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การตอบสนองตอ่ประเดน็ดา้นจร ยิธรรมและการปฏ บิตั ิ

ตามกฎระเบ ยีบดว้ยความซ ือ่สตัยส์จุร ติ



สง่อ เีมลเก ีย่วกบัขอ้กงัวลของคณุไปท ี ่  Compliance@uip.com

United International Pictures เป น็บร ษิทัของผ ูน้ ำาดา้นความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติและจร ยิธรรมในการ
ประกอบ ธรุก จิสองทา่น  UIP ใหบ้ร กิารดา้นภาพยนตร ์ใหก้บัผ ูค้นท ั ว่ทกุมมุโลก UIP ม ุง่ม ั น่ตอ่การปฏ บิตั ิ
ตามกฎหมายและรวมถ งึดำาเน นิการดว้ยความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติทางจร ยิธรรมและศ ลีธรรมระดบัสงูสดุ ซ ึง่
ทำาให ้ UIP เป น็บร ษิทั ช ั น้น ำา  ท ี ่ UIP การปฏ บิตั งิานทกุวนัดว้ยความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติจะเป น็การร บั
ประกนัความส ำาเร จ็ของเรา

เราตอ้งการเหน็ UIP ย นืหยดัในความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติ ความไวว้างใจ และการเคารพใหเ้ก ยีรต ซิ ึง่กนัและ
กนั ประมวลจรรยาบรรณของ UIP เป น็กรอบการทำางานรว่มกนั ส ำาหร บัฝา่ยปฏ บิตั กิารท ั ง้หมดของเรา  
จรรยาบรรณประกอบดว้ยหลกัการท ีเ่ราตอ้งนำาไปประยกุต์ใชท้กุวนัในทกุส ิง่ท ีเ่ราทำา  เราขอใหค้ณุม ุง่ม ั น่
ในการปฏ บิตั ติามประมวลจรรยาบรรณซ ึง่เป น็แนวทางส ำาหร บัการม ปีฏ สิ มัพนัธก์บัผ ูจ้ดัแสดงน ทิรรศการ 
ลกูคา้ พนกังาน หุน้สว่นทางธรุก จิ และผ ูอ้ ืน่ท ีเ่ขา้มาต ดิตอ่กบัคณุในฐานะพนกังานของ UIP
  
ท ั ง้น ี ไ้มม่ ปีระมวลจรรยาบรรณหร อืนโยบายใดท ีส่ามารถระบพุฤต กิรรมท ีเ่หมาะสมส ำาหร บัทกุสถานการณ์
ได ้ ในกรณ ที ีค่ณุม คีำาถามหร อืขอ้สงสยั คณุควรหาร อืกบัหวัหนา้งานของคณุ หร อืไมก่อ็า้งอ งิถ งึแหลง่
ขอ้มลูใด ๆ ท ีร่ะบไุว ใ้นประมวลจรรยาบรรณน ี ้  เราทกุคนม คีวามร บัผ ดิชอบและควรตอ้งทราบวา่เม ือ่ใด
ควรพดูส ิง่ใด เม ือ่ใดควรถามคำาถามท ีย่ากท ีจ่ะถาม รวมถ งึการรายงานการละเม ดิประมวลจรรยาบรรณ
ท ีอ่าจม ขี ึน้ได ้ โปรดระล กึเสมอวา่นโยบายของเราหา้มการตอบโตก้ารรายงานการละเม ดิประมวลจรรยา
บรรณท ีน่า่สงส ยัดว้ยความสจุร ติ ไมว่า่การตอบโตจ้ะทำาในรปูแบบใดกต็าม  

ช ือ่เส ยีงของ UIP อย ูใ่นกำาม อืของเราทกุคน  เราตอ้งการใหโ้ลกน กึถ งึ UIP ไมเ่พ ยีงในฐานะบร ษิทัท ีน่ ำา
เสนอ ภาพยนตรท์ ีด่ ที ีส่ดุใหก้บัโลกใบน ี ้ แตย่งัน กึถ งึ UIP ในฐานะบร ษิทัท ีม่ คีวามมุง่ม ั น่ในการดำาเน นิ
ธรุก จิดว้ยความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติโดยเสมอตน้เสมอปลายอ กีดว้ย  เราจะทำาส ิง่น ี ไ้ด ้ กด็ว้ยความรว่มม อืของ
คณุเทา่น ั น้  

ขอแสดงความนบัถ อื

สารเร ือ่งความส ำาคญัของความ
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หวัหนา้งานของคณุหร อืผ ูจ้ดัการท ัว่ไประดบัประเทศ – โดยท ั ว่ไปแลว้ หวัหนา้งานของคณุจะ
อย ูใ่นฐานะท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุท ีจ่ะชว่ยบรรเทาขอ้กงัวลของคณุไดโ้ดยเร ว็  คณุอาจต ดิตอ่ผ ูจ้ดัการของ
หวัหนา้งานของคณุหร อืไมก่ผ็ ูด้ ำารงตำาแหนง่หวัหนา้ในระดบัทอ้งถ ิน่ผ ูอ้ ืน่ไดเ้ชน่กนั

โทรศ พัทต์ ดิตอ่  สายดว่นจร ยิธรรมของ UIP (Ethics Helpline)  ไดท้ ี ่ +44 191 5167764 
หร อืไมก่ ็โทรศ พัทต์ ดิตอ่สายดว่นทอ้งถ ิน่ท ีห่มายเลขท ีห่ วัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ
ไดใ้ห ไ้ว ้ คณุ สามารถคน้หาหมายเลขโทรศ พัทท์อ้งถ ิน่ไดจ้ากหนา้แรกของ การปฏ บิตั ติามกฎ
ระเบ ยีบและจร ยิธรรม ในอ นิทราเนต็ของ UIP homepage on the UIP Intranet. 

ไปท ี ่ SafeCall ออนไลนท์ ี ่  http://www.safecall.co.uk/file-a-report  
เพ ือ่รายงานออนไลน ์ไดต้ลอดเวลาท ั ง้กลางวนัและกลางค นื  

แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ – คณุสามารถต ดิตอ่หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ
ท ีส่ ำานกังาน UIP กรงุลอนดอนไดท้างอ เีมลท ี ่ Compliance@uip.com หร อืทางโทรศ พัทข์อง
ส ำานกังานกรงุลอนดอนท ีห่มายเลข +44 203 184 2553 

แผนกทรพัยากรบคุคล – คณุอาจต ดิตอ่ผ ูจ้ดัการทร พัยากรบคุคลทางอ เีมลท ี ่ HRmanager@uip.
com หร อืทางโทรศ พัทข์องส ำานกังานกรงุลอนดอนท ีห่มายเลข +44 203 184 2547

แผนกกฎหมาย – ผ ูอ้ ำานวยการแผนกกฎหมายท ี ่  
UIP กส็ามารถใหค้ำาปร กึษาแกค่ณุได ้ โดยเฉพาะในเร ือ่งกฎหมายหร อืนโยบายท ีใ่ชบ้งัคบั  คณุอาจ
โทรศ พัทต์ ดิตอ่ส ำานกังานกรงุลอนดอนไดท้ ี ่ +44 203 184 2576 203 184 2576. 

เราตอ้งการใหค้ณุพดูคยุ สอบถาม และไดร้ บัคำาตอบ
เราจดัเตร ยีมชอ่งทางหลายชอ่งทางไวเ้พ ือ่ใหค้ณุสามารถหย บิยกขอ้กงัวลตา่ง ๆ
คณุสามารถเล อืกชอ่งทางท ีส่ะดวกท ีส่ดุส ำาหรบัคณุ

การชว่ยเหล อืทางตรง หากคณุม สี ิง่คา้งคาใจ ไมว่า่จะเป น็ประเดน็เก ีย่วกบัการทำางานประจำาวนั ขอ้
กงัวลเก ีย่วกบัความสงสยัในพฤตกิรรมท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืท ีข่ดัตอ่จร ยิธรรมหร อืเร ือ่งอ ืน่ใด คณุสามารถ
ต ดิตอ่บคุคลเหลา่น ี ไ้ด ้

การต ดิตอ่อ ืน่ท ีค่ณุสามารถรายงานขอ้กงัวลได ้
หากคณุม ขีอ้กงัวลเก ีย่วกบัพฤตกิรรมท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืท ีข่ดัตอ่จร ยิธรรม คณุอาจเล อืกท ีจ่ะหาร อื
ประเดน็ตา่ง ๆ ดงักลา่วกบับคุคลท ีไ่มไ่ดอ้ย ูท่ ีส่ ำานกังานทอ้งถ ิน่ของคณุได ้  ชอ่งทางการหาร อืน ี ใ้ช ไ้ด ้
ตลอดเวลาและในกรณ ที ีค่ณุตอ้งการ คณุสามารถใหข้อ้มลูแบบน รินามได ้ (หากกฎหมายทอ้งถ ิน่ไมไ่ด ้
หา้มไว )้  อยา่งไรกด็ ี เราสนบัสนนุใหค้ณุเป ดิเผยตวัตนเพ ือ่เราจะสามารถต ดิตามและแจง้ผลเร ือ่งดงั
กลา่วกบัคณุได

ส ำาหร บัขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัแหลง่ขอ้มลูท ีห่นา้น ีอ้า้งอ งิถ งึ รวมถ งึขอ้มลูต ดิตอ่ตา่ง ๆ โปรดไป
ท ีห่นา้แรกของ การปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบและจร ยิธรรม ในอ นิทราเนต็ของ UIP ตามท ีอ่ย ูน่ ี ้  
https://intranet.uip.com/.
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ม คีวามซ ือ่ส ตัย ์ ยตุ ธิรรม และไวว้างใจไดใ้น
การดำาเน นิก จิกรรมและความส มัพนัธท์ ั ง้หมด
ทางธรุก จิ

แขง่ขนัทางการตลาดดว้ยความร บัผ ดิชอบ

ปฏ บิตั ติอ่ผ ูอ้ ืน่ดว้ยความเป น็ธรรมและสรา้ง
เสร มิท ีท่ ำางานใหเ้ป น็สถานท ีท่ ีป่ลอดภยั เตม็
ไปดว้ยความเคารพซ ึง่กนัและกนั ม คีวามหลาก
หลาย รวมถ งึม คีวามร บัผ ดิชอบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

หากม ขีอ้สงสยั ใหส้อบถาม ขอคำาแนะนำา และ
หย บิยกประเดน็ขอ้กงัวลข ึน้หาร อื

ปกปอ้งทร พัยส์ นิและขอ้มลูของเรา ซ ึง่รวม
ถ งึทร พัยส์ นิและขอ้มลูท ีบ่ร ษิทัค ูค่า้ไดใ้ห ไ้ว ้
กบัเราดว้ย

สรา้งและรกัษาความย ัง่ย นืของวฒันธรรมแหง่
การดำาเน นิงานอยา่งม จีร ยิธรรมท ีพ่นกังานทกุ
คนร บัรอง เหน็คณุคา่และปฏ บิตั ิ โดยผ ูน้ ำาใน
ทกุระดบั

UIP ใหบ้ร กิารดา้นภาพยนตรท์ ั ว่โลก  คา่น ยิมหลกัของ UIP ม ดีงัน ี ้

เราเช ือ่วา่ธรุก จิของเราม อีงคป์ระกอบของความร บัผ ดิชอบท ั ง้ทางดา้นจร ยิธรรมและทางดา้นเศรษฐก จิ 
โดยเราจะเจร ญิรุง่เร อืงไดด้ ที ีส่ดุกต็อ่เม ือ่อย ูใ่นสภาพแวดลอ้มท ีส่อดคลอ้งกบัจร ยิธรรม  เราม คีวามมุง่
ม ั น่ท ีจ่ะดำาเน นิงานภายใตม้าตรฐานดา้นจร ยิธรรมระดบัสงูสดุและเพ ือ่การปกปอ้งช ือ่เส ยีงดา้นความ
ซ ือ่ส ตัยข์องเรา  ประมวลจรรยาบรรณของเราม ขีอ้มลูเก ีย่วกบัมาตรฐานในการประกอบธรุก จิส ำาหร บั
พนกังาน เจา้หนา้ท ี ่ และผ ูอ้ ำานวยการทกุคนของเรา

ประมวลจรรยาบรรณใชบ้งัคบักบัพนกังาน เจา้หนา้ท ี ่ ผ ูอ้ ำานวยการทกุคนของ UIP และบร ษิทัอ ืน่ ๆ ใน
เคร อื โดยบคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่ว (1) ตอ้งร บัรองเป น็ระยะวา่พวกเขาไดร้ บัทราบและปฏ บิตั ติามจรรยา
บรรณ และ (2) เขา้ใจและยอมร บัวา่จรรยาบรรณ หร อืขอ้บทใดกต็ามของจรรยาบรรณ ไมถ่ อืเป น็สญัญา
จา้งงานโดยทางตรงหร อืโดยทางออ้ม รวมถ งึไมไ่ดร้ บัประกนัการจา้งงานส ำาหร บัชว่งเวลาใดชว่งเวลาหน ึง่  

เราคาดหวงัวา่พนกังานทกุคนจะตดัส นิใจในการทำางานบนพ ืน้ฐานของหลกัการตอ่ไปน ี ้

ความมุง่ม ั น่ท ีเ่ราม ตีอ่จร ยิธรรมและ
คา่น ยิมของเรา

1. คา่น ยิมของ UIP

2
ดำาเน นิงานดว้ยความซ ือ่สตัย  ์ พนกังาน 
UIP พยายามทำาส ิง่ท ีถ่ กูตอ้งในตลอดเวลา
อยา่งจร งิจงั  เราคาดหวงัวา่พนกังานและผ ู ้
จดัการจะปฏ บิตั ติามสญัญาและดำาเน นิงาน
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและดว้ยระดบัสงูสดุ
ของมาตรฐานดา้นจร ยิธรรม

การทำางานรว่มกนั พนกังาน UIP พยายาม
อยา่งจร งิจงัเพ ือ่การทำางานรว่มกนัใน
บรรยากาศการทำางานท ีส่รา้งสรรค์ โดยใหค้วาม
รว่มม อืซ ึง่กนัและกนั ซ ึง่เป น็สภาพแวดลอ้มท ี ่
ทำาใหก้ารสง่มอบงานท ีม่ คีณุภาพเป น็ไปอยา่ง
ม ปีระส ทิธ ภิาพและประส ทิธ ผิล

ปฏ บิตั ติามกฎหมาย กฎระเบ ยีบ นโยบายท ีใ่ช ้
บงัคบั รวมถ งึสญัญาท ั ง้หมดท ีม่ ผีลบงัคบัใช ้
ตอ่ธรุก จิของเรา

หล กีเล ีย่งการม หีร อืการดเูหม อืนวา่ม กีารขดั
กนัแหง่ผลประโยชนร์ะหวา่งเร ือ่งสว่นบคุคล
และเร ือ่งงาน



2 | ความมุง่ม ั น่ท ีเ่ราม ตีอ่จร ยิธรรมและคา่น ยิมของเรา 6

ในบรรยากาศการทำางานท ีเ่ปล ีย่นแปลงอยา่งรวดเร ว็ในป จัจบุนั คณุอาจพบสถานการณท์ ีไ่มค่ ุน้เคยซ ึง่
แสดงถ งึความขดัแยง้  ในสภาวการณเ์ชน่น ี ้ การเล อืกทำาส ิง่ท ีถ่ กูตอ้งน ั น้ไมช่ ดัเจนเสมอไป  ดว้ยเหตุ
น ี ้ คณุควรทำาความคุน้เคยกบัเน ือ้หาของประมวลจรรยาบรรณ  ประมวลจรรยาบรรณไดน้ ำาเสนอภาพรวม
กวา้ง ๆ ของนโยบายหลกั รวมถ งึตวัอยา่งส ำาหร บับางสถานการณ์  แตท่ ั ง้น ีเ้น ือ้หาของจรรยาบรรณไมไ่ด ้
ครอบคลมุทกุเร ือ่ง  สถานการณท์ ีไ่มไ่ดอ้ย ูใ่นจรรยาบรรณน ีอ้าจเก ดิข ึน้ได ้  ส ำาหร บัสถานการณด์งักลา่ว 
โปรดต ั ง้คำาถามตอ่ไปน ีก้บัตวัคณุ

หากคณุค ดิส ิง่หน ึง่ส ิง่ใดตามขา้งตน้น ี ้ ใหต้ ั ง้คำาถามตามรายการดา้นบนน ีเ้พ ือ่ชว่ยใหค้ณุตดัส นิใจวา่จะ
ดำาเน นิการตอ่ไปอยา่งไร หร อืคณุอาจต ดิตอ่ชอ่งทางตามรายการภายใตห้มวดทร พัยากรการปฏ บิตั ติามกฎ
ระเบ ยีบและจร ยิธรรมของ UIP

ในสถานการณด์งักลา่ว ม กีารละเม ดิกฎหมาย 
กฎระเบ ยีบ นโยบาย หร อืสญัญาหร อืไม่

ม คีวามร ูส้ กึ วา่ส ิง่น ั น้ถกูตอ้งหร อืไม่

เร ือ่งน ีด้ เูหม อืนไมเ่หมาะสมหร อืไม่
ฉนัควรตรวจสอบกบัหวัหนา้งานหร อืผ ูน้ ำาระดบั
ทอ้งถ ิน่หร อืไม่

หากเร ือ่งดงักลา่วปรากฏบนหนา้หนงัส อืพ มิพ ์ 
มนัจะม ภีาพลกัษณอ์ยา่งไร

ฉนัร ูส้ กึสบายใจท ีจ่ะพดูคยุเร ือ่งดงักลา่วกบั
ครอบคร วัของฉนัหร อืไม่

• ประเดน็ดงักลา่วไมเ่ก ีย่วกบัคณุ

• บร ษิทัตอ้งการใหค้ณุทำาส ิง่น ั น้

• ทกุคนทำาส ิง่น ั น้

• จะไมม่ ใีครร ูเ้ร ือ่งดงักลา่ว

หากม ขีอ้สงสยั ใหส้อบถามหวัหนา้งานของคณุ หร อือ เีมลไปท ี ่ Compliance@uip.com, หร อืปร กึษา
แผนกทร พัยากรบคุคลท ี ่ HRmanager@uip.com. โปรดอยา่เพ กิเฉยตอ่ประเดน็ท ีอ่าจเป น็ปญัหาเพ ยีง
เพราะคณุ ค ดิวา่

UIP ประกอบธรุก จิในหลายประเทศท ั ว่โลก  พนกังานของเราเป น็พลเม อืงของประเทศหลายประเทศ  ดว้ย
เหตนุ ี ้ การดำาเน นิงานของเราจ งึอย ูภ่ายใตก้ฎหมายของหลายประเทศ จงัหวดั มลรฐั และเทศบาล รวมถ งึ
องคก์รท ีม่ เีขตอำานาจตามกฎหมายท ั ง้หลาย อาท ิ สหภาพยโุรป  ความทา้ทายท ีส่ ำาคญัของเราทกุคนค อื
การตอบโจทยว์า่กฎหมายเหลา่น ี ใ้ชบ้งัคบักบัการดำาเน นิงานของเราอยา่งไร

UIP เป น็บร ษิทัรว่มทนุระหวา่ง Paramount Pictures และ Universal Pictures (ตอ่ไปน ีเ้ร ยีกรวมกนัวา่ 
“ห ุน้สว่นฯ”)  ห ุน้สว่นฯ เป น็บร ษิทัท ีจ่ดัต ั ง้ข ึน้ในสหรฐัอเมร กิา  ดงัน ั น้ กฎหมายบางฉบบัของสหรฐัฯ 
จ งึใชบ้งัคบั กบั UIP และบร ษิทัในเคร อืฯ ท ั ว่โลก รวมถ งึการประกอบธรุก จิโดยพนกังานบร ษิทัฯ ไมว่า่
พนกังานฯ จะอาศยั อย ูห่ร อืทำางานอย ูท่ ี ใ่ดในโลก  

การท ีน่โยบายบร ษิทัฯ ไดอ้า้งอ งิถ งึกฎหมายของสหรฐัฯ และกฎหมายของประเทศท ีเ่ราม ธีรุก จิจ งึ
สะทอ้นถ งึความเป น็จร งิวา่บร ษิทัเราอย ูภ่ายใตก้ฎหมายหลายฉบบัในเวลาเด ยีวกนั  ท ั ง้น ี ้ ในบางกรณ ี 
อาจม คีวามขดัแยง้กนัระหวา่งกฎหมายท ีใ่ชบ้งัคบัในเร ือ่งเด ยีวกนัของแตล่ะประเทศ  เม ือ่คณุประสบ
กบัปญัหาเชน่น ี ้ เป น็ส ิง่ส ำาคญัอยา่งย ิง่ท ีค่ณุตอ้งหาร อืกบัผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมายของ UIP เพ ือ่
ทำาความเขา้ใจวา่จะแก ไ้ข ความขดัแยง้ดงักลา่วไดโ้ดยเหมาะสมไดอ้ยา่งไร

3. กฎหมายใดม ผีลใชบ้งัคบั

2. การตดัส นิใจตามหลกัจร ยิธรรม

mailto:Compliance%40uip.com?subject=
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พนกังาน เจา้หนา้ท ี ่ และผ ูอ้ ำานวยการท ีไ่ดฝ้า่ฝ นืประมวลจรรยาบรรณ หร อืกฎหมาย กฏระเบ ยีบ นโยบาย 
หร อืสญัญา จะถกูดำาเน นิการทางว นิยั ซ ึง่อาจม บีทลงโทษสงูถ งึการส ิน้สดุสญัญาจา้งงานหร อืจา้งเหมา
บร กิาร ท ั ง้น ี ้ แลว้แตบ่ทบญัญตั ขิองกฎหมายทอ้งถ ิน่ พฤต กิรรมท ีไ่มเ่หมาะสมซ ึง่อาจถกูดำาเน นิการ
ทางว นิยั ไดแ้ก่

ม คีวามมุง่ม ั น่ในสว่นตนตอ่การปฏ บิตั ติามประมวลจรรยาบรรณ

การฝา่ฝ นืประมวลจรรยาบรรณ หร อืนโยบายบร ษิทัฯ ไมว่า่โดยทางตรงหร อืโดยทางออ้ม

การผลกัดนัหร อืชว่ยเหล อืใหผ้ ูอ้ ืน่ฝา่ฝ นืประมวลจรรยาบรรณ หร อืนโยบายบร ษิทัฯ

การท ีห่ วัหนา้งานไมค่วบคมุดแูลและเพ กิเฉยตอ่การปฏ บิตั ติามประมวลจรรยาบรรณ ซ ึง่สง่ผลใหม้ ี
การฝา่ฝ นืกฎระเบ ยีบ

การไมร่ายงานการฝา่ฝ นืประมวลจรรยาบรรณหร อืนโยบายบร ษิทัฯ ไมว่า่การฝา่ฝ นืน ั น้จะไดเ้ก ดิข ึน้โดยชดัแจง้
หร อืยงัเป น็เพ ยีงขอ้สงสยั

ร บัรองเป น็คร ั ง้คราววา่คณุไดอ้า่น ทำาความเขา้ใจ และปฏ บิตั ติามประมวลจรรยาบรรณ

การไมใ่หค้วามรว่มม อืในการส บืสวนของบร ษิทัเก ีย่วกบัขอ้กลา่วหาเร ือ่งการฝา่ฝ นืประมวลจรรยา
บรรณหร อืนโยบายบร ษิทัฯ

การตอบโตพ้นกังานผ ูอ้ ืน่ท ีไ่ดร้ายงานขอ้กงัวลเก ีย่วกบัพฤต กิรรมท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืขดัตอ่
จร ยิธรรมหร อืท ี ใ่หค้วามชว่ยเหล อืในการสอบสวน

4. บทลงโทษกรณมี กีารฝา่ฝ นื

5. ส ิง่ท ีพ่นกังานตอ้งทำา
1. ปฏ บิตั ติามประมวลจรรยาบรรณ

2. หย บิยกขอ้กงัวลของคณุ 

หย บิยกขอ้กงัวลเก ีย่วกบัพฤตกิรรมท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืท ีไ่มส่อดคลอ้งกบัจร ยิธรรมในทนัท ี ไมว่า่จะ
เป น็ส ิง่ท ีเ่ก ดิข ึน้แลว้หร อืยงัเป น็เพ ยีงขอ้สงสยั  หากคณุชกัชา้ในการหาทางบรรเทาขอ้กงัวล ส ิง่ท ี ่
เก ดิข ึน้กอ็าจจะย ิง่แยล่ง

หากขอ้กงัวลของคณุไมไ่ดร้ บัการแก ไ้ข โปรดต ดิตามเร ือ่งจนกวา่จะม กีารดำาเน นิการ  โดยการ
หย บิยกประเดน็ดงักลา่วผา่นทางชอ่งทางอ ืน่

เขา้ใจในว ธิ กีารตา่ง ๆ ในการแจง้ขอ้กงัวลตามรายการชอ่งทางภายใตห้มวดทร พัยากรการปฏ บิตั ติาม
กฎระเบ ยีบและจร ยิธรรมของ UIP ในหนา้ __ ของประมวลจรรยาบรรณ

ใหค้วามรว่มม อืในการสอบสวนของบร ษิทัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้กงัวลเร ือ่งพฤตกิรรมท ีผ่ ดิกฎหมายหร อื
ท ีข่ดัตอ่จร ยิธรรม

แจง้ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมายหร อืหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบทนัท หีากคณุสงัเกตเหน็
หร อืเช ือ่วา่จะม เีหตทุ ีจ่ะทำาใหบ้ร ษิทัฯ ตอ้งถกูดำาเน นิการสอบสวนหร อืดำาเน นิคด หีร อืถกูดำาเน นิการ
อ ืน่ใดทางกฎหมายโดยเจา้หนา้ท ีภ่าครฐัในอนาคต
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หวัหนา้และผ ูจ้ดัการม คีวามร บัผ ดิชอบเพ ิม่ข ึน้ในการประพฤต ตินเป น็ตวัอยา่ง ตามแบบท ีเ่ราคาดหวงั
จากพนกังานทกุคนของ UIP 
รวมถ งึยงัตอ้งสนบัสนนุวฒันธรรมการปฏ บิตั งิานดว้ยความซ ือ่ส ตัยท์ ีบ่ร ษิทัตอ้งการ
รกัษาไว ้  นอกจากความร บัผ ดิชอบท ีค่ณุม ใีนฐานะพนกังานแลว้ ในการเป น็หวัหนา้งาน คณุยงัตอ้ง

หากพนกังานมาพบคณุเพ ือ่หาร อืเร ือ่งขอ้กงัวลเก ีย่วกบัพฤตกิรรมท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืท ีข่ดัตอ่จร ยิธรรม 
คณุตอ้งรายงานเร ือ่งดงักลา่วตอ่หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบทนัท ี  โปรดอยา่พยายาม
สอบสวนการฝา่ฝ นืประมวลจรรยาบรรณท ีเ่ก ดิข ึน้หร อืท ีส่งส ยัดว้ยตนเอง และหา้มจา้งวานผ ูส้อบสวน
จากภายนอกกอ่นท ีจ่ะไดร้ บัการอนมุตั ทิ ีช่ ดัเจนจากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิารและหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ิ
ตามกฎระเบ ยีบ 

หากผ ูอ้ ำานวยการหร อืพนกังานคนหน ึง่หร อืพนกังานอ ืน่ใดของ UIP ตอ้งการขอการยกเวน้การปฏ บิตั ติาม
หมวดใดกต็ามของประมวลจรรยาบรรณ บคุคลผ ูน้ ั น้ตอ้งย ืน่คำารอ้งตอ่หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎ
ระเบ ยีบ โดยหวัหนา้ฯ จะอนมุตั กิารยกเวน้น ั น้ไดก้ต็อ่เม ือ่คณะกรรมการการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบของ 
UIP ไดใ้หก้าร อนมุตั แิลว้เทา่น ั น้ 

6. ส ิง่ท ีห่ วัหนา้งานตอ้งทำา

ประพฤต ตินใหส้อดคลอ้งกบัจร ยิธรรมเพ ือ่เป น็
แบบอยา่งใหก้บัพนกังานทกุคน

แสดงใหเ้หน็วา่มาตรฐานทางจร ยิธรรมและความ
มุง่ม ั น่ตอ่ทำางานอยา่งซ ือ่ส ตัยส์ ำาคญัย ิง่กวา่ผล
ประกอบการและความตอ้งการทางธรุก จิ

สนบัสนนุใหพ้นกังานของคณุสามารถปฏ บิตั ติาม
หนา้ท ี ใ่นการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ ซ ึง่รวมถ งึ
การใหเ้วลากบัพนกังานเพ ือ่ใหพ้วกเขาสามารถ
เขา้ร บัการฝ กึอบรมไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์

สรา้งสภาพแวดลอ้มท ีท่ ำาใหพ้นกังานร ูส้ กึ
ปลอดภยัและสบายใจท ีจ่ะสอบถามหร อืรายงาน
ขอ้กงัวล

จดัสรรเวลาเพ ือ่ร บัฟงัขอ้กงัวลของพนกังาน  

ดำาเน นิการเพ ือ่ความแนใ่จวา่จะไมม่ กีารตอบโต ้
เก ดิข ึน้

3. ปฏ บิตั ติามพนัธกรณ ขีองคณุ ซ ึง่ประกอบดว้ย

การทำาความเขา้ใจกฎหมาย กฎระเบ ยีบ นโยบาย และสญัญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบังานของคณุ

เขา้ร บัการฝ กึอบรมตามท ีไ่ดร้ บัมอบหมายใหเ้สร จ็ส ิน้สมบรูณ์โดยเร ว็

เขา้ไปท ีห่นา้แรกของการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบและจร ยิธรรมในอ นิทราเนต็ของ UIP เป น็คร ั ง้คราว
เพ ือ่ศ กึษาขอ้มลูเก ีย่วกบันโยบายของบร ษิทั รวมถ งึข ั น้ตอนและชอ่งทางในการหย บิยกขอ้กงัวล



ข ั น้ตอนการสอบสวนขอ้กงัวลเก ีย่วกบัพฤตกิรรมท ีผ่ ดิกฎหมายม ดีงัน ี ้

ขอ้มลูท ีเ่ป น็ความลบัจะไดร้ บัความเคารพ  การระบตุวัตนของพนกังาน (หากม กีารเป ดิเผย) รวมถ งึขอ้มลู
ท ีพ่นกังานไดใ้ห ไ้วจ้ะม กีารเป ดิเผยตอ่ผ ูร้ บัผ ดิชอบดา้นการแกไ้ขปญัหาเฉพาะใน “กรณที ีจ่ ำาเป น็” เทา่น ั น้ 

การตอบโตเ้ป น็การขดัตอ่นโยบายของบร ษิทั  นโยบายของเราหา้มการทำาการตอบโตต้อ่พนกังาน เจา้หนา้ท ี ่ 
หร อืผ ูอ้ ำานวยการคนใดกต็ามท ีไ่ดร้ายงานขอ้กงัวลเร ือ่งการฝา่ฝ นืประมวลจรรยาบรรณ หร อืกฎหมาย กฎ
ระเบ ยีบ นโยบาย หร อืสญัญา ดว้ยความสจุร ติใจ (แมภ้ายหลงัจะปรากฏวา่ขอ้กงัวลดงักลา่วไมม่ มีลูกต็าม)  
พนกังาน เจา้หนา้ท ี  ่หร อืผ ูอ้ ำานวยการท ีไ่ดร้ายงาน หร อืใหก้ารชว่ยเหล อืในการดำาเน นิการ หร อืการสอบสวน
ดว้ยความสจุร ติใจ จะตอ้งไมถ่กูใหอ้อกจากงาน ลดตำาแหนง่ พกังาน ขม่ข ู ่ละเม ดิ กรรโชก บ บีบงัคบั หร อื
ตอบโตด้ว้ยว ธิ ใีดท ัง้ส ิน้  อยา่งไรกด็  ีการกลา่วอา้งถ งึการตอบโตจ้ะไมส่ง่ผลเป น็การอนญุาตใหพ้นกังานละเวน้
จากการปฏ บิตั ติามมาตรฐานปกต ขิองการปฏ บิตั งิานและการประพฤตติน

หาคณุคดิวา่คณุถกูตอบโต  ้ใหแ้จง้หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ  ประมวลจรรยาบรรณหา้มการตอบโต ้
อนัส บืเน ือ่งจากการหย บิยกขอ้กงัวลดว้ยความสจุร ติใจ และหากยงัม กีารตอบโต  ้บร ษิทักอ็าจดำาเน นิการทาง
ว นิยัซ ึง่อาจสง่ผลใหม้ กีารส ิน้สดุสญัญาจา้งงานได

7. ส ิง่ท ีเ่ก ดิข ึน้เม ือ่ม กีารหย บิยกขอ้กงัวล

บคุคลท ีเ่ป น็กลางหน ึง่คนหร อืท มีงานหน ึง่ท มีท ีม่ คีวามร ูแ้ละประสบการณ์ในเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งจะ
ไดร้ บัมอบหมายใหด้ำาเน นิการสอบสวน

หากไดร้ บัการย นืยนัวา่ม กีารฝา่ฝ นืกฎระเบ ยีบ กจ็ะม กีารดำาเน นิการทางว นิยัและการแก ไ้ข ไมว่า่ผ ู ้
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งจะดำารงตำาแหนง่ใดกต็าม

พนกังานผ ูท้ ี ไ่ดแ้จง้ขอ้กงัวลจะไดร้ บัทราบผลลพัธข์องการสอบสวน/ดำาเน นิการ เฉพาะในขอบเขต
ท ี ่ บร ษิทัสามารถเป ดิเผยได ้ (เวน้แตเ่ม ือ่การรายงานขอ้กงัวลเป น็แบบน รินามโดยไมไ่ดใ้หข้อ้มลู
การ ต ดิตอ่)

บคุคลหร อืท มีงานท ีไ่ดร้ บัมอบหมายจะคน้หาขอ้เทจ็จร งิโดยดำาเน นิการส มัภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร 
และ/หร อืว ธิ กีารอ ืน่ ๆ ท ีเ่หมาะสม

3 | ความม ุง่ม ั น่ท ีเ่ราม ตีอ่จร ยิธรรมและคา่น ยิมของเรา 9
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 ตดัส นิใจเร ือ่งการจา้งงานบนพ ืน้ฐานของคณุสมบตั ทิ ีเ่หมาะสมกบังานน ั น้ ๆ (อาท ิ วฒุ กิารศ กึษา
และประสบการณก์ารทำางานท ีม่ )ี รวมถ งึคณุงามความด ี  ตวัอยา่งของคณุงามความด ี ไดแ้ก่ ทกัษะ 
ประส ทิธ ภิาพการทำางาน คา่น ยิม ความเป น็ผ ูน้ ำา และเกณฑอ์ ืน่ ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบังาน

 หย บิยกขอ้กงัวลเก ีย่วกบัการฝา่ฝ นืนโยบายน ีข้ ึน้หาร อืกบัหวัหนา้งานหร อืผ ูอ้ ำานวยการฝา่ย
ทร พัยากรบคุคลโดยเร ว็  เชน่เด ยีวกบัขอ้กงัวลท ั ง้หมด หากคณุไมไ่ดร้ บัคำาตอบท ีเ่หมาะสม ใหค้ณุ
รายงานขอ้กงัวลน ั น้ในระดบัท ีส่ งูข ึน้ไป

 สรา้งสภาพแวดลอ้มการทำางานปราศจากการเล อืกปฏ บิตั แิละการละเม ดิท ีผ่ ดิกฎหมาย

แนวปฏ บิตั ใินการจา้งงานท ีเ่ป น็ธรรม ม ขีอบเขตกวา้งกวา่การควบคมุใหเ้ราปฏ บิตั ติามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายการจา้งงาน  โดยจะชว่ยใหเ้ราม วีฒันธรรมการทำางานท ีเ่ตม็ไปดว้ยความเคารพซ ึง่กนัและกนั  นอก
เหน อืจากการปฏ บิตั ติามกฎหมายแลว้ เรายงัตอ้งพยายามอยา่งจร งิจงัในการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางานท ีค่ ำาน งึถ งึพนกังานทกุคนในทกุท ีท่ ีเ่ราทำาธรุก จิ 

เราม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะสรา้งและรกัษาไวซ้ ึง่สภาพแวดลอ้มการทำางานท ีท่กุคนจะไดร้ บัการปฏ บิตั ดิว้ยความ
เคารพและอยา่งม ศี กัด ิศ์ร ี  เราหา้มก จิกรรมใดกต็ามท ีอ่าจสรา้งสภาพแวดลอ้มการทำางานท ีไ่มเ่ป น็ม ติร 
อาท ิ (1) กลา่ว เยา้แหยล่อ้เล ยีน หร อืใชถ้อ้ยคำาท ีไ่มเ่หมาะสม หร อืแสดงภาพหร อืวตัถทุ ีน่า่ร งัเก ยีจ
หร อืเหย ยีดหยามเพศใด เพศหน ึง่ เช ือ้ชาต หิร อืเผา่พนัธ ุก์ล ุม่ใดกลุม่หน ึง่ (2) แสดงภาพหร อืวตัถทุ ีม่ ี
ลกัษณะท ีเ่ป น็การดหูม ิน่ทางเพศ ในสถานท ีท่ ำางานหร อืในคอมพ วิเตอรห์ร อือปุกรณพ์กพาของบร ษิทั 
หร อื (3) ตามรบเรา้ใหเ้พ ือ่นรว่มงานม  ีความส มัพนัธฉ์นัทช์ ูส้าว หลงัจากท ีเ่พ ือ่นรว่มงานผ ูน้ ั น้ไดป้ฏ เิสธ
ไปแลว้ นอกจากน ี ้ เรายงัหา้มการเล อืกปฏ บิตั แิละการละเม ดิคกุคามใด ๆ ตอ่พนกังานของซ พัพลายเออร ์ 
ค ูส่ ญัญา และบคุคลท ีส่ามอ ืน่ใดท ีร่ว่มงานกบัเรา 

ความแขง็แกรง่ของบร ษิทัของเราม เีทา่ๆ กบัความแขง็แกรง่ของพนกังานของเรา  เราม ุง่ม ัน่ท ี ่
จะรกัษาสภาพ แวดลอ้มท ีเ่ต ม็ไปดว้ยความไวว้างใจและการเคารพซ ึง่กนัและกนั โดยพนกังาน
ท ัง้หมดจะไดร้ บัการคดัเล อืก พฒันาและกา้วหนา้ในสายงานตามพ ืน้ฐานของคณุสมบตั ิ ความ
สามารถ และผลงานของพวกเขาเอง  

คณุสามารถรกัษาความมุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

ความมุง่ม ั น่ท ีเ่ราม ตีอ่กนัและกนั

1. แนวปฏ บิตั ใินการจา้งงานท ีเ่ป น็ธรรมและความมุง่ 
 ม ั น่ท ีจ่ะทำาใหส้ถานท ีท่ ำางานปลอดการลว่งละเม ดิ

3
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 ปฏ บิตั ติามกฎหมายและกฎระเบ ยีบวา่ดว้ยส ิง่แวดลอ้ม สขุอนามยัและความปลอดภยัระดบัชาต แิละ
ระดบัทอ้งถ ิน่ รวมถ งึนโยบายของบร ษิทั

 พรอ้มท ีจ่ะรายงานขอ้กงัวลใดเก ีย่วกบัการใชค้วามรนุแรงในท ีท่ ำางาน

 ดำาเน นิการเทา่ท ีท่ ำาไดเ้พ ือ่ลดวสัดทุ ีเ่ป น็อนัตรายหร อืเป น็พ ษิ หล กีเล ีย่งการกอ่มลพ ษิ รวมถ งึเกบ็
รกัษา นำากลบัค นื และนำาวสัด ุ น ้ ำา หร อืพลงังานท ีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใช ใ้หม่

 แจง้หวัหนา้งานของคณุทนัท เีก ีย่วกบัสภาพการทำางานท ีผ่ ดิกฎหมายหร อืไมป่ลอดภยั รวมถ งึการได ้
ร บับาดเจบ็ในท ีท่ ำางาน และการไดร้ บับาดเจบ็หร อืความเส ยีหายของบคุคลท ีส่าม รวมถ งึเหตกุารณ์
ท ีเ่ก อืบกลายเป น็อบุตั เิหตดุว้ย

 ดำาเน นิการเพ ือ่ใหม้ ั น่ใจวา่ขยะไดร้ บัการจดัการอยา่งเหมาะสมและเป น็ไปตามกฎระเบ ยีบเก ีย่วกบัการ
ขจดัขยะท ีเ่ป น็อนัตราย  ร บัทราบและพรอ้มดำาเน นิการตามโครงการขจดัและนำาขยะอปุกรณเ์คร ือ่ง
ใชอ้ เิลก็ทรอน กิส ์ หลอดไฟ แบตเตอร ี ่ และวสัดทุ ีอ่าจเป น็อนัตรายอ ืน่ ๆ กลบัมาใช ใ้หม่  

เราม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะค ุม้ครองสภาพแวดลอ้มการทำางาน รวมถ งึสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน  เรา
พยายามอยา่งเตม็ท ี ใ่นการจดัใหม้ สีภาพแวดลอ้มการทำางานท ีม่ คีวามปลอดภยัและสขุอนามยั และเพ ือ่
หล กีเล ีย่งผลกระทบเช งิลบหร อืการทำาลายสภาพแวดลอ้มและชมุชนท ีเ่ราดำาเน นิธรุก จิ ผา่นทางผ ูน้ ำา
ฝา่ยบร หิารจดัการ กอปรกบัความมุง่ม ั น่ของพนกังาน   พวกเราแตล่ะคนตอ้งใชอ้ปุกรณแ์ละส ิง่อำานวย
ความสะดวกของบร ษิทัดว้ยความร บัผ ดิชอบ อยา่งเหมาะสม และดว้ยว ธิ ปีลอดภยั   

ผ ู ใ้ชง้านส ิง่อำานวยความสะดวกของเรา ซ ึง่รวมถ งึพนกังาน จะตอ้งไดร้ บัอนญุาตท ีถ่ กูตอ้งในการใชง้าน  

การค ุม้ครองและเคารพส ทิธ สิว่นบคุคลของพนกังานและฝา่ยตา่ง ๆ ท ีร่ว่มธรุก จิกบัเรา ซ ึง่รวมถ งึ
ลกูคา้ ซ พัพลายเอร ์ และค ูส่ญัญาของเรา ค อืกญุแจส ูค่วามส ำาเร จ็ของบร ษิทัของเรา  พนกังานแตล่ะ
คนตอ้งตระหนกัถ งึและปฏ บิตั ติามนโยบายท ีใ่ชบ้งัคบัเก ีย่วกบัการใชข้อ้มลูของลกูคา้ พนกังาน และ
บคุคลอ ืน่ ๆ อยา่งม คีวามร บัผ ดิชอบ

คณุตอ้งสอดสอ่งตรวจสอบการเขา้ถ งึท ีไ่มเ่หมาะสมรวมถ งึการควบคมุความปลอดภยัของขอ้มลูสว่น
บคุคล อาท ิ (1) การสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้บักลุม่บคุคลจำานวนมากเก นิจำาเป น็ ไมว่า่จะเป น็ทางอ เีมล
หร อืทางอ ืน่ (2) การใชอ้ เีมลสว่นตวัของคณุส ำาหร บัเร ือ่งงานแทนท ีจ่ะใชร้ะบบของบร ษิทัจากทาง
ไกล (3) การปลอ่ยเอกสารท ีม่ ขีอ้มลูสว่นบคุคลไวท้ ีเ่คร ือ่งพ มิพ ์ เคร ือ่งถา่ยเอกสาร หร อืเคร ือ่ง
แฟกซ ์ ซ ึง่เป น็สถานท ีท่ ีผ่ ูอ้ ืน่อาจเหน็ขอ้มลูน ั น้ได ้ หร อืไมก่ ไ็มจ่ดัเกบ็เอกสารดงักลา่วในท ีท่ ีค่วร
เกบ็กอ่นเล กิงาน (4) ไมป่ฏ บิตั ติามข ั น้ตอนของทอ้งถ ิน่เก ีย่วกบัการกำาจดัขอ้มลูลบัท ีไ่มใ่ชง้านแลว้ 
(รวมถ งึอปุกรณ์ไอท )ี หร อื (5) การเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไว ใ้นไฟลห์ร อือปุกรณท์ ีไ่มม่ รีะบบ
รกัษาความปลอดภยั (เชน่ อปุกรณเ์กบ็ขอ้มลู USB ท ีไ่มไ่ดเ้ขา้รหสัขอ้มลูไว )้ หร อืการไมถ่า่ยโอน
ขอ้มลูดว้ยว ธิ กีารท ีป่ลอดภยั

คณุสามารถรกัษาความมุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

2. สภาพแวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภยั

3. ส ทิธ สิว่นบคุคล
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คน้หาขอ้มลูและปฏ บิตั ติามกฎหมายและกฎระเบ ยีบของทอ้งท ีท่ ีข่อ้มลูสว่นบคุคลถกูรวบรวม เกบ็
รกัษา และใชง้าน  ปฏ บิตั ติามขอ้ผกูพนัตามสญัญาท ีม่ ผีลใชบ้งัคบัอยา่งเครง่ครดั

เกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้งตามแนวปฏ บิตั ขิองบร ษิทัวา่ดว้ยการเกบ็รกัษาเอกสารและ
ดำาเน นิการกำาจดัขอ้มลูอยา่งปลอดภยั

ใชค้วามระมดัระวงัเพ ือ่ปอ้งกนัการเขา้ถ งึการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดร้ บัอนญุาต รวมถ งึ
การสญูเส ยีหร อืการทำาลายขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดต้ ั ง้ใจ

หากคณุไดร้ บัขอ้มลูวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลใดจะถกูใชง้านในทางท ีฝ่า่ฝ นืนโยบายน ี ้ หร อืไมห่ากคณุ
ทราบมาวา่ระบบการรกัษาความปลอดภยั อปุกรณ์ หร อืเอกสารท ีม่ ขีอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ จะถกูใชง้าน
ในทางท ีผ่ ดิ (อาท ิ อ เีมลท ีส่ง่ถ งึบคุคลท ีไ่มใ่ชผ่ ูร้ บัอ เีมล เอกสารท ีถ่ กูล มืไวบ้นรถไฟ หร อืกรณ ี
เวบ็ไซตบ์ร ษิทัถกูละเม ดิ) ใหค้ณุแจง้หวัหนา้งานหร อืผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมายโดยพลนั  

เกบ็รวบรวม ประมวลผล และใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลเทา่ท ีจ่ ำาเป น็ส ำาหร บัวตัถปุระสงคท์างธรุก จิ

คณุสามารถรกัษาความม   ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

ขณะส ือ่สารกบับคุคลภายนอก เราตอ้งพดูเป น็เส ยีงเด ยีวกนัเก ีย่วกบั UIP  คณุควรแถลงการณ์ในนามของ 
UIP กบัส ือ่ตา่ง ๆ รวมถ งึส ือ่ออนไลนห์ากคณุดำารงตำาแหนง่ผ ูจ้ดัการท ั ว่ไประดบัประเทศ หร อืหากคณุได ้
ร บัมอบหมายใหด้ำาเน นิการดงักลา่วเป น็การเฉพาะโดยผ ูจ้ดัการท ั ว่ไปหร อืโดยหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิาร  

4. ส ือ่ทางสงัคมและการพดูคยุกบัสาธารณชน

 หนา้เวบ็ส ือ่ทางสงัคมท ีเ่ป น็ทางการของ UIP ควรไดร้ บัการดแูลโดยพนกังานท ีไ่ดร้ บัมอบหมาย
หร อืตวัแทนท ีเ่ป น็ค ูส่ ญัญาเทา่น ั น้ 

 โปรดอยา่แถลงการณ์ในนาม UIP โดยท ีไ่มไ่ดร้ บัอนญุาต 

 พนกังานตอ้งตดิตอ่ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมายหร อืหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบโดยทนัท  ีใน
กรณที ีพ่วกเขาไดร้ บัการสอบถาม โทรศพัท ์หร อืการตดิตอ่อ ืน่จากองคก์รท ีม่ อีำานาจบงัคบัใชห้ร อืกำากบั
ดแูลกฎหมาย หร อืจากทนายความตวัแทนค ูก่รณ ที ีฟ่อ้ง UIP  

คณุสามารถรกัษาความม   ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด



 ปฏ บิตั ติามแนวปฏ บิตั ทิ ีด่ เีก ีย่วกบัการจดัการและความปลอดภยัของทร พัยส์ นิทางปญัญา  ต ดิตาม
สอดสอ่งก จิกรรมทางธรุก จิท ีอ่าจสง่ผลใหม้ กีารเผยแพรห่ร อืการใชง้านทร พัยส์ นิทางปญัญาของ
บร ษิทัโดยไมไ่ดร้ บัอนญุาต และหากม ี ก ็ใหแ้จง้เร ือ่งดงักลา่วตอ่ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมาย  

 เกบ็รกัษาเน ือ้หาท ีม่ สี ทิธ บิตัรท ั ง้ในรปูแบบท ีจ่บัตอ้งไดแ้ละในรปูแบบอ เิลก็ทรอน กิส ์ใหป้ลอดภยัขณะ
ไมไ่ดใ้ชง้าน  ส ำาหร บัการทำาลายเอกสารท ีเ่ป น็ความลบั เอกสารเหลา่น ั น้ตอ้งถกูทำาลายท ีต่ ูท้ ำาลายเอกสาร
ภายในบร ษิทัซ ึง่ม รีะบบรกัษาความปลอดภยั  

 ใชค้วามระมดัระวงัในการพดูคยุหาร อืเก ีย่วกบัธรุก จิของบร ษิทัในสถานท ีท่ ี ใ่ชร้ว่มกนัหร อืสถานท ี ่
สาธารณะ อาท  ิล ฟิต ์รถไฟ หร อืเคร ือ่งบ นิ

คณุสามารถรกัษาความม ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

ความมุง่ม ั น่ท ีเ่ราม ตีอ่
บร ษิทัของเรา4

ทรพัยส์ นิทางปญัญาเป น็สว่นหน ึง่ของทร พัยส์ นิท ีม่ คีา่มากท ีส่ดุของเรา  การค ุม้ครอง การดแูลรกัษา 
และการปกปอ้งส ทิธ ขิองเรา รวมถ งึการใหค้วามเคารพตอ่ทร พัยส์ นิทางปญัญาของผ ูอ้ ืน่ เป น็ป จัจยั
ส ำาคญัท ีท่ ำาใหบ้ร ษิทัส ำาเร จ็ประสบความส ำาเร จ็  พนกังานแตล่ะคนตอ้งตระหนกัถ งึและปฏ บิตั ติามนโยบาย
ของเราวา่ดว้ยความร บัผ ดิชอบในการใชท้ร พัยส์ นิทางปญัญาและการคุม้ครองเน ือ้หา

คำาวา่ “ทร พัยส์ นิทางปญัญา” ใชอ้า้งอ งิถ งึล ขิส ทิธ ิ ์ เคร ือ่งหมายทางการคา้ ช ือ่ทางการคา้ ส ทิธ บิตัร 
และความลบัทางการคา้ เป น็หลกั  เราตอ้งเคารพทร พัยส์ นิทางปญัญาท ีไ่ดร้ บัการร บัรองทางหมายของ
ผ ูอ้ ืน่  การใชท้ร พัยส์ นิทางปญัญาของผ ูอ้ ืน่โดยไมไ่ดร้ บัอนญุาตอาจทำาใหบ้ร ษิทัและพนกังานของ
บร ษิทัถกูดำาเน นิคด ตีามกฎหมาย และรวมถ งึโทษปร บัตามกฎหมายดว้ย  การใชท้ร พัยส์ นิทางปญัญาของ
บร ษิทัโดยไมไ่ดร้ บัอนญุาตอาจทำาใหพ้นกังานถกูดำาเน นิการทางว นิยัและอาจถกูดำาเน นิคด ตีามกฎหมาย
ดว้ย  โปรดอยา่ม สีว่นรว่มในการทำาซ ้ ำาหร อืใชง้านผลงานท ีไ่ดร้ บัการค ุม้ครองทางล ขิส ทิธ ิข์องผ ูอ้ ืน่ 
(ซ ึง่รวมถ งึการดาวน ์โหลดหร อืการเผยแพรบ่ทความจากหนงัส อืพ มิพ/์น ติยสาร/เวบ็ไซต์ หร อืซอฟตแ์วร ์
คอมพ วิเตอร ์ บทเพลง ภาพยนตร ์ ภาพถา่ย หร อืภาพกราฟฟ กิ โดยไมไ่ดร้ บัอนญุาต)

หากคณุม ขีอ้สงสยัเก ีย่วกบัข ั น้ตอนของการคุม้ครองหร อืการใชท้ร พัยส์ นิทางปญัญา รวมถ งึคำาถามอ ืน่ใด
เก ีย่วกบันโยบายน ี ้ โปรดต ดิตอ่ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมาย

เราตอ้งระล กึถ งึการปฏ บิตัหนา้ท ีด่ว้ยความซ ือ่สตัยแ์ละม จีร ยิธรรมตามขอ้ผกูพนัท ี ่
เราม ตีอ่บร ษิทั  

1. ทรพัยส์ นิทางปญัญา

2. การขดักนัแหง่ผลประโยชน์
ไมว่า่จะเป น็ขณะทำางานหร อืในชว่งเวลาวา่งของคณุ ทกุส ิง่ท ีค่ณุทำาตอ้งไมข่ดัแยง้กบัความร บัผ ดิชอบหร อื
ความซ ือ่ส ตัยต์ามหนา้ท ีท่ ีค่ณุม ตีอ่บร ษิทั  แม ใ้นกรณ ที ีค่ณุจะไมไ่ดม้ เีจตนาทำาส ิง่ท ีไ่มเ่หมาะสม ส ิง่ท ี ่
ด เูหม อืนการขดักนัแหง่ประโยชนก์อ็าจสง่ผลในทางลบได ้  คณุตอ้งใหค้วามส ำาคญักบัภาพลกัษณท์ ีป่รากฏ
จากการกระทำาของคณุ และหลกีเล ีย่งส ิง่ท ีอ่าจถกูเขา้ใจวา่เป น็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์  นโยบายน ี ้
กำาหนดใหพ้นกังานตอ้งเป ดิเผยขอ้มลูและไดร้ บัการอนมุตั ทิ ีจ่ ำาเป น็ ส ำาหร บัการทำางานนอกบร ษิทัท ีอ่าจ
ขดัแยง้ตอ่หนา้ท ีข่องพนกังานท ี ่ UIP ซ ึง่ขอ้มลูดงักลา่วรวมถ งึผลประโยชนท์างการเง นิ ก จิกรรมสว่น
บคุคลอ ืน่ หร อืความส มัพนัธท์ ีอ่าจสรา้งหร อืดเูหม อืนวา่สรา้งการขดักนัแหง่ผลประโยชน ์  การขดักนัแหง่
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ผลประโยชนอ์าจเก ีย่วขอ้งกบัการใหห้ร อืร บัของกำานลัหร อืการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิดว้ย (โปรดไปท ีห่นา้ 
15 ส ำาหร บัขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบันโยบายวา่ดว้ยของกำานลัและการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิ)

การม ผีลประโยชนท์างการเง นิกบัธรุก จิภายนอก ท ีป่ จัจบุ นัม หีร อือาจจะม คีวามส มัพนัธก์บั UIP อาท ิ 
ซ พัพลายเออร ์ ค ูส่ ญัญา ลกูคา้ ค ูแ่ขง่ทางการคา้ หร อืบร ษิทัอ ืน่ใดท ี ่ UIP ไดล้งทนุไว ้ อาจกอ่ใหเ้ก ดิ
การขดักนัแหง่ผลประโยชนห์ากคณุเป น็ผ ูท้ ีม่ อี ทิธ พิลตอ่ความส ำาเร จ็ของธรุก จิน ั น้ ๆ หร อืม ผีลกระทบ
ตอ่ความส มัพนัธข์อง UIP กบัธรุก จิภายนอกดงักลา่ว  คำาวา่ “ธรุก จิภายนอก” หมายถ งึบร ษิทัหร อืองคก์ร
ท ีแ่สวงประโยชนท์างธรุก จิอ ืน่ใด รวมถ งึธรุก จิระดบัครอบคร วัดว้ย คณุตอ้งเป ดิเผยการเป น็เจา้ของผล
ประโยชนท์างธรุก จิประเภทน ีข้องคณุในการร บัรองประจำาป ี หร อืเม ือ่ใดกต็ามท ีม่ กีารขดักนัแหง่ผล
ประโยชนห์ร อืการดเูหม อืนวา่จะม กีารขดักนัแหง่ผลประโยชนเ์ก ดิข ึน้

การขดักนัแหง่ผลประโยชนอ์าจเก ดิข ึน้หากคณุเป น็ผ ูท้ ีม่ อี ทิธพลตอ่การตดัส นิใจของ UIP ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัการจา้งงานหร อืการทำาธรุกรรมทางธรุก จิซ ึง่สง่ผลกระทบตอ่สมาช กิในครอบคร วัของคณุ  คำาวา่ 
“สมาช กิในครอบคร วั” หมายรวมถ งึค ูส่มรส ค ูค่รอง (ท ีอ่ย ูก่ นิโดยไมไ่ดจ้ดทะเบ ยีน) บ ดิามารดาของตน
และค ูส่มรสของบ ดิาหร อืมารดา ป ูย่า่ตายาย และค ูส่มรสของป ูย่า่ตายาย พ ีน่อ้ง พ ีน่อ้งตา่งบ ดิาหร อื
มารดา พ ีน่อ้งของค ูส่มรสหร อืค ูค่รอง บตุร บตุรของค ูส่มรส หลาน หลานของค ูส่มรส ผ ูป้กครอง ผ ูเ้ยาว ์
ในความดแูล หลานสาว หลานชาย ลกูพ ีล่ กูนอ้ง ลงุปา้นา้อา บคุคลดงักลา่วท ีม่ คีวามส มัพนัธ ์ในทาง
กฎหมาย (อาท ิ เขย-สะใภ ้ พอ่เล ีย้งแมเ่ล ีย้ง หร อืพอ่บญุธรรมแมบ่ญุธรรม) เพ ือ่นรว่มบา้น และบคุคลอ ืน่
ใดท ีพ่นกังาน เจา้หนา้ท ี  ่หร อืผ ูอ้ ำานวยการรว่มอาศยัดว้ย  คณุตอ้งเป ดิเผยการเป น็เจา้ของผลประโยชน ์
ทางธรุก จิประเภทน ีข้องคณุในการร บัรองประจำาป ี หร อืเม ือ่ใดกต็ามท ีม่ กีารขดักนัแหง่ผลประโยชนห์ร อื
การดเูหม อืนวา่จะม กีารขดักนัแหง่ผลประโยชนเ์ก ดิข ึน้

บร ษิทัสนบัสนนุใหค้ณุม สีว่นรว่มก จิกรรมตามหนา้ท ีพ่ลเม อืงและงานดา้นการกศุล  การม สีว่นรว่ม
ก จิกรรมตามหนา้ท ีพ่ลเม อืงและงานดา้นการกศุลในเวลาสว่นตวัของคณุตอ้งไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้
จากหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ หากการม สีว่นรว่มดงักลา่วอาจกอ่ใหเ้ก ดิการขดักนัแหง่ผล
ประโยชนห์ร อืการดเูหม อืนวา่จะม กีารขดักนัแหง่ผลประโยชนห์ร อืกรณ ที ีอ่าจกอ่ใหเ้ก ดิความเส ยีหายตอ่
ช ือ่เส ยีงของบร ษิทัหร อืตอ่ความส มัพนัธท์างธรุก จิของบร ษิทั

หล กีเล ีย่งก จิกรรมหร อืความส มัพนัธส์ว่นบคุคลใดท ีอ่าจกอ่ใหเ้ก ดิการขดักนัแหง่ผลประโยชนห์ร อื
การดเูหม อืนวา่ม กีารขดักนัแหง่ผลประโยชนก์บัหนา้ท ีก่ารงานของคณุหร อืกบัผลประโยชนข์อง
บร ษิทั  ตวัอยา่งเชน่ หากไมไ่ดร้ บัอนญุาตจากคณะกรรมการการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ โปรดอยา่ 
(1) ดำาเน นิธรุก จิของบร ษิทักบัหร อืทำาใหก้ารตดัส นิใจของบร ษิทัอนัเก ีย่วขอ้งกบั ธรุก จิภายนอกท ี ่
เป น็ของหร อืท ีบ่ร หิารจดัการโดยคณุเองหร อืสมาช กิในครอบคร วัของคณุ หร อื (2) ตดัส นิใจจา้ง
งานบคุคลซ ึง่เป น็สมาช กิในครอบคร วัของคณุ (รวมถ งึ การจา้งเหมา การเล ือ่นตำาแหนง่ หร อืการเป น็
หวัหนา้งานโดยตรง)

แจง้หวัหนา้งานของคณุหร อืต ดิตอ่ผา่นชอ่งทางอ ืน่ (อาท ิ ทางอ เีมลท ี ่ Compliance@uip.com) 
หากคณุไดร้ บัขอ้มลูเก ีย่วกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชนซ์ ึง่พนกังานหร อืบคุคลอ ืน่ใดท ีเ่ป น็ผ ูแ้ทน
บร ษิทัม สีว่นรว่มท ีอ่าจจะม ขี ึน้

หา้มใชข้อ้มลู ทร พัยากร อ ทิธ พิล เวลา ทร พัยส์ นิทางปญัญา หร อืส ิง่อำานวยความสะดวกอ ืน่ใดท ีเ่ป น็
ของบร ษิทัเพ ือ่เอ ือ้ประโยชนส์ว่นตนหร อืเพ ือ่สนบัสนนุการประกอบธรุก จิภายนอกหร อืก จิกรรมของคณุ
เองหร อืของสมาช กิในครอบคร วัของคณุ 

หา้มใชข้อ้มลู ทร พัยากร อ ทิธ พิล เวลา ทร พัยส์ นิทางปญัญา หร อืส ิง่อำานวยความสะดวกอ ืน่ใด
ท ีเ่ป น็ของบร ษิทัเพ ือ่สนบัสนนุงานการกศุลหร อืองคก์รทางการเม อืงโดยไมไ่ดร้ บัการอนมุตั อิยา่ง
ชดัเจนจากหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบและคณะกรรมการการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ 

หา้มใช โ้อกาสทางธรุก จิท ีบ่ร ษิทัอาจม เีพ ือ่เอ ือ้ประโยชน ์ใหก้บัตวัคณุเอง  หา้มใชข้อ้มลูท ีค่ณุไดร้ บัร ู ้
จากหนา้ท ีข่องคณุในบร ษิทัหร อืจากการเขา้ถ งึขอ้มลูของบร ษิทัเพ ือ่เอ ือ้ประโยชน ์ใหก้บัตวัคณุเอง

คณุสามารถรกัษาความม   ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

mailto:Compliance%40uip.com?subject=
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กรณ ขีองการใหห้ร อืร บัของกำานลั

• ขอการอนมุตั ลิว่งหนา้จากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิารกอ่นท ีจ่ะใหห้ร อืร บัของกำานลัท ีม่ มี ลูคา่เก นิ 250 
ดอลลารส์หรฐัฯ ตอ่ป ปีฏ ทิ นิตอ่ซ พัพลายเออร ์ ค ูส่ ญัญา หร อืผ ูแ้ทนธรุก จิภายนอกแตล่ะรายท ี ่
เป น็ผ ูร้ บัหร อืผ ู ใ้หข้องกำานลั

• ตอ้งไมใ่หห้ร อืร บัของกำานลัท ีเ่ป น็เง นิสด ไมว่า่จะม มีลูคา่เทา่ใดกต็าม เวน้แตจ่ะไดร้ บัการอนมุตั ิ
ลว่งหนา้จากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิารแลว้

• ของกำานลัท ั ง้หมด ไมว่า่จะม มีลูคา่เทา่ใด ตอ้ง (1) สอดคลอ้งกบัผลประโยชนท์างธรุก จิของบร ษิทั 
(2) คำาน งึถ งึความประหยดัและความสมเหตสุมผลตามมาตรฐานทอ้งถ ิน่ (3) ใหห้ร อืร บัไมบ่อ่ยคร ั ง้ 
(4) สอดคลอ้งกบัธรรมเน ยีมปฏ บิตั ทิางธรุก จิ (5) ใหห้ร อืร บัโดยไมค่าดหวงัส ิง่ตอบแทน และ (6) 
สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบ ยีบท ั ง้หมดท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

คณุสามารถรกัษาความมุ่   งม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

3. ของกำานลัและการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิ
เราเช ือ่วา่การตดัส นิใจทางธรุก จิควรจะตอ้งต ั ง้อย ูบ่นพ ืน้ฐานของป จัจยัการแขง่ขนัทางการคา้  การใหห้ร อื
ร บัของกำานลัหร อืการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิ (ตามท ีน่ ยิามไวด้า้นลา่งน ี )้ อาจสรา้งเง ือ่นไขท ีท่ ำาใหด้ เูหม อืน
วา่การตดัส นิใจทางธรุก จิไดร้ บัการโนม้นา้วโดยป จัจยัอ ืน่  ตอ้งไมเ่สนอหร อืร บัของกำานลัหร อืการเล ีย้ง
ร บัรองทางธรุก จิเพ ือ่โนม้นา้วการประกอบธรุก จิหร อืการตดัส นิใจอยา่งเป น็ทางการ รวมถ งึการไดม้าหร อืการ
รกัษาไวซ้ ึง่ความไดเ้ปร ยีบท ีไ่มเ่หมาะสม  ประมวลจรรยาบรรณ กอปรกบันโยบายของ UIP วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ทางธรุก จิและของกำานลั และการปอ้งกนัการช ำาระเง นิท ีไ่มเ่หมาะสม กำาหนดใหพ้นกังานตอ้งไดร้ บัการอนมุตั ิ
ส ำาหร บัการเสนอหร อืการร บัของกำานลัหร อืการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิในบางสภาวการณ์ ส ำาหร บัขอ้มลูเพ ิม่
เต มิโดยละเอ ยีด โปรดดทู ีน่โยบายดงักลา่วหร อืสง่ขอ้สอบถามไปท ี ่ Compliance@uip.com

“ของกำานลั” หมายถ งึส ิง่ใดท ีท่ ั ง้จบัตอ้งไดแ้ละไมไ่ด ้ ซ ึง่หมายรวมถ งึเง นิสด บตัรกำานลัหร อืบตัรของ
ขวญั ต ั ว๋ชมภาพยนตร ์ ส นิคา้จากภาพยนตร ์ การเด นิทาง ท ีพ่กั สว่นลด ส นิคา้สง่เสร มิการขาย การบร จิาค
ใหก้บัองคก์รการกศุลหร อืองคก์รท ีไ่มแ่สวงกำาไรอ ืน่ใด การไดร้ บัเวลา อปุกรณ์ หร อืส ิง่อำานวยความสะดวก
ของผ ูบ้ร จิาค “ของกำานลั” ยงัหมายรวมถ งึส ิง่ตา่ง ๆ ตอ่ไปน ี ้ หากผ ู ใ้หข้องกำานลัดงักลา่วไมไ่ดเ้ขา้รว่มใน
ก จิกรรมดงักลา่วดว้ย การร บัประทานอาหาร การเล ีย้งร บัรอง การม สีว่นรว่มในก จิกรรมส นัทนาการหร อืงาน
อ เีวนต์ และต ั ว๋ บตัรเขา้งาน หร อืการไดร้ บัอนญุาตเขา้รว่มงานทางวฒันธรรมหร อืก ฬีาใด ๆ  

ในกรณ ที ีผ่ ู ใ้หข้องกำานลัดงักลา่วไดเ้ขา้รว่มก จิกรรมและในระหวา่งท ีม่ กีารเจรจาธรุก จิกบัผ ู ใ้ห ้ “การ
เล ีย้งร บัรองทางธรุก จิ” จะหมายรวมถ งึส ิง่ตา่ง ๆ ตอ่ไปน ี ้ การเล ีย้งร บัรอง การม สีว่นรว่มในก จิกรรม
ส นัทนาการหร อืงานอ เีวนต์ และต ั ว๋ บตัรเขา้งาน หร อืการไดร้ บัอนญุาตเขา้รว่มงานทางวฒันธรรมหร อื
ก ฬีาใด ๆ (โปรดระล กึเสมอวา่หากไมม่ กีารหาร อืเจรจาธรุก จิ ไมว่า่ผ ู ใ้หจ้ะอย ูร่ว่มดว้ยหร อืไม่ จะถ อืวา่ส ิง่
ท ีไ่ดร้ บัเป น็ของกำานลั)

พนกังานผ ูม้ อี ำานาจในการตกลงธรุก จิกบับคุคลหร อืบร ษิทัภายนอกท ีป่ จัจบุ นัม หีร อืในอนาคตอาจม คีวาม
ส มั พนัธท์างธรุก จิของ UIP ตอ้งระมดัระวงัเป น็พ เิศษในเร ือ่งการขดักนัแหง่ผลประโยชนท์ ีอ่าจเก ดิข ึน้
ไดใ้นการใหห้ร อืร บัของกำานลัหร อืการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิ

หา้ม ใิหม้ กีารใหห้ร อืร บัของกำานลัหร อืการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิในกรณตีอ่ไปน ี ้ (1) ไมม่ วีตัถปุระสงค์
ทางธรุก จิท ีแ่ทจ้ร งิ (2) ผ ู ใ้หม้ วีตัถปุระสงคเ์พ ือ่โนม้นา้วผ ูร้ บัใหด้ำาเน นิการหร อืละเวน้การดำาเน นิการ ซ ึง่
อาจเป น็การฝา่ฝ นืกฎหมาย กฎระเบ ยีบ นโยบาย หร อืขอ้บทของสญัญา หร อื (3) การเป ดิเผยเร ือ่งดงั
กลา่วตอ่สาธารณะอาจทำาใหช้ ือ่เส ยีงของบร ษิทั ผ ู ใ้ห ้ หร อืผ ูร้ บัเส ยีหายได ้
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เม ือ่ตอ้งการเสนอหร อืตอบร บัการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิ

• การเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิอาจนำาเสนอหร อืตอบร บัโดยไมต่อ้งไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้ตราบใดท ีก่าร
เล ีย้งร บัรองน ั น้ (1) สอดคลอ้งกบัผลประโยชนท์างธรุก จิของบร ษิทั (2) ทำาอยา่งประหยดัและสม
เหตสุมผลตามมาตรฐานทอ้งถ ิน่หร อือตุสาหกรรม (3) ไมม่ ขี ึน้บอ่ยคร ั ง้ (4) สอดคลอ้งกบัธรรมเน ยีม
ปฏ บิตั ทิางธรุก จิ (5) นำาเสนอหร อืตอบร บัโดยไมค่าดหวงัส ิง่ตอบแทน (6) สอดคลอ้งกบักฎหมาย
และกฎระเบ ยีบท ั ง้หมดท ีเ่ก ีย่วขอ้ง และ (7) ม มีลูคา่นอ้ยวา่ 250 ดอลลารส์หรฐัฯ ตอ่บร ษิทัหร อืตอ่
บคุคลรวมกนัตอ่ป ปีฏ ทิ นิ เวน้แตจ่ะไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้จากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิาร

• การเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิท ีไ่มเ่หมาะสม ไดแ้ก่ ความบนัเท งิท ีม่ ลีกัษณะอนาจาร หร อืความบนั
เท งิหน ือ่งานเล ีย้งอ ืน่ใดท ีอ่าจกอ่ใหเ้ก ดิภาพลกัษณด์า้นลบตอ่ช ือ่เส ยีงของบร ษิทัหร อืตอ่บคุคล
ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

• ไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้จากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิารกอ่นท ีจ่ะใหข้องกำานลัหร อืการเล ีย้งร บัรองทาง
ธรุก จิใด ๆ แก่ “เจา้หนา้ท ีภ่าครฐั” ไมว่า่จะม มีลูคา่เทา่ใดกต็าม “เจา้หนา้ท ีภ่าครฐั” หมายถ งึเจา้หนา้ท ี ่
หร อืผ ูแ้ทนภาครฐั หร อืผ ูท้ ี ไ่ดร้ บัเล อืกต ั ง้ หร อืพนกังาน (ไมว่า่จะดำารงตำาแหนง่ระดบัใดกต็าม) หร อื
บคุคลท ีด่ ำาเน นิการในนามของรฐับาลหร อืหนว่ยงานของรฐัระดบัทอ้งถ ิน่ จงัหวดั หร อืระดบัชาต ิ ซ ึง่
รวมถ งึกระทรวง ทบวง กรม ส ำานกังาน รฐัว สิาหก จิหร อืบร ษิทัท ีเ่ป น็ของรฐัหร อืควบคมุโดยรฐั องคก์าร
สาธารณะระหวา่งประเทศ (อาท ิ สหประชาชาต ิ หร อืธนาคารโลก) หร อืสมาช กิพรรคการเม อืง เจา้
หนา้ท ีพ่รรคการเม อืง หร อืผ ูล้งร บัสมคัรเล อืกต ั ง้จากพรรคการเม อืง ใหถ้ อืวา่เจา้หนา้ท ี  ่พนกังาน (ไม่
วา่จะดำารงตำาแหนง่ระดบัใดกต็าม) หร อืบคุคลท ีเ่ป น็ผ ูแ้ทนขององคก์รท ีไ่ดร้ บัการสนบัสนนุทางการเง นิ
เป น็สว่นใหญจ่ากภาครฐั หร อืท ีถ่ กูมองวา่เป น็เสม อืนทำาหนา้ท ีเ่ป น็องคก์รภาครฐั หร อืท ีจ่ดัหาบร กิาร
สาธารณะใหก้บัประชาชนท ั ง้หมดในเขตการปกครอง รวมถ งึองคก์รท ีเ่จา้หนา้ท ีห่ลกัหร อืผ ูบ้ร หิารไดร้ บั
การแตง่ต ั ง้จากภาครฐั เป น็ “เจา้หนา้ท ีภ่าครฐั” เชน่เด ยีวกบัพนกังานของโรงเร ยีนและหอ้งสมดุท ีเ่ป น็
ของภาครฐัหร อืของรฐับาล บร ษิทัอย ูภ่ายใตก้ฎระเบ ยีบท ีห่า้มหร อืจำากดัการใหข้องกำานลัหร อืการเล ีย้ง
ร บัรองทางธรุก จิหร อืของม คีา่อ ืน่ใดกบัเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั คณุสามารถขอคำาปร กึษาจากผ ูอ้ ำานวยการฝา่ย
กฎหมายหร อืหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ หากคณุม คีำาถามใด

4. ความร บัผ ดิชอบทางการเง นิ
ตามหลกัการความร บัผ ดิชอบทางการเง นิ เราตอ้งปกปอ้งบร ษิทัโดยการเกบ็รกัษาขอ้มลู การทำารายงาน
ดา้นการเง นิ และการเป ดิเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะดว้ยความซ ือ่ส ตัยส์จุร ติ  เราม คีวามร บัผ ดิชอบในการเกบ็
รกัษาทะเบ ยีนและสมดุบนัท กึ รวมถ งึการจดัเตร ยีมรายงานดา้นการเง นิของเราใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและ
มาตรฐานดา้นการบญัช ี

ดำาเน นิการเพ ือ่ใหม้ ั น่ใจวา่ทะเบ ยีนและสมดุบนัท กึ (1) ถกูเกบ็รกัษาในว ธิ ที ีส่อดคลอ้งกบั
กฎหมายท ีใ่ชบ้งัคบั (2) แสดงการทำาธรุกรรมและการดำาเน นิการท ีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งเท ีย่งตรงและ
แมน่ย ำา และ (3) แสดงทร พัยส์ นิและหน ีส้ นิ รายร บัและรายจา่ย พรอ้มรายละเอ ยีดท ีจ่ ำาเป น็ อยา่ง
เท ีย่งตรงและแมน่ย ำา

เกบ็รกัษาเอกสารท ีถ่ กูตอ้ง เหมาะสม และท ีม่ รีายละเอ ยีดเพ ยีงพอเพ ือ่สนบัสนนุการทำาธรุกรรม
ทกุรายการ

จดัเตร ยีมและไมป่ ดิบงัขอ้มลูท ีเ่ก ีย่วขอ้งท ั ง้หมดใหก้บัและจากผ ูต้รวจสอบภายในและผ ูต้รวจสอบ
อ สิระของเรา

คณุสามารถรกัษาความม ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด
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5. การคา้หุน้โดยอาศยัขอ้มลูภายในและการใหข้อ้มลู 
 ลบัเก ีย่วกบัหุน้
ระหวา่งการเป น็พนกังานของ UIP คณุอาจไดร้ บัทราบขอ้มลูส ำาคญัเก ีย่วกบั UIP หร อื Comcast หร อื 
Viacom หร อืบร ษิทัในเคร อืหร อืบร ษิทัอ ืน่ใดกอ่นท ีข่อ้มลูเหลา่น ั น้จะไดร้ บัการเป ดิเผยตอ่สาธารณะ  
“ขอ้มลูส ำาคญั” ค อือะไร  ขอ้มลูส ำาคญัค อืขอ้มลูท ีผ่ ูล้งทนุอาจพ จิารณาวา่ม คีวามส ำาคญัตอ่การตดัส นิใจ
ในการซ ือ้ ขาย หร อืเกบ็รกัษาหลกัทร พัย ์  คณุอาจไดร้ บัทราบขอ้มลูส ำาคญัจากการบงัเอ ญิไดย้ นิบคุคล
พดูคยุกนัตามทางเด นิ หร อืไมก่เ็หน็ขอ้มลูดงักลา่วจากเอกสารบนัท กึความจำาท ีม่ คีนท ิง้ไวท้ ีเ่คร ือ่งถา่ย
เอกสาร  หากคณุไดร้ บัทราบขอ้มลูตา่ง ๆ ดงักลา่ว คณุตอ้งไมซ่ ือ้หร อืขายหลกัทร พัยข์อง Comcast หร อื 
Viacom หร อืบร ษิทัในเคร อืหร อืบร ษิทัอ ืน่ใดกอ่นท ีข่อ้มลูเหลา่น ั น้จะเป ดิเผยตอ่สาธารณะ (การทำาการ
ดงักลา่วถ อืวา่เป น็ “การคา้ห ุน้โดยอาศยัขอ้มลูภายใน”) นอกจากน ี ้ คณุตอ้งไมส่ง่มอบขอ้มลูดงักลา่วใหก้บั
ผ ูอ้ ืน่ท ีอ่าจซ ือ้ขายหุน้บนพ ืน้ฐานของขอ้มลูน ั น้กอ่นท ีข่อ้มลูจะเป ดิเผยตอ่สาธารณะ (การทำาการดงักลา่ว
ถ อืวา่เป น็ “การใหข้อ้มลูลบัเก ีย่วกบัหุน้”)

ขอ้มลูส ำาคญัหมายรวมถ งึการประกาศเร ือ่งรายร บั ประมาณการรายร บั และพฒันาการดา้นการเง นิท ีม่ นียั
ส ำาคญั  การพฒันาการดา้นการเง นิท ีม่ นียัส ำาคญัอาจรวมถ งึเง นิป นัผล หร อืการซ ือ้ห ุน้ซ ้ ำา การซ ือ้
ก จิการท ีอ่าจม ขี ึน้ การปลดทนุ การลงทนุ หร อืการสนบัสนนุทางการเง นิ การสญูเส ยีหร อืการไดม้าซ ึง่
สญัญาท ีม่ นียัส ำาคญั ผล ติภณัฑ์ การพฒันาเทคโนโลย หีร อืกลยทุธ ์ การเปล ีย่นแปลงตวัผ ูบ้ร หิาร และ
การตอ่ส ูค้ด ที ีม่ คีวามส ำาคญัในช ั น้ศาล และการสอบสวนโดยเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั 

การคา้ห ุน้โดยอาศยัขอ้มลูภายในและการใหข้อ้มลูลบัเก ีย่วกบัหุน้อาจสง่ผลข ั น้รา้ยแรง  การคา้ห ุน้โดย
อาศยัขอ้มลูภายในและการใหข้อ้มลูลบัเก ีย่วกบัหุน้เป น็การกระทำาท ีผ่ ดิกฎหมาย กลา่วค อื สามารถทำาให ้
คณุถกูดำาเน นิคด ที ีอ่าจม โีทษถ งึการจำาคกุ การร บิผลกำาไร เง นิคา่ปร บัและเง นิชดเชยคา่เส ยีหาย  บคุคล
อาจไดร้ บัการลงโทษท ีค่ลา้ยกนัในกรณ ที ีไ่ดร้ บัทราบวา่ม พีนกังานผ ูห้น ึง่ผ ู ใ้ดม สีว่นรว่มในการคา้หุน้โดย
อาศยัขอ้มลูภายใน หร อืร บัร ูแ้ลว้ไมใ่สใ่จและไมด่ำาเน นิการท ีเ่หมาะสมเพ ือ่ปอ้งกนั  บร ษิทัอาจไดร้ บั
ความเส ยีหายทางธรุก จิและเส ือ่มเส ยีช ือ่เส ยีงข ั น้รา้ยแรงจากการเป ดิเผยขอ้มลูท ีไ่มเ่หมาะสมหร อืจาก
การถกูสอบสวนกรณคีา้ห ุน้โดยอาศยัขอ้มลูภายใน

ขณะท ีค่ณุม ขีอ้มลูส ำาคญัท ีไ่มไ่ดเ้ป ดิเผยตอ่สาธารณะอย ู่ หา้มคณุขายหร อืซ ือ้หลกัทร พัยข์อง 
Comcast หร อื Viacom หร อืบร ษิทัในเคร อืหร อืบร ษิทัอ ืน่ ไมว่า่จะดว้ยทางตรงหร อืทางออ้ม โดย
สมาช กิในครอบคร วัหร อืโดยทางบคุคลอ ืน่หร อืองคก์รอ ืน่   คณุควรถ อืค ดิวา่ขอ้มลูท ีไ่มไ่ดเ้ป ดิเผย
ตอ่สาธารณะเก ีย่วกบับร ษิทัใดบร ษิทัหน ึง่ท ีอ่าจม สีว่นโนม้นา้วใหค้ณุตดัส นิใจวา่จะซ ือ้หร อืขาย
หลกัทร พัยข์องบร ษิทัน ั น้หร อืไม่ เป น็ขอ้มลูส ำาคญัท ีไ่มไ่ด ไ้มไ่ดเ้ป ดิเผยตอ่สาธารณะ และจนกวา่
ขอ้มลูน ั น้จะไดร้ บัการเป ดิเผยตอ่สาธารณะ คณุไมค่วร (1) ซ ือ้หร อืขายหลกัทร พัย ์ หร อื (2) แนะนำา
ให ใ้ครกต็ามซ ือ้หร อืขายหลกัทร พัยด์งักลา่ว  

หากคณุไมแ่นใ่จวา่ขอ้มลูใดถ อืวา่เป น็ขอ้มลูส ำาคญั ใหส้อบถามผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมาย

หา้มเป ดิเผยขอ้มลูส ำาคญัเก ีย่วกบั UIP หร อื Comcast หร อื Viacom รวมถ งึบร ษิทัในเคร อืหร อื
บร ษิทัอ ืน่ท ีค่ณุไดร้ บัทราบอนัเน ือ่งมาจากตำาแหนง่งานของคณุในบร ษิทัใหก้บัใครกต็าม ตราบใดท ี ่
ขอ้มลูดงักลา่วยงัไมไ่ดร้ บัการเผยแพรเ่ป น็การสาธารณะ  ท ั ง้น ี ้ รวมถ งึการไมเ่ป ดิเผยขอ้มลูน ี ใ้หก้บั
นกัว เิคราะห์ ผ ูถ้ อืห ุน้ หร อืผ ูท้ ีท่ ำางานดา้นตลาดหลกัทร พัยอ์ ืน่ ๆ

เกบ็รกัษาความลบัของขอ้มลูท ีม่ กีรรมส ทิธ ิห์ร อืขอ้มลูท ีส่ ำาคญัหร อืม คีวามออ่นไหวเก ีย่วกบั
บร ษิทั และหา้มส ือ่ขอ้มลูดงักลา่วใหก้บัใครกต็ามภายนอก UIP เวน้แตจ่ะม คีวามจำาเป น็ตอ่ก จิกรรม
ทางธรุก จิของคณุ  นอกจากน ีค้ณุยงัตอ้งเกบ็รกัษาความลบัของขอ้มลูเก ีย่วกบัซ พัพลายเออร ์ ค ู่
สญัญา ลกูคา้ หร อืบร ษิทัอ ืน่ท ีบ่ร ษิทัเราไดล้งทนุดว้ย หร อืบคุคลท ีส่ามอ ืน่ใด ซ ึง่เป น็ขอ้มลูท ี ่
คณุไดร้ บัระหวา่งการปฏ บิตังาน

คณุสามารถรกัษาความม   ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด
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ความมุง่ม ั น่ท ีเ่ราม ตีอ่หุน้สว่น
ทางธรุก จิของเรา5

จา้งงานพนกังานท ีม่ อีายนุอ้ยกวา่เกณฑอ์ายขุ ั น้ต่ ำาหร อืท ีม่ อีายไุมถ่ งึ 16 ป บีร บิรูณ์ โดยถ อืตาม
เกณฑอ์ายขุ ั น้ต่ ำาท ีส่ งูกวา่

วา่จา้งเฉพาะซ พัพลายเออรแ์ละคนกลางท ีป่ฏ บิตั ติามกฎหมายและมาตรฐานวา่ดว้ยการใชแ้รงงาน 
สขุอนามยั และความปลอดภยั 

เป ดิเผยขอ้มลูเก ีย่วกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชนท์ ีอ่าจเก ดิข ึน้กบัซ พัพลายเออรห์ร อืวา่ท ี ่
ซ พัพลายเออรข์องบร ษิทัตอ่หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบหร อืคณะกรรมการตรวจสอบ

ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานจากเร อืนจำาหร อืแรงงานท ีถ่ กูเกณฑ์ รวมถ งึการใชแ้รงงานท ีถ่ กูข ูเ่ขญ็
หร อืบงัคบัใหท้ำางานทกุรปูแบบ

การไมเ่คารพกฎหมายและกฎระเบ ยีบวา่ดว้ยส ิง่แวดลอ้ม

การไมเ่คารพกฎหมายและกฎระเบ ยีบวา่ดว้ยคา่จา้งงานข ั น้ต่ ำา ช ั ว่โมงทำางาน วนัทำางาน รวมถ งึการ
จา่ยคา่ลว่งเวลา

การไมจ่ดัใหม้ สีถานท ีท่ ำางานท ีป่ลอดภยัและไดม้าตรฐานดา้นสขุอนามยัใหก้บัพนกังาน

การไมม่ หีร อืการไมใ่ชบ้งัคบันโยบายท ีก่ ำาหนดใหต้อ้งย ดึถ อืการปฏ บิตั ทิางธรุก จิท ีถ่ กูตอ้งตาม
กฎหมาย รวมถ งึการหา้มการต ดิส นิบน

แนวปฏ บิตั ขิองซ พัพลายเออรท์ ีเ่รายอมรบัไม ่ไดป้ระกอบดว้ย

คณุสามารถรกัษาความม  ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

ความส มัพนัธข์องเรากบัคนกลางและซ พัพลายเออร ์ ต ั ง้อย ูบ่นพ ืน้ฐานของแนวปฏ บิตั ทิ ีถ่ กูกฎหมาย ม ี
ประส ทิธ ภิาพ และเป น็ธรรม  เราคาดหวงัวา่ซ พัพลายเออรข์องเราจะเคารพกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ท ีก่ ำาหนดใหด้แูลพนกังานและคนงานของพวกเขาอยา่งเป น็ธรรมและจดัใหม้ สีภาพแวดลอ้มในการทำางาน
ท ีป่ลอดภยัและม สีขุอนามยั รวมถ งึค ุม้ครองคณุภาพของส ิง่แวดลอ้มในท ีท่ ำางานดว้ย  การปฏ บิตั ติาม
แนวทางเหลา่น ีช้ว่ยใหม้ ั น่ใจไดว้า่การท ีเ่ราม คีวามส มัพนัธก์บัคนกลางและซ พัพลายเออรด์งักลา่วจะไม่
ทำาใหช้ ือ่เส ยีงของบร ษิทัเราเส ยีหาย  

เราเช ือ่วา่ความส มัพนัธท์างธรุก จิตอ้งสรา้งข ึน้บนพ ืน้ฐานของความไวเ้น ือ้เช ือ่ใจและผล
ประโยชนร์ว่มกนั  เราจะพยายามอยา่งจร งิจงัท ีจ่ะสรา้งความไวเ้น ือ้เช ือ่ใจจากซ พัพลายเออร ์ ค ู่
สญัญา ลกูคา้ และห ุน้สว่นทางธรุก จิอ ืน่ ๆ ของเรา  เราจะพยายามทำาธรุก จิกบัผ ูท้ ีม่ อีดุมการณเ์ด ยีว
กบัเราเก ีย่วกบัความมุง่ม ัน่ตอ่การทำาธรุก จิท ีส่อดคลอ้งตอ่จร ยิธรรมและถกูตอ้งตามกฎหมาย

1. ความสมัพนัธก์บัคนกลางและซพัพลายเออร ์
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คณุสามารถรกัษาความม   ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

เราดำาเน นิธรุก จิกบัรฐับาลท ั ง้ในระดบัชาต แิละระดบัทอ้งถ ิน่ รวมถ งึรฐัว สิาหก จิและบร ษิทัท ีเ่ป น็ของ
รฐับาล  ระหวา่งการดำาเน นิธรุก จิ ในบางคร ั ง้ เราอาจตอ้งม ปีฏ สิ มัพนัธก์บัเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั (ตามท ีน่ ยิาม
ไว ใ้นหมวดของกำานลัและการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิในหนา้ 15 ของประมวลจรรยาบรรณ)  ซ ึง่ในทกุคร ั ง้ท ี ่
ส ิง่ดงักลา่วเก ดิข ึน้ พนกังานของเราตอ้งปฏ บิตั ติามมาตรฐานดา้นจร ยิธรรมระดบัสงูสดุรวมถ งึดำาเน นิการ
ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายและกฎระเบ ยีบ  ขณะม ปีฏ สิ มัพนัธก์บัเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั พนกังานยงัตอ้งปฏ บิตั ิ
ตามนโยบายวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทางธรุก จิ ของกำานลั และการปอ้งกนัการช ำาระเง นิท ีไ่มเ่หมาะสมอ กีดว้ย

หา้มพนกังานคนใดของ UIP ใหเ้ง นิหร อืส ิง่ของม คีา่ใดต็ามในนามของ UIP เพ ือ่วตัถปุระสงคท์างการ
เม อืงกบันกัการเม อืง พรรคการเม อืง คณะกรรมการพรรคการเม อืงหร อืกลุม่ลอ็บบ ี ใ้ดกต็ามโดยไมไ่ดร้ บั
อนญุาตเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็การลว่งหนา้จากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิาร และเชน่เด ยีวกนั UIP จะไม่
บร จิาคเง นิเพ ือ่การกศุลใดกต็ามโดยไมไ่ดร้ บัอนญุาตเป น็ลายลกัษณอ์กัษรเป น็การลว่งหนา้จากหวัหนา้
ฝา่ยปฏ บิตั กิาร 

เพ ือ่ปอ้งกนัการบร จิาคเพ ือ่การกศุลใหก้บัองคก์รทางการเม อืงในลกัษณะท ีผ่ ดิกฎหมาย โปรดอยา่ใช ้
ส ิง่อำานวยความสะดวก พ ืน้ท ีส่ ำานกังานหร อืพนกังานของบร ษิทัท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัก จิกรรมอาสาสมคัร 
(อาท ิ การระดมทนุ) ส ำาหร บังานรณรงคท์างการเม อืง รวมถ งึการทำาก จิกรรมอาสาสมคัรส ำาหร บังานรณรงค์
ทางการเม อืงระหวา่งเวลาทำางานโดยไมไ่ดร้ บัการอนมุตั จิากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิารเป น็การลว่งหนา้

เพ ือ่ใหม้ ั น่ใจวา่บร ษิทัและพนกังานปฏ บิตั ติามกฎหมายวา่ดว้ยการลอ็บบ ี ้ โปรดอยา่ม สีว่นรว่ม
หร อืสนบัสนนุบคุคลภายนอกใหม้ สีว่นรว่มในก จิกรรมการลอ็บบ ีร้ ฐับาลในนามของบร ษิทัโดยไมไ่ด ้
ร บัการอนมุตั เิป น็การลว่งหนา้จากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิาร

ตามนโยบายวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทางธรุก จิ ของกำานลั และการปอ้งกนัการช ำาระเง นิท ีไ่มเ่หมาะสม 
กอ่นท ีจ่ะมอบของกำานลั จดัการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิหร อืการมอบของม คีา่อ ืน่ใด ไมว่า่จะม ี
มลูคา่เทา่ใดกต็าม ใหก้บัเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั ตอ้งไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้จากหวัหนา้แผนกการ
ปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบกอ่นเสมอ

หา้มเสนอการวา่จา้งหร อืคงไวซ้ ึง่หนา้ท ีท่ ีป่ร กึษาของเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั หร อืสมาช กิในครอบคร วั
โดยตรงของเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั โดยไมไ่ดร้ บัการอนมุตั เิป น็การลว่งหนา้จากหวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิาร

2. การม ปีฏสิ มัพนัธก์บัเจา้หนา้ท ีภ่าครฐัและการม  ี
 สว่นรว่มในก จิกรรมทางการเม อืง
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ความมุง่ม ั น่ของเราตอ่การ
เคารพกฎหมาย6

กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัและการผกูขาดทางการคา้ม เีพ ือ่การร บัประกนัวา่การแขง่ขนัทางการคา้ใน
ตลาดเป น็ไปอยา่งเป ดิเผยและแขง็แกรง่  ความตกลงหร อืบนัท กึความเขา้ใจระหวา่งค ูแ่ขง่ทางการคา้ซ ึง่
จำากดัหร อืกำาหนดขอบเขตของการแขง่ขนัทางการคา้น ั น้โดยสว่นใหญเ่ป น็ส ิง่ท ีผ่ ดิกฎหมาย  นอกจากน ี ้
การดำาเน นิการฝา่ยเด ยีวซ ึง่สรา้งความเส ยีหายหร อืก ดีขวางการแขง่ขนัทางการคา้กอ็าจผ ดิกฎหมายได ้
เชน่กนั ในกรณ ที ีเ่ป น็การดำาเน นิการโดยบร ษิทัท ีม่ อี ำานาจสงูในตลาด  บร ษิทัและพนกังานของเราตอ้ง
ปฏ บิตั ติามกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้และกฎหมายอ ืน่ ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการทำาการคา้ดว้ย
ความเป น็ธรรมซ ึง่ใชบ้งัคบักบัการประกอบธรุก จิของเรา  

กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้หา้มการทำาความตกลง (ท ั ง้โดยชดัแจง้หร อืโดยนยั เป น็ทางการ
หร อืไมเ่ป น็ทางการ เป น็ลายลกัษณอ์กัษรหร อืโดยวาจา) ซ ึง่จำากดัการทำาการคา้หร อืม ผีลใหก้ารแขง่ขนั
ทางการคา้ลงลดอยา่งไรเ้หตผุล  ซ ึง่ความตกลงดงักลา่วอาจครอบคลมุถ งึ ตวัอยา่งเชน่ การกำาหนดราคา
หร อืเง ือ่นไขทางการแขง่ขนัทางการคา้ระหวา่งหร อืในกลุม่ค ูแ่ขง่ทางการคา้ รวมถ งึความตกลงการจดัสรร
การขาย ลกูคา้หร อืกำาหนดเขตการใหบ้ร กิาร

ในสถานการณส์ว่นมาก การแบง่ป นัขอ้มลูระหวา่งพนกังานของหอ้งถา่ยทำาภาพยนตรแ์ตล่ะแหง่ของบร ษิทั
อาจเป น็ส ิง่ไมเ่หมาะสม ในกรณ ที ีข่อ้มลูดงักลา่วอาจถกูใช ใ้นทางท ีจ่ะสรา้งความเส ยีหายใหก้บัการ
แขง่ขนัทางการคา้  รายละเอ ยีดขอ้แนะนำาเก ีย่วกบัการปฏ บิตั ติามกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้
น ั น้อย ูใ่นหนา้แรกของการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบและจร ยิธรรมในอ นิทราเนต็ของ UIP

อยา่ลงัเลท ีจ่ะขอคำาแนะนำาในกรณ ที ีค่ณุไมแ่นใ่จในเร ือ่งดงักลา่ว ขณะท ีข่อ้กำาหนดพ ืน้ฐานของกฎหมาย
ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ดเูป น็เร ือ่งงา่ย แตก่ารบงัคบัใชห้ลกัการตามกฎหมายดงักลา่วในสถานการณ์
การทำางานในทกุวนัน ั น้กลบัเป น็เร ือ่งยาก  เน ือ่งจากการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ใน
สถานการณ์ใดสถานการณห์น ึง่น ั น้ข ึน้อย ูก่บับร บิทเฉพาะของสถานการณน์ ั น้ๆ ส ิง่ท ีส่ ำาคญัอยา่งย ิง่กค็ อื
คณุตอ้งเขา้ใจและหลกีเล ีย่งสถานการณท์ ีอ่าจสง่ผลใหเ้ก ดิการละเม ดิกฎหมายดงักลา่ว แม โ้ดยไมเ่จตนา 
โดยคณุตอ้งปร กึษาหวัหนา้ฝา่ยกฎหมายโดยเร ว็หากคณุสงสยัวา่การตกลงทางธรุก จิใดกต็ามอาจตกอย ูภ่าย
ใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้

เวน้แตค่ณุจะไดร้ บัคำาแนะนำาเป น็การเฉพาะจากผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมาย คณุตอ้งไม่ (1) คน้หาขอ้มลูเก ีย่ว
กบัราคาจากค ูแ่ขง่ทางการคา้ (2) หาร อืกบัค ูแ่ขง่ทางการคา้เร ือ่งแผนการดำาเน นิงานหร อืการกำาหนดราคา
ในป จัจบุนัหร อืในอนาคตของบร ษิทั (3) แลกเปล ีย่นขอ้มลูลบัของบร ษิทักบัค ูแ่ขง่ทางการคา้ (4) ตกลง
กบัค ูแ่ขง่ทางการคา้รายหน ึง่หร อืหลาย ๆ รายในการตดัส นิใจหร อืดำาเน นิการใดกต็าม (5) พยายามจะม ี
หร อืเร ยีกรอ้งใหม้ กีารผกูขาดในขอ้ตกลงทางธรุก จิ (6) พยายามเพ ิม่ตน้ทนุการประกอบธรุก จิของค ูแ่ขง่
ทางการคา้ หร อื (7) พยายามจำากดัการประกอบธรุก จิของค ูแ่ขง่ทางการคา้

พนัธกรณ หีลกัท ีเ่ราม ตีอ่ชาต แิละชมุชนท ีเ่ราประกอบธรุก จิค อืการเคารพกฎหมาย  ไมม่ เีหตผุล
ทางธรุก จิ ความกดดนัจากฝา่ยบร หิาร หร อืความเขา้ใจท ี ่ไมเ่ป น็ลายลกัษณอ์กัษรใดท ีส่ามารถ
เป น็เหตใุหม้ กีารละเม ดิกฎหมายได ้  หากคณุร ูส้ กึวา่ไดร้ บัความกดดนัท ีท่ ำาใหต้อ้งม กีารละเม ดิ
กฎหมาย โปรดต ดิตอ่ผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมายหร อืหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ 
(Compliance@uip.com) หร อืสายดว่นจร ยิธรรม (Ethics Helpline)  ความมุง่ม ัน่ดงักลา่วน ี ้
อา้งอ งิจากกฎหมายทกุฉบบัท ีม่ ผีลใชบ้งัคบั อยา่งไรกด็ ี กฎหมายเฉพาะบางฉบบัม คีวามส ำาคญั
และม กีารใชบ้งัคบัเป น็พ เิศษ

1. การปฏบิตั ติามกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้
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การต ดิส นิบนเป น็การกระทำาท ีผ่ ดิกฎหมาย เราหา้มการต ดิส นิบนทกุประเภท  การช ำาระเง นิหร อืการมอบ
ของม คีา่ใดท ีไ่มเ่หมาะสมเพ ือ่ให ไ้ดม้าซ ึง่ความไดเ้ปร ยีบในสถานการณ์ใดกต็ามเป น็ส ิง่ท ีบ่ร ษิทัยอมร บั
ไมไ่ดอ้ยา่งเดด็ขาด และอาจทำาใหค้ณุและบร ษิทัถกูลงโทษทางอาญารวมถ งึม คีวามร บัผ ดิทางแพง่ตาม
กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดทางการคา้ท ั ง้ระดบัชาต แิละระดบัทอ้งถ ิน่ รวมถ งึสหรฐัอเมร กิาได ้ กฎหมาย
วา่ดว้ยแนวปฏ บิตั ทิ ีเ่ป น็การทจุร ติของตา่งชาต ขิองสหราชอาณาจกัร กฎหมายวา่ดว้ยการต ดิส นิบ นิและ
กฎหมายวา่ดว้ยการทจุร ติท ีค่ลา้ยคล งึกนัของประเทศตา่ง ๆ เราหา้มอยา่งชดัแจง้เร ือ่งการช ำาระเง นิท ีไ่ม ่
เหมาะสมในทกุการตกลงทางธรุก จิ ไมว่า่จะเป น็กบัภาครฐัหร อืภาคเอกชน ในทกุประเทศท ั ว่โลก
ขณะม ปีฏ สิ มัพนัธก์บัเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั พนกังานยงัตอ้งปฏ บิตั ติามนโยบายวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทางธรุก จิ 
ของกำานลั และการปอ้งกนัการช ำาระเง นิท ีไ่มเ่หมาะสมอ กีดว้ย
  
กฎหมายตอ่ตา้นการทจุร ติหา้มการให ้ การสญัญาวา่จะให ้ การจดัให  ้หร อืการอนญุาตการเสนอหร อืใหส้ ิง่ของ
ม คีา่ทกุชน ดิ (เชน่ เง นิในรปูแบบใดกต็าม ของกำานลั การจดัเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิ สว่นลด อาหาร การเด นิ
ทาง ส นิคา้ บร กิาร การจา้งงานญาต ิ การบร จิาคเพ ือ่การกศุล) ไมว่า่จะโดยทางตรงหร อืโดยผา่นคนกลาง ให ้
กบัเจา้หนา้ท ีภ่าครฐั หร อืพนกังานของซ พัพลายเออร ์ ค ูส่ ญัญา หร อืหุน้สว่นทางธรุก จิอ ืน่ ๆ โดยม วีตัถ ุ

ประสงคเ์พ ือ่โนม้นา้วการประกอบธรุก จิหร อืการตดัส นิใจอยา่งเป น็ทางการ หร อืเพ ือ่ให ไ้ดม้าซ ึง่หร อืเพ ือ่
เกบ็รกัษาไวซ้ ึง่ความไดเ้ปร ยีบท ีไ่มเ่หมาะสม  

หากคณุไดร้ บัการรอ้งขอของกำานลัหร อืการจา่ยเง นิโดยเจา้หนา้ท ีภ่าครฐัเพ ือ่เรง่การปฏ บิตั งิานปกครอง
ท ั ว่ไปตามหนา้ท ีซ่ ึง่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกบัการตดัส นิใจใหเ้ร ว็ข ึน้ คณุตอ้งหาร อืกบัหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ิ
ตามกฎระเบ ยีบทนัท ี ท ั ง้น ี ้ การช ำาระเง นิดงักลา่วจะกระทำาไดก้ต็อ่เม ือ่ไดร้ บัความเหน็ชอบลว่งหนา้จาก
หวัหนา้ฝา่ยปฏ บิตั กิารและจากหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบแลว้เทา่น ั น้ 

ในบางสภาวการณ์ บร ษิทัและพนกังานอาจตอ้งร บัผ ดิชอบส ำาหร บัการดำาเน นิการของบคุคลท ีส่าม ซ ึง่รวมถ งึ
ตวัแทน คนกลาง ท ีป่ร กึษา ผ ูเ้ผยแพรจ่ดัจำาหนา่ย หุน้สว่นทางธรุก จิ หร อืผ ูแ้ทนอ ืน่ ๆ (ตอ่ไปน ี ้ เร ยีกรวม
กนัวา่ “ตวัแทน”) ซ ึง่เป น็ผ ูท้ ีม่ ปีฏ สิ มัพนัธก์บัผ ูแ้ทนภาครฐัในนามของบร ษิทั แมพ้นกังานจะไมไ่ดร้ บัทราบ
วา่ตวัแทนดงักลา่วไดช้ ำาระเง นิใหก้บัผ ูอ้ ืน่  ดงัน ั น้ บร ษิทัจ งึตอ้งกำาหนดข ั น้ตอนว ธิ ปีฏ บิตั ทิ ีเ่หมาะสมตาม
กระบวนการของบร ษิทัเพ ือ่ตรวจสอบขอ้มลูเก ีย่วกบัช ือ่เส ยีงและประสบการณข์องตวัแทนกอ่นท ีจ่ะวา่งจา้ง
พวกเขา ท ั ง้น ี ้ เพ ือ่หล กีเล ีย่งการต ดิส นิบนหร อืการช ำาระเง นิท ีไ่มเ่หมาะสมอ ืน่ ๆ ใหก้บัผ ูแ้ทนภาครฐัโดย
ทางออ้ม  พนกังานจะตอ้งสอดสอ่งดแูลก จิกรรมของตวัแทนรวมถ งึแจง้เต อืนสญัญานอนัตราย (ธงแดง) ตอ่
หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบเพ ือ่ระบคุวามเส ีย่งของการช ำาระเง นิท ีไ่มเ่หมาะสมอนัอาจเก ดิข ึน้

ธงแดงประกอบดว้ยกรณตีอ่ไปน ี ้ (1) การรอ้งขอการช ำาระเง นิท ีน่า่สงส ยั อาท ิ การขอคา่บร กิารกอ่น
ธรุกรรมข ั น้สดุทา้ยหร อืกอ่นการประกาศผ ูช้นะการประมลู โดยเป น็การรอ้งขอซ ึง่ไมร่ะบขุอบเขตท ีช่ ดัเจน 
การรอ้งขอนาท สีดุทา้ย หร อืท ีไ่มไ่ดก้ำาหนดไวล้ว่งหนา้ หร อืท ีม่ ใีบเร ยีกเกบ็เง นิท ีน่า่สงส ยั (2) ม กีาร
เสนอแนะใหบ้ร ษิทัประกอบธรุก จิผา่นตวัแทนหร อืหุน้สว่นรายใดรายหน ึง่โดยเฉพาะเน ือ่งจาก “ความ
ส มัพนัธพ์ เิศษ” (3) การรอ้งขอการช ำาระเง นิเป น็เง นิสด หร อืการรอ้งขอการช ำาระเง นิในประเทศหน ึง่หร อื
ใหก้บับคุคลหน ึง่ท ีไ่มไ่ดม้ สีว่นเก ีย่วขอ้งกบัธรุกรรมน ั น้ (4) คา่ตอบแทนท ีไ่มไ่ดส้ ดัสว่นกบับร กิารท ีจ่ดั

2. กฎหมายตอ่ตา้นการทจุร ติ

โปรดอยา่ทำาความตกลงหร อืความเขา้ใจ หร อืแลกเปล ีย่นขอ้มลูใด ๆ กบัค ูแ่ขง่ทางการคา้ในเร ือ่ง
ราคา อตัรา ขอ้กำาหนด หร อืเง ือ่นไขของการขาย การประมลู ตน้ทนุ กำาไร สว่นตา่ง สว่นแบง่การ
ตลาด กลยทุธด์า้นธรุก จิ หร อืขอ้มลูลบัอ ืน่ใดเก ีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้

แม ใ้นกรณ ที ีม่ เีหตผุลทางธรุก จิซ ึง่ถกูตอ้งตามกฎหมายในการต ดิตอ่ส ือ่สารกบัค ูแ่ขง่ทางการ
คา้ (อาท ิ ภายในสมาคมการคา้) โปรดใชค้วามระมดัระวงัเพ ือ่หล กีเล ีย่งส ิง่ท ีด่ เูหม อืนวา่เป น็
พฤตกิรรมท ีข่ดัตอ่การแขง่ขนัทางการคา้

คณุสามารถรกัษาความมุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด
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ให ้ หร อืไมส่อดคลอ้งกบัแนวปฏ บิตั ทิางธรุก จิท ีส่มเหตสุมผล และ (5) ห ุน้สว่นทางธรุก จิท ีไ่มย่อมลงนาม
ในขอ้บทของสญัญาท ีก่ ำาหนดใหป้ฏ บิตั ติามกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุร ติ  
หาร อืขอ้กงัวลของคณุกบัหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบหากคณุไดพ้บธงแดงหร อืไดร้ บัทราบ
ขอ้มลูภมู หิลงัเก ีย่วกบัผ ูท้ ีเ่ป น็หร อืกำาลงัจะเป น็ตวัแทนของบร ษิทัท ีเ่คยม แีนวปฏ บิตั ทิางธรุก จิท ีไ่ม ่
เหมาะสม ท ีม่ ชี ือ่เส ยีงดา้นการต ดิส นิบน หร อืท ีม่ คีรอบคร วัหร อืคนร ูจ้กัท ีอ่าจโนม้นา้วการตดัส นิใจของ
เจา้หนา้ท ีภ่าครฐัได

หา้มต ดิส นิบน ไมว่า่ทางตรงหร อืทางออ้ม บคุคลท ีส่ามใด ๆ รวมถ งึผ ูแ้ทนภาครฐั เพ ือ่
โนม้นา้วการตดัส นิใจทางธรุก จิหร อืการตดัส นิใจอยา่งเป น็ทางการหร อืเพ ือ่ให ้ไดม้า
หร อืเพ ือ่รกัษาไวซ้ ึง่ความไดเ้ปร ยีบอ ืน่ใด

ตามนโยบายวา่ดว้ยของกำานลั และการปอ้งกนัการช ำาระเง นิท ีไ่มเ่หมาะสม กอ่นท ีจ่ะมอบของกำานลั 
จดัการเล ีย้งร บัรองทางธรุก จิหร อืการมอบของม คีา่อ ืน่ใด ไมว่า่จะม มีลูคา่เทา่ใดกต็าม ใหก้บัเจา้
หนา้ ท ีภ่าครฐั ตอ้งไดร้ บัการอนมุตั ลิว่งหนา้จากหวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบกอ่นเสมอ

โปรดม ั น่ใจวา่ม กีารบนัท กึและเกบ็รกัษาการบนัท กึการใหข้องกำานลั การจดัการเล ีย้งร บัรองทาง
ธรุก จิ การมอบเง นิตอบแทนพ เิศษ การช ำาระเง นิอำานวยความสะดวก และคา่ใชจ้า่ยท ีค่ลา้ยคล งึกนั 
อยา่งสมบรูณแ์ละแมน่ย ำาและสะทอ้นตามความจร งิของธรุกรรมท ีไ่ดด้ำาเน นิการ

ต ดิตอ่หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบโดยทนัท หีากคณุไดร้ บัขอ้เสนอการร บัเง นิหร อืของม ี
คา่ท ีไ่มเ่หมาะสม หร อืหากคณุกงัวลวา่การช ำาระเง นิหร อืส ิง่ของม คีา่ท ีเ่ก ดิข ึน้หร อืจะถกูเสนอใหก้บั
เจา้หนา้ท ีภ่าครฐัหร อืบคุคลใดในบร ษิทั ไมว่า่จะโดยทางตรงหร อืโดยผา่นตวัแทนหร อืคนกลาง

คณุสามารถรกัษาความมุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

บคุคลท ีม่ สีว่นรว่มในการก จิกรรมท ีเ่ป น็อาชญากรรม (อาท ิ การต ดิส นิบน ยาเสพตดิ การหลอกลวงตม้
ต ุน๋ หร อืการกอ่การรา้ย) อาจพยายาม “ฟอก” เง นิท ีไ่ดร้ บัมาจากการกอ่อาชญากรรมเพ ือ่ใหด้ เูหม อืนวา่
เง นิดงักลา่วม แีหลง่ท ีม่าอยา่งถกูตอ้ง เราม คีวามมุง่ม ั น่ท ีจ่ะปฏ บิตั ติามกฎหมายตอ่ตา้นการฟอกเง นิ 
โดยเราดำาเน นิธรุก จิเฉพาะกบัหุน้สว่นท ีม่ ชี ือ่เส ยีงในทางท ีด่ ี รวมถ งึเราร บัเง นิจากแหลง่ท ีม่าท ีถ่ กู
ตอ้งเทา่น ั น้ เพ ือ่ปกปอ้งบร ษิทัจากความพยายามในการฟอกเง นิผา่นบร ษิทัของเรา เราจ งึไดก้ำาหนดข ั น้
ตอนท ีต่อ้งดำาเน นิ

การอยา่งสมเหตสุมผลบนพ ืน้ฐานของระดบัความเส ีย่ง ท ั ง้น ี ้ เพ ือ่ตรวจจบัและปอ้งกนัการจา่ยเง นิใน
รปูแบบท ีน่า่สงส ยัและยอมร บัไมไ่ด ้ รวมถ งึเพ ือ่ใหม้ กีารดำาเน นิการตรวจทานซ พัพลายเออร ์ ค ูส่ ญัญา 
ลกูคา้ และหุน้

สว่นทางธรุก จิของเราตามข ั น้ตอนท ีเ่หมาะสม
โปรดระมดัระวงักรณ ธีงแดงตอ่ไปน ี ้ (1) ซ พัพลายเออร ์ ค ูส่ ญัญา ลกูคา้ หร อืห ุน่สว่นทางธรุก จิท ีล่งัเลหร อื
ปฏ เิสธท ีจ่ะใหข้อ้มลูประวตั คิวามเป น็มาท ีเ่รารอ้งขอ (2) ขอทำาธรุกรรมผา่นธนาคารมากกวา่หน ึง่แหง่หร อื
ผา่นบญัช ธีนาคารของบคุคลท ีส่าม (3) คำาขอใหห้ร อืคำาขอร บัการช ำาระเง นิจากหร อืใหก้บัซ พัพลายเออร ์ 
ค ูส่ ญัญา ลกูคา้ หร อืห ุน่สว่นทางธรุก จิท ีไ่มไ่ดม้ สีว่นรว่มในธรุกรรมท ีเ่ก ีย่วขอ้ง (4) คำาขอจากซ พัพลาย
เออร ์ ค ูส่ ญัญา ลกูคา้ หร อืห ุน่สว่นทางธรุก จิเพ ือ่ใหด้ำาเน นิธรุกรรมกบัสถาบนัทางการเง นิท ีไ่มเ่ป น็ท ีร่ ูจ้กั
หร อืสถาบนัการเง นิของประเทศท ีไ่มใ่ชป่ระเทศท ีด่ำาเน นิธรุกรรมหร อืนอกประเทศท ีเ่ป น็ท ีต่ ั ง้ของหุน้สว่น
ทางธรุก จิ (5) การช ำาระเง นิเก นิตามดว้ยการขอใหช้ ำาระเง นิค นื (6) ธรุกรรมท ีเ่ก ดิข ึน้ในภมู ภิาคท ีม่ คีวาม
เส ีย่งดา้นการลกัลอบขนสง่ยาเสพตดิ การกอ่การรา้ย หร อืก จิกรรมอาชญากรรมอ ืน่ ๆ (7) เป น็ธรุกรรมท ี ่
ผ ดิปกต วิ สิ ยัส ำาหร บัซ พัพลายเออร ์ ค ูส่ ญัญา ลกูคา้ หร อืห ุน่สว่นทางธรุก จิ และ (8) การช ำาระเง นิดว้ย
เง นิสดเป น็จำานวนมากหร อืการช ำาระเง นิดว้ยเง นิสดระหวา่งบร ษิทักบับร ษิทั

3. การปอ้งกนัการฟอกเง นิ
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ปร กึษาผ ูอ้ ำานวยการฝา่ยกฎหมาย หากคณุพบเหน็ก จิกรรมท ีน่า่สงส ยัหร อืม คีำาถามเก ีย่วกบัข ั น้
ตอนหร อืขอ้กงัวลในการดำาเน นิการตรวจทานท ีเ่หมาะสม กอ่นท ีจ่ะดำาเน นิการส ำาหร บัธรุกรรมดงั
กลา่วอ ืน่ใดตอ่ไป  

หากคณุไดร้ บัการรอ้งขอใหจ้ดัสง่ภาพยนตรห์ร อืบร กิารใดไปยงัประเทศท ีอ่ย ูภ่ายใตม้าตรการการ
คว่ ำาบาตรในป จัจบุนั (อาท ิ ซดูาน โซมาเล ยี ซ เีร ยี ร สัเซ ยี เกาหล เีหน อื ค วิบา หร อือ หิรา่น) 
โปรดต ดิตอ่หวัหนา้แผนกการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบเพ ือ่ขอการอนมุตั ลิว่งหนา้กอ่นดำาเน นิการตอ่ไป

หากคณุทำางานภายในเขตเศรษฐก จิยโุรปหร อืสหภาพยโุรป โปรดทำาความคุน้เคยรวมถ งึดำาเน นิ
การใหส้อดคลอ้งกบัพนัธสญัญาดงักลา่ว 

คณุสามารถรกัษาความม  ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

คณุสามารถรกัษาความม  ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

คณุสามารถรกัษาความม  ุง่ม ัน่ของบร ษิทัไดด้ว้ยว ธิ ใีด

กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศม บีทบญัญตั ขิองการขนถา่ยส นิคา้ บร กิาร และเทคโนโลย ี ขา้มเขตแดน
ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ  ในการประกอบธรุก จิในสภาพแวดลอ้มโลกาภ วิตันป์ จัจบุนั เราตอ้งเขา้ใจและปฏ บิตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบ ยีบวา่ดว้ยมาตรการการคว่ ำาบาตรทางการคา้ของสหรฐัอเมร กิา สหราชอาณาจกัร 
รวมถ งึในสถานท ีต่ ั ง้อ ืน่ ๆ ท ีเ่ราประกอบธรุก จิ  UIP ตอ้งเคารพกฎหมายของสหรฐัอเมร กิา สหราช
อาณาจกัร และสหภาพยโุรป วา่ดว้ยมาตรการการคว่ ำาบาตรทางการคา้  

UIP ไดใ้หค้ำาม ั น่สญัญาตอ่กรรมาธ กิารยโุรปภายใตช้ ือ่ “พนัธสญัญา”  พนกังานท ีม่ คีวามร บัผ ดิชอบใน
ก จิกรรมทางธรุก จิของบร ษิทัภายในเขตเศรษฐก จิยโุรปหร อืสหภาพยโุรปตอ้งไมม่ สีว่นรว่มในดำาเน นิการใดท ัง้
ส ิน้ท ีอ่าจสง่ผลเป น็การละเม ดิพนัธกรณ ขีา้งตน้  คณุสามารถอา่นพนัธสญัญาของ UIP แบบออนไลน์ไดท้ ี ่  
http://www.uip.com/pdfs/undertakings.pdf. 

4. การจดัการมาตรการการคว่ ำาบาตรทางการคา้ 

5. ความมุง่ม ั น่ตอ่คณะกรรมาธ กิารยโุรป

http://www.uip.com/pdfs/undertakings.pdf


การตอบสนองตอ่ประเดน็ดา้นจร ยิธรรมและการ
ปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบดว้ยความซ ือ่สตัยส์จุร ติ
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