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เราคาดหวงัอะไรจากคู่ค้าของเรา ?

ลีเรคโกมุ่งมั�นสรา้งคุณค่าต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และ 
เสรมิสรา้งความสมัพันธ์ ไม่วา่กับพนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, สงัคม 
และหุ้นสว่นทางธุรกิจ ตามค่านิยมขององกรณ์เรา: Passion, Agility, 
Respect และ Excellence

จากการที�ลีเรคโกลงนามกับ UN Global Compact ตั �งแต่ปี 2004 
ลีเรคโกยืนยันท�ีจะสนับสนุนสทิธิมยุษยชน และ 
มุ่งเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมซ�ึงสอดคล้องกับหลักการ 
ข้อตกลงของสหประชาชาติ (Global Compact), 
การประชุมขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ILO (International 
labour Organisation) Convention, 
การประชุมสหประชาชาติวา่ด้วยเร �อืงสทิธิของเด็ก (UN Convention on 
the Rights of the Child) และ 
แนวทางองค์การเพ�ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
เรื�องการดําเนินธุรกิจของบรษัิทข้ามชาติ (OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises)

โดยหลักการเหล่านี�ดําเนินคู่ กับบริษัทลีเรคโกมายาวนาน 
จนเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ 
สะท้อนให้ เห็นได้จากจรรยาบรรณของบริษัท 
ที�แสดงให้ เห็นว่าลีเรคโกคือใคร ลีเรคโกดําเนินธุรกิจรูปแบบใด
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การปฏิบัติตามกฎหมาย

—

ลีเรคโกมุ่งมั�นปฏิบัตติามกฎหมายไม่วา่เราจะดาํเนินธุรกิจที� ใด 
เรามุ่งหวงัตอ่คูค่า้ของเราจะตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะเรื�องกฎหมายการจ้างงาน, 
กฎหมายเกี�ยวกับสิทธิมนุษยชน, 
กฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม และ กฎหมายเกี�ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ลีเรคโกจะปฏิเสธการดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าที�ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 

สิทธิมนุษยชน
—
คูค่า้ทุกท่านจะตอ้งเคารพและสนับสนุนการปกป้ องสิทธิมุนษยชนจากรปูแบบดงัตอ่ไปนี�:

การใช้กําลังหรอืบังคับใช้แรงงานทุกรปูแบบ

การใช้แรงงานเด็ก

การเลือกปฏิบัติ ในการจ้างงาน

แนวทางปฏิบัติ ในการจัดจ้างงาน

—

ลีเรคโกคาดหวงัตอ่คูค่า้ทุกท่านมุ่งมั�นในการปฏิบัตติามมาตราฐานในการจัดจ้างแรงงาน, 
ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และ การจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน

เราคาดหวงัให้คู่ค้าต้องปฏิบัติ

—

ปฏิบัตติามกฎหมายการจ้างงานซึ�งจะตอ้งรวมไปถึง ชั�วโมงการทํางานประจําวนัสูงสุด, 
อัตตราการจ่ายคา่จ้าง, อายุขั�นตํ�าในการทํางาน, ความเป็นส่วนตวั และ 
สภาพแวดล้อมการทํางานที�เหมาะสม

ปฏิบัตติามมาตราฐานความปลอดภัย ซึ�งรวมถึงข้อกําหนดจากทางภาครฐั, วธิีการทํางาน 

ข้อกําหนดดา้นความปลอดภัยของสิ�งอํานวยความสะดวก และ ข้อตกลงตามสัญญาจ้างงาน 

จะตอ้งระบุ และ ตอบสนองแก้ ไขผลตอ่สุขภาพของสาธารณะชน 
หากเกิดมาจากกระบวนการปฏิบัตงิาน, การใช้สินคา้ ผลิตภัณฑ์ และ การบรกิาร

ให้การรกัษาพนักงานที�บาดเจ็บดว้ยความเคารพ 
รวมทั�งเตรยีมอุปกรณ์ปฐมพบาบาลเพื�อใช้กรณีบาดเจ็บ และ ป่ วย

เคารพสิทธิของพนักงานในการ จัดตั�ง, เข้ารว่ม หรอื ออกจากสหภาพแรงงาน เพื�อสามารถเจรจา ตอ่รอง ผู้วา่จ้าง 
ตามหลักของการประชุมขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ
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การพัฒนาอย่างยั�งยืน
—
ที�ลีเรคโก, เป็ นหน้าที�พนักงานทุกคนที�จะมีมุมมองเชิงการพัฒนาอย่างยั�งยืนในการปฏิบัตงิานประจําวนัทุกงาน 
ซึ�งเรามุ่งที�จําทําธุรกิจกับคูค่า้ผู้ที�มีแนวทางเดยีวกันและสามารถปฏิบัตเิชิงการพัฒนาอย่างยั�งยืน 
ซึ�งอย่างน้อยที�สุดคูค่า้จะตอ้งปฏิบัตติามกฎหมาย, ข้อปฏิบัตดิา้นสิ�งแวดล้อม หรอื 
ข้อกําหนดตา่งๆที�ประเทศที�ท่านดาํเนินธุรกิจกําหนดขึ�น

การจ่ายเงินที�ไม่เหมาะสม
—
ความสัมพันธ์ระหวา่งลีเรคโกกับคูค่า้จะตอ้งยืนอยู่บน ความถูกตอ้งตามกฎหมาย, ความมีประสิทธิภาพ และ 
ความโปรง่ใส ซึ�งคูค่า้จะตอ้งไม่เสนอการตดิสินบนทุกรปูแบบ, ให้ส่วย หรอื การจ่ายเงินอย่างไม่ถูกตอ้ง 
ตอ่พนักงาน, ผู้จัดการแผนก, ผู้อํานวยการแผนกของบรษัิทลีเรคโก 
รวมทั�งบุคคลที�สามที�มีส่วนไดส่้วนเสียกับลีเรคโก เพื�อตอ้งการการไดร้บัผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรอื 
การไดข้้อไดเ้ปรยีบอย่างไม่ถูกตอ้ง 

การให้ของขวญั และ สิ�งบันเทิง
—
ลีเรคโกจะไม่อนุญาตให้พนักงาน, ผู้จัดการ และ ผู้อํานวยการของบรษัิทรบัของขวญั (ยกเวน้มูลคา่น้อย) หรอื 
แม้แตก่ารรบัเชิญไปงานกีฬา งานวฒันธรรมจากคูค่า้ทั�งหมดเพื�อเป็ 
นการสรา้งความโปรง่ใสทางธุรกิจและความน่าเชื�อถือจากหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยที�ทั�งพนักงานเอง และ 
สมาชิกในครอบครวัของพนักงานจะตอ้งปฏิบัตติามกฎข้อนี� 

หมายเหต ุ: “มูลคา่ที�น้อย” หมายถึง สิ�งของที�มีมูลคา่ตวัมันที�ตํ�า จนไม่มีอิทธิพล หรอื 
ไม่สามารถส่งผลตอ่การตดัสินใจของผู้รบั ดงัเช่น หมวกที�มีสัญลักษณ์ตา่งๆ 

การรกัษาความลับ
—
ลีเรคโกมุ่งมั�น และ รบัผิดชอบตอ่การจัดการข้อมูลที�อ่อนไหวที�เกี�ยวข้องกับหุ้นส่วนของบรษัิท 
ดงันั�นคูค่า้ของเรามีหน้าที�ที�จะตอ้งปกป้องข้อมูลอันเป็นสําคญัที�เกี�ยวข้องกับบรษัิทลีเรคโกจากกิจกรร
มของบรษัิทคูค่า้

คูค่า้จะตอ้งไม่ทําการเปิดเผยข้อมูลใดตอ่บุคคลอื�น 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากลีเรคโก

ตวัอย่างข้อมูลอันเป็นความลับ ที�สําคญั มีดงัตอ่ไปนี�

ราคาของสนิค้า

ค่าใช้จ่าย ต้นทุน

รายชื�อลูกค้า

ราคาที�ลูกค้าซื �อ

รายชื�อพนักงาน

ข้อมูลสาํคัญของลีเรคโก และ ระบบการทํางานของบรษัิท

ระบบการจัดการข้อมูลของบรษัิท, รปูแบบแผนผังองกรณ์ หรอื แผนการปรบัองกรณ์

ความเป็นสว่นตัว
—
เมื�อไหรก็่ตามที�คูค่า้ของเราจัดการข้อมูลที�เกี�ยวประสิทธิภาพในการบรกิาร 
จะตอ้งจัดการข้อมูลประเภทนี�เป็นความลับ 
ตอ้งถูกป้องกันจากจากการเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต และมีระบบป้องกันที�ปลอดภัย 
เมื�อไหรก็่ตามที�มีประเด็น �ญหาเกี�ยวข้องกับระบบการป้องกันข้อมูลที�ปลอดภัยจะตอ้งแจ้งที�
raiseyourconcern@lyreco.com ในทันที

หมายเหต:ุ “ข้อมูลที�เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลทุกอย่าง ทุกประเภทที� ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ
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ความสมัพันธ์ระหวา่งลีเรคโกกับคู่ค้าต้องอยู่บนการถูกกฎหมาย, 
ประสทิธิภาพการทํางาน และ ความโปรง่ใสในการทําธุรกิจ 

ลีเรคโกจะมุ่งสรา้งผลประโยชน์ซึ�งกันและกันกับคู่ค้า

โดยเรามีแนวทางปฏิบัตทิี�เป็ นมาตราฐานดงัตอ่ไปนี�: 

ข้อมูลที� ไดจ้ากคูค่า้จะถูกลับษาเป็ นความลับ ไม่มีกรณี 
ใดที�จะส่งข้อมูลออกไปสู่คูแ่ข่งทางการคา้เด็ดขาด

เราจะไม่มีการจ่ายเงินอย่างไม่ถูกตอ้ง หรอื จัดหาให้ของขวญัตอ่พนักงานของคูค่า้เพื�อให้ 
ไดม้าซึ�งการไดร้บัผมประโยชน์ทางธุรกิจ หรอื เพื�อการดาํรงสภาพธุรกิจ หรอื 
แม้แตเ่พื�อการไดเ้ปรยีบอื�นๆ

เราจะไม่สรา้งความเท็จ หรอื สรา้งความเข้าใจผิดให้บุคคลอื�น เกี�ยวกับคูค่า้ หรอื 
สินคา้และการบรกิารของคุค่า้

ลีเรคโกสนับสนุนการประกวดราคาในการคดัเลือกคูค่า้เพื�อความโปรง่ใสมากที�สุดในการคดัเ
ลือกคูค่า้ โดยคูค่า้จะถูกประเมินคณุภาพของสินคา้, ประสิทธิภาพการบรกิาร และ ราคา 
รวมทั �งคูค่า้�จจุบันจะไดร้บัการคดัเลือกอย่างโปรง่ใสจากลีเรคโก 
ลีเรคโกยืนยันการคดัเลือกอย่างซื�อสัตย์ 
โปรง่ใสตอ่การแจ้งสาเหตตุอ่คูค่า้หากคูค่า้ไม่ไดร้บัการเลือก 
โดยไม่มีสถานการณ์ใดที�คูค่า้ถูกคดัเลือกจะความสัมพันธ์ส่วนตวั หรอื 
ไดร้บัเลือกพิเศษจากความเป็นเพื�อน

ลีเรคโกจะทําตามข้อกําหนดตามสัญญา และ จ่ายตรงตามที�ตกลงไว ้
(ตามสิทธิภาพการทํางานของคูค่า้ตรงตามที�กําหนดไว้ ในสัญญา)

อะไรคือสิ�งที �ลีเรคโกมุ่งมั�นต่อคู่ค้า ?

การแจ้งข้อกังวลของท่าน
—
คู ่ค้าควรจะแจ้งต่อพนักงานลีเรคโก, ผู้จัดการ หรือ 
ผู้อํานวยการของบริษัทลีเรคโกทันที หากพบเจอใครไม่ทําตามข้อกําหนด หรือ 
พบเจอพฤติกรรมที�ผิดจรรยาบรรณ หากพนักงานไม่สะดวกแจ้งผู้คนด้านต้น 
คู ่ค้าสามารถแจ้งผ่านช่องทาง raiseyourconcern@lyreco.com

การทํางานกับลีเรคโก
—
ในกระบวนการร้องขอการทําธุรกิจร่วมกัน คู่ค้า และ 
ทีมผู้เจรจาในการทําธุรกิจ จะได้รับจรรยาบรรคู่ค้า 
เพื�อรับทราบและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

—
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