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กรอบงานของเรา

ค่านิยม 
ของเรา
ค่านิยมของเรา เก่ียวกับความ 
ซื่อสตัย ์ความเคารพ ความรบัผดิชอบ
และการรเิริม่ เป็นคำาแถลงท่ีเรยีบง่าย
ท่ีสดุท่ีบง่บอกว่าเราเป็นใคร สิง่เหล่านี้
ครอบคลมุถึงทกุสิง่ท่ีเราทำา

นโยบาย
หลักปฏิบัติ
นโยบายหลักปฏิบัติ นโยบายหลัก
ปฏิบติั ของเรากำาหนดพฤติกรรมทาง
จรยิธรรมท่ีเราทกุคนต้องแสดงใหเ้หน็เมื่อ
ทำางานกับ Unilever และถือเป็น
ข้อบงัคับ ในขณะท่ีนโยบายเหล่านีม้ี
เป้าหมายเพื่อใช้งานภายในองค์กร เรายงั
ได้มกีารเผยแพรอ่อกสู่ภายนอกเพื่อเป็น
การส่งเสรมิใหเ้หน็ถึงความโปรง่ใส

หลักเกณฑ์
การดำาเนิน
ธุรกิจ
หลักเกณฑ์การดำาเนินธุรกิจ ของ
เราคือคำาแถลงทางจรยิธรรมท่ีเรยีบง่าย
เก่ียวกับสิ่งท่ีเราควรประพฤติปฏิบติั เรา
เผยแพร ่หลักเกณฑ์ นีอ้อกสู่ภายนอก
และคาดหวังว่าบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทำางาน
รว่มกับเราจะมกีารปรบัใช้หลักเกณฑ์นี้
ได้อยา่งเท่าเทียมกัน
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ยนิดตีอ้นรบัสู่เอกสารที(มคีวามสาํคญัมากที(สุดที(
เรามอียู่ที( Unilever – หลกัเกณฑก์ารดาํเนิน
ธรุกจิของเรา

เมื$อผมนึกถึงเวลาของตนเองใน Unilever และหาเหตุผลว่า
ทําไมผมจงึอยู่ที$นี$มานานกว่า 30 ปี ผมไดคํ้าตอบเป็นเหตุผลที$
สําคญัสองขอ้คือ: ความหลากหลายทางภูมิศาสตรแ์ละค่านิยม
ของธุรกจิ ค่านิยมที$ทําใหเ้รามีสญัชาตญาณในการทําสิ$งที$
ถูกตอ้งและปฏบิติัต่อผูอ้ื$นดว้ยความเคารพ

การมีค่านิยมที$เขม้แข็งที$ใหค้วามเคารพผูค้น สงัคม และโลก
เป็นหวัใจสําคญัของ Unilever อยู่เสมอและจะยงัคงมี
ความสําคญัต่อการสรา้งบรษัิทที$สอดคลอ้งกบัเป้าหมายใน
อนาคต ใบอนุญาตของเราในการดําเนินงานและความสามารถ
ในการแข่งขนัที$ประสบความสําเรจ็นัSนขึ Sนอยู่กบัเราทุกคนที$
ดําเนินชวิีตตามค่านิยมเหล่านีS ไม่เวน้แต่ละวนั

อย่างไรก็ตาม เรารูว่้าในโลกที$ผนัผวนและไม่แน่นอนนีS เราตอ้ง
เผชญิกบัความทา้ทายอย่างมากมายในการปฏบิติัตามค่านิยม
ดงักล่าวนี$เป็นความทา้ทาย แต่ไม่ใชข่อ้แกต้วัหลายประเทศที$
เราดําเนินธุรกจิอยู่มีดชันีทุจรติคอรร์ปัชนัโลกอยู่ในอนัดบัที$ไม่
ดีนักโลกแห่งดิจติอลนําเสนอขอ้ควรพิจารณาใหม่ ๆ ในการ
จดัการกบัระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลและไซเบอร ์รวมทัSง
วธิกีารที$บรษัิทและแบรนดข์องเรา ‘ปรากฏตวั’ ในโลกโซเชยีล
มีเดียที$เชื$อมต่อเขา้ดว้ยกนั ซึ$งนับวนัยิ$งมีความซบัซอ้นมากขึ Sน
กว่าที$เคยเป็นมายิ$งกว่านัSน การเปลี$ยนแปลงแบบกา้วกระโดด
และความเรว็ที$มากขึ Sนในการดําเนินการกบัสิ$งต่าง ๆ นัSน มกั
เพิ$มความทา้ทายใหเ้ขม้ขน้ยิ$งขึ Sน

หลกัเกณฑก์ารดําเนินธุรกจิเป็นคู่มือในการนําค่านิยมของ
เราไปใชใ้นทางปฏบิติัซึ$งจะกําหนดมาตรฐานการปฏบิติัที$
ชดัเจนเพื$อใหแ้น่ใจว่าเราเลอืกสิ$งที$ถูกตอ้งอยู่เสมอ โดย
จดัทํากรอบของสิ$งที$ “จะตอ้งทํา” และ “จะตอ้งไม่ทํา” ในแบบ
ที$เรยีบง่ายและเป็นเอกสารที$ไม่เพียงแต่ชว่ยปกป้อง
Unilever และเราทุกคน แต่จะชว่ยสรา้งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคญัต่อชวีติของผูค้นนับลา้นทั$วทัSงห่วงโซค่่านิยมของ
เรา

จุดแข็งของ Unilever ส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากค่านิยม
รว่มกนัระหว่างผูค้นของเราการประพฤติตนดว้ยความซื$อสตัย ์
นัSนถือเป็นส่วนหนึ$งของพวกเราขอขอบคุณสําหรบัความ
ขยนัหมั$นเพียรของคุณและความชว่ยเหลอืในการสรา้งโลกที$
ยุติธรรมและมีหลกัการมากขึ Sนในขณะที$เราทํางานเพื$อส่งมอบ
วสิยัทศันข์องเราในการเป็นผูนํ้าระดบัโลกในธุรกจิที$ยั$งยืน

โปรดอ่านหลกัปฏบิติัของเราซํ Sา ๆ
นี$เป็นเรื$องที$สําคญั

ขอขอบคุณ Alan

คํานําจาก AAllaann  JJooppee
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หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจ (1 จาก 2)
คาํนํา
ที$ Unilever เราเชื$อมั$นในการเตบิโตอย่างมคีวาม
รบัผดิชอบและยั$งยนื

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินธรุกจิของเรากาํหนดสิ$งที$
พนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัติาม หลกัเกณฑนี์Sสรา้ง
ค่านิยมใหก้บัเรา และใหภ้าพที$ชดัเจนเกี$ยวกบัสิ$งที$
คาดหวงัจากผูค้นของเรา

ดว้ยการดําเนินชวีติตามหลกัปฏบิตัขิองเรา เราจะนํา
ค่านิยมและเป้าหมายมาสู่การปฏบิตัจิรงิในทุกๆ วนัและ
ในทุกๆ สิ$งที$เราทํา

มาตรฐานการปฏบิตัิ
เราดาํเนินงานดว้ยความจรงิใจ ซื$อสตัยแ์ละเปิดกวา้ง
และเคารพในสทิธมินุษยชนและผลประโยชนข์อง
พนักงาน

ในทํานองเดยีวกนั เราจะเคารพผลประโยชนอ์นัชอบ
ดว้ยกฎหมายของผูท้ี$เรามคีวามสมัพนัธด์ว้ย

เรามุ่งมั$นที$จะใหค้วามโปรง่ใสในการดาํเนินงานทัSงหมด
ของเราเพื$อใหม้ั$นใจว่าผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัความเชื$อมั$น
ในสิ$งที$เราทํา

ปฏบิตัติามกฎหมาย
บรษิทัและพนักงาน Unilever จะตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศที$เราดาํเนินธรุกจิ

พนกังาน
Unilever มุ่งมั$นที$จะจดัหาสภาพแวดลอ้มการทํางานที$
ส่งเสรมิความหลากหลาย ความเสมอภาค การเรยีนรู ้
ตลอดชวีติและโอกาสที$เท่าเทยีม รวมถงึผูพ้กิาร เรา
เชื$อมั$นในสถานที$ทํางานที$ใหค้วามไวว้างใจซึ$งกนัและกนั
เคารพสทิธมินุษยชนและไม่เลอืกปฏบิตัิ เราสนับสนุน
ความเป็นอยู่ที$ดที ัSงทางรา่งกายและจติใจของพนักงาน
เพื$อใหม้ั$นใจไดถ้งึสภาวะการทํางานที$ปลอดภยั

เราจะรบัสมคัร ว่าจา้ง และส่งเสรมิพนักงานบนพื Sนฐาน
ของคุณสมบตัแิละความสามารถที$จาํเป็นสาํหรบัการ
ทํางาน

เราจะใหค้่าตอบแทนรวมของพนักงานที$ตรงกบัหรอืสูง
กว่ามาตรฐานขัSนตํ$าทางกฎหมายและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานอุตสาหกรรมในตลาดที$เราดาํเนินธรุกจิ เรา
มุ่งมั$นที$จะใหค้่าครองชพีแกพ่นักงานเพื$อใหม้ั$นใจว่าพวก
เขาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในชวีติประจาํวนั
ของตนเองได ้

เราจะไม่ใชรู้ปแบบใด ๆ ของการบงัคบัใชแ้รงงาน การคา้
มนุษย ์ หรอืการใชแ้รงงานเด็ก

เราเคารพศกัดิ Zศรขีองบุคคลและสทิธขิองพนักงานในการ
มอีสิรภาพที$จะสมาคมและรว่มเจรจาต่อรอง

เราจะคงไวซ้ ึ$งการสื$อสารที$ดกีบัพนักงานผ่านสารสนเทศ
ของบรษิทัและขัSนตอนการใหค้าํปรกึษา

เราจะจดัใหม้ขี ัSนตอนที$โปรง่ใส ยุตธิรรม และเป็นความลบั
สาํหรบัพนักงานและบุคคลที$สามที$ตอ้งการแจง้ขอ้กงัวล
เราจะไม่ตอบโตผู้แ้จง้เบาะแสหรอืพนักงานที$แจง้ปัญหา
ใหเ้ราทราบ

ผูบ้รโิภค
Unilever มุ่งมั$นที$จะนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ภายใตแ้บรนดท์ี$มุ่งเนน้เร ื$องคุณค่าอย่างสมํ$าเสมอทัSง
ในดา้นราคาและคุณภาพและความปลอดภยัสาํหรบั
การใชง้านตามวตัถุประสงค ์ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจะมี
การตดิป้าย โฆษณา และสื$อสารอย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม

ผูถ้อืหุน้
Unilever จะดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแล
กจิการที$ดทีี$ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล เราจะให ้
ขอ้มูลอย่างทนัท่วงที สมํ$าเสมอ และเชื$อถอืไดเ้กี$ยวกบั
กจิกรรม โครงสรา้ง สถานะทางการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของเรากบัผูถ้อืหุน้ทัSงหมด

พนัธมติรธุรกจิ
Unilever มุ่งมั$นที$จะสรา้งความสมัพนัธท์ี$เป็น
ประโยชนร์ว่มกนักบัซพัพลายเออร ์ลูกคา้ และ
พนัธมติรธรุกจิของเรา ในการตดิต่อธรุกจิของเรา เรา
คาดหวงัใหพ้นัธมติรของเรายดึมั$นในหลกัการทางธรุกจิ
ที$สอดคลอ้งกบัหลกัการของเรา ซึ$งหมายถงึการ
ปฏบิตังิานที$สอดคลอ้งกบันโยบายของบุคคลที$สามและ
ความมุ่งมั$นที$จะทํางานรว่มกนักบัเราเพื$อจดัการกบั
ปัญหาที$ส่งผลเสยีต่อสงัคมและโลกใบนีS เราจะทํางาน
รว่มกบัพนัธมติรเหล่านีSในการยกระดบัมาตรฐาน
เพื$อใหพ้นักงานของพนัธมติรไดร้บัค่าครองชพีและไม่
อยู่ภายใตก้ารบงัคบัใชแ้รงงาน การคา้มนุษย ์ หรอืการ
ใชแ้รงงานเด็ก
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การปฏบิตัติาม –– การ
ตรวจสอบ –– การรายงาน
การปฏบิติัตามหลกัการเหล่านีSเป็นองคป์ระกอบสําคญั
ในความสําเรจ็ทางธุรกจิของเรา คณะกรรมการ
Unilever มีหน้าที$รบัผิดชอบในการตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามีการนําหลกัการเหล่านีSไปใชใ้น Unilever

หวัหน้าเจา้หน้าที$ฝ่ายบรหิารมีหน้าที$รบัผิดชอบในการ
ดําเนินการหลกัการเหล่านีSและไดร้บัการสนับสนุนในเรื$องนีS
จาก Global Code and Policy Committee 
(คณะกรรมการนโยบายและหลกัปฏิบติัระดบัโลก) ซึ$งมี
ประธานเป็นหวัหน้าเจา้หน้าที$ฝ่ายกฎหมาย

ความรบัผิดชอบแบบวนัต่อวนัไดร้บัการมอบหมายใหก้บั
ผูบ้รหิารระดบัสูงของภูมิภาค แผนก หน่วยงานและบรษัิทที$
ดําเนินงาน บุคคลเหล่านีSมีหน้าที$รบัผิดชอบในการนํา
หลกัการเหล่านีSไปปรบัใช ้ โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก
Business Integrity Committees 
(คณะกรรมการดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ) ในทอ้งถิ$น

การปฏิบติัตามจะไดร้บัการรบัรองและตรวจสอบในแต่ละปี
การปฏบิติัตามจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการที$ไดร้บั
การสนับสนุนจาก Corporate Responsibility 
Committee (คณะกรรมการดา้นความรบัผิดชอบของ
องคก์ร) และสําหรบัปัญหาทางดา้นการเงินและการบญัชี
จะไดร้บัการตรวจสอบโดย Audit Committee 
(คณะกรรมการตรวจสอบ)

การละเมิดหลกัปฏิบติัใด ๆ จะตอ้งไดร้บัการรายงาน
คณะกรรมการ Unilever จะไม่วพิากษว์จิารณฝ่์าย
บรหิารสําหรบัการสูญเสยีทางธุรกจิใด ๆ ที$ส่งผลมาจาก
การยึดมั$นในหลกัการเหล่านีSและนโยบายที$จําเป็นอื$นๆ
อกีทัSงยงัมีการเตรยีมการสําหรบัพนักงานเพื$อให้
สามารถรายงานไดอ้ย่างมั$นใจและไม่มีพนักงานคนใด
ตอ้งทนทุกขท์รมานจากการละเมิดดงักล่าว

โลกของเรา
Unilever มุ่งมั$นที$จะปรบัปรุงอย่างต่อเนื$องเพื$อจดัการ
ผลกระทบต่อสิ$งแวดลอ้มและเพื$อเป้าหมายระยะยาวในการ
พฒันาธุรกจิที$ยั$งยืน

Unilever จะทํางานรว่มกบัผูอ้ื$นเพื$อส่งเสรมิการดูแลรกัษา
สิ$งแวดลอ้ม เพิ$มความเขา้ใจในประเด็นสิ$งแวดลอ้มและ
เผยแพรแ่นวปฏบิติัที$ดี

กจิกรรมสาธารณะ
บรษัิท Unilever ไดร้บัการสนับสนุนในเรื$องการส่งเสรมิ
และปกป้องผลประโยชนท์างธุรกจิที$ถูกกฎหมาย

Unilever จะรว่มมือกบัรฐับาลและองคก์รอื$น ๆ ทัSง
ทางตรงและผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ สมาคม
การคา้ เป็นตน้ ในการพฒันากฎหมายและกฎระเบียบ
อื$น ๆ ที$ไดร้บัการนําเสนอ ซึ$งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชนท์างธุรกจิที$ถูกกฎหมาย

Unilever ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองและไม่สนับสนุน
เงินทุนของกลุ่มที$ทํากจิกรรมเพื$อส่งเสรมิผลประโยชน์
ของพรรค

การใหส้นิบนและการทุจรติ
Unilever ไม่ใหห้รอืไม่รบัสนิบนหรอืผลประโยชนอ์ื$น ๆ
สําหรบัธุรกจิ หรอืผลประโยชนท์างการเงินใด ๆ ที$ไม่
เหมาะสมไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม พนักงานไม่
สามารถเสนอ ให้ หรอืรบัของกํานัลหรอืการจ่ายเงินใด ๆ ที$
เป็นสนิบน หรอืที$อาจถูกตีความว่าเป็นสนิบน

ความตอ้งการหรอืขอ้เสนอใด ๆ ที$เป็นสนิบนจะตอ้งถูก
ปฏิเสธทนัทีและรายงานไปยงัฝ่ายบรหิาร

บนัทึกการบญัชขีอง Unilever และเอกสารสนับสนุนต่าง
ๆ ตอ้งอธบิายและสะทอ้นถึงลกัษณะของธุรกรรมพืSนฐาน
อย่างถูกตอ้ง สนิทรพัย ์ กองทุน หรอืบญัชทีี$ไม่อนุญาตให้
เปิดเผยหรอืบนัทึก จะตอ้งไม่ถูกสรา้งหรอืเก็บรกัษาไว ้

ผลประโยชนท์บัซอ้น
พนักงานและบุคคลอื$น ๆ ทัSงหมดที$ทํางานให้Unilever 
จะตอ้งหลกีเลี$ยงกจิกรรมส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ทางการเงินใด ๆ ซึ$งอาจขดัแยง้กบัความรบัผิดชอบที$มีต่อ
บรษัิท

พนักงานตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองหรอืผูอ้ื$น
ผ่านการใชตํ้าแหน่งหน้าที$ในทางที$ผิด

ขอ้มูล
Unilever มุ่งมั$นที$จะใชข้อ้มูลอย่างรบัผิดชอบ มีจรยิธรรม
และยุติธรรม

เรารวบรวมและใชข้อ้มูลตามค่านิยมของเรา กฎหมายที$
บงัคบัใช ้ และเคารพความเป็นส่วนตวัในฐานะสทิธมินุษยชน

บนัทกึ
ในหลกัปฏบิตันีิ/ คาํว่า ‘Unilever’ และ ‘บรษิทั Unilever’ ถูก
นํามาใชเ้พืAอความสะดวกและหมายถงึกลุ่มบรษิทั Unilever ทีA
ประกอบดว้ย Unilever N.V., Unilever PLC และบรษิทัย่อยทีA
เกีAยวขอ้ง คณะกรรมการ Unilever หมายถงึกรรมการของ
Unilever N.V. และ Unilever PLC

หลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจ (2 จาก 2)
การมสี่วนรว่มในชมุชน
Unilever มุ่งมั$นที$จะเป็นองคก์รที$ไดร้บัความไวว้างใจ
และเป็นส่วนหนึ$งของสงัคม เพื$อเติมเต็มความรบัผิดชอบ
ของเราต่อสงัคมและชมุชนที$เราดําเนินธุรกจิ

นวตักรรม
ในนวตักรรมทางวทิยาศาสตรข์องเราที$จะตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค เราจะเคารพในความกงัวลของ
ผูบ้รโิภคและสงัคม เราจะทํางานบนพืSนฐานของ
วทิยาศาสตรที์$ถูกตอ้งและปรบัใชม้าตรฐานความปลอดภยั
ของผลติภณัฑอ์ย่างเขม้งวด

การแข่งขนั
Unilever เชื$อมั$นในการแข่งขนั ที$กระฉับกระเฉงแต่มี
ความยุติธรรม และสนับสนุนการพฒันา กฎหมายการ
แข่งขนัที$เหมาะสม บรษัิทและพนักงาน Unilever จะ
ดําเนินงานตามหลกัการของการแข่งขนัที$เป็นธรรมและ
กฎระเบียบที$เกี$ยวขอ้งทัSงหมด
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การจรรโลงไว้ซึง่หลักปฏิบัติ (1 จาก 2)
ในฐานะบรษิทัที(มุ่งเนน้ในเร ื(องเป้าหมาย ค่านิยม
ของเราเป็นรากฐานไปสู่ความสาํเรจ็และจาํเป็นต่อ
การบรรลุเป้าหมายในการสรา้งความเป็นอยู่ที(
ย ั(งยนื

การจรรโลงไวซ้ ึ(งหลกัปฏบิตัิ หมายถงึ การนํา
ค่านิยมของเราไปใชใ้นทางปฏบิตัแิละเนน้ยํ Xาถงึ
ความมุ่งมั(นของเราในการทําดี สิ(งนี Xชว่ยใหเ้รา
สามารถส่งมอบคุณค่าดว้ยค่านิยม ผูบ้รโิภคและ
ลูกคา้ของเราไวว้างใจเราในการทําธรุกจิดว้ย
ความซื(อสตัย ์

นี(คอืหนึ(งในสนิทรพัยท์ี(ยิ(งใหญ่ที(สุดของเรา และ
เพื(อที(จะรกัษาชื(อเสยีงของเราเอาไว ้ เราจาํเป็นตอ้ง
มมีาตรฐานสูงสุดในดา้นพฤตกิรรม หลกัเกณฑ ์
การดาํเนินธรุกจิของ Unilever (หลกัปฏบิตั)ิ 
และนโยบายที(สนับสนุน (นโยบายหลกัปฏบิตั)ิ 
กาํหนดมาตรฐานที(จาํเป็นสาํหรบัพนักงานของเรา
ทุกคน นอกจากนีX Unilever ยงัตอ้งการให ้
พนัธมติรธรุกจิบุคคลที(สามและพนักงานของ
พนัธมติรเหล่านีXปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างธรุกจิที(
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องเรา

ความคาดหวงัเหล่านีSถูกกําหนดไวใ้น นโยบายการจดัหาที$
รบัผิดชอบต่อสงัคมและการเป็นพนัธมิตรธุรกจิของ
Unilever ซึ$งสนับสนุนโปรแกรมการปฏบิติัตามสําหรบั
บุคคลที$สาม

การละเมิดหลกัปฏิบติัหรอืนโยบายหลกัปฏิบติัอาจมี
ผลกระทบรา้ยแรงต่อ Unilever และบุคคลที$เกี$ยวขอ้ง
ในกรณีที$เกี$ยวขอ้งกบัการกระทําที$ผิดกฎหมาย สิ$ง
เหล่านีSอาจรวมถึงการจ่ายค่าปรบัที$สําคญัสําหรบั
Unilever การจําคุกบุคคล และความเสยีหายต่อ
ชื$อเสยีงของเรา

นโยบายหลกัปฏบิติันีSอธบิายถึงวธิกีารในการตรวจสอบให้
แน่ใจว่าพนักงานของเราและคนอื$น ๆ ที$ทํางานเพื$อ
Unilever นัSนไดมี้การทําความเขา้ใจกบัหลกัปฏิบติัและ
นโยบายหลกัปฏบิติัทัSงหมด นโยบายนีSยืนยนัถึงความ
รบัผิดชอบของทุกๆ คนในการพูดและรายงานเกี$ยวกบั
การละเมิดที$น่าสงสยัหรอืที$เกดิขึ Sนจรงิ และสรุปแนว
ทางการจดัการกบัสถานการณ์ Unilever จะ
ดําเนินการอย่างจรงิจงัสําหรบัการไม่ปฏิบติัตามหลกั
ปฏิบติัและนโยบายหลกัปฏิบติัใด ๆ และอาจส่งผลใหมี้การ
ลงโทษทางวนัิย โดยรวมถึงการเลกิจา้งและการ
ดําเนินการทางกฎหมาย

การอา้งองิในหลกัปฏิบติัและนโยบายหลกัปฏิบติัมีผลกบั
‘พนักงาน’ ต่อไปนีS:

• พนักงานของ Unilever ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเต็ม
เวลา พนักงานไม่เต็มเวลา พนักงานสญัญาชั$วคราว
พนักงานประจํา หรอืผูฝึ้กงาน

• บุคคลที$มีบทบาทเป็นกรรมการบรษัิทตามกฎหมาย
หรอืมีความรบัผิดชอบที$เทียบเท่า

• พนักงาน Unilever ของกจิการรว่มคา้

• พนักงานของกจิการที$เขา้ซื Sอใหม่ นับจากวนัที$ได ้
บรษัิทมาครอบครอง

การจรรโลงไวซ้ึ$งหลกัปฏบิติั ถือเป็นความพยายามของ
ทีม หลกัปฏิบติัและนโยบายหลกัปฏิบติัไม่สามารถ
ครอบคลุมทุก ๆ เหตุการณไ์ด้ โดยเฉพาะอย่างยิ$งเมื$อ
กฎหมายแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ หากไม่ได้
กล่าวถึงสถานการณที์$เฉพาะเจาะจงอย่างชดัเจน
เจตนารมณข์องหลกัปฏบิติัและนโยบายหลกัปฏบิติั
จะตอ้งไดร้บัการดําเนินการโดยใชส้ามญัสํานึกและการ
ตดัสนิใจที$ดี และปฏบิติัตามกฎหมายที$บงัคบัใชอ้ยู่เสมอ

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานทุกคนจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทราบและเขา้ใจถึงขอ้กําหนดของ
หลกัปฏิบติัและนโยบายหลกัปฏิบติั

• เขา้รบัการฝึกอบรมที$เกี$ยวขอ้ง ตามที$ระบุไวโ้ดย
ผูจ้ดัการสายงานหรอืเจา้หน้าดา้นความซื$อสตัยท์าง
ธุรกจิ

• ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัและนโยบายหลกัปฏิบติั: หากไม่
แน่ใจว่าจะตีความหลกัปฏบิติัเหล่านีSอย่างไร หรอืมีขอ้
สงสยัใด ๆ ว่าพฤติกรรมที$เฉพาะเจาะจงนัSนเป็นไปตาม
มาตรฐานที$กําหนดไวห้รอืไม่ พนักงานตอ้งขอคําแนะนํา
จากผูจ้ดัการสายงานหรอืเจา้หน้าดา้นความซื$อสตัย ์
ทางธุรกจิ

• รายงานเกี$ยวกบัการละเมิดหลกัปฏบิติัและนโยบายหลกั
ปฏิบติัโดยทนัที ไม่ว่าจะเกี$ยวขอ้งกบัตนเอง เพื$อน
รว่มงาน หรอืบุคคลที$ทําหน้าที$ในนามของ Unilever 
และไม่ว่าจะโดยบงัเอญิหรอืโดยเจตนาก็ตาม ซึ$งรวมถึง
กรณีที$พฤติกรรมของพนัธมิตรธุรกจิไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกนั
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สิ#งที#ตอ้งทํา

ผูจ้ดัการสายงานของพนักงานมกัจะเป็นบุคคลที$
เหมาะสมในการรายงานการละเมิดที$อาจเกดิขึ Sนหรอืที$
เกดิขึ Sนจรงิ หากไม่เหมาะสม พนักงานจะตอ้งพูดคุยกบั
บุคคลใดบุคคลหนึ$งดงัต่อไปนีS:

- เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิใน
หน่วยงานของพนักงาน

- สมาชกิของคณะกรรมการความซื$อสตัยท์าง
ธุรกจิในประเทศที$มีขอ้กงัวลเกดิขึ Sน

- สายสนับสนุนหลกัปฏบิติั ของ Unilever 
(ตามที$กฎหมายทอ้งถิ$นอนุญาต), ทางโทรศพัท ์
หรอืทางเว็บโดยใชห้มายเลขโทรศพัทห์รอืที$อยู่
เว็บที$มีการแจง้ไวใ้นทอ้งถิ$น

• หากพนักงานถูกรอ้งขอจากผูจ้ดัการสายงานหรอื
พนักงานคนอื$นว่ามิใหร้ายงานการละเมิดที$อาจ
เกดิขึ Sน พนักงานจะตอ้งรายงานเรื$องดงักล่าวต่อ
เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ และ/หรอื
สายสนับสนุนหลกัปฏบิติัโดยทนัที

นอกจากนีS ผูที้$อยู่ในระดบัผูจ้ดัการขึ Sนไปจะตอ้งทําสิ$ง
ต่อไปนีS:

• นําโดยการแสดงตวัอย่างใหเ้ห็น กําหนดแนวทางที$
เขม้แข็งจากเบื Sองบนลงมา แสดงใหเ้ห็นว่าตนเอง
คุน้เคยกบัหลกัปฏิบติัและนโยบายหลกัปฏิบติัและทํา
ตามขัSนตอนเพื$อปลูกฝังวฒันธรรมของความซื$อสตัย ์
ในการดําเนินงานทัSงหมด

• แถลงการณเ์กี$ยวกบัหลกัปฏิบติัประจําปีใหเ้สรจ็
สมบูรณ์

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสมาชกิทุกคนในทีม รวมถึง
ผูเ้ขา้รว่มรายใหม่ไดทํ้าสิ$งต่อไปนีS:

- ไดอ่้านหลกัปฏบิติัและนโยบายหลกัปฏบิติั

- ไดผ่้านการฝึกอบรมที$จําเป็นและที$เกี$ยวขอ้งใด ๆ

- ทําความเขา้ใจวธิแีจง้ขอ้กงัวล และ/หรอื การ
รายงานการละเมิดที$เกดิขึ Sนจรงิหรอืที$น่าสงสยั

• จดัการฝึกอบรมที$คณะกรรมการดา้นความซื$อสตัย ์
ทางธุรกจิหรอืผูจ้ดัการสายงานขอใหจ้ดัขึ Sน เชน่
Business Integrity Moments, การบรรยาย
แบบตวัต่อตวัและการอภิปรายเป็นกลุ่ม

• ใหคํ้าแนะนําและการสนับสนุนเกี$ยวกบัหลกัปฏบิติั
และนโยบายหลกัปฏิบติัแก่ทีมงานของตนเองหาก
จําเป็น และแจง้ปัญหาที$ยงัไม่สามารถแกไ้ขไดไ้ปยงั
เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบุคคลที$แจง้ขอ้กงัวล หรอืแจง้ให้
ทราบถึงการละเมิดที$อาจเกดิขึ Sนจะตอ้งไดร้บัการ
สนับสนุนดว้ยความเคารพ และจะตอ้งไม่มีการตอบโต้
บุคคลดงักล่าว

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการแจง้ขอ้กงัวลอย่างจรงิจงั
และไดร้บัการแกไ้ขอย่างฉับพลนั ดําเนินการกบั
ขอ้มูลที$เกี$ยวขอ้งโดยใชดุ้ลยพินิจและหารอืกบั
เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิของตนโดยเรว็
ที$สุดเท่าที$จะเป็นไปไดเ้พื$อกําหนดแนวทางปฏบิติัที$
เหมาะสม

• ทํางานรว่มกนัต่อไปและจดัทําเอกสารใหค้รบถว้น
(เชน่ ขอ้มูลของกรณีที$เกดิขึ Sนและบทเรยีนที$ได ้
เรยีนรู)้ ตามที$เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ
ของตนไดกํ้าหนดไว ้

• ตราบเท่าที$การดําเนินงานของตนอาจเกดิการละเมิด
ขึ Sนได้ ควรพิจารณาว่าจําเป็นจะตอ้งมีการสื$อสาร
การฝึกอบรม หรอืการเปลี$ยนแปลงเพิ$มเติมใด ๆ
ภายใตร้ะบบควบคุมและขัSนตอนทางธุรกจิหรอืไม่ เพื$อ
ลดโอกาสที$จะเกดิการละเมิดที$คลา้ยกนั

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่::

• เพิกเฉยหรอืลม้เหลวในการรายงานสถานการณที์$พวก
เขาเชื$อว่ามีหรอือาจเป็นการละเมิดหลกัปฏบิติัหรอื
นโยบายหลกัปฏิบติั

• พยายามป้องกนัไม่ใหเ้พื$อนรว่มงานรายงานเกี$ยวกบั
การละเมิดที$อาจเกดิขึ Sนจรงิหรอืขอใหเ้พื$อนรว่มงาน
เพิกเฉยต่อปัญหา

• ตอบโตบุ้คคลที$รายงานเกี$ยวกบัการละเมิดที$อาจ
เกดิขึ Sนหรอืที$เกดิขึ Sนจรงิ

• หารอืเกี$ยวกบัการละเมิดที$อาจเกดิขึ Sนหรอืที$เกดิขึ Sน
จรงิภายใตก้ารสอบสวนรว่มกบับุคคลอื$น เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากทีมสอบสวน

การจรรโลงไว้ซึง่หลักปฏิบัติ  (2 จาก 2)
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การขอคําปรกึษาด้านกฎหมาย (1 จาก 2)
พนักงานตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที(
บงัคบัใชภ้ายในประเทศที( Unilever ดาํเนินงานอยู่
ตลอดเวลา การไม่รูก้ฎหมายไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ได ้ การขอคาํปรกึษาดา้นกฎหมายอย่างทนัท่วงที
เป็นสิ(งจาํเป็นเพื(อใหม้ั(นใจว่าผลประโยชนท์างธรุกจิ
และโอกาสของ Unilever ไดร้บัการปกป้อง

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดวธิกีารและสถานการณ์
ที(พนักงานตอ้งขอคาํแนะนําทางกฎหมายจากกลุ่ม
กฎหมายของ Unilever

สิ#งที#ตอ้งทํา

หวัหน้ากลุ่มตลาด/คณะกรรมการประจําประเทศหรอืทีมผูนํ้า
ระดบัสูงและหวัหน้าทุกประเภท ทีมผูนํ้าองคก์รและหน่วยงาน
ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนัธมิตรธุรกจิดา้นกฎหมายที$
เกี$ยวขอ้งนัSนสามารถเขา้รว่มเป็นหนึ$งในสมาชกิของทีมผูนํ้า
เมื$อมีการรอ้งขอเกดิขึ Sน และ/หรอื เมื$อพวกเขาไดร้บัคําเชญิ
ใหเ้ขา้รว่มการประชมุของทีมทัSงหมด รวมทัSงจะตอ้งไดร้บั
สําเนาวาระการประชมุและรายงานการประชมุที$เกี$ยวขอ้ง
ทัSงหมด

พนักงานทุกคนจะตอ้ง::

• แจง้ผูจ้ดัการสายงานของตนเองในทนัที (หรอืบุคคลอื$น
ที$เหมาะสม – ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การจรรโลง
ไวซ้ึ$งหลกัปฏิบตั) และรบัคําแนะนําทางกฎหมายหาก
สงสยัหรอืคน้หากจิกรรมที$ผิดกฎหมายใด ๆ ที$เกี$ยวขอ้ง
กบัการดําเนินงานของ Unilever หรอืกจิกรรมที$
เกี$ยวขอ้งกบับุคคลที$สาม
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สิ#งที#ตอ้งทํา

• ขอคําแนะนําจากพนัธมิตรธุรกจิดา้นกฎหมายโดยทนัที
ในสถานการณต่์อไปนีS:

- สญัญาการคา้ สญัญาเชา่ ใบอนุญาตและธุรกรรม
– สญัญาการคา้สําหรบัสนิคา้หรอืบรกิาร (ยกเวน้
ว่ากลุ่มกฎหมายไดม้อบอํานาจใหก้บัธุรกจิอย่าง
ชดัเจน หรอืไดกํ้าหนดชอ่งทางในการขอคําปรกึษา
โดยตรงจากที$ปรกึษาดา้นกฎหมายภายนอก); 
สญัญาที$เกี$ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา เชน่
ใบอนุญาตสําหรบัเทคโนโลยี เครื$องหมายการคา้
การพฒันารว่ม หรอืสญัญาความชว่ยเหลอืดา้น
เทคนิค; ธุรกรรมการเงิน เชน่ การเพิ$มทุนหรอื
หนีSสนิ การเชา่สนิทรพัย ์ ธุรกรรมอนุพนัธ ์ (เชน่ การ
ป้องกนัความเสี$ยงในสกุลเงินหรอืการแลกเปลี$ยน
อตัราดอกเบี Sย) หรอืการคํSาประกนัธุรกรรมการเงิน; 
ธุรกรรมที$เกี$ยวขอ้งกบัการควบรวมกจิการ การซื Sอ
กจิการ การจําหน่าย หรอืการรว่มคา้

- การดําเนินคดีและการดําเนินการดา้นกฎระเบียบ –
การดําเนินคดีทางแพ่ง เชน่ การจา้งงานหรอืขอ้
พิพาททางสญัญา ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรอืการ
ละเมิดจรงิ โดยหรอืต่อ บรษัิทหรอืพนักงานของ
Unilever โดยรวมถึงการเริ$มตน้หรอืการยุติคดี
ความ; การฟ้องรอ้งคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นการ
คุกคามหรอืการละเมิดจรงิ โดยหรอืต่อ พนักงาน
หรอืบรษัิท Unilever หรอืจากการส่งเสรมิของ
Unilever; การสื$อสารกบัรฐับาลหรอืหน่วยงาน
กํากบัดูแลเกี$ยวกบัการสบืสวน โดยรวมถึงการ
สบืสวนที$ไม่คาดคิด หรอืสถานที$ที$ Unilever 
กําลงัมองหาการดําเนินการดา้นกฎระเบียบ เชน่
การติดฉลากที$ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดผ่านองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ$น (ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั
การติดต่อกบัรฐับาล หน่วยงานกํากบัดูแล และ
องคก์รพฒันาเอกชน)

การแข่งขนั/การต่อตา้นการผูกขาด – ปัญหาการ
ปฏบิติัตามกฎระเบียบหรอืคําถามที$เกี$ยวขอ้งกบั
กฎหมายการแข่งขนั/การต่อตา้นการผูกขาด เชน่
ขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้ตกลงผูกขาดหรอืการ
กําหนดราคา; การประชมุ การติดต่อ การทํางาน
รว่มกนั ขอ้ตกลง หรอืกจิกรรมอื$น ๆ โดยรวมถึง การ
มีส่วนรว่มในสมาคมการคา้หรอืการจดักลุ่ม
อุตสาหกรรม (ทางการและไม่เป็นทางการหรอืเฉพาะ
กจิ) ซึ$งอาจเกี$ยวขอ้งกบัการแลกเปลี$ยนขอ้มูลกบั
คู่แข่ง หรอืขอ้จํากดัในการแข่งขนั (ดูนโยบายหลกั
ปฏบิติัเกี$ยวกบั การแข่งขนัที$เป็นธรรม, ขอ้มูลของ
คู่แข่ง)

การสื$อสาร – ข่าวประชาสมัพนัธที์$อาจส่งผลกระทบ
ต่อชื$อเสยีงของ Unilever หรอืสรา้งความรบัผิด
ทางกฎหมาย หรอืมีขอ้มูล ‘ภายใน’ หรอืขอ้มูล ‘ที$
ละเอียดอ่อนดา้นราคา’ (ดูนโยบายหลกัปฏิบติั
เกี$ยวกบั การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน)

- การอา้งสทิธิ Z แบรนด ์ เครื$องหมายการคา้ สื$อ
การตลาด – การอา้งสทิธิ Zผลติภณัฑแ์ละสื$อ
การตลาด โดยรวมถึง การโฆษณา สื$อส่งเสรมิการ
ขาย การทําบรรจุภณัฑแ์ละการติดฉลาก วสัดุ
การคา้ บทความโฆษณา วสัดุที$เป็นจุดขาย และ
เนืSอหาเว็บ; การอนุญาตใหใ้ชช้ื$อแบรนด ์
เครื$องหมาย โลโก ้ คําขวญั การรบัรองชื$อเสยีง และ
การสนับสนุน; การบํารุงรกัษา การปกป้องและการ
จําหน่ายเครื$องหมายการคา้ ลขิสทิธิ Zและชื$อโดเมนที$
ใชโ้ดยธุรกจิ; การคดัคา้นของคู่แข่งเกี$ยวกบัการ
อา้งสทิธิ Z แบรนด ์ เครื$องหมายการคา้จากบรษัิท
Unilever

- การจา้งงาน – ปัญหาเกี$ยวกบัภาระผูกพนัที$ไม่ใช่
การแข่งขนั ขอ้พิพาทเกี$ยวกบัการจา้งงานและการ
ยุติการจา้งงาน และเงื$อนไขการจา้งงานที$ไม่ใชง่าน
ประจํา

- ความปลอดภยั – การปลอมแปลงสนิคา้หรอืการ
ลอกเลยีนแบบ; การรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคที$อาจ
นําไปสู่ขอ้พิพาททางกฎหมาย; การเรยีกคืน
ผลติภณัฑ;์ ผูบ้รโิภค ผลติภณัฑ์พนักงาน หรอื
เหตุการณเ์กี$ยวกบัความปลอดภยัดา้นสิ$งแวดลอ้มที$
อาจมีผลทางกฎหมาย

- โครงสรา้งหรอืการกํากบัดูแลทางกฎหมาย – การ
เปลี$ยนแปลง หรอืปัญหาเกี$ยวกบัโครงสรา้งหรอืการ
กํากบัดูแลทางกฎหมายในองคก์รหรอืในทาง
ภูมิศาสตร ์ เชน่ การเปลี$ยนแปลงโครงสรา้งทุนหรอื
การเป็นสมาชกิของคณะกรรมการ การยื$นเอกสาร
ของบรษัิทมหาชน และการจดัการ/ความสมัพนัธ ์
กบัผูถื้อหุน้ภายนอก

- การใหส้นิบนและการทุจรติ – ปัญหาการให้
สนิบนหรอืการทุจรติ โดยรวมถึงขอ้กล่าวหาที$
เกี$ยวขอ้ง หรอืความไม่แน่นอนเกี$ยวกบั
สถานการณที์$อาจเอื Sอต่อการใหส้นิบนหรอืการ
ทุจรติ (ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การ
ต่อตา้นการใหส้นิบน)

พนักงานจะตอ้งใชส้ามญัสํานึกและการตดัสนิใจใน
สถานการณที์$ไม่ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้: ถา้ไม่แน่ใจให้
ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัอยู่เสมอและปรกึษากบักลุ่ม
กฎหมาย

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ไม่ทําสิ$งใดที$กลุ่มกฎหมายแนะนําว่าเป็นสิ$งผิด
กฎหมาย และ/หรอื ละเมิดกฎหมาย ในกรณีที$
กจิกรรมไม่ผิดกฎหมาย และ/หรอื ไม่ละเมิดกฎหมาย
แต่ฝ่ายกฎหมายแนะนําว่าอาจทําใหเ้กดิความเสี$ยงที$
สําคญัสําหรบั Unilever เชน่ การดําเนินคดี
พนักงานจะตอ้งไม่ดําเนินการต่อโดยปราศจากการ
ไดร้บัอนุญาตจากผูบ้รหิารสายงานระดบัอาวุโส

• นัดหมายผูต้รวจสอบเอกชนโดยปราศจากการไดร้บั
อนุมติัล่วงหน้าจากที$ปรกึษาทั$วไป

พนักงานที$อยู่นอกกลุ่มกฎหมายจะตอ้งไม่::

• นัดหมาย จดัการ หรอืโยกยา้ยที$ปรกึษาดา้นกฎหมาย
ภายนอกองคก์ร หรอืจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
ใด ๆ ที$แตกต่างจากโครงสรา้งค่าธรรมเนียมที$เจรจา
ไวโ้ดยกลุ่มกฎหมาย

การขอคําปรกึษาด้านกฎหมาย  (2 จาก 2)
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การจัดการความเสีย่งอย่างรบัผิดชอบต่อสังคม

การจดัการความเสี(ยงเป็นส่วนสาํคญัในกลยุทธ ์
ของ Unilever และเป็นส่วนสาํคญัที(ชว่ยให ้
Unilever บรรลุเป้าหมายระยะยาว ความสาํเรจ็
ของเราในฐานะองคก์รขึ Xนอยู่กบัความสามารถ
ของเราในการระบุและใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสที(
เกดิขึ Xนจากธรุกจิของเราและตลาดที( Unilever 
ดาํเนินงานอยู่

Unilever ใชว้ธิกีารแบบฝังตวัในการจดัการความเสี$ยง
ซึ$งทําใหก้ารประเมินโอกาสและความเสี$ยงกลายเป็นส่วน
สําคญัในวาระประชมุของทีมผูนํ้า Unilever กําหนดให้
ความเสี$ยงเป็นการกระทําหรอืเหตุการณที์$มีศกัยภาพที$
จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องเรา Unilever ตรวจหาและลดความ
เสี$ยงที$ทําใหเ้กดิการสูญเสยี เชน่ การสูญเสยีเงิน
ชื$อเสยีง หรอืความสามารถพิเศษ ตลอดจนถึงความเสี$ยง
ที$ทําใหเ้สยีโอกาส เชน่ ความลม้เหลวในการใชก้ลยุทธ ์
หากไม่เสรมิความแข็งแกรง่ของตราสนิคา้ หรอืความ
ลม้เหลวที$จะเติบโตในชอ่งทางการเติบโต

แนวทางการจดัการความเสี$ยงของ Unilever นัSนถูกฝัง
ตวัอยู่ในการดําเนินธุรกจิตามปกติดว้ยชดุของหลกัการ
จดัการความเสี$ยงระดบัโลกที$มีการดําเนินการในทอ้งถิ$น

องคป์ระกอบเชงิโครงสรา้งของแนวทางดงักล่าวมีดงันีSคือ:

• ธรรมาภบิาลของ Unilever โครงสรา้งองคก์ร และ
การมอบอํานาจ

• วสิยัทศัน์ กลยุทธแ์ละวตัถุประสงค ์

• หลกัเกณฑก์ารดําเนินธุรกจิ นโยบายหลกัปฏิบติัและ
มาตรฐาน

• กรอบการควบคุมและกรอบความเสี$ยง

• การจดัการประสทิธภิาพและการดําเนินการตาม
กระบวนการ

• กจิกรรมการรบัรองและการปฏบิติัตาม

สิ#งที#ตอ้งทํา

ผูมี้ตําแหน่งตัSงแต่ผูจ้ดัการขึ Sนไปจะตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัการจดัการความเสี$ยงของ Unilever ดงันีS:

• ความรบัผิดชอบ: จะตอ้งระบุและจดัการความเสี$ยงที$
เกี$ยวขอ้งกบับทบาทของตนเอง

• ระดบัความเสี$ยงที$ยอมรบัได:้ จะตอ้งกําหนดระดบั
ความเสี$ยงที$ยอมรบัไดห้ลงัจากที$มีการดําเนินการ
ควบคุม เพื$อใหแ้น่ใจว่าไม่มีภยัคุกคามที$สําคญัต่อ
การบรรลุวตัถุประสงค ์

• การลดความเสี$ยง: จะตอ้งมีการควบคุมที$เพียงพอ
และมีการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการปฏบิติังานเพื$อ
บรรลุวตัถุประสงค ์

สมาชกิของทีมผูนํ้าทุกคนจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากจิกรรมการจดัการความเสี$ยง
ตามที$ระบุไวใ้นกรอบการควบคุมและกรอบความเสี$ยง
ของ Unilever นัSนไดร้บัการดําเนินการในขอบเขต
ความรบัผิดชอบของตนเอง

• จดัการอภปิรายความเสี$ยงแบบองคร์วม
ประจําปีในสถานการณต่์อไปนีS:

- ความเสี$ยงทางธุรกจิที$สําคญัที$ตนเอง
รบัผิดชอบไดร้บัการตรวจพบ;

- มีการพิจารณาทบทวนวธิกีารจดัการความ
เสี$ยง;

- ตรวจเจอชอ่งโหว่ใด ๆ ภายใตร้ะดบัความ
เสี$ยงที$ยอมรบัได้

• ดําเนินการพิจารณาทบทวนอย่างสมํ$าเสมอ
และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการลดความเสี$ยงให้
อยู่ในระดบัที$ยอมรบัได้

หวัหน้าโครงการปฏิรูปทุก ๆ คนจะตอ้งทํางาน
รว่มกบัทีมงานของตนในการทําสิ$งต่อไปนีS:

• ตรวจหาความเสี$ยงที$สําคญัที$มีผลต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ

• จดัทําแผนลดความเสี$ยง

• พิจารณาทบทวนความคืบหน้ากบักลุ่มแกนนํา
ของโครงการ
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นวัตกรรมทีร่บัผิดชอบต่อสังคม

นวตักรรมเป็นพื Xนฐานของความสาํเรจ็ทาง
ธรุกจิของ Unilever และเป็นส่วนสาํคญั
สาํหรบักลยุทธร์ะดบัโลกของเรา ความซื(อสตัย ์
และความเที(ยงธรรมทางวทิยาศาสตรข์องเรา
เป็นรากฐานสาํคญัสาํหรบัการสรา้งสรรค ์
นวตักรรมที(รบัผดิชอบต่อสงัคม ความ
ปลอดภยัที(ไม่สามารถลดทอนได ้

Unilever ทําการวจิยัและสรา้งนวตักรรมที$ปลอดภยั
ยั$งยืน และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ$งเคารพต่อขอ้
กงัวลของผูบ้รโิภคและสงัคมอย่างเต็มที$ ในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค นวตักรรมของ Unilever 
ตัSงอยู่บนพืSนฐานของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที$ถูกตอ้ง
และสะทอ้นถึงหลกัจรยิธรรมและมาตรฐานที$สูง

Unilever มีมาตรฐานระดบัโลกที$ใชก้บัการวจิยัและ
นวตักรรมทัSงหมด รวมถึง: บรรจุภณัฑ์ กระบวนการ และ
การออกแบบผลติภณัฑที์$ปลอดภยัและยั$งยืน; การพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละแบรนด;์ ความรว่มมือดา้นนวตักรรมแบบ
เปิด; และสิ$งพิมพสํ์าหรบัการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานทุกคนที$เกี$ยวขอ้งในกจิกรรมการวจิยัทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการสรา้งนวตักรรมตอ้งปฏบิติัตามมาตรฐาน
ทัSงหมดที$เกี$ยวขอ้งกบัขอบเขตการทํางานของตน โดยเฉพาะ
อย่างยิ$งควรทําสิ$งต่อไปนีS:

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการประเมินและจดัการความเสี$ยง
เพื$อความปลอดภยัของผูบ้รโิภค ความปลอดภยัในการ
ทํางาน และสิ$งแวดลอ้ม

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าวตัถุดิบ ผลติภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์
มีคุณสมบติัที$เหมาะสม

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการจดัการความเสี$ยงดา้นความ
ปลอดภยัของผูบ้รโิภคที$เกดิจากสารก่อภูมิแพใ้นอาหาร
อย่างมีประสทิธภิาพ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการวจิยัที$เกี$ยวกบัมนุษยไ์ดร้บัการ
ดําเนินการตามมาตรฐานทางจรยิธรรมสูงสุด

• สนับสนุนความมุ่งมั$นของ Unilever ในการกําจดัการ
ทดลองในสตัว ์ โดยไม่ลดทอนความปลอดภยัของ
ผูบ้รโิภค (ดู การพฒันาวธิกีารทางเลอืกแทนการ
ทดลองในสตัว)์

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจถึงความซื$อสตัย ์ ความเขม้แข็ง ความ
เที$ยงธรรมและความโปรง่ใสของการวจิยัทาง
วทิยาศาสตรแ์ละความรว่มมือกบัพนัธมิตรภายนอก
องคก์ร (ดู สถานะของ Unilever เกี$ยวกบั
วทิยาศาสตรที์$มีความเที$ยงธรรมและความซื$อสตัย)์

• เก็บรกัษาและจดัทําบนัทึกการวจิยัที$สามารถเขา้ถึงได้
โดยรวมถึงกฎเกณฑใ์นการศึกษาและขอ้มูล การ
ตีความและการตดัสนิใจภายใตก้ารวจิยั

• แจง้ขอ้กงัวลใด ๆ เกี$ยวกบัการไม่ปฏบิติัตามนโยบาย
หลกัปฏบิติันีSกบัเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ
ผูจ้ดัการสายงาน หรอืพนัธมิตรธุรกจิที$เกี$ยวขอ้งกบัการ
วจิยัและพฒันา

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• แสดงสื$อการนําเสนอหรอืสิ$งพิมพที์$ยงัไม่ผ่านการอนุมติั
จากขัSนตอนการอนุมติัภายใน

• ทํางานรว่มกบับุคคลที$สามที$อยู่ภายนอกกรอบสญัญาที$
ไดว้างแผนไวแ้ละผ่านการอนุมติัแลว้
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ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชื(อเสยีงและความสาํเรจ็ของ Unilever นัXนถูก
สรา้งขึ Xนจากการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารที(
มคีุณภาพสูงและปลอดภยัซึ(งเป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎระเบยีบที(มกีารบงัคบัใชท้ัXงหมด
ทัXงภายในและภายนอกองคก์รภายใตห่้วงโซ่
คุณค่าแบบครบวงจร

พนักงานทุกคนมบีทบาทในการทําใหม้ั(นใจว่า
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที(เราส่งมอบนัXนเป็นไปตาม
ความคาดหวงัหรอืเกนิความคาดหวงัของ
ผูบ้รโิภคและลูกคา้

Unilever จะดาํเนินการอย่างรวดเรว็และ
ทนัเวลาเพื(อเรยีกคนืผลติภณัฑห์รอืบรกิารที(ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานระดบัสูงของเราหรอื
มาตรฐานที(ตลาดตอ้งการ

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• ใชก้ระบวนการที$มีประสทิธภิาพในการวดัและบนัทึก
สมรรถนะของกระบวนการและผลติภณัฑ์ และหาก
เหมาะสม ใชข้ัSนตอนการป้องกนัหรอืการดําเนินการ
แกไ้ขที$มีประสทิธภิาพเพื$อใหแ้น่ใจว่าลูกคา้และ
ผูบ้รโิภคของเราจะไดร้บัประสบการณที์$ยอดเยี$ยมใน
เรื$องคุณภาพของผลติภณัฑ์

• รายงานความปลอดภยัของผลติภณัฑห์รอืความ
กงัวลเกี$ยวกบัคุณภาพของผลติภณัฑไ์ปยงัผูจ้ดัการ
สายงานหรอืเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ
โดยทนัที

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ผลติหรอืแจกจ่ายผลติภณัฑ์ รายการส่งเสรมิการขาย
หรอืบรกิารที$อาจส่งผลเสยีต่อสุขภาพของพนักงานหรอื
ผูบ้รโิภค ส่งผลเสยีต่อลูกคา้ หรอืส่งผลเสยีต่อชื$อเสยีง
ของ Unilever

• ตดัสนิใจเกี$ยวกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑห์รอื
คุณภาพของผลติภณัฑโ์ดยปราศจากอํานาจ และ/หรอื
ความรูที้$เพียงพอ

• ตอบสนองต่อลูกคา้หรอืผูบ้รโิภคเกี$ยวกบัคุณภาพของ
ผลติภณัฑห์รอืความปลอดภยัของผลติภณัฑโ์ดยไม่ได้
รบัอนุญาต
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การต่อต้านการ
ทุจรติ
ความซื่อสัตย์จะกำาหนดวิธกีารทำางานของเรา ไม่ว่าเรา
จะอยู่ทีใ่ด เพราะมกีารแนะนำาให้เราทำาสิ่งทีถู่กต้องเพื่อ
ความสำาเรจ็ในระยะยาวของ Unilever

15
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อภธิานศพัท ์ 02

การหลกีเลี(ยงผลประโยชนท์บัซอ้น

การต่อตา้นการใหส้นิบน

ของกาํนัลและการตอ้นรบั

บนัทกึ การรายงานและการบญัชทีี(ถูกตอ้ง

การปกป้องสนิทรพัยท์างกายภาพ สนิทรพัยท์างการเงนิ
และทรพัยส์นิทางปัญญาของ Unilever

การต่อตา้นการฟอกเงนิ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

การเคารพ การใหเ้กยีรตแิละการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม

การปกป้องดูแลขอ้มูล

กรอบงานของเรา

ขอ้ความจาก Alan Jope

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินธรุกจิ

การจรรโลงไวซ้ ึ(งหลกัปฏบิตัิ

การขอคาํปรกึษาดา้นกฎหมาย

การจดัการความเสี(ยงอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม

นวตักรรมที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละคุณภาพของผลติภณัฑ ์

อภธิานศพัท ์การปฏบิตังิานรว่มกบับุคคลภายนอก

หลกัปฏบิตัแิละมาตรฐานการปฏบิตัขิองเรา

การปกป้องขอ้มูลของ Unilever

การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

ขอ้มูลของคู่แข่ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

การตลาดที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

การจดัหาที(รบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นพนัธมติรธรุกจิ

การแข่งขนัที(เป็นธรรม

การตดิต่อกบัรฐับาล หน่วยงานกาํกบัดูแลและองคก์รเอกชน
เพื(อสาธารณะประโยชน์ (NGOs)

กจิกรรมทางการเมอืงและการบรจิาคทางการเมอืง

การสื(อสารภายนอก – สื(อมวลชน นักลงทุน และนักวเิคราะห ์

อภธิานศพัท ์
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การหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชนท์บัซอ้นสามารถส่งผลกระทบทางลบ
อย่างมนัียสาํคญัต่อชื(อเสยีงและความมี
ประสทิธภิาพของ Unilever รวมทัXงส่งผลต่อธรุกจิ
และบุคลากร ปัญหานีXเกดิขึ Xนเมื(อพนักงานยอม
ใหผ้ลประโยชนต์่าง ๆ เชน่ ผลประโยชนท์ี(ไม่
เกี(ยวกบัการเงนิ ผลประโยชนท์ี(เกี(ยวกบัการเงนิ
ผลประโยชนส์่วนบุคคลที(อาจเกดิขึ Xนหรอืที(รบัรูไ้ด ้
หรอืที(เกดิขึ Xนจรงิ มผีลกระทบต่อความเที(ยงธรรม
เมื(อปฏบิตังิานที( Unilever

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดสิ(งที(พนักงานตอ้งทํา
เพื(อป้องกนัและจดัการกบัสถานการณเ์หล่านีX

ผลประโยชนท์บัซอ้นอาจเกดิขึ Sน และจําเป็นตอ้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูล เมื$อพนักงานทําสิ$งต่อไปนีS:

• ว่าจา้ง จดัการ หรอือยู่ในสถานะที$มีอทิธพิลต่อภาระงาน
หรอืการประเมินประสทิธภิาพ การใหก้ารอนุมติั และ/
หรอื การไดร้บัรางวลัจากบุคคลที$มีความสมัพนัธส่์วนตวั
อย่างใกลช้ดิ

• ยอมรบัหรอืดําเนินบทบาทเป็นเจา้หน้าที$สาธารณะ หรอื
มีสมาชกิในครอบครวั หรอืมีผูติ้ดต่อคนสนิทเป็น
เจา้หน้าที$ของรฐั ซึ$งมีความสามารถในการตดัสนิใจที$
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิของ Unilever

• ผลประโยชนส่์วนตวัในธุรกจิของคู่แข่งหรอืบุคคลที$สาม
อื$น ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบั Unilever ผลประโยชนท์บัซอ้น
อาจรวมถึงกรณีที$พนักงาน สมาชกิในครอบครวั หรอืผู ้
ติดต่อคนสนิท ทําสิ$งต่อไปนีS:

- ทํางานหรอืใหบ้รกิารใด ๆ กบัคู่แข่งหรอืบุคคลที$สาม
อื$น ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกจิของ Unilever

- ถือครองการลงทุนอื$นนอกเหนือจากกองทุนดชันี กอง
ทุนแทรก็เกอร ์หรอืกองทุนบําเหน็จบํานาญที$มีการ
ซื Sอขายอย่างสาธารณะ ที$แสดงถึงสิ$งต่อไปนีS:

- ไดร้บัผลประโยชนที์$มีนัยสําคญัในกจิการของคู่แข่ง
กจิการที$ถูกควบคุมหรอืดําเนินการโดยภาครฐั หรอื
บรษัิทบุคคลที$สามอื$น ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัธุรกจิของ
Unilever (มูลค่าสุทธิ 5% จากหน่วยงานใด ๆ
เหล่านีS)

- ไดร้บัผลประโยชนใ์ด ๆ จากบรษัิทบุคคลที$สาม
หรอืเป็นหนึ$งในทีมของบรษัิทบุคคลที$สาม มีส่วน
รว่มในการว่าจา้ง ตรวจสอบ หรอืสอบสวนการ
ทํางานของบุคคลที$สาม

• ยินยอมใหผ้ลประโยชนที์$ไม่เกี$ยวกบัการเงิน เชน่
ค่านิยมส่วนบุคคล ความเชื$อ มุมมองทางการเมืองและ
สวสัดิการ มีความสําคญัเหนือกว่าความคาดหวงัทาง
กฎหมายและทางจรยิธรรมของ Unilever ซึ$งส่งผล
ต่อการปฏบิติังานหรอืความเที$ยงธรรมในที$ทํางาน

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า Unilever ไดร้บัประโยชนสู์งสุด
จากโอกาสทางธุรกจิที$อาจเกดิขึ Sน

• ทําตามขัSนตอนที$ระบุไวใ้นที$นี$เพื$อเปิดเผยผลประโยชนท์บั
ซอ้นที$เกดิขึ Sนจรงิ ที$รบัรูไ้ด ้ หรอืที$อาจเกดิขึ Sนต่อ
เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิของตนเอง ซึ$ง
เจา้หน้าที$จะเป็นผูกํ้าหนดวธิกีารที$ดีที$สุดในการจดัการกบั
สถานการณโ์ดยปรกึษากบัผูจ้ดัการสายงานของ
พนักงาน

• />ปฏบิติัตามขัSนตอนเดิมหากพนักงานมีความสนใจที$จะ
เขา้รบัตําแหน่งเป็นกรรมการขององคก์รอื$น (หรอื
เทียบเท่า) ดว้ยเวลาส่วนตวั ไม่ว่าจะมีผลประโยชนท์าง
การคา้หรอืไม่ไดแ้สวงหาผลกําไร โดยรวมถึงบทบาทใน
สมาคมการคา้และบทบาทสําหรบัองคก์รสาธารณะ ภาระ
ผูกพนันีSรวมถึงผูเ้ขา้ทํางานใหม่ที$ดํารงตําแหน่งกรรมการ
และไม่ไดเ้ปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ$งของ
กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่

• ขอ้กําหนดในการเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ไม่รวมถึงบทบาท
ของผูว่้าการโรงเรยีน ตําแหน่งผูค้วบคุมดูแลกลุ่ม
นักกฬีาสมคัรเล่นหรอืสนัทนาการ และผูอํ้านวยการกลุ่ม
อาคาร/บา้นจดัสรรที$พนักงานอาศยัอยู่

• ไดร้บัการอนุมติัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากหวัหน้า
เจา้หน้าที$ฝ่ายกฎหมายและหวัหน้าเจา้หน้าที$ดา้นความ
ซื$อสตัยท์างธุรกจิ ก่อนที$จะเป็นกรรมการของบรษัิทจด
ทะเบียนใด ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าภาระผูกพนัจากภายนอกจะตอ้งไม่
ส่งผลดงันีS:

• เบี$ยงเบนพนักงานจากความมุ่งมั$นและการมีส่วนรว่มกบั
Unilever

• ใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลที$มีความอ่อนไหวทางการคา้เกี$ยวกบั
คู่แข่งของ Unilever ทัSงที$เกดิขึ Sนจรงิหรอืที$อาจเกดิขึ Sน
(ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การแข่งขนัที$เป็นธรรม
และ ขอ้มูลของคู่แข่ง; และ/หรอื

- สรา้งความรบัผิดใด ๆ ใหก้บั Unilever พนักงาน
ตอ้งแจง้องคก์รอื$น ๆ ว่าตนเองดํารงตําแหน่ง
ดงักล่าวเป็นการส่วนตวัโดยไม่มีความรบัผิดชอบใด
ๆ ต่อ Unilever และค่าธรรมเนียมหรอื
ผลประโยชนใ์ด ๆ ที$เกดิขึ Sนจากการมีส่วนรว่มของ
พนักงานจะไม่ถูกส่งต่อไปถึง Unilever

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ยอมรบัการนัดหมาย การอภิปราย การลงคะแนนหรอืมี
ส่วนรว่มในกระบวนการตดัสนิใจหรอืกจิกรรมใด ๆ เมื$อ
ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึ Sน หรอืก่อนที$เจา้หน้าที$ดา้น
ความซื$อสตัยท์างธุรกจิของพนักงานจะตรวจสอบและให้
การอนุมติั

• รบัหรอืเบี$ยงเบนโอกาสทางธุรกจิใดๆ ที$เกดิขึ Sนใน
ชว่งเวลาที$คุณทํางานที$ Unilever ที$อาจเป็น
ผลประโยชนสํ์าหรบั Unilever

• ใชตํ้าแหน่งของตนเองใน Unilever ในทางที$ผิดเพื$อ
พฒันาผลประโยชนส่์วนบุคคล

• จา้ง ทําสญัญา หรอืมีส่วนรว่มกบับุคคลหรอืองคก์รใด ๆ
โดยปราศจากการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพวกเขาไม่มี
ผลประโยชนท์บัซอ้นกบั Unilever

• จา้งหรอืเรยีกใชบ้รกิารอดีตเจา้หน้าที$สาธารณะโดยไม่
ปฏิบติัตามหลกัการของ Unilever ในเรื$อง ‘การ
หมุนเวยีนบทบาท’
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การต่อต้านการให้สินบน

เพื(อสนับสนุนความพยายามทั(วโลกในการต่อสู ้
กบัการทุจรติ ประเทศส่วนใหญ่มกีฎหมายที(หา้ม
การใหส้นิบน: หน่วยงานหลายแห่งปรบัใช ้
กฎหมายนีXใน ‘ระดบัสากล’ กบัพฤตกิรรมที(เกนิ
ขอบเขต การละเมดิกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผล
ทางกฎหมายและทางการเงนิสาํหรบั
Unilever และบุคคล การตดิต่อกบัเจา้หนา้ที(
ของรฐันัXนมคีวามเสี(ยงที(สูงเป็นพเิศษ: การ
กระทําผดิกฎหมายที(ปรากฏขึ Xนอาจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายอย่างมนัียสาํคญัต่อชื(อเสยีงของ
Unilever ได ้

ความมุ่งมั(นของ Unilever ในการทําธรุกจิดว้ย
ความซื(อสตัยนั์Xนจาํเป็นตอ้งมมีาตรฐานขัXนสูง
ระดบัโลกอย่างต่อเนื(อง: แนวทางต่อตา้นการให ้
สนิบนและการทุจรติของเราถูกนํามาใชก้บัการ
ดาํเนินงานทัXงหมดของ Unilever โดยไม่
คาํนึงถงึหลกัปฏบิตัขิองธรุกจิในทอ้งถิ(น และหา้ม
การใหส้นิบนทัXงสาํหรบัองคก์รสาธารณะและหรอื
องคก์รการคา้ (เชน่ ใหห้รอืรบัสนิบนจากบุคคลที(
สามใด ๆ)

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXครอบคลุมถงึสิ(งใด ๆ ที(
พนักงานจะตอ้งทําและจะตอ้งไม่ทํา เพื(อ
ตอบสนองต่อขอ้กาํหนดของ Unilever

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• ใหค้วามกระจ่างอยู่เสมอเมื$อตอ้งติดต่อกบับุคคลที$
สามเพื$อชี Sแจงว่า Unilever มีแนวทางต่อตา้นการให้
สนิบนและการทุจรติ และจะไม่เสนอ จ่ายเงิน เรยีกรอ้ง
หรอืยอมรบัการจ่ายเงิน ของกํานัลหรอืของสมนาคุณ
ที$ส่งผลต่อผลลพัธท์างธุรกจิอย่างไม่เหมาะสม (ไม่ว่า
จะทางตรงหรอืทางออ้ม)

• แจง้เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิของตนเอง
และที$ปรกึษาทั$วไปของกลุ่มโดยทนัทีหากพนักงาน
รบัทราบถึงขอ้เสนอในการจ่ายเงิน การจ่ายเงินที$
เกดิขึ Sนจรงิ หรอืธุรกรรมอื$น ๆ ที$มีความเป็นไปไดที้$จะ
ละเมิดนโยบายหลกัปฏบิติันีS

• ปฏิบติัตามนโยบายดา้นการปฏิบติัตามและการ
ควบคุมของ Unilever โดยสอดคลอ้งกบั นโยบาย
หลกัปฏบิติัในการจดัหาที$รบัผิดชอบต่อสงัคมและการ
เป็นพนัธมิตรธุรกจิ

• ใชก้ารสื$อสารทางอเิล็กทรอนิกสห์รอืโซลูชั$นทาง
อเิล็กทรอนิกสข์องรฐับาล (ในดา้นต่าง ๆ เชน่ การ
ออกใบอนุญาต การจดัซื Sอ ภาษี การคุม้ครองแบรนด ์
ฯลฯ) หรอืวธิกีารอื$น ๆ ที$มีอยู่เพื$อลดการมีปฏสิมัพนัธ ์
แบบตวัต่อตวักบัเจา้หน้าที$สาธารณะและลดความ
เสี$ยงที$เกี$ยวขอ้งกบัการใหส้นิบน

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงาน**จะตอ้งไม่**ทําสิ$งต่อไปนีS ทัSงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม (เชน่ ผ่านซพัพลายเออร ์ตวัแทน ผูจ้ดั
จําหน่าย ที$ปรกึษา ทนายความ คนกลาง หรอืบุคคลอื$น
ๆ ):

นําเสนอหรอืใหส้นิบนหรอื ผลประโยชนที์$ไม่เหมาะสม
(โดยรวมถึง การจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวก) ใหก้บั
เจา้หน้าที$สาธารณะหรอืบุคคลอื$นหรอืบุคคลที$สาม โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื$อสรา้งความประทบัใจเพื$อใหมี้อทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจของบุคคลใด ๆ เกี$ยวกบั Unilever

รอ้งขอหรอืรบัสนิบนหรอืผลประโยชนที์$ไม่เหมาะสมจาก
บุคคลที$สามใด ๆ ที$เป็นการสรา้งความประทบัใจเพื$อใหมี้
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจของ Unilever เกี$ยวกบับุคคล
ที$สามดงักล่าว

ในสถานการณพิ์เศษที$พนักงานไม่สามารถหลกีเลี$ยง
การคุกคามต่อชวีติ เสรภีาพ หรอือนัตรายทางรา่งกาย
ไดห้ากไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการในการชาํระเงิน
พนักงานอาจดําเนินการกบัการชาํระเงินดงักล่าวแต่ผูที้$
เกี$ยวขอ้งตอ้งรายงานรายละเอยีดทัSงหมดไปยงัเจา้หน้าที$
ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิและที$ปรกึษาทั$วไปของกลุ่ม
ภายในประเทศที$เกดิเหตุการณขึ์ Sน เพื$อใหม้ั$นใจว่า
สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเต็มที$ บนัทึกขอ้มูลทาง
การเงินที$จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการจดัเก็บไว ้ และขัSนตอน
ต่อไปจะตอ้งไดร้บัการดําเนินการตามความเหมาะสม (ดู
นโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั บนัทึก การรายงานและการ
บญัชทีี$ถูกตอ้ง
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ของกํานัลและการต้อนรบั (1 จาก 2)
ความสมัพนัธท์ัXงหมดของ Unilever จะตอ้ง
สะทอ้นถงึความมุ่งมั(นอย่างต่อเนื(องในการทําธรุกจิ
ดว้ยความซื(อสตัย ์

การตอ้นรบัสามารถมบีทบาทเชงิบวกในการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ซพัพลายเออร ์และบุคคล
ที(สามอื(น ๆ ในทํานองเดยีวกนั บางคร ัXงก็เหมาะสม
ที(จะเสนอของกาํนัลที(สมเหตุสมผล เชน่ ในบรบิท
ของกจิกรรมส่งเสรมิการขายหรอืการเปิดตวั
ผลติภณัฑ ์ อย่างไรก็ตาม การยอมรบัหรอืการรบั
ของกาํนัลและการตอ้นรบัสามารถเปิดชอ่งว่างให ้
เกดิการละเมดิหรอืสรา้งผลประโยชนท์บัซอ้นได ้
ทัXงที(เกดิขึ Xนจรงิหรอืที(รบัรูไ้ด ้ ดงันัXนสิ(งนี Xจงึไม่ควร
เกดิขึ Xนบ่อยและเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
และมสีดัส่วนที(เหมาะสมในบรบิทของกจิกรรมทาง
ธรุกจิของ Unilever

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดความรบัผดิชอบของ
พนักงานที(เกี(ยวขอ้งกบัของกาํนัลและการตอ้นรบั
ซ ึ(งจะใหค้วามความชดัเจนเกี(ยวกบัรูปแบบของ
ของกาํนัลและการตอ้นรบัที(ไม่ไดร้บัอนุญาต
นอกจากนีXยงัอธบิายถงึสถานการณท์ี(พนักงาน
อาจใหห้รอืรบัของกาํนัลและการตอ้นรบัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบ

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• ใชน้โยบายหลกัปฏบิติันีSดว้ยความสุจรติเพื$อใหแ้น่ใจ
ว่าของกํานัลและการตอ้นรบัไม่ไดดู้มีค่ามากเกนิไป
ไม่ไดเ้ป็นการมอบผลประโยชนที์$ไม่เหมาะสม หรอื
ไม่ไดเ้ป็นการสรา้งผลประโยชนท์บัซอ้นที$เกดิขึ Sนจรงิ
หรอืที$รบัรูไ้ด ้ (ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การ
ต่อตา้นการใหส้นิบน และ การหลกีเลี$ยงผลประโยชน์
ทบัซอ้น)

• ทําความเขา้ใจและปฏบิติัตามขอ้จํากดัทางการเงินใน
ทอ้งถิ$นที$ Unilever กําหนดไวสํ้าหรบัของกํานัลและ
การตอ้นรบั เวน้แต่จะไดร้บัการยกเวน้ตามนโยบาย
หลกัปฏบิติันีS
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สิ#งที#ตอ้งทํา

ของกาํนลั
พนักงานจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าของกํานัลใด ๆ ที$ถูกเสนอให้
(นอกเหนือจากสนิคา้ของ Unilever) หรอืที$ไดร้บั
จะตอ้งไม่เกนิขีดจํากดัทางการเงินในทอ้งถิ$นสําหรบัของ
กํานัล หรอืเป็นการใหค้ร ัSงเดียวจบ หรอืไม่ไดเ้กดิขึ Sนบ่อย
และเป็นไปตามนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การ
หลกีเลี$ยงผลประโยชนท์บัซอ้น แมว่้าพนักงานไม่
จําเป็นตอ้งบนัทึกการรบัของกํานัลดงักล่าวกบัทาง
ส่วนกลาง อย่างไรก็ตามพนักงานจะตอ้งบนัทึกไวด้ว้ย
ตนเองเพื$อการตรวจสอบในภายหลงั ขอ้ยกเวน้ทัSงหมด
ตอ้งไดร้บัการอนุมติัล่วงหน้าจากเจา้หน้าที$ดา้นความ
ซื$อสตัยท์างธุรกจิ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหากตนเองไดร้บัของกํานัลที$มีมูลค่า
เกนิขีดจํากดัทางการเงินในทอ้งถิ$นสําหรบัของกํานัล
พนักงานจะตอ้งปฏเิสธอย่างสุภาพและอธบิายเกี$ยวกบั
กฎระเบียบของ Unilever ในสถานการณพิ์เศษที$ตอ้ง
ยอมรบัของกํานัลเหล่านีSเพื$อหลกีเลี$ยงความขุ่นเคือง
อย่างรุนแรง หรอืสถานการณที์$ขดัขวางพนักงานจาก
การส่งคืนของกํานัล พนักงานจะตอ้ง:

- ขออนุมติัจากเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ
และ

- หากเหมาะสม ใหทํ้าตามขัSนตอนสําหรบัการบรจิาค
ของกํานัลเพื$อการกุศล

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าของกํานัลทัSงหมดจากพนักงานที$อยู่
ในรูปแบบสนิคา้แบรนด ์Unilever จะตอ้งถูกตอ้งตาม
กฎหมายและมีราคาเหมาะสม

การตอ้นรบั
พนักงานจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการตอ้นรบัจะไดร้บัการนําเสนอ
หรอืไดร้บัการยอมรบั ก็ต่อเมื$อมีเงื$อนไขดงัต่อไปนีS:

- มีผลประโยชนท์างธุรกจิที$ชอบดว้ยกฎหมาย

- มูลค่าของการตอ้นรบัไม่เกนิขีดจํากดัทางการเงินใน
ทอ้งถิ$นสําหรบัการตอ้นรบั และ

- การตอ้นรบัเป็นแบบจดัขึ Sนคร ัSงเดียวหรอืไม่ไดเ้กดิขึ Sน
บ่อยคร ัSง

- การตอ้นรบัอยู่ในรูปแบบของมื Sออาหารที$จดัขึ Sนใน
ทอ้งถิ$น, หรอืเป็นการเขา้รว่มงานที$ ‘จดัขึ Sนโดย
ทีมงาน’, งานแข่งขนักฬีาหรอืงานวฒันธรรมใน
ทอ้งถิ$น, พิธมีอบรางวลัอุตสาหกรรมในทอ้งถิ$น, การ
เยี$ยมชมสถานที$ในเชงิธุรกจิหรอืกจิกรรมที$คลา้ยกนั

- การติดต่อธุรกจิตามปกติเกดิขึ Sนจรงิจาก Unilever 
และฝ่ายอื$น ๆ

พนักงานไม่จําเป็นตอ้งบนัทึกการตอ้นรบัดงักล่าวกบั
ทางส่วนกลาง อย่างไรก็ตามพนักงานจะตอ้งบนัทึกไว ้
ดว้ยตนเองเพื$อการตรวจสอบในภายหลงั และตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจว่าค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกบัการตอ้นรบัใด ๆ ที$
จดัขึ Sนโดย หรอืจดัในนามของ Unilever จะตอ้งไดร้บั
การอนุมติัโดยใชร้ะบบอนุมติัและประมวลผลค่าใชจ่้าย
ในทอ้งถิ$นแบบมาตรฐานของ Unilever

ในกรณีพิเศษที$พนักงานตอ้งการเสนอหรอืยอมรบัการ
ตอ้นรบัที$มีมูลค่าเกนิขีดจํากดัทางการเงินในทอ้งถิ$น
สําหรบัการตอ้นรบัดงักล่าว พนักงานจะตอ้ง:

• ตรวจสอบกบัผูจ้ดัการสายงานเพื$อขออนุมติั
ขอ้เสนอดงักล่าว

• ขออนุมติัจากเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์าง
ธุรกจิ และ

• เมื$อไดร้บัการอนุมติัแลว้ ขอใหบุ้คคลที$สามยืนยนั
ว่าการนําเสนอหรอืการยอมรบัการตอ้นรบัดงักล่าว
นัSนสอดคลอ้งกบันโยบายของกํานัลและการ
ตอ้นรบัที$เทียบเท่า

ในกรณีอื$น ๆ ที$พนักงานนําเสนอหรอืยอมรบัการ
ตอ้นรบัที$มีมูลค่าเกนิขีดจํากดัทางการเงินในทอ้งถิ$น
สําหรบัการตอ้นรบัดงักล่าว พวกเขาจะตอ้งปฏเิสธ
อย่างสุภาพโดยอา้งองินโยบายหลกัปฏบิติันีS

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ปรกึษาหารอื นําเสนอ หรอืรบัของกํานัลหรอืการ
ตอ้นรบัใดๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัเจา้หน้าที$ของรฐัหรอืสมาชกิ
ในครอบครวัของตนเอง โดยปราศจากการไดร้บัอนุมติั
ล่วงหน้าจากเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ

• นําเสนอหรอืยอมรบัของกํานัลหรอืการตอ้นรบัใด ๆ หรอื
ความชว่ยเหลอือื$นใดที$มีเจตนาหรอือาจถูกมองว่ามี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิหรอืสรา้งภาระผูกพนั
ในการตอบแทน

• นําเสนอหรอืยอมรบัเงินสดหรอืสิ$งที$มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน
สด เชน่ ล็อตเตอรี$ บตัรของกํานัล บตัรกํานัลแทนเงิน
สด การใหกู้ยื้ม การคํSาประกนัหรอืการใหเ้ครดิต หุน้หรอื
ตราสารอื$นๆ

• นําเสนอหรอืยอมรบัการตอ้นรบัใด ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัการ
เขา้พกัคา้งคืนหรอืการเดินทางต่างประเทศโดยไม่ไดร้บั
อนุญาตจากเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ

• นําเสนอหรอืยอมรบัการตอ้นรบัใดๆ ที$ขดักบันโยบาย
หลกัปฏบิติัของเราในเรื$องการเคารพ การใหเ้กยีรติและ
การปฏิบติัอย่างเป็นธรรม หรอืเป็นสิ$งที$อาจก่อใหเ้กดิ
ความผิดตามบรรทดัฐานและประเพณีภายในทอ้งถิ$น

การอนุมติัทัSงหมดจากเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ
ที$อา้งถึงในนโยบายหลกัปฏบิติันีSจะตอ้งไดม้าหลงัจากขัSนตอน
การเปิดเผยของกํานัลและการตอ้นรบัในที$นี$

ของกํานัลและการต้อนรบั  (2 จาก 2)
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บันทึก การรายงานและการบัญชทีีถู่กต้อง
รายงานทางการเงนิและขอ้มูลอื(น ๆ ที(
Unilever เก็บรกัษาไวภ้ายในองคก์รและขอ้มูล
ทางการเงนิที(ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูก้าํกบัดูแล และผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีอื(น ๆ จะตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น

บนัทกึของเราใหข้อ้มูลที(มคี่าสาํหรบัธรุกจิ
รวมทัXงหลกัฐานการดาํเนินงาน การตดัสนิใจและ
ขอ้ผูกพนัของเรา ขัXนตอนและกระบวนการต่าง ๆ
จะตอ้งพรอ้มใชง้านเพื(อใหแ้น่ใจว่าธรุกรรม
พื Xนฐานไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งและบนัทกึ
อย่างถูกตอ้ง

ความลม้เหลวในการบนัทกึธรุกรรมอย่างถูกตอ้ง
หรอืการปลอมแปลงหรอืการสรา้งขอ้มูลที(ทําให ้
เขา้ใจผดิหรอืการชกัจงูผูอ้ื(นใหก้ระทําการแทน
อาจเป็นการฉอ้โกงและส่งผลใหพ้นักงานหรอื
Unilever ตอ้งเสยีค่าปรบัหรอืไดร้บัโทษ

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดสิ(งที(พนักงานตอ้ง
ทําเพื(อรบัรองความถูกตอ้งของบนัทกึทางธรุกจิ
และขอ้มูลทางการเงนิของเรา

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• บนัทึกธุรกรรมทัSงหมดอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและโดย
ทนัที

• ดําเนินการเฉพาะธุรกรรม เชน่ การซื Sอ การขาย หรอื
การโอนสนิคา้/สนิทรพัยที์$ไดร้บัอนุญาต

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการทําธุรกรรมที$ไดร้บัการอนุมติั
นัSนถูกกฎหมายและมีเอกสารที$ถูกตอ้ง

• แจง้เจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิและหวัหน้า
ฝ่ายการเงินของตนเองเกี$ยวกบัการฉอ้โกงใด ๆ ที$อาจ
เกดิขึ Sน การบิดเบือนความจรงิเกี$ยวกบับญัชหีรอื
ขอ้มูลอื$น ๆ หรอื ‘การจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวก’ 
เพื$อหลกีเลี$ยงอนัตรายทางกายภาพ หรอืเนื$องจาก
ขอ้ผิดพลาดในการตดัสนิใจ

• ในกรณีที$บรบิทมีคําสั$งยบัยัSงการทําลายบนัทึก ใหเ้ก็บ
รกัษาบนัทึกไวโ้ดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเก็บ
รกัษาขอ้มูลของ Unilever หรอืเก็บรกัษาไวน้าน
กว่านัSนหากจําเป็นตามกฎหมาย/กฎระเบียบของ
ทอ้งถิ$น

• เก็บรกัษาบนัทึกที$อาจเกี$ยวขอ้งกบัการตรวจสอบที$
ต่อเนื$องใด ๆ การดําเนินคดีหรอืการตรวจสอบตาม
กฎหมาย แมว่้าจะมีระยะเวลาการเก็บรกัษาที$นานกว่า
ปกติ แต่ก็ควรที$จะดําเนินการหากไดร้บัคําแนะนําให้
ปฏิบติัตาม

• ประสานงานอย่างเต็มที$ อย่างเปิดเผย และอย่าง
ซื$อสตัยก์บัผูต้รวจสอบภายใน/ภายนอก หน่วยงาน
ดา้นภาษีและหน่วยงานกํากบัดูแลอื$น ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานตระหนักถึงขอ้มูล
ทัSงหมดที$เกี$ยวขอ้งกบังานของตนเอง

พนักงานที$รบัผิดชอบต่อการรายงานขอ้มูลทาง
การเงินและทางธุรกจิอื$น ๆ จะตอ้ง ทําสิ$งต่อไปนีS:

• ปฏบิติัตามกฎหมายที$บงัคบัใชท้ัSงหมด เชน่
กฎหมายที$เกี$ยวกบังบการเงิน ภาษี และขอ้กําหนด
ดา้นสิ$งแวดลอ้ม

• ปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎระเบียบการรายงาน
ภายนอกองคก์รที$มีการบงัคบัใช ้ เชน่ มาตรฐานการ
บญัชรีะหว่างประเทศและระดบัชาติ มาตรฐานและ
หลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนหลกัทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัย ์ กฎระเบียบดา้นการเงิน ขอ้กําหนดดา้น
สุขภาพและความปลอดภยั มาตรฐานและการ
หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลกจิการ

• ปฏิบติัตามคู่มือการบญัชขีอง Unilever 
คําแนะนําในการรายงานและตารางเวลา มาตรฐาน
ขอ้มูลและคําจํากดัความของขอ้มูล

พนักงานที$เกี$ยวขอ้งกบัการบญัชจีะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการขาย ผลกําไร สนิทรพัย ์
และหนีSสนิจะตอ้งถูกบนัทึกในชว่งเวลาที$ถูกตอ้ง

• จดัทําเอกสารสมมติฐานอย่างถูกตอ้งที$รองรบัการ
บนัทึกทางบญัชี โดยเฉพาะอย่างยิ$งเอกสารที$
เกี$ยวขอ้งกบัประมาณการหนีSสนิ รายการบนัทึก
ประจําวนัและหนีSสนิที$อาจเกดิขึ Sน รวมถึงภาษี

หวัหน้ากลุ่มตลาด/หวัหน้าระดบัประเทศ ผูค้วบคุมและ
ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงินจะตอ้งแถลงการณเ์กี$ยวกบังบ
การเงินรายไตรมาสและรายปีตามคําแนะนําที$กําหนดไว ้
โดยกลุ่มการเงินของ Unilever

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ทําสิ$งใดๆ ที$เป็นการปลอมแปลงราคาหรอืโอน
ยอดขายหรอืกําไรระหว่างรอบของการรายงาน

• สรา้ง เก็บรกัษา หรอืจดัจา้งผูอ้ื$นเพื$อผลติหรอืเก็บ
รกัษาสนิทรพัย ์ กองทุน หรอืบญัชทีี$ไม่อนุญาติให้
เปิดเผยหรอืบนัทึก

• ปกปิด แกไ้ขหรอืบิดเบือนเอกสาร บญัชี และบนัทึก
ของบรษัิท
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การปกป้องสินทรพัย์ทางกายภาพ สินทรพัย์ทางการเงิน และทรพัย์สินทางปัญญาของ UUnniilleevveerr

พนักงานมหีนา้ที(รบัผดิชอบในการ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสนิทรพัยข์อง
Unilever ไดร้บัการปกป้อง

สาํหรบัขอ้มูลเกี(ยวกบัการปกป้องสนิทรพัย ์
ประเภทอื(น ๆ หลายประเภท โปรดดู
นโยบายหลกัปฏบิตัเิกี(ยวกบั อาชวีอนามยั
และความปลอดภยั และ การปกป้องขอ้มูล
ของ Unilever

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXครอบคลุมถงึการ
ปกป้องทรพัยส์นิและสนิทรพัยท์าง
กายภาพ สนิทรพัยท์างการเงนิและ
ทรพัยส์นิทางปัญญา

สิ#งที#ตอ้งทํา

ทรพัยส์นิ//สนิทรพัยท์างกายภาพ

พนักงานจะตอ้ง::

• ใชค้วามระมดัระวงัเพื$อตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสนิทรพัย ์
ทางกายภาพทัSงหมดของ Unilever และทรพัยส์นิที$
คุณสมัผสัในที$ทํางานจะตอ้งไม่ไดร้บัความเสยีหาย ใช ้
งานผิดวตัถุประสงค ์ หรอืสูญหาย ทรพัยส์นิและ
สนิทรพัยท์างกายภาพนัSนรวมถึงโรงงานและอุปกรณ์
ในหอ้งปฏบิติัการ ผลติภณัฑห์รอืชิ Sนส่วนของ
Unilever อาคาร คอมพิวเตอร ์และยานยนตข์อง
บรษัิท

หวัหน้าในแต่ละสถานที$ของ Unilever จะตอ้งทําสิ$ง
ต่อไปนีS:

• ระบุถึงอนัตรายที$อาจเกดิขึ Sนจากกจิกรรมและการ
บรกิารในสถานที$

• ประเมินความเสี$ยงจากอนัตรายใด ๆ ที$อาจทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อสนิทรพัยข์องสถานที$และความเสี$ยง
จากการหยุดชะงกัทางธุรกจิหรอืความรบัผิดที$อาจ
เกดิขึ Sน

• ทําตามขัSนตอนเพื$อลดความเสี$ยงใหอ้ยู่ในระดบัที$
ยอมรบัได้

สนิทรพัยท์างการเงิน

พนักงานจะตอ้ง::

• ปกป้องสนิทรพัยท์างการเงินของ Unilever – เชน่
เงินสด บญัชธีนาคาร และบตัรเครดิต - จากการใชง้าน
ที$ผิดวตัถุประสงค ์ การสูญหาย การฉอ้ฉล หรอืการ
โจรกรรม

• อนุญาตเฉพาะภาระผูกพนั ค่าใชจ่้าย การยืมหรอืการ
ทําธุรกรรมทางการเงินอื$น ๆ ที$สอดคลอ้งกบับทบาท
ของพนักงานตามที$ระบุไวใ้นกําหนดการของเจา้หน้าที$
การคลงั และ/หรอื เจา้หน้าที$การเงินระดบัโลก และ/
หรอื เจา้หน้าที$ระดบัภูมิภาค เจา้หน้าที$ระดบัทอ้งถิ$น

• ปฏิบติัตามมาตรฐานของ Unilever ที$เกี$ยวขอ้งเมื$อมี
ส่วนรว่มในสญัญาป้องกนัความเสี$ยงหรอืธุรกรรม

ทรพัยส์นิทางปัญญา

พนักงานจะตอ้ง::

• รายงานไปยงักลุ่มกฎหมายใด ๆ เกี$ยวกบัผลติภณัฑ์
ปลอมหรอืผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ การสื$อสารหรอืแนว
ปฏบิติัทางการตลาดที$สงสยัว่าละเมิดลขิสทิธิ Z
เครื$องหมายการคา้ สทิธบิตัร สทิธิ Zในการออกแบบ ชื$อ
โดเมน และ/หรอื สทิธิ Zในทรพัยส์นิทางปัญญาอื$น ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการตรวจสอบและยื$นเอกสารที$
จําเป็นทัSงหมดแลว้เกี$ยวกบัสทิธบิตัร การออกแบบ
และเครื$องหมายการคา้ หรอืสทิธิ Zในทรพัยส์นิทาง
ปัญญาอื$น ๆ เมื$อทําการวจิยั พฒันา หรอืเตรยีมที$จะ
เปิดตวัแบรนดใ์หม่ แบรนดย่์อย บรกิาร การออกแบบ
สิ$งประดิษฐ ์การสื$อสาร การโฆษณา และสื$อส่งเสรมิ
การขาย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสญัญาไดร้บัการจดัเตรยีมโดยมี
ขอ้กําหนดที$เหมาะสมเพื$อปกป้องสทิธิ Zในทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของ Unilever และใหอ้สิระในการใช ้
ผลลพัธเ์มื$อตอ้งทํางานรว่มกนักบับุคคลที$สาม

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• เคลื$อนยา้ยทรพัยส์นิหรอืสนิทรพัยท์างกายภาพของ
Unilever ออกจากสถานที$ของบรษัิทโดยไม่ไดร้บั
อนุญาตหรอืใชส้นิทรพัยเ์พื$อวตัถุประสงคที์$ไม่
เหมาะสม

• เจตนาละเมิดสทิธบิตัรที$ไดร้บัการปกป้องตาม
กฎหมาย สทิธิ Zในการออกแบบ เครื$องหมายการคา้
ลขิสทิธิ Zและทรพัยส์นิทางปัญญาอื$นๆ ของบุคคลที$
สามใด ๆ
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การต่อต้านการฟอกเงิน
เพื(อปกป้องชื(อเสยีงของ Unilever และ
หลกีเลี(ยงความรบัผดิทางอาญา จงึเป็นสิ(ง
สาํคญัที(จะไม่ยุ่งเกี(ยวอย่างบรสิุทธิ \ใจกบั
กจิกรรมทางอาญาของผูอ้ื(น โดยเฉพาะอย่างยิ(ง
Unilever และพนักงานของบรษิทัจะตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า Unilever ไม่ไดร้บัเงนิ
จากกจิกรรมทางอาญา เนื(องจากอาจเป็นเงนิที(
ไดจ้ากการกระทําความผดิเกี(ยวกบัการฟอกเงนิ

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดขัXนตอนที(สาํคญัที(
พนักงานตอ้งปฏบิตัติามเพื(อหลกีเลี(ยงการ
เกี(ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิ

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• แจง้ที$ปรกึษาทั$วไปของกลุ่มทนัที ถา้คุณสงสยัว่ากําลงั
จะมีการฟอกเงินเกดิขึ Sนจรงิหรอือาจจะเกดิขึ Sน

• ระวงัสญัญาณเตือนเกี$ยวกบัการฟอกเงิน เชน่:

ซพัพลายเออรข์อใหทํ้าสิ:งต่อไปนี>::

- ชาํระเงินไปยงับญัชธีนาคารในชื$อของบุคคลที$สามที$
แตกต่าง หรอืนอกประเทศที$ดําเนินการ

- ชาํระเงินในรูปแบบที$อยู่นอกขอ้กําหนดทางธุรกจิที$มี
อยู่เป็นปกติ

- แบ่งการชาํระเงินเป็นหลายบญัชธีนาคาร

- ชาํระเงินเกนิ

ลูกคา้ชําระเงินใหก้บั UUnniilleevveerr  ดว้ยวธิกีาร
ดงัต่อไปนี>::

- จากหลายบญัชธีนาคาร

- จากบญัชธีนาคารต่างประเทศเมื$อไม่ใชลู่กคา้
ต่างประเทศ

- จ่ายดว้ยเงินสดในขณะที$ปกติแลว้จ่ายโดยเช็คหรอื
ทางอเิล็กทรอนิกส ์

- ไดร้บัจากบุคคลที$สามอื$น ๆ

- จ่ายเงินล่วงหน้า เมื$อไม่ใชส่่วนหนึ$งของขอ้กําหนด
ทางธุรกจิที$มีอยู่เป็นปกติ

พนักงานที$เกี$ยวขอ้งในการมีส่วนรว่มหรอืทํา
สญัญากบับุคคลที$สาม เชน่ ซพัพลายเออรใ์หม่
ลูกคา้ และผูจ้ดัจําหน่ายจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบุคคลที$สามที$น่าสงสยั
ถูกคดักรองอย่างเหมาะสมเพื$อประเมินตวัตน
และความชอบธรรม ก่อนจะมีการเซ็นสญัญา
หรอืทําธุรกรรม ปัจจยัต่าง ๆ จะเป็นตวักําหนด
รูปแบบและระดบัของการคดักรองที$เหมาะสม

• พิจารณา ดว้ยคําแนะนําจากเจา้หน้าที$ดา้น
ความซื$อสตัยท์างธุรกจิของตนเอง ซึ$งควรใช ้
เครื$องมือและกระบวนการเพื$ออํานวยความ
สะดวกในการคดักรองและเก็บบนัทึกขอ้มูลที$
เหมาะสม (ดูนโยบายการจดัหาที$รบัผิดชอบ
ต่อสงัคมและการเป็นพนัธมิตรธุรกจิ)

• พิจารณาอย่างรอบคอบ หากจําเป็น ให้
ปรกึษาเจา้หน้าที$ดา้นความซื$อสตัยท์างธุรกจิ
หรอืที$ปรกึษาทั$วไปของตนเอง คดักรอง
ผลลพัธก่์อนตดัสนิใจว่าจะทําธุรกจิกบับุคคลที$
สามหรอืไม่

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินที$สนับสนุนในเรื$องการจดัการ
ซพัพลายเชนและการพฒันาลูกคา้จะตอ้ง
ตรวจสอบ และ/หรอื พิจารณาทบทวนเกี$ยวกบัซพั
พลายเออร ์ ลูกคา้และผูใ้หบ้รกิารบุคคลที$สามอื$น ๆ
อย่างสมํ$าเสมอเพื$อตรวจหากจิกรรมทางธุรกจิหรอื
การกํากบัดูแลที$อาจบ่งชี Sถึงการฟอกเงิน

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ทึกทกัเอาเองว่าการคดักรองบุคคลที$สามที$
เกี$ยวขอ้งนัSนไดร้บัการดําเนินการแลว้: ความ
ลม้เหลวในการตรวจสอบหรอืปรบัปรุงการคดั
กรองเป็นระยะ ๆ อาจทําให้Unilever และ
พนักงานตกอยู่ภายใตค้วามเสี$ยง

0322
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การเคารพ 
บุคคลอ่ืน
ทุกคนควรจะได้รบัการปฏิบัติอย่างมศีกัด์ิศร ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจรติ และเป็นธรรม Unilever และพนักงานของ
บรษัิทสรรเสรญิความหลากหลายของผู้คน และเคารพ
ผู้คนในสิ่งทีพ่วกเขาเป็นและสิ่งทีพ่วกเขามอียู่ Unilever 
ต้องการส่งเสรมิสภาพแวดล้อมการทำางานทียุ่ติธรรม
และปลอดภัยโดยทุกคนเคารพสิทธ์ิซึง่กันและกัน และ
สามารถบรรลุศกัยภาพได้สูงสุด
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หลกัเกณฑก์าร
ดาํเนินธุรกจิ การเคารพบุคคลอื7น

การปฏบิตังิานรว่มกบั
บุคคลภายนอกการต่อตา้นการทุจรติ การปกป้องดูแลขอ้มูล

อภธิานศพัท ์ 02

การหลกีเลี(ยงผลประโยชนท์บัซอ้น

การต่อตา้นการใหส้นิบน

ของกาํนัลและการตอ้นรบั

บนัทกึ การรายงานและการบญัชทีี(ถูกตอ้ง

การปกป้องสนิทรพัยท์างกายภาพ สนิทรพัยท์างการเงนิ
และทรพัยส์นิทางปัญญาของ Unilever

การต่อตา้นการฟอกเงนิ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

การเคารพ การใหเ้กยีรตแิละการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม

การปกป้องดูแลขอ้มูล

กรอบงานของเรา

ขอ้ความจาก Alan Jope

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินธรุกจิ

การจรรโลงไวซ้ ึ(งหลกัปฏบิตัิ

การขอคาํปรกึษาดา้นกฎหมาย

การจดัการความเสี(ยงอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม

นวตักรรมที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละคุณภาพของผลติภณัฑ ์

อภธิานศพัท ์การปฏบิตังิานรว่มกบับุคคลภายนอก

หลกัปฏบิตัแิละมาตรฐานการปฏบิตัขิองเรา

การปกป้องขอ้มูลของ Unilever

การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

ขอ้มูลของคู่แข่ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

การตลาดที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

การจดัหาที(รบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นพนัธมติรธรุกจิ

การแข่งขนัที(เป็นธรรม

การตดิต่อกบัรฐับาล หน่วยงานกาํกบัดูแลและองคก์รเอกชน
เพื(อสาธารณะประโยชน์ (NGOs)

กจิกรรมทางการเมอืงและการบรจิาคทางการเมอืง

การสื(อสารภายนอก – สื(อมวลชน นักลงทุน และนักวเิคราะห ์
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อาชวีอนามัยและความปลอดภัย
Unilever มุ่งมั(นที(จะจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มดา้น
การทํางานที(ถูกสุขอนามยัและปลอดภยั Unilever 
ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที(
เกี(ยวขอ้งทัXงหมด และมุ่งมั(นที(จะปรบัปรุงความมี
ประสทิธภิาพดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั
อย่างต่อเนื(อง

ทุกคนใน Unilever มบีทบาทที(จะตอ้งปฏบิตัิ
ผูจ้ดัการมหีนา้ที(รบัผดิชอบในการประสานงานและ
ดาํเนินการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ใหก้บัพนักงานที(อยู่ภายใตก้ารรายงานโดยตรงและ
บุคคลที(สามที(อยู่ภายใตก้ารควบคุมของตนเอง ใน
ฐานะเงื(อนไขการจา้งงาน เราทุกคนมหีนา้ที(ที(จะตอ้ง
ปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั

นโยบายหลกัปฏบิตันีิ Xแสดงถงึความรบัผดิชอบส่วน
บุคคลและความรบัผดิชอบรว่มกนัดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยั

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• ทํางานและประพฤติตนอย่างปลอดภยั

• ปฏบิติัตามคําแนะนําและขัSนตอนดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัที$เกี$ยวขอ้งกบังานของคุณ และ/หรอื
เกี$ยวกบัสิ$งที$คุณไดร้บัการฝึกอบรมหรอืไดร้บัแจง้

• สนับสนุนผูนํ้าทีมเพื$อใหแ้น่ใจว่าทุกคนที$พนักงาน
รว่มงานดว้ย โดยรวมถึงผูร้บัเหมาและผูเ้ยี$ยมชม มี
ความคุน้เคยและปฏบิติัตามขัSนตอนและคําแนะนําดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัที$เกี$ยวขอ้ง

• ทํางานเฉพาะในดา้นที$คุณไดร้บัการฝึกอบรม มีความ
เชี$ยวชาญ มีความพรอ้มดา้นรา่งกาย มีการพกัผ่อนอย่าง
เพียงพอ และตื$นตวัอยู่เสมอในระหว่างที$ปฏบิติังาน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตนเองรูว่้าจะตอ้งทําอย่างไรหากมี
เหตุฉุกเฉินเกดิขึ Sนในที$ทํางาน / บนทอ้งถนนหรอืใน
สถานที$ที$พนักงานเขา้เยี$ยมชม

• รายงานไปยงัฝ่ายบรหิารของ Unilever ในทอ้งถิ$นโดย
ทนัทีเกี$ยวกบัอุบติัเหตุที$เกดิขึ Sนจรงิ สถานการณที์$ไม่
ปลอดภยัหรอืการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย สภาวะที$ไม่
ปลอดภยัหรอืส่งผลเสยีต่อสุขภาพ เหตุการณ์ การร ั$วไหล
หรอืการปล่อยสสารสู่สิ$งแวดลอ้ม เพื$อใหส้ามารถใช ้
ขัSนตอนต่าง ๆ ในการแกไ้ข ป้องกนั หรอืควบคุมสภาวะ
เหล่านัSนไดอ้ย่างรวดเรว็

ผูนํ้าทมีของ UUnniilleevveerr  ทุกคนมีหน้าที$รบัผิดชอบในการ
ดําเนินงานโดยรวมเกี$ยวกบัสุขภาพและความปลอดภยัใน
สถานที$ และจะตอ้ง::

• สรา้งและรกัษาไวซ้ึ$งการมีสุขภาพและความปลอดภยัที$ดี
ในระบบการจดัการงานสําหรบัสถานที$และทีมงาน
โดยรวมถึงการแต่งตัSงคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ
ผูเ้ชี$ยวชาญที$มีความสามารถ และระบบในการรวบรวม
ขอ้กงัวล/ขอ้มูลของพนักงาน

• ตรวจหาอนัตรายดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
รวมทัSงจดัการ/ควบคุมความเสี$ยงที$เกดิจากงานประจํา
กจิกรรมและการบรกิาร การดําเนินการตามแผนของ
ทีมงานและสถานที$

• ทบทวนอย่างสมํ$าเสมอและปฏบิติัตามกฎหมายที$มี
ผลบงัคบัใชท้ัSงหมดในดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัในทอ้งถิ$น

• พฒันาเป้าหมายในการปรบัปรุงสุขภาพและความ
ปลอดภยัที$เฉพาะเจาะจงตามบทบาทและสถานที$
และการตรวจสอบประสทิธภิาพ โดยรวมถึงการ
พิจารณาทบทวนรายปีเกี$ยวกบัประสทิธภิาพและ
ความเพียงพอของระบบการจดัการ

• รายงานเกี$ยวกบัตวัชี Sวดัประสทิธภิาพที$สําคัญ
(KPIs) ผ่านระบบการรายงานดา้นความปลอดภยั
สุขอนามยัและสิ$งแวดลอ้ม (SHE)

• รายงานเหตุการณ์ อุบติัเหตุ และสถานการณ์
ความไม่ปลอดภยัตามขอ้กําหนดการรายงาน
โดยรวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอยีด การ
ติดตามผล และการสื$อสารเกี$ยวกบับทเรยีนที$ได ้
เรยีนรู ้

• รกัษาการดําเนินงาน แจง้ข่าวสารและทดสอบแผน
ฉุกเฉินสําหรบัทัSงบทบาทและสถานที$;

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงาน ผูร้บัเหมาและผู ้
เยี$ยมชมทุกคนไดร้บัขอ้มูลและไดร้บัการฝึกอบรม
ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัที$เกี$ยวกบั
บทบาทหน้าที$และกจิกรรม

นโยบายหลกัปฏบิติันีSไดร้บัการใชง้านรว่มกนัทั$วโลกผ่าน
สมาชกิทีม SHE ในทอ้งถิ$นซึ$งทํางานอย่างใกลช้ดิกบัทีม
ผูนํ้าในทอ้งถิ$น ในประเทศที$กรรมการของบรษัิท/หน่วยงาน
ดา้นกฎหมายในทอ้งถิ$นตอ้งรบัผิดชอบเรื$องสุขภาพและ
ความปลอดภยัสําหรบัสถานที$ทุกแห่งในประเทศเพื$อใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กําหนดทางกฎหมาย ผูนํ้าในสถานที$ของ
Unilever จะตอ้งประสานงานกบัคณะกรรมการที$เกี$ยวขอ้ง
เพื$อหาขอ้ตกลงเกี$ยวกบัสุขภาพและความปลอดภยัในระบบ
การจดัการงานและหาวธิกีารที$จําเป็นเพื$อใหแ้น่ใจว่ามีการ
พิจารณาทบทวนไดอ้ย่างต่อเนื$องและเหมาะสม

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ปฏบิติังานหรอืทํากจิกรรมที$เกี$ยวขอ้ง เชน่ ขบัรถ
ขณะมีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอลห์รอืสารเสพติด
หรอืเมื$อใชย้าที$อาจส่งผลกระทบต่อสมาธขิองคุณ

• ทํางานใดๆ ที$ไม่ปลอดภยัหรอืส่งผลกระทบต่อ
สุขอนามยั

• ทึกทกัเอาเองว่าผูอ้ื$นจะรายงานความเสี$ยงหรอืขอ้
กงัวล
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การเคารพ การให้เกยีรติและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (1 จาก 2)
ธรุกจิจะสามารถเฟื( องฟูไดอ้ย่างแทจ้รงิในสงัคม
ที(มกีารเคารพ รกัษา และพฒันาในเร ื(องสทิธิ
มนุษยชน Unilever ตระหนักดวี่าแต่ละธรุกจิ
มคีวามรบัผดิชอบในการเคารพสทิธมินุษยชน
และความสามารถในการสรา้งผลกระทบเชงิบวก
ในเร ื(องสทิธมินุษยชน

ทัXงตวัอย่างเชงิธรุกจิและตวัอย่างเชงิศลีธรรม
ไดร้บัการนํามาปฏบิตัเิพื(อใหม้ั(นใจว่าสทิธิ
มนุษยชนไดร้บัการสนับสนุนทั(วทัXงการ
ดาํเนินงานและห่วงโซคุ่ณค่าของ Unilever 
Unilever มุ่งมั(นที(จะสรา้งความมั(นใจว่า
พนักงานทุกคนทํางานในสภาพแวดลอ้มที(
ส่งเสรมิความหลากหลาย มคีวามไวว้างใจซึ(งกนั
และกนั มกีารเคารพสทิธมินุษยชน มโีอกาสที(
เท่าเทยีมกนั และปราศจากการเลอืกปฏบิตัหิรอื
การตกเป็นเหยื(ออย่างผดิกฎหมาย

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดสิ(งที(พนักงานตอ้ง
ทําเพื(อใหม้ั(นใจว่าสถานที(ทํางานทุกแห่งมี
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• เคารพศกัดิ Zศรแีละสทิธมินุษยชนของเพื$อนรว่มงานและ
คนอื$น ๆ ที$เขา้มาติดต่อดว้ย โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ$ง
ของงาน

• ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดย
ปราศจากการเลอืกปฏบิติับนพืSนฐานของเชื Sอชาติ อายุ
บทบาท เพศ อตัลกัษณท์างเพศ สผิีว ศาสนา ประเทศ
ตน้กําเนิด รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส การ
เป็นผูอ้าศยั ภาวะทุพพลภาพ ชนชัSนทางสงัคมหรอื
ทศันคติทางการเมือง ซึ$งรวมถึงการพิจารณาจดัจา้ง
การมอบหมายงาน การเลื$อนตําแหน่ง การตอบแทน
หรอืการจ่ายผลประโยชน์ การจดัการฝึกอบรมหรอื
การเกษียณอายุ โดยจะตอ้งพิจารณาจากเกณฑ์
คุณสมบติั

ผูจ้ดัการสายงานจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการทํางานของพนักงานทุกคนอยู่
บนพืSนฐานของเงื$อนไขการจา้งงานที$ตกลงกนัไวอ้ย่าง
เป็นอสิระ และพนักงานที$เกี$ยวขอ้งและคนอื$น ๆ ที$
ทํางานใหก้บั Unilever สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน

• ซึ$งรวมถึงการพิจารณาจดัจา้ง การมอบหมายงาน การ
เลื$อนตําแหน่ง การตอบแทนหรอืการจ่ายผลประโยชน์
การจดัการฝึกอบรมหรอืการเกษียณอายุ โดยจะตอ้ง
พิจารณาจากเกณฑคุ์ณสมบติั
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สิ#งที#ตอ้งทํา

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานทุกคนไดร้บัค่าจา้งที$
เป็นธรรมรวมถึงแพคเกจค่าตอบแทนรวมที$เป็นไป
ตามหรอืสูงกว่ามาตรฐานขัSนตํ$าทางกฎหมายหรอื
มาตรฐานอุตสาหกรรมที$เหมาะสมในเวลานัSน ๆ
และเงื$อนไขการใหผ้ลตอบแทนที$กําหนดไวโ้ดย
ขอ้ตกลงรว่มที$มีผลผูกพนัตามกฎหมายนัSนไดร้บั
การนําไปใชแ้ละปฏิบติัตาม นอกเหนือจากการหกั
เงินตามที$กฎหมายกําหนดไว ้ การหกัเงินอื$นๆ ออก
จากค่าจา้งจะมีขึ Sนไดเ้ฉพาะเมื$อไดร้บัความยินยอม
อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรและอย่างชดัแจง้จาก
พนักงานแลว้

• เคารพสทิธขิองพนักงานในการจดัตัSงและเขา้รว่ม
สหภาพที$ไดร้บัการยอมรบัอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย หรอืหน่วยงานอื$น ๆ ที$เป็นตวัแทน
ผลประโยชนโ์ดยรวมของพนักงาน และมีการ
เจรจาที$สรา้งสรรคแ์ละการต่อรองโดยสุจรติกบั
สหภาพการคา้หรอืหน่วยงานที$เป็นตวัแทนในเรื$อง
เงื$อนไขการจา้งงาน มีการจดัการแรงงานสมัพนัธ ์
และประเด็นที$เป็นขอ้กงัวลรว่มกนัโดยคํานึงถึง
กฎหมายในระดบัประเทศ

• ปฏบิติัตามขอ้กําหนดทางกฎหมายในทอ้งถิ$นที$
เกี$ยวขอ้งกบัพนักงานระยะสัSน พนักงานชั$วคราว
หรอืพนักงานของบรษัิทตวัแทน

• รกัษาไวซ้ึ$งระบบการติดต่อสื$อสารระหว่างพนักงาน
และฝ่ายบรหิารที$ชดัเจนและโปรง่ใส เพื$อใหพ้นักงาน
ขอคําปรกึษาและพูดคุยกบัฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

• จดัหาขัSนตอนที$โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นความลบั
เพื$อใหพ้นักงานสามารถแจง้ขอ้กงัวลภายในองคก์รได้
สิ$งเหล่านีSตอ้งชว่ยใหพ้นักงานสามารถหารอืเกี$ยวกบั
สถานการณใ์ด ๆ ที$พวกเขาเชื$อว่าพวกเขาถูกเลอืก
ปฏิบติัหรอืปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม หรอืปราศจาก
ความเคารพหรอืการใหเ้กยีรติ

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ซึ$งรวมถึงรูปแบบของการล่วงละเมิดทางเพศหรอืการ
ข่มขู่ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม และไม่
ว่าจะไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากเชื Sอชาติ อายุ บทบาท
เพศ เอกลกัษณท์างเพศ สผิีว ศาสนา ประเทศตน้
กําเนิด รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส ความพิการ
ชนชัSนทางสงัคมหรอืทศันคติทางการเมือง

• มีส่วนรว่มในพฤติกรรมทางออ้มใด ๆ ที$อาจถูกตีความ
ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรอืการข่มขู่หรอืการ
รงัแกอื$น ๆ เชน่ การทําใหขุ้่นเคืองหรอืการดูถูก
เหยียดหยามทางเพศ การแสดงออก การส่งอเีมล
การส่งขอ้ความ หรอืการเผยแพรเ่นืSอหาที$สรา้งความ
ขุ่นเคืองหรอืสื$อลามกอนาจาร การใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลในทางที$ผิด การสรา้งสภาพแวดลอ้มที$ไม่เป็น
มิตรหรอืคุกคามข่มขู่ การแยกตวัหรอืไม่รว่มมือกบั
เพื$อนรว่มงาน หรอืการกระจายข่าวลอืที$มุ่งรา้ยหรอืดู
ถูก

• ทํางานเกนิกว่าชั$วโมงทํางานปกติและชั$วโมงการ
ทํางานล่วงเวลาตามที$อนุญาตโดยกฎหมายในประเทศ
ที$พนักงานไดร้บัการว่าจา้ง การทํางานล่วงเวลา
ทัSงหมดของพนักงานตอ้งเป็นไปอย่างสมคัรใจ

ผูจ้ดัการสายงานจะตอ้งไม่::

• ใชห้รอือนุญาตใหมี้การบงัคบัใชแ้รงงาน การเกณฑ์
แรงงาน หรอืการคา้มนุษย ์ เราจะไม่ยอมรบัการบงัคบั
ใชแ้รงงาน

• ใชแ้รงงานเด็ก เชน่ พนักงานอายุตํ$ากว่า 15 ปี หรอื
น้อยกว่าอายุการทํางานขัSนตํ$าที$กฎหมายในทอ้งถิ$น
กําหนดไวห้รอือายุอยู่ในเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั
โดยใหยึ้ดถืออายุที$สูงกว่าเป็นเกณฑ์

• อนุญาตใหมี้การจา้งงานเยาวชน (โครงการ
ประสบการณก์ารทํางานระยะสัSนและงานที$เป็นส่วน
หนึ$งของโปรแกรมการศึกษาที$ไดร้บัอนุญาต) โดยเป็น
งานที$เป็นอนัตรายทัSงทางรา่งกาย จติใจ สงัคม หรอื
ศีลธรรม หรอืขดัขวางการไปโรงเรยีนโดยกดีกนัโอกาส
ในการเขา้เรยีน
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การเคารพ การให้เกยีรติและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (2 จาก 2)
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การปกป้องดูแล
ข้อมูล
ข้อมูลมคีวามสำาคัญต่อความสำาเรจ็ของเรา: เป็นสิ่งที่

ขับเคล่ือนงานวิจัยของเรา และทำาให้เราทราบถึงความ
ต้องการของผู้บรโิภคและทำาให้สามารถทำางานรว่มกันได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ แต่หากใช้งานข้อมูลอย่างไม่เหมาะ
สม ข้อมูลต่างๆ ก็อาจก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างหนัก
ต่อธุรกิจของเรา
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หลกัเกณฑก์าร
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การปฏบิตังิานรว่มกบั
บุคคลภายนอกการต่อตา้นการทุจรติ การปกป้องดูแลขอ้มูล

อภธิานศพัท ์ 02

การหลกีเลี(ยงผลประโยชนท์บัซอ้น

การต่อตา้นการใหส้นิบน

ของกาํนัลและการตอ้นรบั

บนัทกึ การรายงานและการบญัชทีี(ถูกตอ้ง

การปกป้องสนิทรพัยท์างกายภาพ สนิทรพัยท์างการเงนิ
และทรพัยส์นิทางปัญญาของ Unilever

การต่อตา้นการฟอกเงนิ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

การเคารพ การใหเ้กยีรตแิละการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม

การปกป้องดูแลขอ้มูล

กรอบงานของเรา

ขอ้ความจาก Alan Jope

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินธรุกจิ

การจรรโลงไวซ้ ึ(งหลกัปฏบิตัิ

การขอคาํปรกึษาดา้นกฎหมาย

การจดัการความเสี(ยงอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม

นวตักรรมที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละคุณภาพของผลติภณัฑ ์

อภธิานศพัท ์การปฏบิตังิานรว่มกบับุคคลภายนอก

หลกัปฏบิตัแิละมาตรฐานการปฏบิตัขิองเรา

การปกป้องขอ้มูลของ Unilever

การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

ขอ้มูลของคู่แข่ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

การตลาดที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

การจดัหาที(รบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นพนัธมติรธรุกจิ

การแข่งขนัที(เป็นธรรม

การตดิต่อกบัรฐับาล หน่วยงานกาํกบัดูแลและองคก์รเอกชน
เพื(อสาธารณะประโยชน์ (NGOs)

กจิกรรมทางการเมอืงและการบรจิาคทางการเมอืง

การสื(อสารภายนอก – สื(อมวลชน นักลงทุน และนักวเิคราะห ์
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การปกป้องข้อมูลของ UUnniilleevveerr
ขอ้มูลเป็นหนึ(งในสนิทรพัยท์างธรุกจิที(มี
คุณค่าที(สุดของ Unilever: Unilever 
มุ่งมั(นที(จะปกป้องดูแลและคุม้ครองขอ้มูลของ
เราและขอ้มูลอื(นๆ ที(ไดร้บัมอบหมายใหก้บัเรา

ขอ้มูลภายใน Unilever ไดร้บัการจดัเก็บในรูปแบบ
ที$แตกต่างกนัเป็นจํานวนมาก รวมทัSงบนกระดาษ
เอกสารอเิล็กทรอนิกส ์หรอืในระบบและแอปพลเิคชั$น
ทางดา้นไอที ความตอ้งการในการปกป้องขอ้มูลของ
เรามีผลใชง้านกบัขอ้มูลทุกๆ รูปแบบ Unilever มี
มาตรฐานการจําแนกประเภทขอ้มูลและการจดัการ
ขอ้มูลซึ$งกําหนดว่าขอ้มูลภายใน Unilever จะตอ้ง
ไดร้บัการจําแนก จดัการ และปกป้องอย่างไร

สิ#งที#ตอ้งทํา

เมื$อจดัการขอ้มูลของ Unilever พนักงานจะตอ้ง::

• เขา้ใจถึงลกัษณะและการจําแนกประเภทขอ้มูล
ดงัที$กําหนดไวใ้นมาตรฐานการจําแนกประเภท
ขอ้มูล; เขา้ใจและปฏบิติัตามขอ้กําหนดการ
จดัการที$มีรายละเอยีดระบุไวใ้นมาตรฐานการ
จดัการขอ้มูล; และรบัผิดชอบเป็นส่วนบุคคลใน
การใช ้หมุนเวยีน เก็บรกัษา ปกป้อง และกําจดั
ขอ้มูลของ Unilever อย่างเหมาะสม

• กระจายหรอืแชรข์อ้มูลของ Unilever บนพืSนฐานของ
ความจําเป็นเท่านัSน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีเพียงแค่
พนักงานของ Unilever หรอืบุคคลอื$นๆ ที$ทํางานใหก้บั
Unilever หรอืบุคคลที$สามที$ไดร้บัอนุญาตและมีความ
จําเป็นทางธุรกจิอย่างแทจ้รงิเท่านัSนที$สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลได้

• ระมดัระวงัไม่เปิดเผยขอ้มูลของ Unilever ในสถานที$
สาธารณะ รวมทัSงทําตามขัSนตอนที$จําเป็นทัSงหมดเพื$อ
ปกป้องขอ้มูลในเอกสารและอุปกรณไ์อทีที$นําออกจาก
สถานที$ทํางาน

• ปฏบิติัตามขัSนตอนการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
Unilever อย่างเหมาะสมและแชรข์อ้มูลของ
Unilever โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที$ไดร้บัการ
อนุมติัจาก Unilver เท่านัSนและสอดคลอ้งกบันโยบาย
หลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

• รายงานเหตุการณที์$อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั
ของขอ้มูล Unilever โดยทนัที โดยทําตามขัSนตอนการ
รายงานเพื$อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ$งรวมถึง
แต่ไม่จํากดัเพียง การคลกิลงิกห์รอืไฟลแ์นบในอเีมลที$น่า
สงสยั การแบ่งปันขอ้มูลที$เป็นความลบัใหก้บัผูที้$ไม่
เกี$ยวขอ้งโดยไม่ไดเ้จตนา หรอืเหตุการณอ์ื$น ๆ

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• เปิดเผยขอ้มูลของ Unilever ใหก้บับุคคลที$สาม
ภายนอกองคก์ร เวน้แต่จะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
จําแนกประเภทขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลของ
Unilver

• ใชข้อ้มูลของ Unilever เพื$อสิ$งอื$นๆ ที$ไม่ใช่
วตัถุประสงคท์างธุรกจิที$ถูกตอ้งตามกฎหมายหรอื
ตามที$กฎหมายไดกํ้าหนดไว ้

ขอ้มูลส่วนบุคคลที$เกี$ยวขอ้งกบัพนักงาน ผูบ้รโิภคและ
บุคคลอื$นๆ อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบที$
เฉพาะเจาะจงในประเทศส่วนใหญ่และจะตอ้งมีการจดัการ
เป็นพิเศษขอ้มูลเพิ$มเติมเกี$ยวกบัการจําแนกประเภทและ
ขอ้กําหนดในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลที$
อ่อนไหวสามารถพบไดใ้นนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั

หากมีขอ้สงสยัเกี$ยวกบัวธิกีารจดัการกบัขอ้มูล ขอ้จํากดั
หรอืสิ$งอื$นใดของ Unilever พนักงานจะตอ้งขอ
คําแนะนําจากผูจ้ดัการสายงานของตน เจา้หน้าที$รกัษา
ความปลอดภยัสําหรบัขอ้มูลธุรกจิ และ/หรอื พนัธมิตร
ธุรกจิดา้นกฎหมาย
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
พนักงานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื(อซ ื Xอหรอืขาย
หลกัทรพัยข์อง Unilever PLC, Unilever 
NV หรอืบรษิทัในเครอื Unilever ที(จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัอื(นที(มกีารซื Xอขาย
แบบสาธารณะ หลกัทรพัยป์ระกอบดว้ยหุน้ ตรา
สารทุน และตราสารอนุพนัธท์ี(เกี(ยวขอ้งหรอืการ
เดมิพนัสเปรด

กรรมการฝ่ายเปิดเผยขอ้มูลของ Unilever –
ตวัแทนของคณะกรรมการ – มหีนา้ที(กาํกบัดูแล
เพื(อให ้Unilever มกีารจดัเตรยีมกระบวนการที(
จาํเป็นเพื(อใหแ้น่ใจว่า Unilever ปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบการซื Xอขายหลกัทรพัย ์
โดยใชข้อ้มูลภายใน (ดูคู่มอืการซื Xอขายและการ
เปิดเผยขอ้มูลของ Unilever)

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXอธบิายถงึการซื Xอขาย
หลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน วธิกีารที(ชว่ยให ้
พนักงานมั(นใจไดว้่าตนเองไม่ไดม้สี่วนเกี(ยวขอ้ง
และสิ(งที(ตอ้งทําหากพนักงานคน้พบว่าขอ้มูล
ภายในถูกนําไปใชง้านในทางที(ผดิ

การซื Sอขายขอ้มูลภายในดว้ยตนเองหรอืการสนับสนุนให้
ผูอ้ื$นซื Sอขายขอ้มูลภายใน หรอืการมอบขอ้มูลภายในใหแ้ก่
บุคคลที$ไม่ไดร้บัอนุญาตถือเป็นความผิดทางอาญาใน
หลาย ๆ ประเทศ: การละเมิดกฎหมายที$ใชบ้งัคบัอาจ
นําไปสู่การจ่ายค่าปรบั และ/หรอื การจําคุก ขอ้มูลภายใน
(หรอืขอ้มูลราคาที$อ่อนไหว) หมายถึง ขอ้มูลที$ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน และเป็นขอ้มูลที$มีความสําคญัเนื$องจากนัก
ลงทุนสามารถใชใ้นการตดัสนิใจว่าจะซื Sอหรอืขายหุน้ของ
บรษัิท ตวัอย่างของขอ้มูลภายในไดแ้ก่สิ$งต่อไปนีS:

• ผลลพัธท์างธุรกจิหรอืการคาดการณสํ์าหรบับรษัิท
ทัSงหมด หรอืบรษัิทใดบรษัิทหนึ$งในเครอืของเรา

• ผลติภณัฑใ์หม่ที$สําคญั การเรยีกรอ้งสทิธิ Zสําหรบั
ผลติภณัฑ์ หรอืเหตุการณ/์ปัญหาเกี$ยวกบัผลติภณัฑ์

• การซื Sอกจิการ การควบรวมกจิการ หรอืการถอนการ
ลงทุน

• โครงการปรบัโครงสรา้งขนาดใหญ่

• พฒันาการที$สําคญัในคดีฟ้องรอ้งหรอืในการติดต่อกบั
หน่วยงานกํากบัดูแลหรอืรฐับาล

• การแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล

• การเปลี$ยนแปลงกรรมการบรหิาร

บุคคลภายในของ UUnniilleevveerr

Unilever มีการเก็บรกัษา Insider Lists (รายชื$อ
บุคคลภายใน) ซึ$งมีชื$อของพนักงานทุกคนและที$ปรกึษา
ภายนอกที$ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายในของ
Unilever (บุคคลจะไดร้บัแจง้จากฝ่ายเลขานุการบรษัิท
หากบุคคลดงักล่าวอยู่ในสถานะบุคคลภายในของ
Unilever)

นอกเหนือจากขอ้ผูกพนัทั$วไปที$กําหนดไวข้า้งตน้ บุคคล
ใน Insider Lists (รายชื$อบุคคลภายใน) ยงัตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้กําหนดในคู่มือการซื Sอขายหุน้และการเปิดเผย
ขอ้มูลของ Unilever

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• อา้งองิจากคู่มือการซื Sอขายหุน้และการเปิดเผยขอ้มูล
ของ Unilever หรอืติดต่อฝ่ายเลขานุการบรษัิทใน
กลุ่มกฎหมายเพื$อตรวจสอบว่ามีสิ$งใดบา้งที$เป็นขอ้มูล
ภายใน

• แนะนําสมาชกิของคณะกรรมการฝ่ายเปิดเผยขอ้มูล
โดยทนัที (ฝ่ายเลขานุการบรษัิทที$มีชื$อของ
คณะกรรมการ) หากพนักงานสงสยัหรอืทราบว่า
ขอ้มูลภายในบางอย่างนัSนไม่ไดถู้กจดัการในฐานะ
ขอ้มูลภายใน

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ซื Sอหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนใด ๆ เมื$อ
พนักงานมีขอ้มูลภายในที$เกี$ยวกบัหลกัทรพัยเ์หล่านัSน
อยู่ในความครอบครอง – แมพ้นักงานจะเชื$อว่าพวก
เขาไม่ไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าว ซึ$งรวมถึงการซื Sอขายใน
เวลาที$มีข่าวลอืในตลาด ซึ$งพนักงานทราบว่าเป็นเท็จ

• สนับสนุนใหผู้อ้ื$นซื Sอหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทจด
ทะเบียนใด ๆ เมื$อพนักงานมีขอ้มูลภายในที$เกี$ยวขอ้งกบั
หลกัทรพัยด์งักล่าว – แมว่้าพนักงานจะไม่ไดกํ้าไรจาก
การสนับสนุนนีS

• ส่งต่อขอ้มูลภายในที$เกี$ยวขอ้งกบั Unilever ใหก้บั
ผูอ้ื$นภายใน Unilever (เวน้แต่คนเหล่านัSนอยู่ใน
รายชื$อบุคคลภายในที$เกี$ยวขอ้ง) หรอืใหข้อ้มูลกบั
บุคคลภายนอก Unilever ซึ$งรวมถึงสมาชกิใน
ครอบครวัหรอืเพื$อน ๆ (ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั
การปกป้องขอ้มูลของ Unilever

• เผยแพรข่อ้มูลที$เป็นเท็จหรอืมีส่วนรว่มในกจิกรรมอื$น ๆ
เพื$อจดัการราคาหลกัทรพัยที์$เปิดเผยต่อสาธารณะ
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ข้อมูลของคู่แข่ง

เพื(อส่งเสรมิการแข่งขนัที(เป็นธรรม
Unilever รวบรวมและใชข้อ้มูลของคู่แข่งที(
อยู่ในโดเมนสาธารณะ เชน่ จากหนังสอืพมิพ ์
อนิเทอรเ์น็ต และเอกสารของบรษิทั สิ(งนี Xจะ
ชว่ยให ้Unilever มขีอ้มูลเชงิลกึที(มคีุณค่า
และชว่ยใหเ้ราบรรลุเป้าหมายในการใชช้วีติ
อย่างยั(งยนื รวมทัXงวสิยัทศันข์องเรายงัชว่ย
สรา้งบรษิทัที(เหมาะสมตามเป้าหมายใน
อนาคตที(สามารถส่งมอบประสทิธภิาพได ้
เหนือกว่า

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXแสดงถงึสิ(งที(พนักงานและ
คนอื(น ๆ ที(ทํางานใหก้บั Unilever นัXนตอ้ง
ปฏบิตัติาม เพื(อใหไ้ดม้าซึ(งขอ้มูลของคู่แข่ง และ
ในขณะเดยีวกนัก็เคารพขอ้มูลที(เป็นความลบั
ของคู่แข่งดว้ยเชน่กนั

Unilever เคารพขอ้มูลที$เป็นความลบัของบุคคลที$สาม
โดยรวมถึงคู่แข่ง ซพัพลายเออร ์และลูกคา้ การยอมรบั
หรอืใชข้อ้มูลที$เป็นความลบัของคู่แข่งถือเป็นการละเมิด
กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อย่างรุนแรง และ/หรอื
ความลบัทางการคา้/กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา ซึ$ง
สามารถนําไปสู่บทลงโทษที$สําคญัสําหรบั Unilever 
และบุคคล

ขอ้มูลของคู่แข่งครอบคลุมไดห้ลายดา้น โดยเริ$มตัSงแต่
ขอ้มูลดา้นการตลาดและขอ้มูลดา้นการเงินไปจนถึง
ขอ้มูลทรพัยส์นิทางปัญญา เชน่ การออกแบบ 2D และ
3D หากคุณมีขอ้สงสยัใด ๆ โปรดปรกึษาพนัธมิตรธุรกจิ
ดา้นกฎหมายของคุณ

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

รวบรวมและใชข้อ้มูลของคู่แข่งจากโดเมนสาธารณะเท่านัSน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลนัSน ๆ มาจากเอกสารและ
แหล่งที$ถูกตอ้งตามกฎหมาย

• ติดตามการฝึกอบรมและนโยบายล่าสุดเกี$ยวกบัการไดม้า
ซึ$งขอ้มูลของคู่แข่ง

• บนัทึกแหล่งที$มาของขอ้มูลในการติดต่อสื$อสารทัSงหมด
เพื$อคลายความสงสยัในเรื$องความถูกตอ้งทางกฎหมาย

• หากพนักงานไดร้บั ขอ้มูลที$เป็นความลบัของคู่แข่ง โดย
ไม่ไดต้ัSงใจ พนักงานจะตอ้งแจง้พนัธมิตรธุรกจิดา้น
กฎหมายของตนเองในทนัที

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• แสวงหาขอ้มูลที$เป็นความลบัของคู่แข่งจากพนักงานใหม่
หรอืบุคคลอื$น ๆ
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ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
Unilever เคารพในความเป็นส่วนตวัของบุคคล
ทุกคน รวมถงึพนักงานและผูบ้รโิภค และขอ้มูล
ส่วนบุคคลนัXน รวมถงึขอ้มูลดจิติอลที( Unilever 
ไดจ้ดัเก็บไวเ้กี(ยวกบับุคคลเหล่านัXน เราจะรวบรวม
และใชข้อ้มูลตามค่านิยมของเรา กฎหมายที(
บงัคบัใช ้ และเคารพต่อความเป็นส่วนตวัในฐานะ
สทิธมินุษยชน

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดขัXนตอนที(พนักงาน
ตอ้งปฏบิตัเิพื(อใหม้ั(นใจว่ามกีารจดัการขอ้มูลส่วน
บุคคลอย่างเหมาะสม

สิ#งที#ตอ้งทํา

เมื$อเก็บรวบรวม ใชง้านหรอืจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
พนักงานจะตอ้ง::

• รวบรวมเฉพาะขอ้มูลที$เพียงพอต่อการใชง้านและ
เกี$ยวขอ้งเท่านัSน และใชเ้พื$อจุดประสงคข์องการเก็บ
รวบรวมเท่านัSน

• มีความโปรง่ใสเกี$ยวกบัวธิกีารใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื$นโดยสอดคลอ้งกบัประกาศความเป็นส่วนตวั
ของ Unileverขอความยินยอมจากบุคคลอื$นโดย
สอดคลอ้งกบักฎหมายในทอ้งถิ$น

• เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ
แกไ้ขขอ้มูลที$ไม่ถูกตอ้งเมื$อมีการรอ้งขอและเคารพ
สทิธติามกฎหมายของบุคคล

• เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบัและเก็บไว ้
ในที$ปลอดภยัอยู่เสมอ

• ดําเนินการอย่างมีความรบัผิดชอบและมีจรยิธรรม
สนับสนุนค่านิยมหลกัของ Unilever พิจารณา
ความเสี$ยงที$จะเกดิขึ Sนเนื$องจากการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของบุคคลอื$น และดําเนินการเพื$อลดความเสี$ยง
ดงักล่าว

สิ#งที#หา้มทํา

เมื$อเก็บรวบรวม ใชง้าน หรอืจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
พนักงานจะตอ้งไม่::

• เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวน้านเกนิความจําเป็นใน
การบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกจิหรอืเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดทางกฎหมายขัSนตํ$า

• ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศที$มีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยปราศจากการขอคําแนะนํา
จากพนัธมิตรธุรกจิดา้นกฎหมาย เนื$องจากอาจมี
ขอ้จํากดัทางกฎหมาย/ขอ้กําหนดที$เกี$ยวขอ้งกบัการ
ถ่ายโอน

• เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื$อจุดประสงคที์$
ไม่ไดถู้กคาดหวงัไวจ้ากผูบ้รโิภคและพนักงานของเรา

หากมีขอ้สงสยั พนักงานจะตอ้งขอคําแนะนําจากผูจ้ดัการ
สายงาน และ/หรอื พนัธมิตรธุรกจิดา้นกฎหมาย
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การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (1 จาก 2)
นโยบายหลกัปฏบิตันีิXอธบิายใหพ้นักงานทราบถงึ
วธิกีารในการใชง้านอุปกรณแ์ละระบบของ
Unilever หรอือุปกรณส์่วนบุคคลในการเขา้ถงึ
ขอ้มูลที(จดัเก็บอยู่ใน Unilever อย่างรบัผดิชอบ
และอย่างปลอดภยัโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
ขอ้บงัคบัที(เกี(ยวขอ้งทัXงหมด

พนักงานจะไดร้บัสทิธิ Zในการเขา้ถึงระบบและอุปกรณ์
ของ Unilever เพื$อทําหน้าที$ของตน

พนักงานไดร้บัอนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณข์อง Unilever 
สําหรบัการใชง้านส่วนบุคคลหากเป็นสิ$งที$ไม่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบที$สําคญัต่อ Unilever ผลกระทบที$สําคญั
นัSนรวมถึงการจดัเก็บขอ้มูล การใชง้านเครอืข่าย หรอื
การใชง้านขอ้มูลมือถือที$มากเกนิไป หรอืการใชเ้สยีงซึ$ง
อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในสภาพแวดลอ้มการ
ทํางาน

ขอ้มูลทางธุรกจิทัSงหมดของ Unilever ที$ดําเนินการ
หรอืไดร้บัการจดัเก็บที$ Unilever หรอืระบบและ
อุปกรณส่์วนบุคคลนัSนเป็นสิ$งที$ไม่มีความเป็นส่วนตวั
และอาจถูกตรวจสอบ ตรวจตรา หรอืลบออกโดย
Unilever ไม่ว่าจะเกี$ยวขอ้งกบัเรื$องงานหรอื ‘เรื$อง
ส่วนตวั’

Unilever อาจบนัทึก วนิิจฉัย และประเมินกจิกรรมใน
ระบบและอุปกรณข์อง Unilever เท่าที$กฎหมาย
อนุญาต เพื$อใหม้ั$นใจว่านโยบายนีSไดร้บัการปฏบิติัตาม
และสภาพแวดลอ้มทางเทคนิคของ Unilever ไดร้บั
การปรบัปรุง
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สิ#งที#ตอ้งทํา

เมื$อใชร้ะบบและอุปกรณข์อง Unilever พนักงาน
จะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณข์อง Unilever 
ไดร้บัการใชง้านอย่างเหมาะสมและถูกปกป้องมิ
ใหเ้สยีหาย สูญหาย หรอืถูกขโมย

• ใชร้หสัผ่านหรอื PIN เพื$อล็อคอุปกรณข์อง
Unilever หรอือุปกรณส่์วนบุคคลใด ๆ ที$ถูกวาง
ทิ Sงไว ้ ที$ใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลของ Unilever

• รายงานไปยงัแผนกบรกิารไอทีโดยทนัทีหาก
อุปกรณใ์ด ๆ ของ Unilever หรอือุปกรณส่์วน
บุคคลใด ๆ ที$ใชใ้นการเขา้ถึงหรอืจดัเก็บขอ้มูล
ของ Unilever สูญหายหรอืถูกขโมย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณไ์อทีของ
Unilever ที$สามารถถอดออกไดนั้Sนมีความ
ปลอดภยัเมื$อตอ้งทิ Sงไวข้า้มคืนในสํานักงาน หรอื
ถูกล็อคเอาไว ้ หรอืตอ้งมองไม่เห็นเมื$อปล่อยทิ Sงไว ้
ที$บา้น ในโรงแรม หรอืในยานพาหนะ เมื$อเดินทาง
ควรพกอุปกรณติ์ดตวัตลอดเวลา

• ปฏบิติัตามกฎหมายลขิสทิธิ Zและเคารพในเรื$อง
ใบอนุญาตการใชง้านที$เกี$ยวขอ้งทัSงหมดสําหรบั
กราฟิก เอกสาร สื$อ และวสัดุอื$น ๆ ที$จดัเก็บหรอื
เขา้ถึงดว้ยระบบหรอือุปกรณข์อง Unilever 

• ทําตามขัSนตอนการรอ้งขอดา้นไอทีที$เหมาะสม
เพื$อติดตัSงซอฟตแ์วรห์รอืแอพพลเิคชั$นใด ๆ บน
อุปกรณข์อง Unilever

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• พยายามปิดใชง้าน กําจดัหรอืหลกีเลี$ยงระบบควบคุม
ความปลอดภยัของ Unilever โดยรวมถึง แต่ไม่
จํากดัเพียง ไฟรว์อลล ์ การกําหนดค่าเบราวเ์ซอร ์การ
เขา้ถึงที$มีสทิธพิิเศษ การป้องกนัไวรสั และการลบ
บนัทึกของระบบ

• เจตนาใชร้ะบบ Unilever หรอือุปกรณ์ Unilever 
เพื$อเขา้ถึง จดัเก็บ ส่ง โพสตห์รอืเผยแพรเ่นืSอหา
ดงัต่อไปนีS:

- ลามก เปิดเผยทางเพศ อนาจาร หรอืหยาบคาย
หรอื

- ส่งเสรมิความรุนแรง ความเกลยีดชงั การก่อการ
รา้ย หรอืความใจแคบ หรอื

- ละเมิดกฎหมายในทอ้งถิ$น กฎหมายระดบัประเทศ
หรอืกฎหมายระหว่างประเทศ

• ใชร้ะบบ Unilever หรอือุปกรณ์ Unilever เพื$อใส่
รา้ย ดูหมิ$นหรอืทําลายชื$อเสยีงของบุคคล นิติบุคคล
สนิคา้ หรอืบรกิารใด ๆ

• เปิดเผยขอ้มูล Unilever โดย:

- ใชข้อ้มูลที$ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของ Unilever 
เพื$อสิ$งอื$น ๆ นอกเหนือจากธุรกจิของ Unilever

- ส่งต่ออเีมลที$มีขอ้มูลที$ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของ
Unilever ไปยงับญัชอีเีมลส่วนตวั

- จดัเก็บหรอืซงิโครไนซข์อ้มูลของ Unilever จาก
อุปกรณส่์วนบุคคล

- แบ่งปันขอ้มูลประจําตวัสําหรบัการเขา้ถึงระบบของ
Unilever กบับุคคลอื$น โดยรวมถึงเพื$อนรว่มงาน
(ยกเวน้ว่าไดร้บัการอนุมติัอย่างเป็นทางการจากฝ่าย
รกัษาความปลอดภยัขอ้มูล) เพื$อน และครอบครวั

- ใชร้หสัผ่าน Unilever สําหรบัระบบไอทีที$ไม่ใชข่อง
Unilever

- ใชที้$อยู่อเีมลของ Unilever สําหรบัเว็บไซตที์$ไม่
เกี$ยวขอ้งกบัธุรกจิหรอืกจิกรรมออนไลน์

- เจตนาเขา้ถึงระบบ Unilever หรอืขอ้มูล
Unilever ที$ไม่ไดมี้ไวสํ้าหรบัตนเอง

• ทํางานหรอืมีส่วนรว่มในธุรกจิส่วนตวัทุกรูปแบบโดยใช ้
อุปกรณไ์อทีของ Unilever

• เขา้ถึงระบบหรอืขอ้มูลของ Unilever หลงัจากที$ไม่ได ้
ทํางานที$ Unilever แลว้
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การปฏิบัติงาน
รว่มกับ 
บุคคลภายนอก
ภายในห่วงโซ่ค่านิยมของเราน้ัน ต้ังแต่นวัตกรรมจน
ไปถึงผู้บรโิภคของเรา บรษัิท Unilever และพนักงาน
ของบรษัิทจำาเป็นต้องมกีารแสดงออกถึงมาตรฐานทาง
ด้านจรยิธรรมในแบบเดยีวกัน เมื่อมกีารติดต่อกับบุคคล
ภายนอกและเพื่อนรว่มงานของเรา
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อภธิานศพัท ์ 02

การหลกีเลี(ยงผลประโยชนท์บัซอ้น

การต่อตา้นการใหส้นิบน

ของกาํนัลและการตอ้นรบั

บนัทกึ การรายงานและการบญัชทีี(ถูกตอ้ง

การปกป้องสนิทรพัยท์างกายภาพ สนิทรพัยท์างการเงนิ
และทรพัยส์นิทางปัญญาของ Unilever

การต่อตา้นการฟอกเงนิ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

การเคารพ การใหเ้กยีรตแิละการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม

การปกป้องดูแลขอ้มูล

กรอบงานของเรา

ขอ้ความจาก Alan Jope

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินธรุกจิ

การจรรโลงไวซ้ ึ(งหลกัปฏบิตัิ

การขอคาํปรกึษาดา้นกฎหมาย

การจดัการความเสี(ยงอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม

นวตักรรมที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละคุณภาพของผลติภณัฑ ์

อภธิานศพัท ์การปฏบิตังิานรว่มกบับุคคลภายนอก

หลกัปฏบิตัแิละมาตรฐานการปฏบิตัขิองเรา

การปกป้องขอ้มูลของ Unilever

การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

ขอ้มูลของคู่แข่ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

การตลาดที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

การจดัหาที(รบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นพนัธมติรธรุกจิ

การแข่งขนัที(เป็นธรรม

การตดิต่อกบัรฐับาล หน่วยงานกาํกบัดูแลและองคก์รเอกชน
เพื(อสาธารณะประโยชน์ (NGOs)

กจิกรรมทางการเมอืงและการบรจิาคทางการเมอืง

การสื(อสารภายนอก – สื(อมวลชน นักลงทุน และนักวเิคราะห ์

อภธิานศพัท ์
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การตลาดทีร่บัผิดชอบต่อสังคม
Unilever มุ่งมั(นที(จะพฒันา ผลติ ทํา
การตลาดและจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ทัXงหมดอย่างรบัผดิชอบ Unilever ควรดาํเนิน
กจิกรรมทางการตลาดตามความคาดหวงัของ
สงัคม

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดมาตรฐานขัXนตํ(าทั(ว
โลกที(ใชก้บักจิกรรมการตลาดของ Unilever 
ในทุก ๆ พื Xนที(

ซึ$งครอบคลุมถึง แต่ไม่จํากดัเพียง: ชื$อแบรนด ์ บรรจุ
ภณัฑแ์ละการติดฉลาก; การวางแผนผูบ้รโิภคและการ
วจิยัตลาด; การโฆษณาเชงิพาณิชย;์ เนืSอหาการขาย; 
การขายสนิคา้แบรนดแ์ละการสนับสนุน; การโฆษณาทุก
รูปแบบ รวมถึงโทรทศัน์ วทิยุ สิ$งพิมพ์ สื$อดิจทิลั อเีวน้ท ์
และกจิกรรมส่งเสรมิการขาย การจดัวางผลติภณัฑ์ การ
โฆษณาผลติภณัฑผ่์านเกม – ไม่ว่าจะสรา้งโดย
Unilever ตวัแทน การระดมทุน หรอืบุคคลที$สามอื$น ๆ

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานที$มีส่วนรว่มในกจิกรรมการตลาดของ
Unilever จะตอ้ง::

• ใหค้วามเคารพกฎหมายดา้นการตลาดอยู่เสมอ

• อธบิายเกี$ยวกบัผลติภณัฑ/์บรกิารของเราและ
ผลกระทบที$เกดิขึ Sนจรงิอย่างถูกตอ้งและโปรง่ใส
โดยมีขอ้เท็จจรงิที$เหมาะสม รวมทัSงมีขอ้มูล
โภชนาการที$เกี$ยวขอ้ง

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีขอ้มูลเพียงพอสําหรบั
ผูบ้รโิภคและลูกคา้ในการทําความเขา้ใจ
วธิกีารใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการตลาดของเรามีการ
สนับสนุนที$เพียงพอสําหรบัการเรยีกรอ้งสทิธิ Zที$
Unilever ไดใ้หก้ารรบัรองไว ้

• ปฏิบติัตามหลกัการและมาตรฐานการตลาดของ
เรา รวมถึง (แต่ไม่ จํากดัเพียง) สิ$งที$เกี$ยวกบัเด็ก
ผูห้ญิง และสื$อสงัคมออนไลน์

• คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ$งแวดลอ้มของกจิกรรม
การตลาดประเภทต่าง ๆ เชน่ การพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม่ แผนการกระตุน้ตลาด การบรรจุ
หีบห่อและการรไีซเคิล

อสิระในการตดัสนิใจเลอืก

พนักงานที$เกี$ยวขอ้งกบักจิกรรมการตลาดของ Unilever 
ตอ้งแสดงความเคารพต่อบุคคลที$ไม่เลอืกซื Sอผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของเรา และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบุคคลเหล่านัSนมี
ขอ้มูลเพียงพอเกี$ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราเพื$อให้
ผูบ้รโิภคสามารถตดัสนิใจเลอืกซื Sอไดอ้ย่างชาญฉลา

ความมรีสนิยมและความเหมาะสม

พนักงานที$เกี$ยวขอ้งกบักจิกรรมการตลาดของ Unilever 
จะตอ้งตรวจสอบใหม้ั$นใจว่าการตลาดของเราสะทอ้นและ
เคารพมาตรฐานทั$วไปที$ไดร้บัการยอมรบัในเรื$องรสนิยมและ
คุณภาพที$ดี และสําหรบับรบิทของการออกแบบนัSน จะตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นถึงความตระหนักเกี$ยวกบัสงัคมในวงกวา้งและ
ความอ่อนไหวที$มีต่อกลุ่มต่าง ๆ ในดา้นวฒันธรรม สงัคม
จรยิธรรม และศาสนา

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• ปรบัเปลี$ยนรูปภาพที$ใชใ้นการสื$อสารดา้นการตลาด
ในลกัษณะที$ทําใหโ้ฆษณาถูกเขา้ใจผิด

• ใชข้อ้มูลทางเทคนิคหรอืคําศพัทท์างวทิยาศาสตร ์
ในทางที$ผิด หรอืใชคํ้าศพัทใ์นลกัษณะที$เป็นเท็จ
เพื$อใหก้ารกล่าวอา้งมีความถูกตอ้งทางวทิยาศาสตร ์

• นําผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเราหรอืคุณลกัษณะ
ภายใตก้ารตลาด ธมี รูปทรงหรอืรูปภาพ ไปเกี$ยวขอ้ง
กบัสิ$งที$มีโอกาสทําใหเ้กดิความขุ่นเคืองอย่างรา้ยแรง
และอย่างกวา้งขวางในเรื$องศาสนา เชื Sอชาติ
วฒันธรรม เพศ ชนชาติ รสนิยมทางเพศ อายุ ความ
พิการหรอืชนกลุ่มน้อย

• โฆษณาในสื$อใด ๆ ที$ส่งเสรมิความรุนแรง ความลามก
อนาจาร หรอืพฤติกรรมที$ดูถูก
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การจัดหาทีร่บัผิดชอบต่อสังคมและการเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ในฐานะบรษิทัที(มุ่งเนน้เร ื(องเป้าหมายการ
ดาํเนินงาน Unilever มุ่งมั(นที(จะดาํเนินธรุกจิใน
ลกัษณะที(ปรบัปรุงชวีติความเป็นอยู่ของพนักงานใน
ห่วงโซคุ่ณค่า ชมุชน และสิ(งแวดลอ้ม Unilever 
คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรแ์ละพนัธมติรธรุกจิยดึมั(น
ในค่านิยมและหลกัการที(สอดคลอ้งกบัเรา

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดความรบัผดิชอบของ
พนักงานที(เกี(ยวขอ้งกบับุคคลที(สาม

ขอ้กําหนดของเราสําหรบับุคคลที$สามถูกกําหนดไวใ้น
นโยบายการจดัหาที$รบัผิดชอบต่อสงัคม (RSP) สําหรบัซพั
พลายเออรแ์ละในนโยบายพนัธมิตรธุรกจิที$รบัผิดชอบต่อ
สงัคม (RBPP) สําหรบัผูจ้ดัจําหน่าย ลูกคา้ และพนัธมิตร
รายอื$น ๆ ที$อยู่ภายใต้RBPP

Unilever อาจเผชญิกบัความรบัผิดทางกฎหมายและทาง
ชื$อเสยีงหากบุคคลที$สามไม่ปฏบิติัตามขอ้กําหนดเหล่านีS

RSP และ RBPP รา่งหลกัการพืSนฐานและขอ้กําหนดเชงิ
บงัคบัที$บุคคลที$สามตอ้งปฏบิติัตาม

ทีมงานที$รบัผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานของนโยบาย
เหล่านีSคือ Integrated Social Sustainability (ทีม
ความยั$งยืนทางสงัคมแบบบูรณาการ) สําหรบั RSP และ
Customer Development (ทีมพฒันาลูกคา้) สําหรบั
RBPP

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานที$ทําสญัญา และ/หรอื ทํางานกบับุคคลที$สาม
ของ Unilever จะตอ้ง::

• อ่านและทําความเขา้ใจนโยบาย RSP หรอื RBPP 
และปรกึษาผูจ้ดัการสายงาน และ/หรอื ทีมงานที$
เกี$ยวขอ้ง หากมีคําถามใด ๆ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบุคคลที$สามทัSงหมดของเราอยู่
ภายใตก้ารควบคุมและนโยบาย RSP และ RBPP ซึ$ง
ไดแ้ก่การทําสญัญาและการตรวจสอบอย่างเพียงพอ
และทนัเวลา (รวมถึงการตรวจสอบและการแกไ้ข
หากจําเป็น)

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้ตกลงทัSงหมดของเรากบัซพั
พลายเออร ์(ไดแ้ก่ MSAs, UPAs, CTCs, POs 
*) และกบัผูจ้ดัจําหน่ายและลูกคา้ (ไดแ้ก่ DOs *) 
อยู่ภายใตข้อบเขตที$กําหนดไวโ้ดยการควบคุม
ภายในของเรา โดยรวมถึงขอ้สญัญาที$ระบุว่าซพั
พลายเออรจ์ะตอ้งยอมรบัการปฏบิติัตาม RSP หรอื
RBPP ของเราในฐานะเงื$อนไขของการมีส่วนรว่ม

• แจง้ผูจ้ดัการสายงานและทีมผูร้บัผิดชอบที$เกี$ยวขอ้ง
ในทนัที หากทราบหรอืสงสยัว่าบุคคลที$สามไม่
ปฏิบติัตามขอ้กําหนด RSP หรอื RBPP ที$เกี$ยวขอ้ง
หรอืหากพวกเขาขดัแยง้กบัขอ้กําหนดของสญัญาที$
ตกลงกนัไว ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากระบวนการสรรหา คดัเลอืก
หรอืยื$นประมูลสําหรบับุคคลที$สามรายใหม่มีการ
พิจารณาเกี$ยวกบัการปฏบิติัตาม RSP และ RBPP

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานที$ทําสญัญา และ/หรอื ทํางานกบับุคคลที$สาม
ของ Unilever จะตอ้งไม่::

• ยอมรบัการเปลี$ยนแปลงสญัญาหรอืขอ้ยกเวน้ใด ๆ
ที$เกี$ยวขอ้งกบั RSP หรอื RBPP โดยไม่ปรกึษา
พนัธมิตรธุรกจิดา้นกฎหมายของตนเองและในแง่
ของ RSP จะตอ้งมีการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Integrated Social 
Sustainability (หน่วยงานดา้นความยั$งยืนทาง
สงัคมแบบบูรณาการ) ก่อน

• ทําธุรกรรมกบับุคคลที$สามที$ไดร้บัการประกาศว่าไม่
สอดคลอ้งกบั RSP หรอื RBPP หรอืเมื$อมีการระบุ
ไวใ้นรายการ Prohibited Third Parties 
(บุคคลที$สามที$ไม่อนุญาต) เวน้แต่จะมีการอนุญาต
ใหผ่้อนผนัหรอืยกเวน้

*หมายเหตุ: ขอ้ตกลงการบรกิารหลกั, ขอ้ตกลงการจดัซื /อของ
Unilever, สญัญาขอ้ตกลงทางการคา้, คาํสัAงซ ื /อ, คาํสัAงกระจายสนิคา้
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (1 จาก 2)
การตรวจสอบโดยหน่วยงานดา้นการแข่งขนัอาจ
ส่งผลใหต้อ้งเสยีค่าปรบัและค่าใชจ้า่ยที(สาํคญั การ
เรยีกรอ้งค่าชดเชยจากลูกคา้และคู่แข่ง และความ
เสยีหายต่อชื(อเสยีงและความสมัพนัธท์างการคา้
ของเรา นอกจากนีXอาจมกีารบงัคบัใชบ้ทลงโทษ
ทางอาญาสาํหรบับุคคล

กฎหมายดา้นการแข่งขนัหา้มสิ(งต่อไปนีX:

• ขอ้ตกลงกดีกนัการแข่งขนั

• การแบ่งปันขอ้มูลที(มคีวามอ่อนไหวทางการคา้
ระหว่างคู่แข่ง เวน้แต่ไดร้บัการอนุมตัโิดย
กฎหมาย

• ขอ้จาํกดับางประการที(กาํหนดหรอืตกลง
รว่มกบัผูจ้ดัจาํหน่ายและลูกคา้อื(น ๆ และ

• การใชอ้าํนาจเหนือตลาดโดยมชิอบ

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดสิ(งที(พนักงานตอ้งทํา
เพื(อใหแ้น่ใจว่า Unilever ส่งเสรมิการแข่งขนัที(
เป็นธรรม

รว่มมอืกบัหน่วยงานดา้นการแข่งขนั

Unilever รว่มมืออย่างเต็มที$กบัหน่วยงานดา้น
การแข่งขนัในขณะที$ปกป้องผลประโยชนข์องตน
อย่างถูกตอ้งและสมํ$าเสมอ การติดต่อทัSงหมดกบั
หน่วยงานดา้นการแข่งขนั (ไดแ้ก่ ศาลแห่งชาติที$
เกี$ยวขอ้ง) ไดร้บัการประสานงานโดยพนัธมิตร
ธุรกจิดา้นกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง สําหรบัรายละเอียด
เพิ$มเติม ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การติดต่อ
กบัรฐับาล หน่วยงานกํากบัดูแลและองคก์รเอกชน
เพื$อสาธารณะประโยชน์ (NGOs)

สิ#งที#ตอ้งทํา

ดว้ยการสนับสนุนของฝ่ายกฎหมาย หวัหน้ากลุ่ม
ตลาด/หวัหน้าระดบัประเทศ หวัหน้าหมวดหมู่สนิคา้และ
หวัหน้าหน่วยงาน จะตอ้งตรวจดูใหแ้น่ใจว่าพนักงาน
ผูร้บัเหมาและตวัแทน ที$ดําเนินงานในกลุ่มหมวดหมู่
สนิคา้ กลุ่มตลาดและหน่วยงาน เขา้ใจถึงขอ้กําหนด
ดา้นการแข่งขนั โดยมีการจดัหาเอกสาร การสื$อสาร
และการฝึกอบรม พรอ้มดว้ยโปรแกรมที$ไดร้บัการ
ปรบัแต่งใหเ้หมาะสําหรบักลุ่มที$เฉพาะเจาะจง (ที$มี
‘ความเสี$ยงสูง’)

พนักงานจะตอ้ง::

• ปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัสําหรบัหมวดหมู่สนิคา้
และกลุ่มตลาดทัSงหมดที$พนักงานดําเนินการอยู่ และเขา้
รบัการฝึกอบรมที$เกี$ยวขอ้งทัSงหมด
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สิ#งที#ตอ้งทํา

• ก่อนที$จะมีส่วนรว่มในสมาคมการคา้หรอือเีวน้ท ์
อุตสาหกรรม ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กําหนดทัSงหมดที$กําหนดไวใ้นมาตรฐานของ
Unilever เกี$ยวกบัสมาชกิสมาคมการคา้; นอกจากนีS
ยงัมีผลบงัคบัใชก้บัการประชมุหรอืเหตุการณที์$ไม่ค่อย
เป็นทางการที$เกี$ยวขอ้งกบัคู่แข่ง เชน่ พิธมีอบรางวลั
หรอืการติดต่อทางสงัคมที$เกี$ยวขอ้ง

• คดัคา้นทนัทีหากมีการยกหวัขอ้ที$ไม่เหมาะสมในระหว่าง
การติดต่อกบัคู่แข่งและใหอ้อกจากสถานที$ในทนัทีหาก
การสนทนายงัคงดําเนินต่อไปอย่างไม่เหมาะสม

• รายงานเหตุการณก์ารสนทนาที$ไม่เหมาะสมไปยงั
พนัธมิตรธุรกจิดา้นกฎหมายโดยทนัที

• ขอคําแนะนําจากพนัธมิตรธุรกจิดา้นกฎหมายโดยทนัที
ในสถานการณต่์อไปนีS:

- เมื$อใดก็ตามที$คุณตอ้งการความชว่ยเหลอืเกี$ยวกบั
การใชก้ฎการแข่งขนัที$กําหนดไวใ้นนโยบายนีSกบั
สถานการณท์างธุรกจิที$เฉพาะ และในกรณีที$มีขอ้
สงสยั

- ในสถานการณที์$อาจเกี$ยวขอ้งกบัการแลกเปลี$ยน
ขอ้มูลกบัคู่แข่ง

- ก่อนที$จะพูดคุยกบัคู่แข่งใด ๆ เกี$ยวกบัขอ้ตกลงการ
จดัซื Sอรว่ม การผลติ การวจิยัและการพฒันา และ
ขอ้ตกลงมาตรฐาน

- เมื$อพิจารณาเกี$ยวกบัขอ้จํากดัในกจิกรรมเชงิ
พาณิชยข์องลูกคา้หรอืผูจ้ดัจําหน่าย

- ในสถานการณที์$ Unilever มีสถานะทาง
การตลาดที$เขม้แข็ง และแนวปฏิบติัทางการคา้ของ
Unilever อาจถูกมองว่าไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้

- บนัทึกแหล่งที$มาของขอ้มูลคู่แข่งไวใ้นเอกสารและการ
สื$อสารทัSงหมดอย่างชดัเจนเพื$อคลายความสงสยัใน
เรื$องความถูกตอ้งทางกฎหมาย

สิ#งที#หา้มทํา

Unilever หา้มมิใหมี้ส่วนรว่มในระบบผูกขาดทาง
การคา้ในทุกๆ ประเทศ แมแ้ต่ในประเทศที$ไม่มี
กฎหมายการแข่งขนั

พนักงานจะตอ้งไม่::

• มีส่วนรว่มในระบบผูกขาดทางการคา้

• พูดคุย ตกลง หรอืแลกเปลี$ยนขอ้มูลกบัคู่แข่งทัSง
ทางตรงหรอืทางออ้มเกี$ยวกบัสิ$งต่อไปนีS (ยกเวน้ไดร้บั
อนุมติัจากกลุ่มกฎหมาย):

- ราคาหรอืเงื$อนไขการขายผลติภณัฑ์ และ/หรอื
บรกิาร

- ราคาหรอืเงื$อนไขที$ตอ้งการจากซพัพลายเออร ์

- การประสานงานหรอืการจดัสรรเกี$ยวกบัการประมูล
หรอืการเสนอราคา

- ขอ้จํากดัในการผลติหรอืการขาย หรอื

- การแบ่งหรอืการจดัสรรเกี$ยวกบัสายผลติภณัฑ์
ลูกคา้ หรอืตลาดทางภูมิศาสตร ์

• ควํ$าบาตรหรอืปฏเิสธที$จะติดต่อธุรกจิกบัคู่แข่ง ลูกคา้
หรอืซพัพลายเออรโ์ดยไม่ขอคําแนะนําจากพนัธมิตร
ธุรกจิก่อน

• กําหนดขอ้จํากดัในกจิกรรมเชงิพาณิชยข์องลูกคา้
หรอืผูจ้ดัจําหน่ายโดยไม่ขอคําแนะนําจากพนัธมิตร
ธุรกจิก่อน รวมถึงการควบคุมราคาขายปลกี พืSนที$
หรอืชอ่งทางในการขายผลติภณัฑข์อง Unilever 
และขอบเขตในการขายผลติภณัฑเ์พื$อการแข่งขนั

• ในกรณีที$ Unilever มีสถานะทางการตลาดที$
เขม้แข็ง ปฏบิติัตนเพื$อเอาเปรยีบลูกคา้อย่างไม่เป็น
ธรรมหรอืป้องกนัคู่แข่งจากการเขา้สู่ตลาดหรอืกําจดั
คู่แข่ง หรอืขยายขอบเขตในตลาด เชน่ การขายตํ$า
กว่าตน้ทุน ใหส่้วนลดตามเงื$อนไขบางประเภท การ
เตรยีมการพิเศษ
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (2 จาก 2)
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ติดต่อกับรฐับาล หน่วยงานกํากับดูแลและองค์กรเอกชนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ ((NNGGOOss))    (1 จาก 2)

เมื(อพนักงานหรอืตวัแทนอื(น ๆ ตดิต่อกบั
รฐับาล ผูอ้อกกฎหมาย หน่วยงานกาํกบั
ดูแลหรอืองคก์รเอกชนเพื(อสาธารณะ
ประโยชน์ (NGOs) พนักงานหรอื
ตวัแทนจะตอ้งดาํเนินการดว้ยความ
จรงิใจ ซื(อสตัย ์ และเปิดกวา้ง และปฏบิตัิ
ตามกฎหมายทัXงในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXใหค้าํแนะนําโดย
ละเอยีดเกี(ยวกบัวธิกีารในการตดิต่อกบั
หน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ ซ ึ(งไม่
ครอบคลุมถงึการมปีฏสิมัพนัธเ์กี(ยวกบั
เร ื(องส่วนตวั เชน่ การบรจิาคเพื(อการ
กุศลส่วนบุคคล หรอืภาษีส่วนบุคคล

รฐับาล หน่วยงานกํากบัดูแล และผูอ้อกกฎหมายนัSนรวมถึง
หน่วยงานต่อไปนีS: หน่วยงานระดบัโลกหรอืระหว่างประเทศ
(เชน่ สหประชาชาติ); หน่วยงานระดบัภูมิภาค (เชน่ สหภาพ
ยุโรป อาเซยีน); หน่วยงานระดบัชาติ; หรอืหน่วยงานระดบั
ชมุชนทอ้งถิ$น นอกจากนีS องคก์รเอกชนเพื$อสาธารณะ
ประโยชน์ (NGOs) ยงัทํางานในระดบัต่าง ๆ และงานของ
องคก์รนัSนรวมถึง ปัญหาทางสงัคมและผูบ้รโิภค ตลอดจนถึง
ปัญหาทางสิ$งแวดลอ้ม

การมีปฏสิมัพนัธก์บัองคก์รเหล่านีSจะตอ้งกระทําโดยบุคคลที$
ไดร้บัอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเท่านัSน ซึ$ง
ครอบคลุมถึงการสื$อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางการ ไม่
เป็นทางการหรอืทางสงัคม การมีปฏสิมัพนัธที์$เกี$ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของ Unilever นัSนรวมถึงการติดต่อในรูปแบบใด ๆ
เชน่ การเขา้พบดว้ยตนเอง สื$ออเิล็กทรอนิกส ์ หรอืการติดต่อ
ทางจดหมาย
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สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• ผ่านการฝึกอบรมและไดร้บัการอนุมติัอย่างเหมาะสม
จากผูจ้ดัการสายงาน

• ความสุภาพ เปิดเผยและโปรง่ใสในการบอกกล่าวชื$อ
บรษัิท บทบาท สถานะ และสําหรบัการสอบถามหรอื
'การบรรยาย' ใด ๆ สามารถอธบิายเกี$ยวกบัลกัษณะ
ของหวัเรื$องที$จะติดต่อได้

• ทําตามขัSนตอนที$สมเหตุสมผลเพื$อยืนยนัขอ้เท็จจรงิและ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล

• เก็บบนัทึกขอ้มูลการติดต่อและการมีปฏสิมัพนัธก์บั
หน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยความคิดรเิริ$มของตนเอง

• ขออนุมติัล่วงหน้าเมื$อตอ้งติดต่อกบัเจา้หน้าที$ต่อไปนีS เพื$อ
ทําหน้าที$เป็นตวัแทนผลประโยชนที์$ชอบดว้ยกฎหมาย
ของเรา;

- องคก์รระดบัโลก/ระหว่างประเทศ = หวัหน้ากจิการ
กํากบัดูแลระดบัโลก (Global Head of 
Regulatory Affairs) หวัหน้าฝ่ายสื$อสารและ
กจิการองคก์รระดบัโลก (Global Head of 
Communications& Corporate Affairs)  
หรอืหวัหน้าฝ่ายการพฒันาอย่างยั$งยืนระดบัโลก
(Global Head of Sustainability);

- องคก์รระดบัภูมิภาค = หวัหน้าฝ่ายสื$อสารระดบัโลก
(Global Head of Communications), 
กจิการต่างประเทศสําหรบักลุ่มที$เกี$ยวขอ้งหรอืกลุ่ม
ตลาด (Markets or relevant Cluster 
External Affairs)/ หวัหน้ากจิการกํากบัดูแล
(Regulatory Affairs Head);

- องคก์รระดบัชาติหรอืระดบัทอ้งถิ$น = หวัหน้ากจิการ
ต่างประเทศระดบัประเทศ (National Head of 
External Affairs)/ หวัหน้ากจิการกํากบัดูแล
(Regulatory Affairs Head) หากพนักงานไม่
มีฝ่ายต่าง ๆ ดงักล่าวในสถานที$ของตนเอง พนักงาน
จะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากหวัหน้ากลุ่มหน่วยงาน
(cluster head of Function) หรอืกรรมการ
ผูจ้ดัการระดบัประเทศ (National Managing 
Director)/หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการ (Head of 
Operations)

• หากเหมาะสม ใหข้ออนุมติับนพืSนฐานที$มีอยู่ตามความ
ตอ้งการในบทบาทของพนักงาน เชน่ พนักงานจาก
กจิการกํากบัดูแล ฝ่ายการสื$อสารและการสนับสนุน

• ขออนุมติัล่วงหน้าจากผูอํ้านวยการฝ่ายการเงินใน
ทอ้งถิ$น (Finance Director) ที$ปรกึษาทั$วไป
(General Counsel) หรอืฝ่ายภาษีนิติบุคคล
(Corporate Tax Department) ผูค้วบคุม
กลุ่ม (Group Controller) หรอืฝ่ายบํานาญ
ของบรษัิท (Corporate Pensions 
Department) สําหรบัการติดต่อใด ๆ ที$
เกี$ยวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษี การรายงานทาง
การเงิน การบญัชี บํานาญ หรอืเรื$องกฎหมาย

• ไดร้บัการอนุมติัล่วงหน้าจากกจิการกํากบัดูแล
(Regulatory Affairs) (ซึ$งจะติดต่อ
ประสานงานกบักลุ่มกฎหมาย) ก่อนที$จะติดต่อกบั
หน่วยงานกํากบัดูแลใด ๆ เกี$ยวกบัการใชห้รอืการ
วางแผนใชผ้ลติภณัฑ์ และ/หรอื ส่วนผสมของ
Unilever

• ขออนุมติัล่วงหน้าจากฝ่ายสื$อสารในทอ้งถิ$นก่อนที$จะ
ติดต่อกบั NGO

• ตระหนักถึงขัSนตอนล่าสุดที$ไดร้บับอกกล่าวจากผูนํ้า
ในสถานที$เพื$อตอบสนองต่อการตรวจสอบที$ไม่ได ้
แจง้ล่วงหน้าจากหน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง ซึ$งจะตอ้งมี
การเสนอชื$อผูร้บัผิดชอบเพื$อนําไปสู่ผลลพัธข์อง
การตรวจสอบที$มีศกัยภาพแต่ละประเภท

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• พยายามขดัขวางเจา้หน้าที$หรอืผูต้รวจสอบที$ไดร้บั
อนุญาตซึ$งเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร
หลกัฐานหรอืบนัทึก

• พูดหรอืทําสิ$งใดก็ตามที$อาจถูกมองว่าเป็นการ
พยายามที$จะสรา้งอทิธพิลต่อรฐับาล ผูอ้อกกฎหมาย
ผูกํ้ากบัดูแล หรอื NGOs เพื$อใหต้ดัสนิใจอย่างไม่
เหมาะสมเกี$ยวกบั Unilever (ดูนโยบายหลกัปฏิบติั
เกี$ยวกบั ของกํานัลและการตอ้นรบั และ การต่อตา้น
การใหส้นิบน)
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กิจกรรมทางการเมืองและการบรจิาคทางการเมือง
บรษิทั Unilever ถูกหา้มไม่ใหส้นับสนุนหรอืมี
ส่วนรว่มกบัพรรคการเมอืงหรอืผูส้มคัร พนักงาน
สามารถใหก้ารสนับสนุนและมสี่วนรว่มกบักลุ่ม
การเมอืงดว้ยฐานะส่วนบุคคลเท่านัXน

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXกาํหนดวธิกีารที(พนักงาน
ตอ้งนําไปใชใ้นการจดัการกบัความสมัพนัธท์าง
ธรุกจิกบักลุ่มการเมอืง

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานจะตอ้ง::

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการมีส่วนรว่มและการสนับสนุน
พรรคการเมืองนัSนเป็นไปในฐานะส่วนบุคคลอย่าง
ชดัเจนและไม่แสดงความรูส้กึว่ามีส่วนเกี$ยวขอ้งกบั
Unilever

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า การสนับสนุนหรอืการมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองใด ๆ ในฐานะส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพการทํางานหรอืความเที$ยงธรรมใน
การทํางาน (ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การ
หลกีเลี$ยงผลประโยชนท์บัซอ้น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานที$เป็นตวัแทนของ
Unilever ในกลุ่มที$ปรกึษาทางสงัคมหรอืทาง
เศรษฐกจิที$รฐับาลจดัตัSงขึ SนนัSน จะตอ้งไดร้บัการอนุมติั
ล่วงหน้าจากหวัหน้าฝ่ายสื$อสาร

กจิกรรมที$จดัขึ Sนโดยกลุ่มที$ปรกึษาจะไดร้บัการอนุมติั
เฉพาะในกรณีที$กจิกรรมดงักล่าวถูกเผยแพรสู่่สาธารณะ
โดยไม่ไดเ้กี$ยวขอ้งกบัพรรคการเมือง และเป็นสิ$งที$ส่งเสรมิ
วสิยัทศันข์ององคก์ร Unilever อกีทัSงภายในกลุ่ม
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากองคก์รต่าง ๆ เชน่ เชน่ บรษัิทใน
ระดบัเดียวกนัที$มีชื$อเสยีง องคก์รการกุศลระดบัชาติ
องคก์รที$ไม่เกี$ยวขอ้งกบัการเมือง องคก์รวจิยั และตวัแทน
ของสถาบนัการศึกษา หรอืองคก์รที$คลา้ยกนั

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานจะตอ้งไม่::

• สรา้งผลประโยชนท์บัซอ้นผ่านการมีส่วนรว่มในประเภท
ของกลุ่มที$ปรกึษาทางสงัคมหรอืทางเศรษฐกจิที$กล่าวถึง
ขา้งตน้ (ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบัการหลกีเลี$ยง
ผลประโยชนท์บัซอ้น)

0341

ห
ลกัเกณ

ฑ
ก์ารดําเนิ

น
ธุรกจิและนโยบายห

ลกัปฏ
บิตั
ิ

หลกัเกณฑก์าร
ดาํเนินธรุกจิ การเคารพบุคคลอื7น

การปฏบิตังิานรว่มกบั
บุคคลภายนอกการต่อตา้นการทุจรติ การปกป้องดูแลขอ้มูล

อภธิานศพัท ์



Respecting  
People

Engaging  
Externally

Countering  
Corruption

Safeguarding  
Information 4242

การสื่อสารภายนอก – สื่อมวลชน นักลงทุน และนักวิเคราะห์

การสื(อสารกบัชมุชนการลงทุน โดยรวมถงึผูถ้อื
หุน้ โบรกเกอร ์ นักวเิคราะหแ์ละสื(อมวลชนตอ้ง
ไดร้บัการจดัการอย่างรอบคอบ การสื(อสาร
ดงักล่าวมขีอ้กาํหนดทางกฎหมายที(สาํคญัและ
ตอ้งการทกัษะและประสบการณจ์ากผูเ้ช ี(ยวชาญ
เฉพาะบุคคลที(ไดร้บัอนุญาตและผ่านการ
ฝึกอบรม/การบรรยายสรุปเท่านัXนที(สามารถ
สื(อสารกบัชมุชนการลงทุนหรอืสื(อมวลชนหรอื
ตอบขอ้ซกัถามหรอืคาํถามต่าง ๆ เกี(ยวกบั
Unilever

กรรมการฝ่ายเปิดเผยขอ้มูลของ Unilever 
– ตวัแทนของคณะกรรมการ – มหีนา้ที(กาํกบั
ดูแลเพื(อให ้Unilever มกีารจดัเตรยีม
กระบวนการที(จาํเป็น เพื(อใหแ้น่ใจว่า
Unilever ปฏบิตัติามกฎหมายและ
กฎระเบยีบที(เกี(ยวขอ้ง โดยรวมถงึคู่มอืการ
เปิดเผยขอ้มูลและการซื Xอขายหุน้ของ
Unilever (Unilever’s Disclosure & 
Share-Dealing Manuals)

นโยบายหลกัปฏบิตันีิXระบุถงึวธิกีารในการ
ตดิต่อสื(อสารกบัชมุชนการลงทุนและ
สื(อมวลชน

สิ#งที#ตอ้งทํา

พนักงานที$ไดร้บัอนุญาตใหส้ื$อสารกบัชมุชนการ
ลงทุนหรอืสื$อมวลชนจากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
หรอืสื$อมวลชนสมัพนัธห์รอืสมาชกิคณะกรรมการ
จะตอ้ง::

• ปฏบิติัตามเงื$อนไขใด ๆ ที$แนบมากบัเอกสารการ
อนุญาต เชน่ ขอ้จํากดัเกี$ยวกบัเวลา และ/หรอื ผู ้
ที$พนักงานอาจสื$อสารดว้ยได้

• ปรกึษากบัหน่วยงานที$ใหก้ารอนุญาตอยู่เสมอ
เกี$ยวกบัเนืSอหาของขอ้ความใด ๆ ก่อนที$จะ
สื$อสาร

พนักงานที$เป็นส่วนหนึ$งของหน่วยงานนักลงทุน
สมัพนัธห์รอืสื$อมวลชนสมัพนัธต์อ้งปฏบิติัตามคู่มือ
การซื Sอขายหุน้และการเปิดเผยขอ้มูลของ
Unilever รวมทัSงกระบวนการและขัSนตอนของฝ่าย
(รวมอยู่ในเอกสารการอนุญาต) ในพืSนที$นีS

กฎขา้งตน้ยงัมีผลบงัคบัใชน้อกเหนือจากการทํางาน
ที$เป็นทางการอกีดว้ย เชน่ ในภารกจิการพูด
ภายนอกองคก์ร หลกัสูตรการสมัมนา กจิกรรมของ
สมาคมการคา้ หรอืโอกาสทางสงัคม

สิ#งที#หา้มทํา

พนักงานที$ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ$งของหน่วยงานนักลงทุน
สมัพนัธห์รอืสื$อมวลชนสมัพนัธห์รอืสมาชกิ
คณะกรรมการจะตอ้งไม่::

• สื$อสารกบัชมุชนการลงทุนหรอืสื$อมวลชน ไม่ว่าจะมี
การบนัทึกขอ้มูลหรอืไม่ก็ตาม หากยงัไม่ไดร้บั
อนุญาตจากหนึ$งในหน่วยงานเหล่านีS และยงัไม่เขา้รบั
การฝึกอบรม/การบรรยายสรุปที$เหมาะสม

• ตอบขอ้ซกัถามจากชมุชนการลงทุนหรอืสื$อมวลชน: 
การสอบถามทัSงหมดจะตอ้งถูกส่งไปยงัหน่วยงาน
สื$อมวลชนสมัพนัธห์รอืนักลงทุนสมัพนัธ ์

• เขา้สู่บทสนทนา ตอบคําถามใด ๆ หรอืใหข้อ้มูลหรอื
ความคิดเห็นใด ๆ

• จดัทํางบการเงินที$มีการคาดการณล่์วงหน้าหรอืให้
‘ขอ้มูลภายใน’ (ดูนโยบายหลกัปฏบิติัเกี$ยวกบั การ
ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและกฎเกณฑส์ื$อมวลชน
สมัพนัธ)์
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การหลกีเลี(ยงผลประโยชนท์บัซอ้น

การต่อตา้นการใหส้นิบน

ของกาํนัลและการตอ้นรบั

บนัทกึ การรายงานและการบญัชทีี(ถูกตอ้ง

การปกป้องสนิทรพัยท์างกายภาพ สนิทรพัยท์างการเงนิ
และทรพัยส์นิทางปัญญาของ Unilever

การต่อตา้นการฟอกเงนิ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

การเคารพ การใหเ้กยีรตแิละการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม

การปกป้องดูแลขอ้มูล

กรอบงานของเรา

ขอ้ความจาก Alan Jope

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินธรุกจิ

การจรรโลงไวซ้ ึ(งหลกัปฏบิตัิ

การขอคาํปรกึษาดา้นกฎหมาย

การจดัการความเสี(ยงอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม

นวตักรรมที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละคุณภาพของผลติภณัฑ ์

อภธิานศพัท ์การปฏบิตังิานรว่มกบับุคคลภายนอก

หลกัปฏบิตัแิละมาตรฐานการปฏบิตัขิองเรา

การปกป้องขอ้มูลของ Unilever

การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

ขอ้มูลของคู่แข่ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

การตลาดที(รบัผดิชอบต่อสงัคม

การจดัหาที(รบัผดิชอบต่อสงัคมและการเป็นพนัธมติรธรุกจิ

การแข่งขนัที(เป็นธรรม

การตดิต่อกบัรฐับาล หน่วยงานกาํกบัดูแลและองคก์รเอกชน
เพื(อสาธารณะประโยชน์ (NGOs)

กจิกรรมทางการเมอืงและการบรจิาคทางการเมอืง

การสื(อสารภายนอก – สื(อมวลชน นักลงทุน และนักวเิคราะห ์

อภธิานศพัท ์
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สายสนบัสนุนหลกัปฏบิตัิ

บรกิารออนไลนแ์ละบรกิารโทรศพัทที์$เป็นความลบั ชว่ยใหผู้ใ้ช ้
สามารถแจง้ขอ้กงัวลเกี$ยวกบัการฝ่าฝืนหลกัปฏบิติัหรอื
นโยบายหลกัปฏบิติัที$เกดิขึ Sนจรงิหรอืที$อาจเกดิขึ Sน ผูใ้ช ้
สามารถถามคําถามไดห้ากตอ้งการคําชี Sแจง รวมทัSงสามารถ
ตรวจสอบสถานะของขอ้กงัวลหรอืคําถามที$ถูกยกประเด็นขึ Sน
สามารถใชบ้รกิารไดที้$
www.unilevercodesupportline.com

ผลประโยชนท์ี#ไม่เหมาะสม

ขอ้เสนอหรอืของกํานัลที$มีค่าใด ๆ โดยรวมถึงจํานวนเงินสด
เล็กน้อย อาจถูกมองว่ามีเจตนาที$จะทําใหผู้ร้บัของดงักล่าว
ประพฤติตนขดัต่อความคาดหวงัทางจรยิธรรม ไดแ้ก่ เงิน
บรกิาร (รวมถึง สิ$งโปรดปราน) ส่วนลด การใชท้รพัยากร
เงินกู ้ สนิเชื$อ สญัญาเกี$ยวกบัผลประโยชนใ์นอนาคต (รวมถึง
การจา้งงานหรอืการฝึกงานในอนาคต) และของกํานัลหรอื
การตอ้นรบั

การจ่ายเงินค่าอาํนวยความสะดวก

การจ่ายเงินที$ไม่เป็นทางการ การจ่ายสนิบนใหก้บัเจา้หน้าที$
ของรฐัเพื$อรกัษาหรอืเพิ$มความเรว็ในการปฏบิติังาน ซึ$งโดย
ปกติเจา้หน้าที$จะตอ้งใหบ้รกิารอยู่แลว้ การจ่ายเงินค่าอํานวย
ความสะดวกเป็นสิ$งผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ ถึงแมว่้า
จะมีจํานวนน้อย แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ในบางสถานการณ์ เรยีกอกี
อย่างว่าการจ่ายเงิน ‘ค่าอํานวยความสะดวก’, ‘ค่าเรง่
ความเรว็’ หรอื ‘ค่าหยอดนํSามนั’

พนกังาน

บุคคลที$ถูกจา้งงานโดย Unilever ภายใตส้ญัญาประเภท
ต่าง ๆ คํานีSครอบคลุมถึงพนักงานทัSงหมด ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานเต็มเวลา พนักงานไม่เต็มเวลา พนักงานสญัญา
ชั$วคราว พนักงานถาวร หรอืผูฝึ้กงาน

นอกจากนีS ในเอกสารนีS คํานีSยงัครอบคลุมถึงบุคคลอื$นที$
ทํางานใหก้บั Unilever ดงันีS: ผูที้$มีบทบาทเป็น
ผูอํ้านวยการตามกฎหมายหรอืมีความรบัผิดชอบที$
เทียบเท่า; พนักงาน Unilever ของกจิการรว่มคา้; และ
พนักงานของกจิการที$พึ$งเขา้ซื Sอใหม่

สมาชกิในครอบครวั

ญาติโดยทางสายเลอืดหรอืโดยการแต่งงาน (หรอื
ความสมัพนัธแ์บบไม่เป็นทางการที$เทียบเท่า) โดยเฉพาะ
อย่างยิ$งคู่สมรส คู่รกัที$ไม่ไดแ้ต่งงาน พ่อแม่หรอืลูก คํานีS
รวมถึงพี$น้อง ลูกบุญธรรม พ่อแม่บุญธรรม ปู่ย่าตายาย ลุง
ป้า ลูกพี$ลูกน้อง หลานหรอืญาติใด ๆ ที$อาศยัอยู่กบัคุณ
มากกว่า 12 เดือนขึ Sนไป

Unilever

ในหลกัปฏบิติันีS คําว่า ‘Unilever’ และ ‘บรษัิท
Unilever’ ถูกนํามาใชเ้พื$อความสะดวกและหมายถึง
กลุ่มบรษัิท Unilever ที$ประกอบดว้ย Unilever N.V., 
Unilever PLC และ บรษัิทย่อยที$เกี$ยวขอ้ง
คณะกรรมการ Unilever หมายถึงกรรมการของ
Unilever N.V. และ Unilever PLC

เจา้หน้าที#ของรฐั

เจา้หน้าที$ พนักงาน หรอืตวัแทนของรฐั หรอืหน่วยงานที$เป็น
เจา้ของหรอืถูกควบคุมโดยรฐั คํานีSรวมถึงบุคคลที$เป็นตวัแทน
ของพรรคการเมืองหรอืองคก์รสาธารณะระหว่างประเทศ
สมาชกิของราชวงศห์รอืผูส้มคัรรบัตําแหน่งทางการเมือง
เทศบาลหรอืศาล นอกจากนีSยงัครอบคลุมถึงทุกคนที$ทํา
หน้าที$อย่างเป็นทางการในนามของบุคคลใด ๆ ขา้งตน้ รวมถึง
ตํารวจและกองกําลงัติดอาวุธ

ขอ้มูลที#เป็นความลบัของคู่แข่ง

0344

ห
ลกัเกณ

ฑ
ก์ารดําเนิ

น
ธุรกจิและนโยบายห

ลกัปฏ
บิตั
ิ

หลกัเกณฑก์าร
ดาํเนินธรุกจิ การเคารพบุคคลอื7น

การปฏบิตังิานรว่มกบั
บุคคลภายนอกการต่อตา้นการทุจรติ การปกป้องดูแลขอ้มูล

อภธิานศพัท ์

ขอ้มูลที$ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี$ยวกบัผลติภณัฑข์อง
คู่แข่งหรอืวธิกีารที$คู่แข่งดําเนินธุรกจิ ขอ้มูลที$เป็น
ความลบัครอบคลุมถึงกจิกรรมในวงกวา้ง ไดแ้ก่ ราคาใน
ปัจจุบนัหรอือนาคต เงื$อนไขการกําหนดราคา (เชน่
ส่วนลด); ราคาซื Sอ ราคาตน้ทุน และขอ้มูลของซพัพลาย
เออร ์หรอืกลยุทธแ์ละแผนทางธุรกจิและทางการเงิน
(เชน่ การควบรวมกจิการ การซื Sอกจิการ และการถอน
การลงทุน); แผนการตลาด แผนการส่งเสรมิการขาย
และแผนการขาย; ผลลพัธท์างการเงินก่อนการประกาศ
อย่างเป็นทางการ งานวจิยัและพฒันา (กลยุทธ ์การ
ออกแบบ สูตร ภาพวาด ขอ้มูลทางเทคนิค คู่มือและ
คําแนะนํา ขอ้มูลจําเพาะของผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างของ
ผลติภณัฑที์$ยงัไม่ไดเ้ปิดตวัหรอืเปิดเผยต่อสาธารณะ)
และซอฟตแ์วรที์$เป็นกรรมสทิธิ Z

http://www.unilevercodesupportline.com
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