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เราคาดหวังอะไรจากคู่ค้าของเรา ?
ลีเรคโกมุ่งมั�นสร้างคุณค่าต่อผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ไม่วา่ กับพนั กงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, สังคม
และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ตามค่านิ ยมขององกรณ์ เรา: Passion, Agility,
Respect และ Excellence
จากการที�ลีเรคโกลงนามกับ UN Global Compact ตัง� แต่ปี 2004
ลีเรคโกยืนยันท�ีจะสนั บสนุ นสิทธิมยุษยชน และ
มุ่งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมซ�ึงสอดคล้องกับหลักการ
ข้อตกลงของสหประชาชาติ (Global Compact),
การประชุมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO (International
labour Organisation) Convention,
การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยเรอ�ื งสิทธิของเด็ก (UN Convention on
the Rights of the Child) และ
แนวทางองค์การเพ�ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
เรือ� งการดําเนิ นธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines for
Multinational Enterprises)
โดยหลักการเหล่านี�ดําเนินคู่ กับบริษัทลีเรคโกมายาวนาน
จนเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
สะท้อนให้ เห็นได้จากจรรยาบรรณของบริษัท
ที�แสดงให้ เห็นว่าลีเรคโกคือใคร ลีเรคโกดําเนินธุรกิจรูปแบบใด
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
—
ลีเรคโกมุ่งมั�นปฏิบัตติ ามกฎหมายไม่วา่ เราจะดําเนินธุรกิจที� ใด
เรามุ่งหวังต่อคูค่ า้ ของเราจะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะเรือ� งกฎหมายการจ้างงาน,
กฎหมายเกี�ยวกับสิทธิมนุษยชน,
กฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม และ กฎหมายเกี�ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ลีเรคโกจะปฏิเสธการดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าที�ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
สิทธิมนุษยชน
—
คูค่ า้ ทุกท่านจะต้องเคารพและสนั บสนุ นการปกป้ องสิทธิมุนษยชนจากรูปแบบดังต่อไปนี�:
การใช้กําลังหรือบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
การใช้แรงงานเด็ก
การเลือกปฏิบัติ ในการจ้างงาน
แนวทางปฏิบัติ ในการจัดจ้างงาน
—
ลีเรคโกคาดหวังต่อคูค่ า้ ทุกท่านมุ่งมั�นในการปฏิบัตติ ามมาตราฐานในการจัดจ้างแรงงาน,
ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และ การจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิ าน
เราคาดหวังให้คู่ค้าต้องปฏิบัติ
—
ปฏิบัตติ ามกฎหมายการจ้างงานซึ�งจะต้องรวมไปถึง ชั�วโมงการทํางานประจําวันสูงสุด,
อัตตราการจ่ายค่าจ้าง, อายุขั�นตํา� ในการทํางาน, ความเป็ นส่วนตัว และ
สภาพแวดล้อมการทํางานที�เหมาะสม
ปฏิบัตติ ามมาตราฐานความปลอดภัย ซึ�งรวมถึงข้อกําหนดจากทางภาครัฐ, วิธีการทํางาน
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของสิ�งอํานวยความสะดวก และ ข้อตกลงตามสัญญาจ้างงาน
จะต้องระบุ และ ตอบสนองแก้ ไขผลต่อสุขภาพของสาธารณะชน
หากเกิดมาจากกระบวนการปฏิบัตงิ าน, การใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ และ การบริการ
ให้การรักษาพนั กงานที�บาดเจ็บด้วยความเคารพ
รวมทั�งเตรียมอุปกรณ์ ปฐมพบาบาลเพื�อใช้กรณี บาดเจ็บ และ ป่ วย
เคารพสิทธิของพนั กงานในการ จัดตั�ง, เข้าร่วม หรือ ออกจากสหภาพแรงงาน เพื�อสามารถเจรจา ต่อรอง ผู้วา่ จ้าง
ตามหลักของการประชุมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การพัฒนาอย่างยั�งยืน
—

ที�ลีเรคโก, เป็ นหน้ าที�พนั กงานทุกคนที�จะมีมุมมองเชิงการพัฒนาอย่างยั�งยืนในการปฏิบัตงิ านประจําวันทุกงาน
ซึ�งเรามุ่งที�จําทําธุรกิจกับคูค่ า้ ผู้ที�มีแนวทางเดียวกันและสามารถปฏิบัตเิ ชิงการพัฒนาอย่างยั�งยืน
ซึ�งอย่างน้ อยที�สุดคูค่ า้ จะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมาย, ข้อปฏิบัตดิ า้ นสิ�งแวดล้อม หรือ
ข้อกําหนดต่างๆที�ประเทศที�ท่านดําเนินธุรกิจกําหนดขึ�น

การจ่ายเงินที� ไม่เหมาะสม

การรักษาความลับ
—

ลีเรคโกมุ่งมั�น และ รับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลที�อ่อนไหวที�เกี�ยวข้องกับหุ้นส่วนของบริษัท
ดังนั �นคูค่ า้ ของเรามีหน้ าที�ที�จะต้องปกป้ องข้อมูลอันเป็ นสําคัญที�เกี�ยวข้องกับบริษัทลีเรคโกจากกิจกรร
มของบริษัทคูค่ า้
คูค่ า้ จะต้องไม่ทําการเปิ ดเผยข้อมูลใดต่อบุคคลอื�น
หากไม่ ได้รบั การอนุ ญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากลีเรคโก
ตัวอย่างข้อมูลอันเป็ นความลับ ทีส� ําคัญ มีดงั ต่อไปนี �

ความสัมพันธ์ระหว่างลีเรคโกกับคูค่ า้ จะต้องยืนอยู่บน ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความมีประสิทธิภาพ และ
ความโปร่งใส ซึ�งคูค่ า้ จะต้องไม่เสนอการติดสินบนทุกรูปแบบ, ให้ส่วย หรือ การจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง
ต่อพนั กงาน, ผู้จัดการแผนก, ผู้อํานวยการแผนกของบริษัทลีเรคโก
รวมทั�งบุคคลที�สามที�มีส่วนได้ส่วนเสียกับลีเรคโก เพื�อต้องการการได้รบั ผลประโยชน์ ทางธุรกิจ หรือ
การได้ข้อได้เปรียบอย่างไม่ถูกต้อง

ราคาของสินค้า
ค่าใช้จ่าย ต้นทุน
รายชื�อลูกค้า
ราคาที�ลูกค้าซือ�
รายชื�อพนั กงาน
ข้อมูลสําคัญของลีเรคโก และ ระบบการทํางานของบริษัท
ระบบการจัดการข้อมูลของบริษัท, รูปแบบแผนผังองกรณ์ หรือ แผนการปรับองกรณ์

การให้ของขวัญ และ ส�งิ บันเทิง

ความเป็ นส่วนตัว

ลีเรคโกจะไม่อนุ ญาตให้พนั กงาน, ผู้จัดการ และ ผู้อํานวยการของบริษัทรับของขวัญ (ยกเว้นมูลค่าน้ อย) หรือ
แม้แต่การรับเชิญไปงานกีฬา งานวัฒนธรรมจากคูค่ า้ ทั�งหมดเพื�อเป็
นการสร้างความโปร่งใสทางธุรกิจและความน่ าเชื�อถือจากหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยที�ทั�งพนั กงานเอง และ
สมาชิกในครอบครัวของพนั กงานจะต้องปฏิบัตติ ามกฎข้อนี �
� ้ อย” หมายถึง สิ�งของทีม� ีมูลค่าตัวมันทีต� �าํ จนไม่มีอิทธิพล หรือ
หมายเหตุ : “มูลค่าทีน
ไม่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้รบั ดังเช่น หมวกที�มีสัญลักษณ์ ตา่ งๆ

เมื�อไหร่ก็ตามที�คคู่ า้ ของเราจัดการข้อมูลที�เกี�ยวประสิทธิภาพในการบริการ
จะต้องจัดการข้อมูลประเภทนี �เป็ นความลับ
ต้องถูกป้ องกันจากจากการเปิ ดเผยโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต และมีระบบป้ องกันที�ปลอดภัย
เมื�อไหร่ก็ตามที�มีประเด็น �ญหาเกี�ยวข้องกับระบบการป้ องกันข้อมูลที�ปลอดภัยจะต้องแจ้งที�
raiseyourconcern@lyreco.com ในทันที

—

—
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—

หมายเหตุ: “ข้อมูลที�เป็ นความลับ” หมายถึง ข้อมูลทุกอย่าง ทุกประเภทที� ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

อะไรคือส�งิ ที�ลีเรคโกมุ่งมั�นต่อคู่ค้า ?
ความสัมพันธ์ระหว่างลีเรคโกกับคู่ค้าต้องอยู่บนการถูกกฎหมาย,
ประสิทธิภาพการทํางาน และ ความโปร่งใสในการทําธุรกิจ
—
ลีเรคโกจะมุ่งสร้างผลประโยชน์ ซึ�งกันและกันกับคู่ค้า

การแจ้งข้อกังวลของท่าน
โดยเรามีแนวทางปฏิบัตท
ิ �เี ป็ นมาตราฐานดังต่อไปนี �:
ข้อมูลที� ได้จากคูค่ า้ จะถูกลับษาเป็ นความลับ ไม่มีกรณี
ใดที�จะส่งข้อมูลออกไปสู่คแู่ ข่งทางการค้าเด็ดขาด
เราจะไม่มีการจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง หรือ จัดหาให้ของขวัญต่อพนั กงานของคูค่ า้ เพื�อให้
ได้มาซึ�งการได้รบั ผมประโยชน์ ทางธุรกิจ หรือ เพื�อการดํารงสภาพธุรกิจ หรือ
แม้แต่เพื�อการได้เปรียบอื�นๆ
เราจะไม่สร้างความเท็จ หรือ สร้างความเข้าใจผิดให้บุคคลอื�น เกี�ยวกับคูค่ า้ หรือ
สินค้าและการบริการของคุค่ า้
ลีเรคโกสนั บสนุ นการประกวดราคาในการคัดเลือกคูค่ า้ เพื�อความโปร่งใสมากที�สุดในการคัดเ
ลือกคูค่ า้ โดยคูค่ า้ จะถูกประเมินคุณภาพของสินค้า, ประสิทธิภาพการบริการ และ ราคา
รวมทัง� คูค่ า้ �จจุบันจะได้รบั การคัดเลือกอย่างโปร่งใสจากลีเรคโก
ลีเรคโกยืนยันการคัดเลือกอย่างซื�อสัตย์
โปร่งใสต่อการแจ้งสาเหตุตอ่ คูค่ า้ หากคูค่ า้ ไม่ ได้รบั การเลือก
โดยไม่มีสถานการณ์ ใดที�คคู่ า้ ถูกคัดเลือกจะความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
ได้รบั เลือกพิเศษจากความเป็ นเพื�อน
ลีเรคโกจะทําตามข้อกําหนดตามสัญญา และ จ่ายตรงตามที�ตกลงไว้
(ตามสิทธิภาพการทํางานของคูค่ า้ ตรงตามที�กําหนดไว้ ในสัญญา)
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—
คู่ค้าควรจะแจ้งต่อพนักงานลีเรคโก, ผู้จัดการ หรือ
ผู้อํานวยการของบริษัทลีเรคโกทันที หากพบเจอใครไม่ทําตามข้อกําหนด หรือ
พบเจอพฤติกรรมที�ผิดจรรยาบรรณ หากพนั กงานไม่สะดวกแจ้งผู้คนด้านต้น
คู่ค้าสามารถแจ้งผ่านช่องทาง raiseyourconcern@lyreco.com

การทํางานกับลีเรคโก

—
ในกระบวนการร้องขอการทําธุรกิจร่วมกัน คู่ค้า และ
ทีมผู้เจรจาในการทําธุรกิจ จะได้รับจรรยาบรรคู่ค้า
เพื�อรับทราบและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
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