบัติตาม
สําหรับบุคคลที่สาม

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

การละเมิดหลักปฏิบัติหรือนโยบายหลักปฏิบัติอาจมี
ผลกระทบร้ายแรงต่อ Unilever และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย สิ่ง
เหล่านี้อาจรวมถึงการจ่ายค่าปรับที่สําคัญสําหรับ
Unilever การจําคุกบุคคล และความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของเรา
นโยบายหลักปฏิบัติน้อ
ี ธิบายถึงวิธีการในการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของเราและคนอื่น ๆ ที่
ทํางานเพื่อ Unilever นั้นได้มีการทําความเข้าใจกับ
หลักปฏิบัติและนโยบายหลักปฏิบัติท้ังหมด นโยบายนี้
ยืนยันถึงความรับผิดชอบของทุกๆ คนในการพูดและ
รายงานเกี่ยวกับการละเมิดที่นา่ สงสัยหรือที่เกิดขึ้น
จริง และสรุปแนวทางการจัดการกับสถานการณ์
Unilever จะดําเนินการอย่างจริงจังสําหรับการไม่
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและนโยบายหลักปฏิบัติใด ๆ
และอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย โดยรวมถึงการ
เลิกจ้างและการดําเนินการทางกฎหมาย
การอ้างอิงในหลักปฏิบต
ั ิและนโยบายหลักปฏิบัติมีผล
กับ ‘พนักงาน’ ต่อไปนี้:
•

พนักงานของ Unilever ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเต็ม
เวลา พนักงานไม่เต็มเวลา พนักงานสัญญา
ชั่วคราว พนักงานประจํา หรือผู้ฝึกงาน

•

บุคคลที่มีบทบาทเป็นกรรมการบริษัทตาม
กฎหมายหรือมีความรับผิดชอบที่เทียบเท่า

•

พนักงาน Unilever ของกิจการร่วมค้า

•

พนักงานของกิจการที่เข้าซื้อใหม่ นับจากวันที่ได้
บริษัทมาครอบครอง

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

การจรรโลงไว้ซ่งึ หลักปฏิบัติ ถือเป็นความพยายาม
ของทีม หลักปฏิบัติและนโยบายหลักปฏิบัติไม่
สามารถครอบคลุมทุก ๆ เหตุการณ์ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อกฎหมายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงอย่าง
ชัดเจน เจตนารมณ์ของหลักปฏิบัติและนโยบายหลัก
ปฏิบัติจะต้องได้รับการดําเนินการโดยใช้สามัญสํานึก
และการตัดสินใจที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับ
ใช้อยูเ่ สมอ

สิง่ ทีต
่ ้องทํา
พนักงานทุกคนจะต้อง:
•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทราบและเข้าใจถึงข้อกําหนด
ของหลักปฏิบัติและนโยบายหลักปฏิบัติ

•

เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้โดย
ผู้จัดการสายงานหรือเจ้าหน้าด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจ

•

ปฏิบัติตามหลักปฏิบต
ั ิและนโยบายหลักปฏิบัติ: หาก
ไม่แน่ใจว่าจะตีความหลักปฏิบัติเหล่านี้อย่างไร หรือ
มีข้อสงสัยใด ๆ ว่าพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ พนักงาน
ต้องขอคําแนะนําจากผู้จัดการสายงานหรือเจ้าหน้า
ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

•

รายงานเกี่ยวกับการละเมิดหลักปฏิบัติและนโยบาย
หลักปฏิบัติโดยทันที ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตนเอง
เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ในนามของ
Unilever และไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือโดยเจตนาก็
ตาม ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีพฤติกรรมของพันธมิตรธุรกิจ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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การจรรโลงไว้ซึง่ หลักปฏิบัติ (2 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทํา
ผู้จัดการสายงานของพนักงานมักจะเป็นบุคคลที่
เหมาะสมในการรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นจริง หากไม่เหมาะสม พนักงานจะต้อง
พูดคุยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้:
-

•

นอกจากนี้ ผู้ท่ีอยู่ในระดับผู้จัดการขึ้นไปจะต้องทําสิ่ง
ต่อไปนี้:
นําโดยการแสดงตัวอย่างให้เห็น กําหนดแนวทาง
ที่เข้มแข็งจากเบื้องบนลงมา แสดงให้เห็นว่า
ตนเองคุ้นเคยกับหลักปฏิบัติและนโยบายหลัก
ปฏิบัติและทําตามขั้นตอนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม
ของความซื่อสัตย์ในการดําเนินงานทั้งหมด

•

เจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจใน
หน่วยงานของพนักงาน

•

สมาชิกของคณะกรรมการความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจในประเทศที่มีข้อกังวลเกิดขึ้น

แถลงการณ์เกี่ยวกับหลักปฏิบัติประจําปีให้เสร็จ
สมบูรณ์

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีม รวมถึง
ผู้เข้าร่วมรายใหม่ได้ทําสิ่งต่อไปนี้:

สายสนับสนุนหลักปฏิบัติ ของ Unilever
(ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต), ทาง
โทรศัพท์หรือทางเว็บโดยใช้หมายเลข
โทรศัพท์หรือที่อยู่เว็บที่มีการแจ้งไว้ใน
ท้องถิ่น
หากพนักงานถูกร้องขอจากผู้จัดการสายงาน
หรือพนักงานคนอื่นว่ามิให้รายงานการละเมิดที่
อาจเกิดขึ้น พนักงานจะต้องรายงานเรื่อง
ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจ และ/หรือ สายสนับสนุนหลักปฏิบัติโดย
ทันที

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

-

ได้อ่านหลักปฏิบัติและนโยบายหลักปฏิบัติ

-

ได้ผ่านการฝึกอบรมที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้องใด
ๆ

-

ทําความเข้าใจวิธีแจ้งข้อกังวล และ/หรือ การ
รายงานการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่น่าสงสัย

•

จัดการฝึกอบรมที่คณะกรรมการด้านความ
ซื่อสัตย์ทางธุรกิจหรือผู้จัดการสายงานขอให้จัด
ขึ้น เช่น Business Integrity Moments, การ
บรรยายแบบตัวต่อตัวและการอภิปรายเป็นกลุ่ม

•

ให้คําแนะนําและการสนับสนุนเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติและนโยบายหลักปฏิบัติแก่ทีมงานของ
ตนเองหากจําเป็น และแจ้งปัญหาที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ไปยังเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

•

•

•

•

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่แจ้งข้อกังวล หรือ
แจ้งให้ทราบถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนด้วยความเคารพ และจะต้อง
ไม่มีการตอบโต้บุคคลดังกล่าว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแจ้งข้อกังวลอย่าง
จริงจังและได้รับการแก้ไขอย่างฉับพลัน
ดําเนินการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ดุลยพินิจ
และหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจของตนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อ
กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ทํางานร่วมกันต่อไปและจัดทําเอกสารให้
ครบถ้วน (เช่น ข้อมูลของกรณีท่ีเกิดขึ้นและ
บทเรียนที่ได้เรียนรู้) ตามที่เจ้าหน้าที่ด้านความ
ซื่อสัตย์ทางธุรกิจของตนได้กําหนดไว้
ตราบเท่าที่การดําเนินงานของตนอาจเกิดการ
ละเมิดขึ้นได้ ควรพิจารณาว่าจําเป็นจะต้องมีการ
สื่อสาร การฝึกอบรม หรือการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมใด ๆ ภายใต้ระบบควบคุมและขั้นตอน
ทางธุรกิจหรือไม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการ
ละเมิดที่คล้ายกัน

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานทุกคนจะต้องไม่:
• เพิกเฉยหรือล้มเหลวในการรายงานสถานการณ์ท่ี
พวกเขาเชื่อว่ามีหรืออาจเป็นการละเมิดหลัก
ปฏิบัติหรือนโยบายหลักปฏิบัติ
• พยายามป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมงานรายงาน
เกี่ยวกับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือขอให้
เพื่อนร่วมงานเพิกเฉยต่อปัญหา
• ตอบโต้บุคคลที่รายงานเกี่ยวกับการละเมิดที่อาจ
เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริง
• หารือเกี่ยวกับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นหรือที่
เกิดขึ้นจริงภายใต้การสอบสวนร่วมกับบุคคลอื่น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทีมสอบสวน

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์

03
09
09
09

การขอคําปรึกษาด้านกฎหมาย (1 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่บังคับใช้ภายในประเทศที่ Unilever
ดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา การไม่รู้กฎหมายไม่
สามารถใช้เป็นข้ออ้างได้ การขอคําปรึกษาด้าน
กฎหมายอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้
มั่นใจว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจและโอกาสของ
Unilever ได้รับการปกป้อง
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดวิธีการและ
สถานการณ์ท่ีพนักงานต้องขอคําแนะนําทาง
กฎหมายจากกลุ่มกฎหมายของ Unilever
สิ่งที่ต้องทํา
หัวหน้ากลุ่มตลาด/คณะกรรมการประจําประเทศหรือทีม
ผู้นําระดับสูงและหัวหน้าทุกประเภท ทีมผู้นําองค์กรและ
หน่วยงาน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตรธุรกิจด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
สมาชิกของทีมผู้นําเมื่อมีการร้องขอเกิดขึ้น และ/หรือ
เมื่อพวกเขาได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมการประชุมของทีม
ทั้งหมด รวมทั้งจะต้องได้รับสําเนาวาระการประชุมและ
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พนักงานทุกคนจะต้อง:
• แจ้งผู้จัดการสายงานของตนเองในทันที (หรือบุคคล
อื่นที่เหมาะสม – ดูนโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
จรรโลงไว้ซ่ึงหลักปฏิบัต) และรับคําแนะนําทาง
กฎหมายหากสงสัยหรือค้นหากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ Unilever
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์

03
10
10
10

การขอคําปรึกษาด้านกฎหมาย (2 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทํา
• ขอคําแนะนําจากพันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมายโดย
ทันทีในสถานการณ์ต่อไปนี้:
-

-

สัญญาการค้า สัญญาเช่า ใบอนุญาตและธุรกรรม
– สัญญาการค้าสําหรับสินค้าหรือบริการ (ยกเว้น
ว่ากลุ่มกฎหมายได้มอบอํานาจให้กับธุรกิจอย่าง
ชัดเจน หรือได้กําหนดช่องทางในการขอ
คําปรึกษาโดยตรงจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ภายนอก); สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น ใบอนุญาตสําหรับเทคโนโลยี
เครื่องหมายการค้า การพัฒนาร่วม หรือสัญญา
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค; ธุรกรรมการเงิน เช่น
การเพิ่มทุนหรือหนี้สิน การเช่าสินทรัพย์ ธุรกรรม
อนุพันธ์ (เช่น การป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงิน
หรือการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) หรือการคํ้า
ประกันธุรกรรมการเงิน; ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การจําหน่าย
หรือการร่วมค้า

การแข่งขัน/การต่อต้านการผูกขาด – ปัญหา
การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคําถามที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขัน/การต่อต้าน
การผูกขาด เช่น ข้อตกลงทางการค้า ข้อตกลง
ผูกขาดหรือการกําหนดราคา; การประชุม การ
ติดต่อ การทํางานร่วมกัน ข้อตกลง หรือกิจกรรม
อื่น ๆ โดยรวมถึง การมีส่วนร่วมในสมาคม
การค้าหรือการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม (ทางการ
และไม่เป็นทางการหรือเฉพาะกิจ) ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่แข่ง หรือ
ข้อจํากัดในการแข่งขัน (ดูนโยบายหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การแข่งขันที่เป็นธรรม, ข้อมูลของ
คู่แข่ง)
การสื่อสาร – ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงของ Unilever หรือสร้าง
ความรับผิดทางกฎหมาย หรือมีข้อมูล ‘ภายใน’
หรือข้อมูล ‘ที่ละเอียดอ่อนด้านราคา’ (ดู
นโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน)

การดําเนินคดีและการดําเนินการด้านกฎระเบียบ
– การดําเนินคดีทางแพ่ง เช่น การจ้างงานหรือข้อ
พิพาททางสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือ
การละเมิดจริง โดยหรือต่อ บริษัทหรือพนักงาน
ของ Unilever โดยรวมถึงการเริ่มต้นหรือการยุติ
คดีความ; การฟ้องร้องคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นการ
คุกคามหรือการละเมิดจริง โดยหรือต่อ พนักงาน
หรือบริษัท Unilever หรือจากการส่งเสริมของ
Unilever; การสื่อสารกับรัฐบาลหรือหน่วยงาน
กํากับดูแลเกี่ยวกับการสืบสวน โดยรวมถึงการ
สืบสวนที่ไม่คาดคิด หรือสถานที่ท่ี Unilever กําลัง
มองหาการดําเนินการด้านกฎระเบียบ เช่น การ
ติดฉลากที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ดูนโยบายหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานกํากับ
ดูแล และองค์กรพัฒนาเอกชน)

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

- การอ้างสิทธิ์ แบรนด์ เครื่องหมายการค้า สื่อ
การตลาด – การอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์และสื่อ
การตลาด โดยรวมถึง การโฆษณา สื่อส่งเสริม
การขาย การทําบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก
วัสดุการค้า บทความโฆษณา วัสดุท่ีเป็นจุดขาย
และเนื้อหาเว็บ; การอนุญาตให้ใช้ช่ ือแบรนด์
เครื่องหมาย โลโก้ คําขวัญ การรับรองชื่อเสียง
และการสนับสนุน; การบํารุ งรักษา การปกป้อง
และการจําหน่ายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
และชื่อโดเมนที่ใช้โดยธุรกิจ; การคัดค้านของ
คู่แข่งเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ แบรนด์ เครื่องหมาย
การค้าจากบริษัท Unilever

การให้สินบนและการทุจริต – ปัญหาการ
ให้สินบนหรือการทุจริต โดยรวมถึงข้อ
กล่าวหาที่เกี่ยวข้อง หรือความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีอาจเอื้อต่อการให้
สินบนหรือการทุจริต (ดูนโยบายหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านการให้สินบน)

พนักงานจะต้องใช้สามัญสํานึกและการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น:
ถ้าไม่แน่ใจให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังอยู่เสมอ
และปรึกษากับกลุ่มกฎหมาย

- การจ้างงาน – ปัญหาเกี่ยวกับภาระผูกพันที่
ไม่ใช่การแข่งขัน ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ้างงาน
และการยุติการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงาน
ที่ไม่ใช่งานประจํา

สิ่งที่ห้ามทํา

- ความปลอดภัย – การปลอมแปลงสินค้าหรือ
การลอกเลียนแบบ; การร้องเรียนของผู้บริโภคที่
อาจนําไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมาย; การเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์; ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ พนักงาน หรือ
เหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลทางกฎหมาย

•

ไม่ทําสิ่งใดที่กลุ่มกฎหมายแนะนําว่าเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย และ/หรือ ละเมิดกฎหมาย ในกรณีท่ี
กิจกรรมไม่ผิดกฎหมาย และ/หรือ ไม่ละเมิด
กฎหมาย แต่ฝ่ายกฎหมายแนะนําว่าอาจทําให้
เกิดความเสี่ยงที่สําคัญสําหรับ Unilever เช่น การ
ดําเนินคดี พนักงานจะต้องไม่ดําเนินการต่อโดย
ปราศจากการได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสายงาน
ระดับอาวุโส

•

นัดหมายผู้ตรวจสอบเอกชนโดยปราศจากการ
ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากที่ปรึกษาทั่วไป

- โครงสร้างหรือการกํากับดูแลทางกฎหมาย –
การเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง
หรือการกํากับดูแลทางกฎหมายในองค์กรหรือ
ในทางภูมิศาสตร์ เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทุนหรือการเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการ การยื่นเอกสารของบริษัท
มหาชน และการจัดการ/ความสัมพันธ์กับผู้ถือ
หุ้นภายนอก

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

-

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

พนักงานจะต้องไม่:

พนักงานที่อยู่นอกกลุ่มกฎหมายจะต้องไม่:
•

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

นัดหมาย จัดการ หรือโยกย้ายที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายภายนอกองค์กร หรือจ่ายค่าธรรมเนียม
ทางกฎหมายใด ๆ ที่แตกต่างจากโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมที่เจรจาไว้โดยกลุ่มกฎหมาย

อภิธานศัพท์

03
11
11
11

การจัดการความเสีย
่ งอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

Unilever ใช้วิธีการแบบฝังตัวในการจัดการความ
เสี่ยงซึ่งทําให้การประเมินโอกาสและความเสี่ยง
กลายเป็นส่วนสําคัญในวาระประชุมของทีมผู้นํา
Unilever กําหนดให้ความเสี่ยงเป็นการกระทําหรือ
เหตุการณ์ท่ีมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา
Unilever ตรวจหาและลดความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการ
สูญเสีย เช่น การสูญเสียเงิน ชื่อเสียง หรือ
ความสามารถพิเศษ ตลอดจนถึงความเสี่ยงที่ทําให้
เสียโอกาส เช่น ความล้มเหลวในการใช้กลยุทธ์หาก
ไม่เสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้า หรือความ
ล้มเหลวที่จะเติบโตในช่องทางการเติบโต
แนวทางการจัดการความเสี่ยงของ Unilever นั้นถูก
ฝังตัวอยู่ในการดําเนินธุรกิจตามปกติด้วยชุดของ
หลักการจัดการความเสี่ยงระดับโลกที่มีการ
ดําเนินการในท้องถิ่น
องค์ประกอบเชิงโครงสร้างของแนวทางดังกล่าวมี
ดังนี้คือ:
•

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสําคัญในกล
ยุทธ์ของ Unilever และเป็นส่วนสําคัญที่ช่วย
ให้ Unilever บรรลุเป้าหมายระยะยาว
ความสําเร็จของเราในฐานะองค์กรขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของเราในการระบุและใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของ
เราและตลาดที่ Unilever ดําเนินงานอยู่

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

ธรรมาภิบาลของ Unilever โครงสร้างองค์กร
และการมอบอํานาจ

•

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์

•

หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจ นโยบายหลักปฏิบัติ
และมาตรฐาน

•

กรอบการควบคุมและกรอบความเสี่ยง

•

การจัดการประสิทธิภาพและการดําเนินการตาม
กระบวนการ

•

กิจกรรมการรับรองและการปฏิบัติตาม

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

สิ่งที่ต้องทํา

จัดการอภิปรายความเสี่ยงแบบองค์รวม
ประจําปีในสถานการณ์ต่อไปนี้:

•

ผู้มีตําแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปจะต้องปฏิบัติตาม
หลักการจัดการความเสี่ยงของ Unilever ดังนี้:

-

ความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญที่ตนเอง
รับผิดชอบได้รับการตรวจพบ;

•

ความรับผิดชอบ: จะต้องระบุและจัดการความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเอง

-

มีการพิจารณาทบทวนวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง;

•

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: จะต้องกําหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หลังจากที่มีการ
ดําเนินการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีภัย
คุกคามที่สาํ คัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

-

ตรวจเจอช่องโหว่ใด ๆ ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

•

การลดความเสี่ยง: จะต้องมีการควบคุมที่
เพียงพอและมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

สมาชิกของทีมผู้นําทุกคนจะต้อง:
•

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมการจัดการความ
เสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในกรอบการควบคุมและ
กรอบความเสี่ยงของ Unilever นั้นได้รับการ
ดําเนินการในขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตนเอง

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

•

ดําเนินการพิจารณาทบทวนอย่าง
สมํ่าเสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หัวหน้าโครงการปฏิรูปทุก ๆ คนจะต้องทํางาน
ร่วมกับทีมงานของตนในการทําสิ่งต่อไปนี้:
•

ตรวจหาความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

•

จัดทําแผนลดความเสี่ยง

•

พิจารณาทบทวนความคืบหน้ากับกลุ่ม
แกนนําของโครงการ

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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นวัตกรรมทีร่ บ
ั ผิดชอบต่อสังคม
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

Unilever ทําการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ปลอดภัย
ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเคารพต่อ
ข้อกังวลของผู้บริโภคและสังคมอย่างเต็มที่ ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค นวัตกรรม
ของ Unilever ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีถูกต้อง และสะท้อนถึงหลักจริยธรรม
และมาตรฐานที่สูง
Unilever มีมาตรฐานระดับโลกที่ใช้กับการวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งหมด รวมถึง: บรรจุภัณฑ์ กระบวนการ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและยั่งยืน;
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์; ความร่วมมือด้าน
นวัตกรรมแบบเปิด; และสิ่งพิมพ์สําหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์

สิ่งที่ต้องทํา
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการทํางานของ
ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรทําสิ่งต่อไปนี้:
•

นวัตกรรมเป็นพื้นฐานของความสําเร็จทาง
ธุรกิจของ Unilever และเป็นส่วนสําคัญ
สําหรับกลยุทธ์ระดับโลกของเรา ความ
ซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของเราเป็นรากฐานสําคัญ
สําหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
รับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยที่ไม่
สามารถลดทอนได้

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ความปลอดภัย
ในการทํางาน และสิ่งแวดล้อม

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้
ในอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ได้รับ
การดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

• สนับสนุนความมุ่งมั่นของ Unilever ในการกําจัด
การทดลองในสัตว์ โดยไม่ลดทอนความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (ดู การพัฒนาวิธีการทางเลือกแทน
การทดลองในสัตว์)
• ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความซื่อสัตย์ ความเข้มแข็ง
ความเที่ยงธรรมและความโปร่งใสของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก
องค์กร (ดู สถานะของ Unilever เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์)
• เก็บรักษาและจัดทําบันทึกการวิจัยที่สามารถเข้าถึง
ได้ โดยรวมถึงกฎเกณฑ์ในการศึกษาและข้อมูล การ
ตีความและการตัดสินใจภายใต้การวิจัย
• แจ้งข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกับเจ้าหน้าที่ด้านความ
ซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ผู้จัดการสายงาน หรือพันธมิตร
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
•

แสดงสื่อการนําเสนอหรือสิ่งพิมพ์ท่ียังไม่ผ่านการ
อนุมัติจากขั้นตอนการอนุมัติภายใน

•

ทํางานร่วมกับบุคคลที่สามที่อยู่ภายนอกกรอบ
สัญญาที่ได้วางแผนไว้และผ่านการอนุมัติแล้ว

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ชื่อเสียงและความสําเร็จของ Unilever นั้น
ถูกสร้างขึ้นจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่มีการบังคับ
ใช้ท้ังหมด ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร

สิ่งที่ต้องทํา
พนักงานจะต้อง:
•

พนักงานทุกคนมีบทบาทในการทําให้ม่ันใจ
ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่เราส่งมอบนั้น
เป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินความ
คาดหวังของผู้บริโภคและลูกค้า

ใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการวัดและ
บันทึกสมรรถนะของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
และหากเหมาะสม ใช้ข้ันตอนการป้องกันหรือ
การดําเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
แน่ใจว่าลูกค้าและผู้บริโภคของเราจะได้รับ
ประสบการณ์ท่ียอดเยี่ยมในเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

•

Unilever จะดําเนินการอย่างรวดเร็วและ
ทันเวลาเพื่อเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของเราหรือ
มาตรฐานที่ตลาดต้องการ

รายงานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือความ
กังวลเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปยัง
ผู้จัดการสายงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์
ทางธุรกิจโดยทันที

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

•

ผลิตหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการ
ขาย หรือบริการที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
พนักงานหรือผู้บริโภค ส่งผลเสียต่อลูกค้า หรือส่งผล
เสียต่อชื่อเสียงของ Unilever

•

ตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยปราศจากอํานาจ และ/
หรือ ความรู้ท่ีเพียงพอ

•

ตอบสนองต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
โดยไม่ได้รับอนุญาต

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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$
เนื อหา

การต่อต้านการ
ทุจริต

หลักปฏิบต
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กรอบงานของเรา
ความซื่อสัตย์จะกำ�หนดวิธก
ี ารทำ�งานของเรา ไม่ว่าเรา
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้อความจาก
Alan
Jope
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ี เพราะมีการแนะนำ�ให้เราทำ�สิ่งทีถู
หลักเกณฑ
์การดําเนิ นธุรกิจ Unilever
ความสำ
�เร็จในระยะยาวของ
( กปฏิบต
การจรรโลงไว ้ซึงหลั
ั ิ
่
การหลี
กเลีายงผลประโยชน์
ทับซ้อน
การขอคํ
ปรึกษาด ้านกฎหมาย

การต่
อต้ดาการความเสี
นการให้สินยงอย่
( บน างรบั ผิดชอบต่อสังคม
การจั
ของกำ
นัลและการต้
อนรับ
( บผิดชอบต่
นวัต�กรรมที
รั
อสังคม
บันความปลอดภั
ทึก การรายงานและการบั
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ยของผลิตภัณฑญ์และคุ
ภาพของผลิ
ตภัณฑ ์
การปกป้ องสินทรัพย์ทางกายภาพ สินทรัพย์ทางการเงิน
และทรัพย์สินทางปั ญญาของ Unilever

3
การเคารพบุคคลอืน

การต่อต้านการทุจริต
04

(
การหลีกเลียงผลประโยชน์
ทบ
ั ซ ้อน

16

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

24
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การต่อต ้านการใหส้ น
ิ บน

17

การเคารพ การใหเ้ กียรติและการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเป็ นธรรม

25

06

ของกํานัลและการต ้อนรับ

19

08

บันทึก การรายงานและการบัญชีทถู
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20

10

การปกป้ องสินทรัพย ์ทางกายภาพ สินทรพ
ั ย ์ทางการเงิน
และทรพ
ั ย ์สินทางปัญญาของ Unilever

21

การต่อต ้านการฟอกเงิน

22

12
13
14

การต่อต้านการฟอกเงิน

การปกป้ องดู แลข้อมู ล

การปฏิบต
ั งิ านร่วมกับบุคคลภายนอก
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41
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การหลีกเลีย
่ งผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถส่งผลกระทบทาง
ลบอย่างมีนัยสําคัญต่อชื่อเสียงและความมี
ประสิทธิภาพของ Unilever รวมทั้งส่งผลต่อ
ธุรกิจและบุคลากร ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อพนักงาน
ยอมให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ผลประโยชน์ท่ี
ไม่เกี่ยวกับการเงิน ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวกับ
การเงิน ผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้น
หรือที่รับรู้ได้หรือที่เกิดขึ้นจริง มีผลกระทบต่อ
ความเที่ยงธรรมเมื่อปฏิบัติงานที่ Unilever

- ถือครองการลงทุนอื่นนอกเหนือจากกองทุนดัชนี
กองทุนแทร็กเกอร์ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญที่
มีการซื้อขายอย่างสาธารณะ ที่แสดงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้:
- ได้รับผลประโยชน์ท่ีมีนัยสําคัญในกิจการของ
คู่แข่ง กิจการที่ถูกควบคุมหรือดําเนินการโดย
ภาครัฐ หรือบริษัทบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Unilever (มูลค่าสุทธิ
5% จากหน่วยงานใด ๆ เหล่านี้)
- ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทบุคคลที่สาม
หรือเป็นหนึ่งในทีมของบริษัทบุคคลที่สาม มี
ส่วนร่วมในการว่าจ้าง ตรวจสอบ หรือสอบสวน
การทํางานของบุคคลที่สาม

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดสิ่งที่พนักงานต้อง
ทําเพื่อป้องกันและจัดการกับสถานการณ์
เหล่านี้
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้น และจําเป็นต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูล เมื่อพนักงานทําสิ่งต่อไปนี้:
ว่าจ้าง จัดการ หรืออยู่ในสถานะที่มีอิทธิพลต่อภาระ
งานหรือการประเมินประสิทธิภาพ การให้การ
อนุมัติ และ/หรือ การได้รับรางวัลจากบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิด

•

ยอมรับหรือดําเนินบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะ
หรือมีสมาชิกในครอบครัว หรือมีผู้ติดต่อคนสนิท
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีความสามารถในการ
ตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Unilever

•

ผลประโยชน์ส่วนตัวในธุรกิจของคู่แข่งหรือบุคคลที่
สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Unilever ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอาจรวมถึงกรณีท่ีพนักงาน สมาชิกใน
ครอบครัว หรือผู้ติดต่อคนสนิท ทําสิ่งต่อไปนี้:

•

-

ทํางานหรือให้บริการใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลที่
สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Unilever

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

•

ยินยอมให้ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับการเงิน เช่น
ค่านิยมส่วนบุคคล ความเชื่อ มุมมองทางการเมือง
และสวัสดิการ มีความสําคัญเหนือกว่าความ
คาดหวังทางกฎหมายและทางจริยธรรมของ
Unilever ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานหรือความ
เที่ยงธรรมในที่ทํางาน

สิ่งที่ต้องทํา

• />ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมหากพนักงานมีความสนใจ
ที่จะเข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการขององค์กรอื่น
(หรือเทียบเท่า) ด้วยเวลาส่วนตัว ไม่ว่าจะมี
ผลประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ได้แสวงหาผลกําไร
โดยรวมถึงบทบาทในสมาคมการค้าและบทบาท
สําหรับองค์กรสาธารณะ ภาระผูกพันนี้รวมถึงผู้เข้า
ทํางานใหม่ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการและไม่ได้
เปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
สรรหาพนักงานใหม่
• ข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นไม่รวมถึง
บทบาทของผู้ว่าการโรงเรียน ตําแหน่งผู้ควบคุมดูแล
กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่นหรือสันทนาการ และ
ผู้อํานวยการกลุ่มอาคาร/บ้านจัดสรรที่พนักงาน
อาศัยอยู่

-

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
•

ยอมรับการนัดหมาย การอภิปราย การลงคะแนน
หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกิจกรรม
ใด ๆ เมื่อผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น หรือก่อนที่
เจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจของพนักงาน
จะตรวจสอบและให้การอนุมัติ

•

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาระผูกพันจากภายนอก
จะต้องไม่ส่งผลดังนี้:

รับหรือเบี่ยงเบนโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่คุณทํางานที่ Unilever ที่อาจเป็น
ผลประโยชน์สําหรับ Unilever

•

• เบี่ยงเบนพนักงานจากความมุ่งมั่นและการมีส่วน
ร่วมกับ Unilever

ใช้ตําแหน่งของตนเองใน Unilever ในทางที่ผิดเพื่อ
พัฒนาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

•

จ้าง ทําสัญญา หรือมีส่วนร่วมกับบุคคลหรือองค์กร
ใด ๆ โดยปราศจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวก
เขาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ Unilever

•

จ้างหรือเรียกใช้บริการอดีตเจ้าหน้าที่สาธารณะโดย
ไม่ปฏิบัติตามหลักการของ Unilever ในเรื่อง ‘การ
หมุนเวียนบทบาท’

• ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน
ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ก่อนที่จะเป็นกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนใด ๆ

• ให้การเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางการค้า
เกี่ยวกับคู่แข่งของ Unilever ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Unilever ได้รับประโยชน์สูงสุด
อาจเกิดขึ้น (ดูนโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
จากโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
แข่งขันที่เป็นธรรม และ ข้อมูลของคู่แข่ง; และ/หรือ
พนักงานจะต้อง:

• ทําตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในที่น่ีเพื่อเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ที่รับรู้ได้ หรือที่
อาจเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
ของตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กําหนดวิธีการที่ดี
ที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์โดยปรึกษากับ
ผู้จัดการสายงานของพนักงาน

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

สร้างความรับผิดใด ๆ ให้กับ Unilever
พนักงานต้องแจ้งองค์กรอื่น ๆ ว่าตนเองดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีความ
รับผิดชอบใด ๆ ต่อ Unilever และ
ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วมของพนักงานจะไม่ถูกส่ง
ต่อไปถึง Unilever

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally
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การต่อต้านการให้สินบน
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทํา

สิ่งที่ห้ามทํา

พนักงานจะต้อง:

พนักงาน**จะต้องไม่**ทําสิ่งต่อไปนี้ ทั้งโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านซัพพลายเออร์
ตัวแทน ผู้จัดจําหน่าย ที่ปรึกษา ทนายความ คน
กลาง หรือบุคคลอื่น ๆ ):

•

•

•

เพื่อสนับสนุนความพยายามทั่วโลกในการ
ต่อสู้กับการทุจริต ประเทศส่วนใหญ่มี
กฎหมายที่ห้ามการให้สินบน: หน่วยงาน
หลายแห่งปรับใช้กฎหมายนี้ใน ‘ระดับ
สากล’ กับพฤติกรรมที่เกินขอบเขต การ
ละเมิดกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลทาง
กฎหมายและทางการเงินสําหรับ Unilever
และบุคคล การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นมีความเสี่ยงที่สูงเป็นพิเศษ: การกระทํา
ผิดกฎหมายที่ปรากฏขึ้นอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อชื่อเสียงของ
Unilever ได้

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

ความมุ่งมั่นของ Unilever ในการทําธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์น้ันจําเป็นต้องมีมาตรฐาน
ขั้นสูงระดับโลกอย่างต่อเนื่อง: แนวทาง
ต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตของเรา
ถูกนํามาใช้กับการดําเนินงานทั้งหมดของ
Unilever โดยไม่คํานึงถึงหลักปฏิบัติของ
ธุรกิจในท้องถิ่น และห้ามการให้สินบนทั้ง
สําหรับองค์กรสาธารณะและหรือองค์กร
การค้า (เช่น ให้หรือรับสินบนจากบุคคลที่
สามใด ๆ)

•

ให้ความกระจ่างอยู่เสมอเมื่อต้องติดต่อกับบุคคล
ที่สามเพื่อชี้แจงว่า Unilever มีแนวทางต่อต้าน
การให้สินบนและการทุจริต และจะไม่เสนอ
จ่ายเงิน เรียกร้อง หรือยอมรับการจ่ายเงิน ของ
กํานัลหรือของสมนาคุณที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม (ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม)
แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจของ
ตนเองและที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มโดยทันทีหาก
พนักงานรับทราบถึงข้อเสนอในการจ่ายเงิน การ
จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะละเมิดนโยบายหลักปฏิบัติน้ี
ปฏิบัติตามนโยบายด้านการปฏิบัติตามและการ
ควบคุมของ Unilever โดยสอดคล้องกับ นโยบาย
หลักปฏิบัติในการจัดหาที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
การเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโซลูช่ันทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (ในด้านต่าง ๆ เช่น
การออกใบอนุญาต การจัดซื้อ ภาษี การคุ้มครอง
แบรนด์ ฯลฯ) หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มีอยู่เพื่อลดการ
มีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณะ
และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีครอบคลุมถึงสิ่งใด ๆ ที่
พนักงานจะต้องทําและจะต้องไม่ทํา เพื่อ
ตอบสนองต่อข้อกําหนดของ Unilever

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

นําเสนอหรือให้สินบนหรือ ผลประโยชน์ท่ีไม่
เหมาะสม (โดยรวมถึง การจ่ายเงินค่าอํานวยความ
สะดวก) ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณะหรือบุคคลอื่น
หรือบุคคลที่สาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
ประทับใจเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
บุคคลใด ๆ เกี่ยวกับ Unilever
ร้องขอหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์ท่ีไม่
เหมาะสมจากบุคคลที่สามใด ๆ ที่เป็นการสร้าง
ความประทับใจเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของ Unilever เกี่ยวกับบุคคลที่สามดังกล่าว
ในสถานการณ์พิเศษที่พนักงานไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการคุกคามต่อชีวิต เสรีภาพ หรืออันตราย
ทางร่างกายได้หากไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการชําระเงิน พนักงานอาจดําเนินการกับการ
ชําระเงินดังกล่าวแต่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องรายงาน
รายละเอียดทั้งหมดไปยังเจ้าหน้าที่ด้านความ
ซื่อสัตย์ทางธุรกิจและที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่ม
ภายในประเทศที่เกิดเหตุการณ์ข้ึน เพื่อให้ม่ันใจว่า
สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ บันทึกข้อมูลทาง
การเงินที่จําเป็นจะต้องได้รับการจัดเก็บไว้ และ
ขั้นตอนต่อไปจะต้องได้รับการดําเนินการตามความ
เหมาะสม (ดูนโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ บันทึก
การรายงานและการบัญชีท่ีถูกต้อง

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์

03
17
17
17

ของกํานัลและการต้อนรับ (1 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ความสัมพันธ์ท้ังหมดของ Unilever จะต้อง
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการทํา
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

สิ่งที่ต้องทํา

การต้อนรับสามารถมีบทบาทเชิงบวกในการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์
และบุคคลที่สามอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
บางครั้งก็เหมาะสมที่จะเสนอของกํานัลที่
สมเหตุสมผล เช่น ในบริบทของกิจกรรม
ส่งเสริมการขายหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม การยอมรับหรือการรับของ
กํานัลและการต้อนรับสามารถเปิดช่องว่างให้
เกิดการละเมิดหรือสร้างผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ได้ ดังนั้นสิ่งนี้จึง
ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยและเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีสัดส่วนที่เหมาะสมใน
บริบทของกิจกรรมทางธุรกิจของ Unilever

•

ใช้นโยบายหลักปฏิบัติน้ีด้วยความสุจริตเพื่อให้
แน่ใจว่าของกํานัลและการต้อนรับไม่ได้ดูมีค่า
มากเกินไป ไม่ได้เป็นการมอบผลประโยชน์ท่ีไม่
เหมาะสม หรือไม่ได้เป็นการสร้างผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ได้ (ดูนโยบาย
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านการให้สินบน
และ การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน)

•

ทําความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อจํากัดทางการ
เงินในท้องถิ่นที่ Unilever กําหนดไว้สําหรับของ
กํานัลและการต้อนรับ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น
ตามนโยบายหลักปฏิบัติน้ี

พนักงานจะต้อง:

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดความรับผิดชอบ
ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับของกํานัลและการ
ต้อนรับ ซึ่งจะให้ความความชัดเจนเกี่ยวกับ
รู ปแบบของของกํานัลและการต้อนรับที่ไม่ได้
รับอนุญาต นอกจากนี้ยังอธิบายถึง
สถานการณ์ท่ีพนักงานอาจให้หรือรับของ
กํานัลและการต้อนรับได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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ของกํานัลและการต้อนรับ (2 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

การต้อนรับ

สิ่งที่ต้องทํา

ของกํานัล

พนักงานจะต้อง:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของกํานัลใด ๆ ที่ถูกเสนอให้
(นอกเหนือจากสินค้าของ Unilever) หรือที่ได้รับ
จะต้องไม่เกินขีดจํากัดทางการเงินในท้องถิ่นสําหรับ
ของกํานัล หรือเป็นการให้ครั้งเดียวจบ หรือไม่ได้
เกิดขึ้นบ่อย และเป็นไปตามนโยบายหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน แม้ว่า
พนักงานไม่จําเป็นต้องบันทึกการรับของกํานัล
ดังกล่าวกับทางส่วนกลาง อย่างไรก็ตามพนักงาน
จะต้องบันทึกไว้ด้วยตนเองเพื่อการตรวจสอบใน
ภายหลัง ข้อยกเว้นทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหากตนเองได้รับของกํานัลที่มี
มูลค่าเกินขีดจํากัดทางการเงินในท้องถิ่นสําหรับของ
กํานัล พนักงานจะต้องปฏิเสธอย่างสุภาพและ
อธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Unilever ใน
สถานการณ์พิเศษที่ต้องยอมรับของกํานัลเหล่านี้
เพื่อหลีกเลี่ยงความขุ่นเคืองอย่างรุ นแรง หรือ
สถานการณ์ท่ีขัดขวางพนักงานจากการส่งคืนของ
กํานัล พนักงานจะต้อง:

•

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต้อนรับจะได้รับการ
นําเสนอหรือได้รับการยอมรับ ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้:

•

พนักงานจะต้อง:

-

ขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจ และ

-

หากเหมาะสม ให้ทําตามขั้นตอนสําหรับการ
บริจาคของกํานัลเพื่อการกุศล

-

มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

-

มูลค่าของการต้อนรับไม่เกินขีดจํากัดทางการเงิน
ในท้องถิ่นสําหรับการต้อนรับ และ

-

การต้อนรับเป็นแบบจัดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ได้
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

-

การต้อนรับอยู่ในรู ปแบบของมื้ออาหารที่จัดขึ้น
ในท้องถิ่น, หรือเป็นการเข้าร่วมงานที่ ‘จัดขึ้นโดย
ทีมงาน’, งานแข่งขันกีฬาหรืองานวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น, พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมในท้องถิ่น,
การเยี่ยมชมสถานที่ในเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมที่
คล้ายกัน

-

พนักงานไม่จําเป็นต้องบันทึกการต้อนรับดังกล่าว
กับทางส่วนกลาง อย่างไรก็ตามพนักงานจะต้อง
บันทึกไว้ด้วยตนเองเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การต้อนรับใด ๆ ที่จัดขึ้นโดย หรือจัดในนามของ
Unilever จะต้องได้รับการอนุมัติโดยใช้ระบบ
อนุมัติและประมวลผลค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นแบบ
มาตรฐานของ Unilever

สิ่งที่ห้ามทํา
•

ปรึกษาหารือ นําเสนอ หรือรับของกํานัลหรือการ
ต้อนรับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง โดยปราศจากการ
ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้านความ
ซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

ในกรณีพิเศษที่พนักงานต้องการเสนอหรือยอมรับ
การต้อนรับที่มีมูลค่าเกินขีดจํากัดทางการเงินใน
ท้องถิ่นสําหรับการต้อนรับดังกล่าว พนักงาน
จะต้อง:

•

นําเสนอหรือยอมรับของกํานัลหรือการต้อนรับใด ๆ
หรือความช่วยเหลืออื่นใดที่มีเจตนาหรืออาจถูก
มองว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือสร้าง
ภาระผูกพันในการตอบแทน

•

นําเสนอหรือยอมรับเงินสดหรือสิ่งที่มีมูลค่า
เทียบเท่าเงินสด เช่น ล็อตเตอรี่ บัตรของกํานัล
บัตรกํานัลแทนเงินสด การให้กู้ยืม การคํ้าประกัน
หรือการให้เครดิต หุ้นหรือตราสารอื่นๆ

•

ตรวจสอบกับผู้จัดการสายงานเพื่อขออนุมัติ
ข้อเสนอดังกล่าว

•

ขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจ และ

•

•

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้บุคคลที่สาม
ยืนยันว่าการนําเสนอหรือการยอมรับการ
ต้อนรับดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับนโยบายของ
กํานัลและการต้อนรับที่เทียบเท่า

นําเสนอหรือยอมรับการต้อนรับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าพักค้างคืนหรือการเดินทางต่างประเทศโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์
ทางธุรกิจ

•

นําเสนอหรือยอมรับการต้อนรับใดๆ ที่ขัดกับ
นโยบายหลักปฏิบัติของเราในเรื่องการเคารพ การ
ให้เกียรติและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม หรือเป็นสิ่ง
ที่อาจก่อให้เกิดความผิดตามบรรทัดฐานและ
ประเพณีภายในท้องถิ่น

การติดต่อธุรกิจตามปกติเกิดขึ้นจริงจาก
Unilever และฝ่ายอื่น ๆ

ในกรณีอ่ ืน ๆ ที่พนักงานนําเสนอหรือยอมรับการ
ต้อนรับที่มีมูลค่าเกินขีดจํากัดทางการเงินใน
ท้องถิ่นสําหรับการต้อนรับดังกล่าว พวกเขาจะต้อง
ปฏิเสธอย่างสุภาพโดยอ้างอิงนโยบายหลักปฏิบัติน้ี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของกํานัลทั้งหมดจากพนักงาน
ที่อยู่ในรู ปแบบสินค้าแบรนด์ Unilever จะต้อง
ถูกต้องตามกฎหมายและมีราคาเหมาะสม

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

พนักงานจะต้องไม่:

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การอนุมัติท้ังหมดจากเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจที่อ้างถึงในนโยบายหลักปฏิบัติน้ีจะต้องได้มา
หลังจากขั้นตอนการเปิดเผยของกํานัลและการต้อนรับ
ในที่น่ี

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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19

บันทึก การรายงานและการบัญชีทถ
ี่ ูกต้อง
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

รายงานทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่
Unilever เก็บรักษาไว้ภายในองค์กรและ
ข้อมูลทางการเงินที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้กํากับ
ดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ จะต้องถูกต้อง
และครบถ้วน
บันทึกของเราให้ข้อมูลที่มีค่าสําหรับธุรกิจ
รวมทั้งหลักฐานการดําเนินงาน การตัดสินใจ
และข้อผูกพันของเรา ขั้นตอนและ
กระบวนการต่าง ๆ จะต้องพร้อมใช้งาน
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมพื้นฐานได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องและบันทึกอย่างถูกต้อง
ความล้มเหลวในการบันทึกธุรกรรมอย่าง
ถูกต้อง หรือการปลอมแปลงหรือการสร้าง
ข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดหรือการชักจูงผู้อ่ ืนให้
กระทําการแทน อาจเป็นการฉ้อโกงและ
ส่งผลให้พนักงานหรือ Unilever ต้องเสีย
ค่าปรับหรือได้รับโทษ
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดสิ่งที่พนักงาน
ต้องทําเพื่อรับรองความถูกต้องของบันทึก
ทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินของเรา

สิ่งที่ต้องทํา
พนักงานจะต้อง:
•

บันทึกธุรกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
โดยทันที

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานตระหนักถึง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง

•

ดําเนินการเฉพาะธุรกรรม เช่น การซื้อ การขาย
หรือการโอนสินค้า/สินทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต

พนักงานที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทาง
การเงินและทางธุรกิจอื่น ๆ จะต้อง ทําสิ่งต่อไปนี้:

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทําธุรกรรมที่ได้รับการ
อนุมัติน้ันถูกกฎหมายและมีเอกสารที่ถูกต้อง

•

แจ้งเจ้าหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจและ
หัวหน้าฝ่ายการเงินถึงการฉ้อโกงหรือการ
เตรียมการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีหรือการบิดเบือน
ข้อมูลทางบัญชีหรือข้อมูลอื่น ๆ หรือหากมีการ
จ่าย 'การจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก' เพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายทางกายภาพหรือเนื่องจาก
ข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ท้ังหมด เช่น
กฎหมายที่เกี่ยวกับงบการเงิน ภาษี และ
ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม

•

•

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

• ประสานงานอย่างเต็มที่ อย่างเปิดเผย และ
อย่างซื่อสัตย์กับผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
หน่วยงานด้านภาษีและหน่วยงานกํากับดูแลอื่น
ๆ

ในกรณีท่ีบริบทมีคําสั่งยับยั้งการทําลายบันทึก ให้
เก็บรักษาบันทึกไว้โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเก็บรักษาข้อมูลของ Unilever หรือเก็บรักษา
ไว้นานกว่านั้นหากจําเป็นตามกฎหมาย/
กฎระเบียบของท้องถิ่น
เก็บรักษาบันทึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ที่ต่อเนื่องใด ๆ การดําเนินคดีหรือการตรวจสอบ
ตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีระยะเวลาการเก็บรักษา
ที่นานกว่าปกติ แต่ก็ควรที่จะดําเนินการหากได้รับ
คําแนะนําให้ปฏิบัติตาม

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

• ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบการ
รายงานภายนอกองค์กรที่มีการบังคับใช้ เช่น
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและ
ระดับชาติ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
กฎระเบียบด้านการเงิน ข้อกําหนดด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย มาตรฐานและการ
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ

หัวหน้ากลุ่มตลาด/หัวหน้าระดับประเทศ ผู้ควบคุม
และผู้อํานวยการฝ่ายการเงินจะต้องแถลงการณ์
เกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาสและรายปีตาม
คําแนะนําที่กําหนดไว้โดยกลุ่มการเงินของ Unilever

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
•

ทําสิ่งใดๆ ที่เป็นการปลอมแปลงราคาหรือโอน
ยอดขายหรือกําไรระหว่างรอบของการรายงาน

•

สร้าง เก็บรักษา หรือจัดจ้างผู้อ่ ืนเพื่อผลิตหรือเก็บ
รักษาสินทรัพย์ กองทุน หรือบัญชีท่ีไม่อนุญาติให้
เปิดเผยหรือบันทึก

•

ปกปิด แก้ไขหรือบิดเบือนเอกสาร บัญชี และ
บันทึกของบริษัท

• ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีของ Unilever
คําแนะนําในการรายงานและตารางเวลา
มาตรฐานข้อมูลและคําจํากัดความของข้อมูล
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีจะต้อง:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขาย ผลกําไร
สินทรัพย์ และหนี้สินจะต้องถูกบันทึกใน
ช่วงเวลาที่ถูกต้อง
• จัดทําเอกสารสมมติฐานอย่างถูกต้องที่รองรับ
การบันทึกทางบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สิน รายการ
บันทึกประจําวันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
ภาษี

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์

03
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การปกป้องสินทรัพย์ทางกายภาพ สินทรัพย์ทางการเงิน และทรัพย์สินทางปัญญาของ Unilever
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทํา

ทรัพย์สิน/สินทรัพย์ทางกายภาพ
พนักงานจะต้อง:
•

ใช้ความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สินทรัพย์ทางกายภาพทั้งหมดของ Unilever
และทรัพย์สินที่คุณสัมผัสในที่ทํางานจะต้องไม่ได้
รับความเสียหาย ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือสูญ
หาย ทรัพย์สินและสินทรัพย์ทางกายภาพนั้น
รวมถึงโรงงานและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของ Unilever อาคาร
คอมพิวเตอร์ และยานยนต์ของบริษัท

หัวหน้าในแต่ละสถานที่ของ Unilever จะต้องทําสิ่ง
ต่อไปนี้:

พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ของ
Unilever ได้รับการปกป้อง

•

ระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมและ
การบริการในสถานที่

•

ประเมินความเสี่ยงจากอันตรายใด ๆ ที่อาจทําให้
เกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์ของสถานที่และ
ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือความ
รับผิดที่อาจเกิดขึ้น

•

ทําตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

สินทรัพย์ทางการเงิน
พนักงานจะต้อง:
•

ปกป้องสินทรัพย์ทางการเงินของ Unilever – เช่น
เงินสด บัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต - จากการใช้
งานที่ผิดวัตถุประสงค์ การสูญหาย การฉ้อฉล หรือ
การโจรกรรม

•

อนุญาตเฉพาะภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย การยืมหรือ
การทําธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
บทบาทของพนักงานตามที่ระบุไว้ในกําหนดการ
ของเจ้าหน้าที่การคลัง และ/หรือ เจ้าหน้าที่
การเงินระดับโลก และ/หรือ เจ้าหน้าที่ระดับ
ภูมิภาค เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น

•

ปฏิบัติตามมาตรฐานของ Unilever ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อมีส่วนร่วมในสัญญาป้องกันความเสี่ยงหรือ
ธุรกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและยื่น
เอกสารที่จําเป็นทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับสิทธิบัตร
การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์
ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เมื่อทําการวิจัย
พัฒนา หรือเตรียมที่จะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ แบ
รนด์ย่อย บริการ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ การ
สื่อสาร การโฆษณา และสื่อส่งเสริมการขาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาได้รับการจัดเตรียม
โดยมีข้อกําหนดที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของ Unilever และให้อิสระ
ในการใช้ผลลัพธ์เมื่อต้องทํางานร่วมกันกับบุคคล
ที่สาม

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
•

เคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทางกายภาพ
ของ Unilever ออกจากสถานที่ของบริษัทโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้สินทรัพย์เพื่อ
วัตถุประสงค์ท่ีไม่เหมาะสม

•

เจตนาละเมิดสิทธิบัตรที่ได้รับการปกป้องตาม
กฎหมาย สิทธิ์ในการออกแบบ เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ของบุคคลที่สามใด ๆ

พนักงานจะต้อง:
•

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้อง
สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หลายประเภท
โปรดดูนโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย และ การ
ปกป้องข้อมูลของ Unilever

รายงานไปยังกลุ่มกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ปลอมหรือผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสื่อสารหรือ
แนวปฏิบัติทางการตลาดที่สงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบ
ชื่อโดเมน และ/หรือ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
อื่น ๆ

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีครอบคลุมถึงการ
ปกป้องทรัพย์สินและสินทรัพย์ทาง
กายภาพ สินทรัพย์ทางการเงินและ
ทรัพย์สินทางปัญญา

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ
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การต่อต้านการฟอกเงิน
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

เพื่อปกป้องชื่อเสียงของ Unilever และ
หลีกเลี่ยงความรับผิดทางอาญา จึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างบริสุทธิ์ใจกับ
กิจกรรมทางอาญาของผู้อ่ ืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Unilever และพนักงานของบริษัท
จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า Unilever ไม่ได้
รับเงินจากกิจกรรมทางอาญา เนื่องจากอาจ
เป็นเงินที่ได้จากการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงิน
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดขั้นตอนที่
สําคัญที่พนักงานต้องปฏิบัติตามเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

พนักงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมหรือทํา
สัญญากับบุคคลที่สาม เช่น ซัพพลายเออร์ใหม่
ลูกค้า และผู้จัดจําหน่ายจะต้อง:

สิ่งที่ต้องทํา
พนักงานจะต้อง:
•

แจ้งที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มทันที ถ้าคุณสงสัยว่า
กําลังจะมีการฟอกเงินเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะ
เกิดขึ้น

•

ระวังสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการฟอกเงิน เช่น:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่น่า
สงสัยถูกคัดกรองอย่างเหมาะสมเพื่อ
ประเมินตัวตนและความชอบธรรม ก่อน
จะมีการเซ็นสัญญาหรือทําธุรกรรม ปัจจัย
ต่าง ๆ จะเป็นตัวกําหนดรู ปแบบและระดับ
ของการคัดกรองที่เหมาะสม

•

พิจารณา ด้วยคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่
ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจของตนเอง ซึ่ง
ควรใช้เครื่องมือและกระบวนการเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการคัดกรองและ
เก็บบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม (ดูนโยบาย
การจัดหาที่รับผิดชอบต่อสังคมและการ
เป็นพันธมิตรธุรกิจ)

•

พิจารณาอย่างรอบคอบ หากจําเป็น ให้
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์ทาง
ธุรกิจหรือที่ปรึกษาทั่วไปของตนเอง คัด
กรองผลลัพธ์ก่อนตัดสินใจว่าจะทําธุรกิจ
กับบุคคลที่สามหรือไม่

ซัพพลายเออร์ขอให้ทําสิ่งต่อไปนี้:
-

ชําระเงินไปยังบัญชีธนาคารในชื่อของบุคคลที่
สามที่แตกต่าง หรือนอกประเทศที่ดําเนินการ

-

ชําระเงินในรู ปแบบที่อยู่นอกข้อกําหนดทาง
ธุรกิจที่มีอยู่เป็นปกติ

-

แบ่งการชําระเงินเป็นหลายบัญชีธนาคาร

-

ชําระเงินเกิน
ลูกค้าชําระเงินให้กับ Unilever ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้:

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

•

-

จากหลายบัญชีธนาคาร

-

จากบัญชีธนาคารต่างประเทศเมื่อไม่ใช่ลูกค้า
ต่างประเทศ

-

จ่ายด้วยเงินสดในขณะที่ปกติแล้วจ่ายโดยเช็ค
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ได้รับจากบุคคลที่สามอื่น ๆ

-

จ่ายเงินล่วงหน้า เมื่อไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
ข้อกําหนดทางธุรกิจที่มีอยู่เป็นปกติ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
•

ทึกทักเอาเองว่าการคัดกรองบุคคลที่สามที่
เกี่ยวข้องนั้นได้รับการดําเนินการแล้ว: ความ
ล้มเหลวในการตรวจสอบหรือปรับปรุ งการ
คัดกรองเป็นระยะ ๆ อาจทําให้ Unilever
และพนักงานตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยง

ผู้จัดการฝ่ายการเงินที่สนับสนุนในเรื่องการ
จัดการซัพพลายเชนและการพัฒนาลูกค้า
จะต้องตรวจสอบ และ/หรือ พิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ ลูกค้าและผู้ให้บริการ
บุคคลที่สามอื่น ๆ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อตรวจหา
กิจกรรมทางธุรกิจหรือการกํากับดูแลที่อาจ
บ่งชี้ถึงการฟอกเงิน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

Unilever มุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ด้านการทํางานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
Unilever ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุ งความมีประสิทธิภาพด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

•

•

ทุกคนใน Unilever มีบทบาทที่จะต้องปฏิบัติ
•
ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน
และดําเนินการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานที่อยู่ภายใต้การรายงาน
โดยตรงและบุคคลที่สามที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของตนเอง ในฐานะเงื่อนไขการจ้างงาน เราทุก
คนมีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลและความรับผิดชอบร่วมกันด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย
สิ่งที่ต้องทํา
พนักงานจะต้อง:
ทํางานและประพฤติตนอย่างปลอดภัย

•

ปฏิบัติตามคําแนะนําและขั้นตอนด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ และ/
หรือ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับ
แจ้ง

•

สนับสนุนผู้นาํ ทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่พนักงาน
ร่วมงานด้วย โดยรวมถึงผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชม มี
ความคุ้นเคยและปฏิบัติตามขั้นตอนและคําแนะนํา
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

รายงานไปยังฝ่ายบริหารของ Unilever ในท้องถิ่น
โดยทันทีเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจริง สถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัยหรือการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย
•
สภาวะที่ไม่ปลอดภัยหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ การรั่วไหลหรือการปล่อยสสารสู่
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้ข้ันตอนต่าง ๆ ในการ
•
แก้ไข ป้องกัน หรือควบคุมสภาวะเหล่านั้นได้อย่าง
รวดเร็ว

ผู้นําทีมของ Unilever ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานโดยรวมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ในสถานที่ และจะต้อง:
•

•

ทํางานเฉพาะในด้านที่คุณได้รับการฝึกอบรม มี
•
ความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมด้านร่างกาย มีการ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ และตื่นตัวอยู่เสมอในระหว่าง
ที่ปฏิบัติงาน
•
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองรู้ว่าจะต้องทําอย่างไร
หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในที่ทํางาน / บนท้องถนน
หรือในสถานที่ท่ีพนักงานเข้าเยี่ยมชม

•

•
สร้างและรักษาไว้ซ่ึงการมีสุขภาพและความ
ปลอดภัยที่ดีในระบบการจัดการงานสําหรับสถานที่
•
และทีมงาน โดยรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ และระบบใน
การรวบรวมข้อกังวล/ข้อมูลของพนักงาน
ตรวจหาอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย รวมทั้งจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงที่เกิด
จากงานประจํา กิจกรรมและการบริการ การ
ดําเนินการตามแผนของทีมงานและสถานที่
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ทบทวนอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัติตาม
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ท้ังหมดในด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในท้องถิ่น
พัฒนาเป้าหมายในการปรับปรุ งสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท
และสถานที่ และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
โดยรวมถึงการพิจารณาทบทวนรายปีเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
การจัดการ
รายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สําคัญ
(KPIs) ผ่านระบบการรายงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)
รายงานเหตุการณ์ อุบัติเหตุ และสถานการณ์
ความไม่ปลอดภัยตามข้อกําหนดการรายงาน
โดยรวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียด การ
ติดตามผล และการสื่อสารเกี่ยวกับบทเรียนที่
ได้เรียนรู้
รักษาการดําเนินงาน แจ้งข่าวสารและทดสอบ
แผนฉุกเฉินสําหรับทั้งบทบาทและสถานที่;
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน ผู้รับเหมาและ
ผู้เยี่ยมชมทุกคนได้รับข้อมูลและได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกิจกรรม

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีได้รับการใช้งานร่วมกันทั่วโลก
ผ่านสมาชิกทีม SHE ในท้องถิ่นซึ่งทํางานอย่างใกล้ชิด
กับทีมผู้นําในท้องถิ่น ในประเทศที่กรรมการของบริษัท/
หน่วยงานด้านกฎหมายในท้องถิ่นต้องรับผิดชอบเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยสําหรับสถานที่ทุกแห่งใน
ประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ผู้นํา
ในสถานที่ของ Unilever จะต้องประสานงานกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัยในระบบการจัดการงานและ
หาวิธีการที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิจารณาทบทวน
ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
•

ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ขับรถ
ขณะมีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือสาร
เสพติด หรือเมื่อใช้ยาที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สมาธิของคุณ

•

ทํางานใดๆ ที่ไม่ปลอดภัยหรือส่งผลกระทบต่อ
สุขอนามัย

•

ทึกทักเอาเองว่าผู้อ่ ืนจะรายงานความเสี่ยงหรือ
ข้อกังวล

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์

03
24
24
24

การเคารพ การให้เกียรติและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (1 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ธุรกิจจะสามารถเฟื่องฟูได้อย่างแท้จริงใน
สังคมที่มีการเคารพ รักษา และพัฒนาใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน Unilever ตระหนักดีว่า
แต่ละธุรกิจมีความรับผิดชอบในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและความสามารถในการ
สร้างผลกระทบเชิงบวกในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
ทั้งตัวอย่างเชิงธุรกิจและตัวอย่างเชิง
ศีลธรรมได้รับการนํามาปฏิบัติเพื่อให้ม่ันใจ
ว่าสิทธิมนุษยชนได้รับการสนับสนุนทั่วทั้ง
การดําเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของ
Unilever Unilever มุ่งมั่นที่จะสร้างความ
มั่นใจว่าพนักงานทุกคนทํางานใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความหลากหลาย
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการเคารพ
สิทธิมนุษยชน มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการตกเป็น
เหยื่ออย่างผิดกฎหมาย
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดสิ่งที่พนักงาน
ต้องทําเพื่อให้ม่ันใจว่าสถานที่ทํางานทุก
แห่งมีสภาพแวดล้อมดังกล่าว

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

สิ่งที่ต้องทํา

พนักงานจะต้อง:

•

เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของเพื่อน
ร่วมงานและคนอื่น ๆ ที่เข้ามาติดต่อด้วย โดยถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของงาน

•

ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ
อายุ บทบาท เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สีผิว ศาสนา
ประเทศต้นกําเนิด รสนิยมทางเพศ สถานภาพการ
สมรส การเป็นผู้อาศัย ภาวะทุพพลภาพ ชนชั้น
ทางสังคมหรือทัศนคติทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาจัดจ้าง การมอบหมายงาน การเลื่อน
ตําแหน่ง การตอบแทนหรือการจ่ายผลประโยชน์
การจัดการฝึกอบรมหรือการเกษียณอายุ โดย
จะต้องพิจารณาจากเกณฑ์คุณสมบัติ

ผู้จัดการสายงานจะต้อง:
•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทํางานของพนักงานทุก
คนอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขการจ้างงานที่ตกลง
กันไว้อย่างเป็นอิสระ และพนักงานที่เกี่ยวข้องและ
คนอื่น ๆ ที่ทํางานให้กับ Unilever สามารถเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน

•

ซึ่งรวมถึงการพิจารณาจัดจ้าง การมอบหมายงาน
การเลื่อนตําแหน่ง การตอบแทนหรือการจ่าย
ผลประโยชน์ การจัดการฝึกอบรมหรือการ
เกษียณอายุ โดยจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์
คุณสมบัติ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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การเคารพ การให้เกียรติและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (2 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทํา
•

•

•

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับ
ค่าจ้างที่เป็นธรรมรวมถึงแพคเกจค่าตอบแทน
รวมที่เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานขั้นตํ่า
ทางกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมในเวลานั้น ๆ และเงื่อนไขการให้
ผลตอบแทนที่กําหนดไว้โดยข้อตกลงร่วมที่มี
ผลผูกพันตามกฎหมายนั้นได้รับการนําไปใช้
และปฏิบัติตาม นอกเหนือจากการหักเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ การหักเงินอื่นๆ ออก
จากค่าจ้างจะมีข้ึนได้เฉพาะเมื่อได้รับความ
ยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและอย่าง
ชัดแจ้งจากพนักงานแล้ว

•

รักษาไว้ซ่ึงระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
พนักงานและฝ่ายบริหารที่ชัดเจนและโปร่งใส
เพื่อให้พนักงานขอคําปรึกษาและพูดคุยกับฝ่าย
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดหาขั้นตอนที่ โปร่งใส เป็นธรรมและเป็น
ความลับเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อกังวล
ภายในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้ต้องช่วยให้พนักงาน
สามารถหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ใด ๆ ที่พวก
เขาเชื่อว่าพวกเขาถูกเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม หรือปราศจากความเคารพ
หรือการให้เกียรติ

เคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งและเข้า
ร่วมสหภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็น
ตัวแทนผลประโยชน์โดยรวมของพนักงาน
และมีการเจรจาที่สร้างสรรค์และการต่อรอง
โดยสุจริตกับสหภาพการค้าหรือหน่วยงานที่
เป็นตัวแทนในเรื่องเงื่อนไขการจ้างงาน มีการ
จัดการแรงงานสัมพันธ์และประเด็นที่เป็นข้อ
กังวลร่วมกันโดยคํานึงถึงกฎหมายใน
ระดับประเทศ

พนักงานจะต้องไม่:
•

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

ซึ่งรวมถึงรู ปแบบของการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
การข่มขู่ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม และไม่ว่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชื้อ
ชาติ อายุ บทบาท เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ สีผิว
ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด รสนิยมทางเพศ
สถานะการสมรส ความพิการ ชนชั้นทางสังคม
หรือทัศนคติทางการเมือง

•

มีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางอ้อมใด ๆ ที่อาจถูก
ตีความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือการ
ข่มขู่หรือการรังแกอื่น ๆ เช่น การทําให้ขุ่นเคือง
หรือการดูถูกเหยียดหยามทางเพศ การแสดงออก
การส่งอีเมล การส่งข้อความ หรือการเผยแพร่
เนื้อหาที่สร้างความขุ่นเคืองหรือสื่อลามกอนาจาร
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรหรือคุกคามข่มขู่ การ
แยกตัวหรือไม่ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน หรือการ
กระจายข่าวลือที่มุ่งร้ายหรือดูถูก

•

ทํางานเกินกว่าชั่วโมงทํางานปกติและชั่วโมงการ
ทํางานล่วงเวลาตามที่อนุญาตโดยกฎหมายใน
ประเทศที่พนักงานได้รับการว่าจ้าง การทํางาน
ล่วงเวลาทั้งหมดของพนักงานต้องเป็นไปอย่าง
สมัครใจ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานระยะสั้น พนักงาน
ชั่วคราว หรือพนักงานของบริษัทตัวแทน

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

ผู้จัดการสายงานจะต้องไม่:

สิ่งที่ห้ามทํา

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

• ใช้หรืออนุญาตให้มีการบังคับใช้แรงงาน การ
เกณฑ์แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ เราจะไม่ยอมรับ
การบังคับใช้แรงงาน
• ใช้แรงงานเด็ก เช่น พนักงานอายุตํ่ากว่า 15 ปี
หรือน้อยกว่าอายุการทํางานขั้นตํ่าที่กฎหมายใน
ท้องถิ่นกําหนดไว้หรืออายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ โดยให้ยึดถืออายุท่ีสูงกว่าเป็นเกณฑ์
• อนุญาตให้มีการจ้างงานเยาวชน (โครงการ
ประสบการณ์การทํางานระยะสั้นและงานที่เป็น
ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาที่ได้รับอนุญาต)
โดยเป็นงานที่เป็นอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สังคม หรือศีลธรรม หรือขัดขวางการไปโรงเรียน
โดยกีดกันโอกาสในการเข้าเรียน

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์
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$
เนื อหา

การปกป้ องดูแล
ข้อมูล

หลักปฏิบต
ั แ
ิ ละมาตรฐานการปฏิบต
ั ข
ิ องเรา

กรอบงานของเรา
ข้อมูลมีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของเรา: เป็ นสิ่งที่
ข ้อความจาก Alan Jope
ขับเคลื่อนงานวิจัยของเรา และทำ�ให้เราทราบถึงความ
กเกณฑ ์การดํ
เนิ นธุรกิจ�ให้สามารถทำ�งานร่วมกันได้
ต้อหลั
งการของผู
้บริโาภคและทำ
( ภาพกปฏิ
อย่การจรรโลงไว
างมีประสิท้ซึ
ธิงหลั
แต่บหต
งานข้อมูลอย่างไม่เหมาะ
ั ากใช้
ิ
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การปกป้องข้อมูลของ Unilever
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ข้อมูลเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มี
คุณค่าที่สุดของ Unilever: Unilever
มุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลและคุ้มครองข้อมูล
ของเราและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้กับเรา

• กระจายหรือแชร์ข้อมูลของ Unilever บนพื้นฐาน
ของความจําเป็นเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียง
แค่พนักงานของ Unilever หรือบุคคลอื่นๆ ที่ทํางาน
ให้กับ Unilever หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต
และมีความจําเป็นทางธุรกิจอย่างแท้จริงเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อมูลภายใน Unilever ได้รับการจัดเก็บใน
รู ปแบบที่แตกต่างกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งบน
กระดาษ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือในระบบ
และแอปพลิเคชั่นทางด้านไอที ความต้องการใน
การปกป้องข้อมูลของเรามีผลใช้งานกับข้อมูล
ทุกๆ รู ปแบบ Unilever มีมาตรฐานการจําแนก
ประเภทข้อมูลและการจัดการข้อมูลซึ่งกําหนดว่า
ข้อมูลภายใน Unilever จะต้องได้รับการจําแนก
จัดการ และปกป้องอย่างไร

• ระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลของ Unilever ในสถานที่
สาธารณะ รวมทั้งทําตามขั้นตอนที่จําเป็นทั้งหมด
เพื่อปกป้องข้อมูลในเอกสารและอุปกรณ์ไอทีท่ีนํา
ออกจากสถานที่ทํางาน

สิ่งที่ต้องทํา
เมื่อจัดการข้อมูลของ Unilever พนักงาน
จะต้อง:
• เข้าใจถึงลักษณะและการจําแนกประเภท
ข้อมูล ดังที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการจําแนก
ประเภทข้อมูล; เข้าใจและปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดการจัดการที่มีรายละเอียดระบุไว้
ในมาตรฐานการจัดการข้อมูล; และ
รับผิดชอบเป็นส่วนบุคคลในการใช้
หมุนเวียน เก็บรักษา ปกป้อง และกําจัด
ข้อมูลของ Unilever อย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

• ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ Unilever อย่างเหมาะสมและแชร์ข้อมูลของ
Unilever โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการ
อนุมัติจาก Unilver เท่านั้นและสอดคล้องกับ
นโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• รายงานเหตุการณ์ท่ีคุณสงสัยว่าอาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของข้อมูล Unilever โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการรายงานของ Cyber Security
ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่แชร์กับผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ดู
หากคุณได้รับหรือตอบกลับอีเมล ข้อความโทรศัพท์
ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือข้อความแจ้ง MFA ที่
น่าสงสัย หรือเหตุการณ์อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
• เปิดเผยข้อมูลของ Unilever ให้กับบุคคลที่สาม
ภายนอกองค์กร เว้นแต่จะสอดคล้องกับ
มาตรฐานการจําแนกประเภทข้อมูลและการ
จัดการข้อมูลของ Unilver
• ใช้ข้อมูลของ Unilever เพื่อสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ
ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้บริโภค
และบุคคลอื่นๆ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เฉพาะเจาะจงในประเทศส่วนใหญ่และจะต้องมี
การจัดการเป็นพิเศษข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จําแนกประเภทและข้อกําหนดในการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลที่อ่อนไหวสามารถพบได้ใน
นโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความเป็นส่วนตัว
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อมูล
ข้อจํากัด หรือสิ่งอื่นใดของ Unilever พนักงาน
จะต้องขอคําแนะนําจากผู้จัดการสายงานของตน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลธุรกิจ
และ/หรือ พันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมาย

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของ Unilever PLC, Unilever
NV หรือบริษัทในเครือ Unilever ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทอื่นที่มี
การซื้อขายแบบสาธารณะ หลักทรัพย์
ประกอบด้วยหุ้น ตราสารทุน และตราสาร
อนุพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องหรือการเดิมพันสเปรด
กรรมการฝ่ายเปิดเผยข้อมูลของ Unilever –
ตัวแทนของคณะกรรมการ – มีหน้าที่กํากับ
ดูแลเพื่อให้ Unilever มีการจัดเตรียม
กระบวนการที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า
Unilever ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (ดู
คู่มือการซื้อขายและการเปิดเผยข้อมูลของ
Unilever)
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีอธิบายถึงการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน วิธีการที่ช่วย
ให้พนักงานมั่นใจได้ว่าตนเองไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และสิ่งที่ต้องทําหากพนักงานค้นพบ
ว่าข้อมูลภายในถูกนําไปใช้งานในทางที่ผิด

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

การซื้อขายข้อมูลภายในด้วยตนเองหรือการสนับสนุน
ให้ผู้อ่ ืนซื้อขายข้อมูลภายใน หรือการมอบข้อมูล
ภายในให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิด
ทางอาญาในหลาย ๆ ประเทศ: การละเมิดกฎหมายที่
ใช้บังคับอาจนําไปสู่การจ่ายค่าปรับ และ/หรือ การ
จําคุก ข้อมูลภายใน (หรือข้อมูลราคาที่อ่อนไหว)
หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และเป็น
ข้อมูลที่มีความสําคัญเนื่องจากนักลงทุนสามารถใช้ใน
การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ตัวอย่าง
ของข้อมูลภายในได้แก่สิ่งต่อไปนี้:
•

ผลลัพธ์ทางธุรกิจหรือการคาดการณ์สําหรับบริษัท
ทั้งหมด หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งในเครือของเรา

•

ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสําคัญ การเรียกร้องสิทธิ์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์/ปัญหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์

•

การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการถอน
การลงทุน

•

โครงการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่

•

พัฒนาการที่สําคัญในคดีฟ้องร้องหรือในการติดต่อ
กับหน่วยงานกํากับดูแลหรือรัฐบาล

•

การแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล

•

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

บุคคลภายในของ Unilever

สิ่งที่ห้ามทํา

Unilever มีการเก็บรักษา Insider Lists (รายชื่อ
บุคคลภายใน) ซึ่งมีช่ ือของพนักงานทุกคนและที่
ปรึกษาภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ภายในของ Unilever (บุคคลจะได้รับแจ้งจากฝ่าย
เลขานุการบริษัท หากบุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานะ
บุคคลภายในของ Unilever)

พนักงานจะต้องไม่:

นอกเหนือจากข้อผูกพันทั่วไปที่กําหนดไว้ข้างต้น
บุคคลใน Insider Lists (รายชื่อบุคคลภายใน) ยัง
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในคู่มือการซื้อขายหุ้นและ
การเปิดเผยข้อมูลของ Unilever

•

ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใด ๆ
เมื่อพนักงานมีข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์
เหล่านั้นอยู่ในความครอบครอง – แม้พนักงานจะ
เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
การซื้อขายในเวลาที่มีข่าวลือในตลาด ซึ่งพนักงาน
ทราบว่าเป็นเท็จ

•

สนับสนุนให้ผู้อ่ ืนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนใด ๆ เมื่อพนักงานมีข้อมูลภายในที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว – แม้ว่าพนักงาน
จะไม่ได้กําไรจากการสนับสนุนนี้

•

ส่งต่อข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับ Unilever ให้กับ
ผู้อ่ ืนภายใน Unilever (เว้นแต่คนเหล่านั้นอยู่ใน
รายชื่อบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง) หรือให้ข้อมูลกับ
บุคคลภายนอก Unilever ซึ่งรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อน ๆ (ดูนโยบายหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การปกป้องข้อมูลของ Unilever

•

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อจัดการราคาหลักทรัพย์ท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะ

สิ่งที่ต้องทํา
พนักงานจะต้อง:
•

อ้างอิงจากคู่มือการซื้อขายหุ้นและการเปิดเผย
ข้อมูลของ Unilever หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการ
บริษัทในกลุ่มกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่ง
ใดบ้างที่เป็นข้อมูลภายใน

•

แนะนําสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายเปิดเผย
ข้อมูลโดยทันที (ฝ่ายเลขานุการบริษัทที่มีช่ ือของ
คณะกรรมการ) หากพนักงานสงสัยหรือทราบว่า
ข้อมูลภายในบางอย่างนั้นไม่ได้ถูกจัดการในฐานะ
ข้อมูลภายใน

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์

03
30
29
29

ข้อมูลของคู่แข่ง
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีแสดงถึงสิ่งที่พนักงาน
และคนอื่น ๆ ที่ทํางานให้กับ Unilever นั้น
ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของ
คู่แข่ง และในขณะเดียวกันก็เคารพข้อมูลที่
เป็นความลับของคู่แข่งด้วยเช่นกัน
Unilever เคารพข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลที่
สาม โดยรวมถึงคู่แข่ง ซัพพลายเออร์ และลูกค้า การ
ยอมรับหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งถือเป็น
การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่าง
รุ นแรง และ/หรือ ความลับทางการค้า/กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถนําไปสู่บทลงโทษที่
สําคัญสําหรับ Unilever และบุคคล
ข้อมูลของคู่แข่งครอบคลุมได้หลายด้าน โดยเริ่ม
ตั้งแต่ข้อมูลด้านการตลาดและข้อมูลด้านการเงินไป
จนถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การออกแบบ
2D และ 3D หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดปรึกษา
พันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมายของคุณ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

พนักงานจะต้อง:
รวบรวมและใช้ข้อมูลของคู่แข่งจากโดเมนสาธารณะ
เท่านั้น
•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้น ๆ มาจากเอกสาร
และแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

•

ติดตามการฝึกอบรมและนโยบายล่าสุดเกี่ยวกับการ
ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่ง

•

บันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งหมดเพื่อคลายความสงสัยในเรื่องความถูกต้อง
ทางกฎหมาย

•

หากพนักงานได้รับ ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
โดยไม่ได้ต้ังใจ พนักงานจะต้องแจ้งพันธมิตรธุรกิจ
ด้านกฎหมายของตนเองในทันที

สิ่งที่ห้ามทํา

พนักงานจะต้องไม่:

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
Unilever รวบรวมและใช้ข้อมูลของคู่แข่ง
ที่อยู่ในโดเมนสาธารณะ เช่น จาก
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และเอกสาร
ของบริษัท สิ่งนี้จะช่วยให้ Unilever มี
ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและช่วยให้เรา
บรรลุเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
รวมทั้งวิสัยทัศน์ของเรายังช่วยสร้าง
บริษัทที่เหมาะสมตามเป้าหมายใน
อนาคตที่สามารถส่งมอบประสิทธิภาพได้
เหนือกว่า

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

สิ่งที่ต้องทํา

•

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งจาก
พนักงานใหม่หรือบุคคลอื่น ๆ

อภิธานศัพท์

03
29
30
30

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

Unilever เคารพในความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลทุกคน รวมถึงพนักงานและผู้บริโภค
และข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูล
ดิจิตอลที่ Unilever ได้จัดเก็บไว้เกี่ยวกับ
บุคคลเหล่านั้น เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูล
ตามค่านิยมของเรา กฎหมายที่บังคับใช้ และ
เคารพต่อความเป็นส่วนตัวในฐานะสิทธิ
มนุษยชน
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดขั้นตอนที่
พนักงานต้องปฏิบัติเพื่อให้ม่ันใจว่ามีการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

สิ่งที่ต้องทํา

เมื่อเก็บรวบรวม ใช้งานหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
พนักงานจะต้อง:

•

รวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เพียงพอต่อการใช้งาน
และเกี่ยวข้องเท่านั้น และใช้เพื่อจุดประสงค์ของ
การเก็บรวบรวมเท่านั้น

•

มีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอื่นโดยสอดคล้องกับประกาศความ
เป็นส่วนตัวของ Unileverขอความยินยอมจาก
บุคคลอื่นโดยสอดคล้องกับกฎหมายในท้องถิ่น

•

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีการร้องขอ
และเคารพสิทธิตามกฎหมายของบุคคล

•

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและ
เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอยู่เสมอ

•

ดําเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและมี
จริยธรรม สนับสนุนค่านิยมหลักของ Unilever
พิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น และดําเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

สิ่งที่ห้ามทํา
เมื่อเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
พนักงานจะต้องไม่:
•

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินความ
จําเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือ
เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายขั้นตํ่า

•

ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศที่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยปราศจากการขอ
คําแนะนําจากพันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมาย
เนื่องจากอาจมีข้อจํากัดทางกฎหมาย/ข้อกําหนด
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน

•

เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
จุดประสงค์ท่ีไม่ได้ถูกคาดหวังไว้จากผู้บริโภค
และพนักงานของเรา

หากมีข้อสงสัย พนักงานจะต้องขอคําแนะนําจาก
ผู้จัดการสายงาน และ/หรือ พันธมิตรธุรกิจด้าน
กฎหมาย

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
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การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally

อภิธานศัพท์

03
31
31
31

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีอธิบายให้พนักงานทราบ
ถึงวิธีการในการใช้งานอุปกรณ์และระบบของ
Unilever หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลในการเข้าถึง
ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Unilever อย่าง
รับผิดชอบและอย่างปลอดภัยโดยสอดคล้อง
กับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

พนักงานจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบและ
อุปกรณ์ของ Unilever เพื่อทําหน้าที่ของตน
พนักงานได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของ Unilever
สําหรับการใช้งานส่วนบุคคลหากเป็นสิ่งที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบที่สําคัญต่อ Unilever
ผลกระทบที่สําคัญนั้นรวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การ
ใช้งานเครือข่าย หรือการใช้งานข้อมูลมือถือที่มาก
เกินไป หรือการใช้เสียงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางาน
ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดของ Unilever ที่ดําเนินการ
หรือได้รับการจัดเก็บที่ Unilever หรือระบบและ
อุปกรณ์ส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็น
ส่วนตัวและอาจถูกตรวจสอบ ตรวจตรา หรือลบ
ออกโดย Unilever ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงาน
หรือ ‘เรื่องส่วนตัว’
Unilever อาจบันทึก วินิจฉัย และประเมินกิจกรรม
ในระบบและอุปกรณ์ของ Unilever เท่าที่กฎหมาย
อนุญาต เพื่อให้ม่ันใจว่านโยบายนี้ได้รับการปฏิบัติ
ตามและสภาพแวดล้อมทางเทคนิคของ Unilever
ได้รับการปรับปรุ ง

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ
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อภิธานศัพท์

03
32
32
32

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทํา

สิ่งที่ห้ามทํา

เมื่อใช้ระบบและอุปกรณ์ของ Unilever พนักงาน
จะต้อง:

พนักงานจะต้องไม่:

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของ Unilever
ได้รับการใช้งานอย่างเหมาะสมและถูก
ปกป้องมิให้เสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย

•

ใช้รหัสผ่านหรือ PIN เพื่อล็อคอุปกรณ์ของ
Unilever หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูก
วางทิ้งไว้ ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของ
Unilever

•

รายงานไปยังแผนกบริการไอทีโดยทันทีหาก
อุปกรณ์ใด ๆ ของ Unilever หรืออุปกรณ์ส่วน
บุคคลใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงหรือจัดเก็บ
ข้อมูลของ Unilever สูญหายหรือถูกขโมย

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไอทีของ
Unilever ที่สามารถถอดออกได้น้ันมีความ
ปลอดภัยเมื่อต้องทิ้งไว้ข้ามคืนในสํานักงาน
หรือถูกล็อคเอาไว้ หรือต้องมองไม่เห็นเมื่อ
ปล่อยทิ้งไว้ท่ีบ้าน ในโรงแรม หรือใน
ยานพาหนะ เมื่อเดินทาง ควรพกอุปกรณ์ติด
ตัวตลอดเวลา

•

ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเคารพใน
เรื่องใบอนุญาตการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สําหรับกราฟิก เอกสาร สื่อ และวัสดุอ่ ืน ๆ ที่
จัดเก็บหรือเข้าถึงด้วยระบบหรืออุปกรณ์ของ
Unilever

•

ทําตามขั้นตอนการร้องขอด้านไอทีท่ี
เหมาะสมเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์หรือ
แอพพลิเคชั่นใด ๆ บนอุปกรณ์ของ Unilever

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

พยายามปิดใช้งาน กําจัดหรือหลีกเลี่ยงระบบ
ควบคุมความปลอดภัยของ Unilever โดยรวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง ไฟร์วอลล์ การกําหนดค่า
เบราว์เซอร์ การเข้าถึงที่มีสิทธิพิเศษ การป้องกัน
ไวรัส และการลบบันทึกของระบบ

•

เจตนาใช้ระบบ Unilever หรืออุปกรณ์ Unilever
เพื่อเข้าถึง จัดเก็บ ส่ง โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหา
ดังต่อไปนี้:

•

•

-

ลามก เปิดเผยทางเพศ อนาจาร หรือหยาบ
คาย หรือ

-

ส่งเสริมความรุ นแรง ความเกลียดชัง การก่อ
การร้าย หรือความใจแคบ หรือ

-

ละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น กฎหมาย
ระดับประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
ใช้ระบบ Unilever หรืออุปกรณ์ Unilever เพื่อใส่
ร้าย ดูหมิ่นหรือทําลายชื่อเสียงของบุคคล นิติ
บุคคล สินค้า หรือบริการใด ๆ
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เปิดเผยข้อมูล Unilever โดย:

•
-

ใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของ Unilever
เพื่อสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจของ Unilever

-

ส่งต่ออีเมลที่มีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ของ Unilever ไปยังบัญชีอีเมลส่วนตัว

-

จัดเก็บหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลของ Unilever จาก
อุปกรณ์ส่วนบุคคล

-

แบ่งปันข้อมูลประจําตัวสําหรับการเข้าถึงระบบ
ของ Unilever กับบุคคลอื่น โดยรวมถึงเพื่อน
ร่วมงาน (ยกเว้นว่าได้รับการอนุมัติอย่างเป็น
ทางการจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยข้อมูล)
เพื่อน และครอบครัว

-

ใช้รหัสผ่าน Unilever สําหรับระบบไอทีท่ีไม่ใช่
ของ Unilever

-

ใช้ท่ีอยู่อีเมลของ Unilever สําหรับเว็บไซต์ท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมออนไลน์

-

เจตนาเข้าถึงระบบ Unilever หรือข้อมูล
Unilever ที่ไม่ได้มีไว้สําหรับตนเอง

•

ทํางานหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจส่วนตัวทุกรู ปแบบโดย
ใช้อุปกรณ์ไอทีของ Unilever

•

เข้าถึงระบบหรือข้อมูลของ Unilever หลังจากที่
ไม่ได้ทํางานที่ Unilever แล้ว
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การตลาดทีร่ บ
ั ผิดชอบต่อสังคม
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

Unilever มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิต ทํา
การตลาดและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
ทั้งหมดอย่างรับผิดชอบ Unilever ควร
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตามความ
คาดหวังของสังคม
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดมาตรฐานขั้น
ตํ่าทั่วโลกที่ใช้กับกิจกรรมการตลาดของ
Unilever ในทุก ๆ พื้นที่
ซึ่งครอบคลุมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง: ชื่อแบรนด์ บรรจุ
ภัณฑ์และการติดฉลาก; การวางแผนผู้บริโภคและ
การวิจัยตลาด; การโฆษณาเชิงพาณิชย์; เนื้อหาการ
ขาย; การขายสินค้าแบรนด์และการสนับสนุน; การ
โฆษณาทุกรู ปแบบ รวมถึงโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
สื่อดิจิทัล อีเว้นท์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย การ
จัดวางผลิตภัณฑ์ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านเกม –
ไม่ว่าจะสร้างโดย Unilever ตัวแทน การระดมทุน
หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

สิ่งที่ต้องทํา

สิ่งที่ห้ามทํา

พนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดของ
Unilever จะต้อง:

พนักงานจะต้องไม่:

•

ให้ความเคารพกฎหมายด้านการตลาดอยู่
เสมอ

•

อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส โดยมีข้อเท็จจริงที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีข้อมูลโภชนาการที่เกี่ยวข้อง

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลเพียงพอสําหรับ
ผู้บริโภคและลูกค้าในการทําความเข้าใจ
วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตลาดของเรามีการ
สนับสนุนที่เพียงพอสําหรับการเรียกร้อง
สิทธิ์ท่ี Unilever ได้ให้การรับรองไว้

•

ปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานการตลาด
ของเรา รวมถึง (แต่ไม่ จํากัดเพียง) สิ่งที่
เกี่ยวกับเด็ก ผู้หญิง และสื่อสังคมออนไลน์

•

คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
กิจกรรมการตลาดประเภทต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการกระตุ้นตลาด
การบรรจุหีบห่อและการรีไซเคิล
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•

ปรับเปลี่ยนรู ปภาพที่ใช้ในการสื่อสารด้าน
การตลาดในลักษณะที่ทําให้โฆษณาถูกเข้าใจผิด

•

ใช้ข้อมูลทางเทคนิคหรือคําศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ในทางที่ผิด หรือใช้คําศัพท์ใน
ลักษณะที่เป็นเท็จเพื่อให้การกล่าวอ้างมีความ
ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์

•

นําผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือคุณลักษณะ
ภายใต้การตลาด ธีม รู ปทรงหรือรู ปภาพ ไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีโอกาสทําให้เกิดความขุ่นเคือง
อย่างร้ายแรงและอย่างกว้างขวางในเรื่องศาสนา
เชื้อชาติ วัฒนธรรม เพศ ชนชาติ รสนิยมทางเพศ
อายุ ความพิการหรือชนกลุ่มน้อย

•

โฆษณาในสื่อใด ๆ ที่ส่งเสริมความรุ นแรง ความ
ลามกอนาจาร หรือพฤติกรรมที่ดูถูก

อิสระในการตัดสินใจเลือก
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดของ
Unilever ต้องแสดงความเคารพต่อบุคคลที่ไม่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าบุคคลเหล่านั้นมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการของเราเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อได้อย่างชาญฉลา

ความมีรสนิยมและความเหมาะสม
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดของ
Unilever จะต้องตรวจสอบให้ม่ันใจว่าการตลาดของ
เราสะท้อนและเคารพมาตรฐานทั่วไปที่ได้รับการ
ยอมรับในเรื่องรสนิยมและคุณภาพที่ดี และสําหรับ
บริบทของการออกแบบนั้น จะต้องแสดงให้เห็นถึง
ความตระหนักเกี่ยวกับสังคมในวงกว้างและความ
อ่อนไหวที่มีต่อกลุ่มต่าง ๆ ในด้านวัฒนธรรม สังคม
จริยธรรม และศาสนา
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การจัดหาทีร่ บ
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หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องเป้าหมายการ
ดําเนินงาน Unilever มุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะที่ปรับปรุ งชีวิตความเป็นอยู่ของ
พนักงานในห่วงโซ่คุณค่า ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม Unilever คาดหวังให้ซัพพลาย
เออร์และพันธมิตรธุรกิจยึดมั่นในค่านิยมและ
หลักการที่สอดคล้องกับเรา

สิ่งที่ต้องทํา

สิ่งที่ห้ามทํา

พนักงานที่ทําสัญญา และ/หรือ ทํางานกับบุคคลที่
สามของ Unilever จะต้อง:

พนักงานที่ทําสัญญา และ/หรือ ทํางานกับบุคคลที่
สามของ Unilever จะต้องไม่:

•

อ่านและทําความเข้าใจนโยบาย RSP หรือ
RBPP และปรึกษาผู้จัดการสายงาน และ/หรือ
ทีมงานที่เกี่ยวข้อง หากมีคําถามใด ๆ

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดความรับผิดชอบ
ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามทั้งหมดของ
เราอยู่ภายใต้การควบคุมและนโยบาย RSP และ
RBPP ซึ่งได้แก่การทําสัญญาและการตรวจสอบ
อย่างเพียงพอและทันเวลา (รวมถึงการ
ตรวจสอบและการแก้ไขหากจําเป็น)

ข้อกําหนดของเราสําหรับบุคคลที่สามถูกกําหนดไว้ใน
นโยบายการจัดหาที่รับผิดชอบต่อสังคม (RSP)
สําหรับซัพพลายเออร์และในนโยบายพันธมิตรธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคม (RBPP) สําหรับผู้จัดจําหน่าย ลูกค้า
และพันธมิตรรายอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ RBPP

•

Unilever อาจเผชิญกับความรับผิดทางกฎหมายและ
ทางชื่อเสียงหากบุคคลที่สามไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
เหล่านี้
RSP และ RBPP ร่างหลักการพื้นฐานและข้อกําหนดเชิง
บังคับที่บุคคลที่สามต้องปฏิบัติตาม
ทีมงานที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานของ
นโยบายเหล่านี้คือ Integrated Social Sustainability
(ทีมความยั่งยืนทางสังคมแบบบูรณาการ) สําหรับ RSP
และ Customer Development (ทีมพัฒนาลูกค้า)
สําหรับ RBPP

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

•

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อยกเว้น
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ RSP หรือ RBPP โดยไม่
ปรึกษาพันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมายของตนเอง
และในแง่ของ RSP จะต้องมีการอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก Integrated Social
Sustainability (หน่วยงานด้านความยั่งยืนทาง
สังคมแบบบูรณาการ) ก่อน

•

ทําธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่ได้รับการประกาศ
ว่าไม่สอดคล้องกับ RSP หรือ RBPP หรือเมื่อมี
การระบุไว้ในรายการ Prohibited Third
Parties (บุคคลที่สามที่ไม่อนุญาต) เว้นแต่จะมี
การอนุญาตให้ผ่อนผันหรือยกเว้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงทั้งหมดของเรา
กับซัพพลายเออร์ (ได้แก่ MSAs, UPAs, CTCs,
POs *) และกับผู้จัดจําหน่ายและลูกค้า (ได้แก่
DOs *) อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กําหนดไว้โดยการ
ควบคุมภายในของเรา โดยรวมถึงข้อสัญญาที่
ระบุว่าซัพพลายเออร์จะต้องยอมรับการปฏิบัติ
ตาม RSP หรือ RBPP ของเราในฐานะเงื่อนไข
ของการมีส่วนร่วม

•

แจ้งผู้จัดการสายงานและทีมผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องในทันที หากทราบหรือสงสัยว่าบุคคล
ที่สามไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด RSP หรือ RBPP
ที่เกี่ยวข้องหรือหากพวกเขาขัดแย้งกับ
ข้อกําหนดของสัญญาที่ตกลงกันไว้

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการสรรหา
คัดเลือก หรือยื่นประมูลสําหรับบุคคลที่สามราย
ใหม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม RSP
และ RBPP

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

*หมายเหตุ: ข้อตกลงการบริการหลัก, ข้อตกลงการจัดซื้อของ

Unilever, สัญญาข้อตกลงทางการค้า, คําสั่งซื้อ, คําสั่งกระจาย

สินค้า

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (1 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

การตรวจสอบโดยหน่วยงานด้านการแข่งขัน
อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่
สําคัญ การเรียกร้องค่าชดเชยจากลูกค้าและ
คู่แข่ง และความเสียหายต่อชื่อเสียงและ
ความสัมพันธ์ทางการค้าของเรา นอกจากนี้
อาจมีการบังคับใช้บทลงโทษทางอาญาสําหรับ
บุคคล
กฎหมายด้านการแข่งขันห้ามสิ่งต่อไปนี้:
•

ข้อตกลงกีดกันการแข่งขัน

•

การแบ่งปันข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทาง
การค้าระหว่างคู่แข่ง เว้นแต่ได้รับการ
อนุมัติโดยกฎหมาย

•

ข้อจํากัดบางประการที่กําหนดหรือตกลง
ร่วมกับผู้จัดจําหน่ายและลูกค้าอื่น ๆ และ

•

การใช้อํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดสิ่งที่พนักงาน
ต้องทําเพื่อให้แน่ใจว่า Unilever ส่งเสริมการ
แข่งขันที่เป็นธรรม

ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแข่งขัน
Unilever ร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานด้าน
การแข่งขันในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์ของ
ตนอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ การติดต่อ
ทั้งหมดกับหน่วยงานด้านการแข่งขัน (ได้แก่
ศาลแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง) ได้รับการ
ประสานงานโดยพันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู
นโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การติดต่อกับ
รัฐบาล หน่วยงานกํากับดูแลและองค์กรเอกชน
เพื่อสาธารณะประโยชน์ (NGOs)

สิ่งที่ต้องทํา
ด้วยการสนับสนุนของฝ่ายกฎหมาย หัวหน้ากลุ่ม
ตลาด/หัวหน้าระดับประเทศ หัวหน้าหมวดหมู่
สินค้าและหัวหน้าหน่วยงาน จะต้องตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าพนักงาน ผู้รับเหมาและตัวแทน ที่ดําเนินงานใน
กลุ่มหมวดหมู่สินค้า กลุ่มตลาดและหน่วยงาน
เข้าใจถึงข้อกําหนดด้านการแข่งขัน โดยมีการจัดหา
เอกสาร การสื่อสารและการฝึกอบรม พร้อมด้วย
โปรแกรมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสําหรับกลุ่ม
ที่เฉพาะเจาะจง (ที่มี ‘ความเสี่ยงสูง’)
พนักงานจะต้อง:
• ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันสําหรับหมวดหมู่
สินค้าและกลุ่มตลาดทั้งหมดที่พนักงานดําเนินการอยู่
และเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (2 จาก 2)
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องทํา
ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในสมาคมการค้าหรืออีเว้นท์
อุตสาหกรรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดทั้งหมดที่กําหนดไว้ในมาตรฐานของ
Unilever เกี่ยวกับสมาชิกสมาคมการค้า; นอกจากนี้
ยังมีผลบังคับใช้กับการประชุมหรือเหตุการณ์ท่ีไม่
ค่อยเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง เช่น พิธีมอบ
รางวัลหรือการติดต่อทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

•

คัดค้านทันทีหากมีการยกหัวข้อที่ไม่เหมาะสมใน
ระหว่างการติดต่อกับคู่แข่งและให้ออกจากสถานที่
ในทันทีหากการสนทนายังคงดําเนินต่อไปอย่างไม่
เหมาะสม

•

ก่อนที่จะพูดคุยกับคู่แข่งใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลง
การจัดซื้อร่วม การผลิต การวิจัยและการพัฒนา
และข้อตกลงมาตรฐาน

-

•

รายงานเหตุการณ์การสนทนาที่ไม่เหมาะสมไปยัง
พันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมายโดยทันที

•

ขอคําแนะนําจากพันธมิตรธุรกิจด้านกฎหมายโดย
ทันทีในสถานการณ์ต่อไปนี้:
-

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้กฎการแข่งขันที่กําหนดไว้ใน
นโยบายนี้กับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เฉพาะ และ
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย

-

ในสถานการณ์ท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับคู่แข่ง

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

-

-

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อจํากัดในกิจกรรมเชิง
พาณิชย์ของลูกค้าหรือผู้จัดจําหน่าย

-

ในสถานการณ์ท่ี Unilever มีสถานะทาง
การตลาดที่เข้มแข็ง และแนวปฏิบัติทางการค้า
ของ Unilever อาจถูกมองว่าไม่เป็นธรรมต่อ
ลูกค้า

สิ่งที่ห้ามทํา
Unilever ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในระบบผูกขาดทาง
การค้าในทุกๆ ประเทศ แม้แต่ในประเทศที่ไม่มี
กฎหมายการแข่งขัน
พนักงานจะต้องไม่:
•

มีส่วนร่วมในระบบผูกขาดทางการค้า

•

พูดคุย ตกลง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่แข่งทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ (ยกเว้น
ได้รับอนุมัติจากกลุ่มกฎหมาย):

บันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลคู่แข่งไว้ในเอกสารและ
การสื่อสารทั้งหมดอย่างชัดเจนเพื่อคลายความ
สงสัยในเรื่องความถูกต้องทางกฎหมาย

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

-

ราคาหรือเงื่อนไขการขายผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
บริการ

-

ราคาหรือเงื่อนไขที่ต้องการจากซัพพลายเออร์

-

การประสานงานหรือการจัดสรรเกี่ยวกับการ
ประมูลหรือการเสนอราคา

-

ข้อจํากัดในการผลิตหรือการขาย หรือ

-

การแบ่งหรือการจัดสรรเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์
ลูกค้า หรือตลาดทางภูมิศาสตร์

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

• ควํ่าบาตรหรือปฏิเสธที่จะติดต่อธุรกิจกับคู่แข่ง
ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์โดยไม่ขอคําแนะนํา
จากพันธมิตรธุรกิจก่อน
• กําหนดข้อจํากัดในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของลูกค้า
หรือผู้จัดจําหน่ายโดยไม่ขอคําแนะนําจาก
พันธมิตรธุรกิจก่อน รวมถึงการควบคุมราคาขาย
ปลีก พื้นที่หรือช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ของ
Unilever และขอบเขตในการขายผลิตภัณฑ์เพื่อ
การแข่งขัน
• ในกรณีท่ี Unilever มีสถานะทางการตลาดที่
เข้มแข็ง ปฏิบัติตนเพื่อเอาเปรียบลูกค้าอย่างไม่
เป็นธรรมหรือป้องกันคู่แข่งจากการเข้าสู่ตลาด
หรือกําจัดคู่แข่ง หรือขยายขอบเขตในตลาด เช่น
การขายตํ่ากว่าต้นทุน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไขบาง
ประเภท การเตรียมการพิเศษ

การปฏิ
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หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานกํากับดูแลและองค์กรเอกชนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ (NGOs) (1 จาก 2)
เมื่อพนักงานหรือตัวแทนอื่น ๆ ติดต่อ
กับรัฐบาล ผู้ออกกฎหมาย หน่วยงาน
กํากับดูแลหรือองค์กรเอกชนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ (NGOs)
พนักงานหรือตัวแทนจะต้อง
ดําเนินการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์
และเปิดกว้าง และปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีให้คําแนะนํา
โดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ติดต่อกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เช่น การบริจาค
เพื่อการกุศลส่วนบุคคล หรือภาษีส่วน
บุคคล

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

รัฐบาล หน่วยงานกํากับดูแล และผู้ออกกฎหมายนั้น
รวมถึงหน่วยงานต่อไปนี้: หน่วยงานระดับโลกหรือ
ระหว่างประเทศ (เช่น สหประชาชาติ); หน่วยงานระดับ
ภูมิภาค (เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน); หน่วยงาน
ระดับชาติ; หรือหน่วยงานระดับชุมชนท้องถิ่น
นอกจากนี้ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์
(NGOs) ยังทํางานในระดับต่าง ๆ และงานขององค์กรนั้น
รวมถึง ปัญหาทางสังคมและผู้บริโภค ตลอดจนถึงปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อม
การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเหล่านี้จะต้องกระทําโดย
บุคคลที่ได้รับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมถึงการสื่อสารทุกรู ปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นทางการ ไม่เป็นทางการหรือทางสังคม การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Unilever นั้นรวมถึง
การติดต่อในรู ปแบบใด ๆ เช่น การเข้าพบด้วยตนเอง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อทางจดหมาย

การปฏิ
บัติงานร่วมกับ
Engaging
บุคคลภายนอก
Externally
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หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

ติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานกํากับดูแลและองค์กรเอกชนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ (NGOs) (2 จาก 2)
• ขออนุมัติล่วงหน้าเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้
เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ท่ีชอบด้วย
กฎหมายของเรา;

สิ่งที่ต้องทํา
พนักงานจะต้อง:
•

ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการอนุมัติอย่าง
เหมาะสมจากผู้จัดการสายงาน

•

ความสุภาพ เปิดเผยและโปร่งใสในการบอกกล่าว
ชื่อ บริษัท บทบาท สถานะ และสําหรับการ
สอบถามหรือ 'การบรรยาย' ใด ๆ สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะของหัวเรื่องที่จะติดต่อได้

•

ทําตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
และความถูกต้องของข้อมูล

•

เก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง

-

-

-

องค์กรระดับโลก/ระหว่างประเทศ = หัวหน้า
กิจการกํากับดูแลระดับโลก (Global Head of
Regulatory Affairs) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและ
กิจการองค์กรระดับโลก (Global Head of
Communications& Corporate Affairs) หรือ
หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก
(Global Head of Sustainability);
องค์กรระดับภูมิภาค = หัวหน้าฝ่ายสื่อสารระดับ
โลก (Global Head of Communications),
กิจการต่างประเทศสําหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือ
กลุ่มตลาด (Markets or relevant Cluster
External Affairs)/ หัวหน้ากิจการกํากับดูแล
(Regulatory Affairs Head);
องค์กรระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น = หัวหน้า
กิจการต่างประเทศระดับประเทศ (National
Head of External Affairs)/ หัวหน้ากิจการ
กํากับดูแล (Regulatory Affairs Head) หาก
พนักงานไม่มีฝ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในสถานที่ของ
ตนเอง พนักงานจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
หัวหน้ากลุ่มหน่วยงาน (cluster head of
Function) หรือกรรมการผู้จัดการระดับประเทศ
(National Managing Director)/หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการ (Head of Operations)

• ขออนุมัติล่วงหน้าจากผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
ในท้องถิ่น (Finance Director) ที่ปรึกษาทั่วไป
(General Counsel) หรือฝ่ายภาษีนิติบุคคล
(Corporate Tax Department) ผู้ควบคุมกลุ่ม
(Group Controller) หรือฝ่ายบํานาญของ
บริษัท (Corporate Pensions Department)
สําหรับการติดต่อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษี การรายงานทางการเงิน การบัญชี บํานาญ
หรือเรื่องกฎหมาย

สิ่งที่ห้ามทํา
พนักงานจะต้องไม่:
•

พยายามขัดขวางเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบที่
ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร
หลักฐานหรือบันทึก

•

พูดหรือทําสิ่งใดก็ตามที่อาจถูกมองว่าเป็นการ
พยายามที่จะสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาล ผู้ออก
กฎหมาย ผู้กํากับดูแล หรือ NGOs เพื่อให้
ตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ Unilever (ดู
นโยบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ ของกํานัลและการ
ต้อนรับ และ การต่อต้านการให้สินบน)

• ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากกิจการกํากับดูแล
(Regulatory Affairs) (ซึ่งจะติดต่อประสานงาน
กับกลุ่มกฎหมาย) ก่อนที่จะติดต่อกับหน่วยงาน
กํากับดูแลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือการวางแผน
ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ส่วนผสมของ Unilever
• ขออนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายสื่อสารในท้องถิ่น
ก่อนที่จะติดต่อกับ NGO
• ตระหนักถึงขั้นตอนล่าสุดที่ได้รับบอกกล่าวจาก
ผู้นําในสถานที่เพื่อตอบสนองต่อการตรวจสอบ
ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะต้องมีการเสนอชื่อผู้รับผิดชอบเพื่อนําไปสู่
ผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่มีศักยภาพแต่ละ
ประเภท

• หากเหมาะสม ให้ขออนุมัติบนพื้นฐานที่มีอยู่ตาม
ความต้องการในบทบาทของพนักงาน เช่น พนักงาน
จากกิจการกํากับดูแล ฝ่ายการสื่อสารและการ
สนับสนุน

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ
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กิจกรรมทางการเมืองและการบริจาคทางการเมือง
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

บริษัท Unilever ถูกห้ามไม่ให้สนับสนุนหรือมี
ส่วนร่วมกับพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร
พนักงานสามารถให้การสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มการเมืองด้วยฐานะส่วนบุคคล
เท่านั้น
นโยบายหลักปฏิบัติน้ีกําหนดวิธีการที่พนักงาน
ต้องนําไปใช้ในการจัดการกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกลุ่มการเมือง

สิ่งที่ห้ามทํา

สิ่งที่ต้องทํา

พนักงานจะต้องไม่:

พนักงานจะต้อง:

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

Countering
การต่อต้านการทุจริต
Corruption

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนพรรคการเมืองนั้นเป็นไปในฐานะส่วน
บุคคลอย่างชัดเจนและไม่แสดงความรู้สึกว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ Unilever

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การสนับสนุนหรือการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองใด ๆ ในฐานะส่วนบุคคลไม่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานหรือ
ความเที่ยงธรรมในการทํางาน (ดูนโยบายหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่เป็นตัวแทนของ
Unilever ในกลุ่มที่ปรึกษาทางสังคมหรือทาง
เศรษฐกิจที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นนั้น จะต้องได้รับการ
อนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

Respecting
การเคารพบุคคลอื่น
People

Safeguarding
การปกป้องดูแลข้อมูล
Information

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มที่ปรึกษาจะได้รับการอนุมัติ
เฉพาะในกรณีท่ีกิจกรรมดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่
สาธารณะโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง และ
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ขององค์กร Unilever อีก
ทั้งภายในกลุ่มประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ
เช่น เช่น บริษัทในระดับเดียวกันที่มีช่ ือเสียง องค์กร
การกุศลระดับชาติ องค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
องค์กรวิจัย และตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรที่คล้ายกัน

• สร้างผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมใน
ประเภทของกลุ่มที่ปรึกษาทางสังคมหรือทาง
เศรษฐกิจที่กล่าวถึงข้างต้น (ดูนโยบายหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน)
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การสื่อสารภายนอก – สื่อมวลชน นักลงทุน และนักวิเคราะห์
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

การสื่อสารกับชุมชนการลงทุน โดยรวมถึงผู้
ถือหุ้น โบรกเกอร์ นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน
ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ การ
สื่อสารดังกล่าวมีข้อกําหนดทางกฎหมายที่
สําคัญและต้องการทักษะและประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
และผ่านการฝึกอบรม/การบรรยายสรุ ป
เท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับชุมชนการลงทุน
หรือสื่อมวลชนหรือตอบข้อซักถามหรือ
คําถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ Unilever

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

กรรมการฝ่ายเปิดเผยข้อมูลของ Unilever
– ตัวแทนของคณะกรรมการ – มีหน้าที่
กํากับดูแลเพื่อให้ Unilever มีการ
จัดเตรียมกระบวนการที่จําเป็น เพื่อให้
แน่ใจว่า Unilever ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลและการซื้อขายหุ้น
ของ Unilever (Unilever’s Disclosure &
Share-Dealing Manuals)

สิ่งที่ต้องทํา

สิ่งที่ห้ามทํา

พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่ ือสารกับชุมชนการ
ลงทุนหรือสื่อมวลชนจากหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์หรือสมาชิก
คณะกรรมการ จะต้อง:

พนักงานที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์หรือสมาชิก
คณะกรรมการจะต้องไม่:
•

ปรึกษากับหน่วยงานที่ให้การอนุญาตอยู่
เสมอเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อความใด ๆ
ก่อนที่จะสื่อสาร

สื่อสารกับชุมชนการลงทุนหรือสื่อมวลชน ไม่ว่า
จะมีการบันทึกข้อมูลหรือไม่ก็ตาม หากยังไม่ได้
รับอนุญาตจากหนึ่งในหน่วยงานเหล่านี้ และยัง
ไม่เข้ารับการฝึกอบรม/การบรรยายสรุ ปที่
เหมาะสม

•

พนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตาม
คู่มือการซื้อขายหุ้นและการเปิดเผยข้อมูลของ
Unilever รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนของ
ฝ่าย (รวมอยู่ในเอกสารการอนุญาต) ในพื้นที่น้ี

ตอบข้อซักถามจากชุมชนการลงทุนหรือ
สื่อมวลชน: การสอบถามทั้งหมดจะต้องถูกส่งไป
ยังหน่วยงานสื่อมวลชนสัมพันธ์หรือนักลงทุน
สัมพันธ์

•

เข้าสู่บทสนทนา ตอบคําถามใด ๆ หรือให้ข้อมูล
หรือความคิดเห็นใด ๆ

•

จัดทํางบการเงินที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือ
ให้ ‘ข้อมูลภายใน’ (ดูนโยบายหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและ
กฎเกณฑ์ส่ ือมวลชนสัมพันธ์)

•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่แนบมากับเอกสาร
การอนุญาต เช่น ข้อจํากัดเกี่ยวกับเวลา
และ/หรือ ผู้ท่ีพนักงานอาจสื่อสารด้วยได้

•

กฎข้างต้นยังมีผลบังคับใช้นอกเหนือจากการ
ทํางานที่เป็นทางการอีกด้วย เช่น ในภารกิจการ
พูดภายนอกองค์กร หลักสูตรการสัมมนา
กิจกรรมของสมาคมการค้า หรือโอกาสทางสังคม

นโยบายหลักปฏิบัติน้ีระบุถึงวิธีการในการ
ติดต่อสื่อสารกับชุมชนการลงทุนและ
สื่อมวลชน
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อภิธานศัพท์
หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจและนโยบายหลักปฏิบัติ

สายสนับสนุนหลักปฏิบัติ

พนักงาน

ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

บริการออนไลน์และบริการโทรศัพท์ท่ีเป็นความลับ ช่วย
ให้ผู้ใช้สามารถแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหลัก
ปฏิบัติหรือนโยบายหลักปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจริงหรือที่อาจ
เกิดขึ้น ผู้ใช้สามารถถามคําถามได้หากต้องการคําชี้แจง
รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของข้อกังวลหรือ
คําถามที่ถูกยกประเด็นขึ้น สามารถใช้บริการได้ท่ี
www.unilevercodesupportline.com

บุคคลที่ถูกจ้างงานโดย Unilever ภายใต้สัญญา
ประเภทต่าง ๆ คํานี้ครอบคลุมถึงพนักงานทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นพนักงานเต็มเวลา พนักงานไม่เต็มเวลา
พนักงานสัญญาชั่วคราว พนักงานถาวร หรือผู้ฝึกงาน

ข้อเสนอหรือของกํานัลที่มีค่าใด ๆ โดยรวมถึงจํานวนเงิน
สดเล็กน้อย อาจถูกมองว่ามีเจตนาที่จะทําให้ผู้รับของ
ดังกล่าวประพฤติตนขัดต่อความคาดหวังทางจริยธรรม
ได้แก่ เงิน บริการ (รวมถึง สิ่งโปรดปราน) ส่วนลด การใช้
ทรัพยากร เงินกู้ สินเชื่อ สัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์ใน
อนาคต (รวมถึง การจ้างงานหรือการฝึกงานในอนาคต)
และของกํานัลหรือการต้อนรับ

ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

นอกจากนี้ ในเอกสารนี้ คํานี้ยังครอบคลุมถึงบุคคลอื่น
ที่ทํางานให้กับ Unilever ดังนี้: ผู้ท่ีมีบทบาทเป็น
ผู้อํานวยการตามกฎหมายหรือมีความรับผิดชอบที่
เทียบเท่า; พนักงาน Unilever ของกิจการร่วมค้า; และ
พนักงานของกิจการที่พ่ึงเข้าซื้อใหม่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งหรือวิธีการที่คู่แข่งดําเนินธุรกิจ ข้อมูลที่
เป็นความลับครอบคลุมถึงกิจกรรมในวงกว้าง ได้แก่
ราคาในปัจจุบันหรืออนาคต เงื่อนไขการกําหนด
ราคา (เช่น ส่วนลด); ราคาซื้อ ราคาต้นทุน และ
ข้อมูลของซัพพลายเออร์ หรือกลยุทธ์และแผนทาง
ธุรกิจและทางการเงิน (เช่น การควบรวมกิจการ
การซื้อกิจการ และการถอนการลงทุน); แผนการ
ตลาด แผนการส่งเสริมการขายและแผนการขาย;
ผลลัพธ์ทางการเงินก่อนการประกาศอย่างเป็น
ทางการ งานวิจัยและพัฒนา (กลยุทธ์ การออกแบบ
สูตร ภาพวาด ข้อมูลทางเทคนิค คู่มือและคําแนะนํา
ข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์และตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่ได้เปิดตัวหรือเปิดเผยต่อ
สาธารณะ)และซอฟต์แวร์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์

หลักเกณฑ์การ
ดําเนินธุ รกิจ

การจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวก
การจ่ายเงินที่ไม่เป็นทางการ การจ่ายสินบนให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรักษาหรือเพิ่มความเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการอยู่
แล้ว การจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกเป็นสิ่งผิด
กฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อย
แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางสถานการณ์ เรียกอีกอย่างว่าการ
จ่ายเงิน ‘ค่าอํานวยความสะดวก’, ‘ค่าเร่งความเร็ว’
หรือ ‘ค่าหยอดนํ้ามัน’

เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของรัฐ หรือหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยรัฐ คํานี้รวมถึงบุคคลที่
เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือองค์กรสาธารณะ
ระหว่างประเทศ สมาชิกของราชวงศ์หรือผู้สมัครรับ
ตําแหน่งทางการเมือง เทศบาลหรือศาล นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมถึงทุกคนที่ทําหน้าที่อย่างเป็นทางการในนาม
ของบุคคลใด ๆ ข้างต้น รวมถึงตํารวจและกองกําลังติด
อาวุธ

Unilever
สมาชิกในครอบครัว
ญาติโดยทางสายเลือดหรือโดยการแต่งงาน (หรือ
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการที่เทียบเท่า)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรส คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน พ่อแม่
หรือลูก คํานี้รวมถึงพี่น้อง ลูกบุญธรรม พ่อแม่บุญธรรม
ปู่ย่าตายาย ลุง ป้า ลูกพี่ลูกน้อง หลานหรือญาติใด ๆ ที่
อาศัยอยู่กับคุณมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
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ในหลักปฏิบัติน้ี คําว่า ‘Unilever’ และ ‘บริษัท
Unilever’ ถูกนํามาใช้เพื่อความสะดวกและหมายถึง
กลุ่มบริษัท Unilever ที่ประกอบด้วย Unilever N.V.,
Unilever PLC และ บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ Unilever หมายถึงกรรมการของ
Unilever N.V. และ Unilever PLC
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