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ความเป็นเลิศความคล่องแคล่ว

ความเคารพความมี ใจรกั

OUR 
VALUES

คําม�ันสญัญา
ของเรา 
—
นับตั �งแตก่ารก่อตั �งในปี พ.ศ. 2469ลีเรคโกไดร้บัแรงผลักดนัจากคา่นิยมของ 
ความเป็ นเลิศ ความเคารพ ความมี ใจรกั และความคล่องแคล่ว 
เราภูมิ ใจในคา่นิยมเหล่านี� พนักงานทุกคนไดแ้บ่ง�นและส่งเสรมิ ซ� ึงเป็ นการ 
สรา้งจุดแข็งหลักของเรา และทําให้พวกเราเป็ นพันธมิตรที�เชื�อถือได้ 
สําหรับเราแล้ วนั�นการเคารพคุณค่ าเหล่ านี�ถือเป ็นหนึ�งในภาระผูกพันและหนา้ที�

หลักจรรยาบรรณฉบับใหม่ นี�ยังคงยืนยันความมุ่งมั�นของเรา มันเน้นยํ�าถึง 
ทัศนคตทิี �เราตอ้งนํามาปรบัใช้ ในสภาพแวดล้อมของการทํางาน กิจกรรมทางธุรกิจ 
และความสัมพันธ์ระหวา่งเพื�อนรว่มงาน ลูกคา้ และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา 
หลักจรยิธรรมนี�จะขจัดข้อสงสัยใด ๆ ที�อาจยังคงมีอยู่ ในสถานการณ์ ไม่ปกตทิี�เกิดขึ �น 
และตอ่อายุความมุ่งมั�นในการตอ่สู้กับการละเมิดหลักจรยิธรรมของเรา

ดงันั�นผมอยากจะขอให้คณุอ่านมันอย่างละเอียด และขอให้แน่ ใจวา่คณุจะปฏิบัตติาม 
เพื�อให้ทุกวนัเป็ น “วนัทํางานที�ยอดเยี�ยม” สําหรบัทุกคน

Grégory LIENARD • CEO
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เอกสารอ้างอิง

P MNG 089 - Disciplinary sanctions

วตัถุประสงค์
ของจรรยาบรรณ

คืออะไร? 
—

หลักจรรยาบรรณวัตถุประสงคเพื�อชี�ใหเห็นหลักการ 
ของความซื�อสัตย ความเป ็นกลาง ความยุติธรรม

ความเสมอภาค และการปฏิบัติตามที� Lyreco คาดหวัง 

หลักจรรยาบรรณนี�ได้รับการแปลเป ็นทุกภาษาที�ใชใน 
หน่วยงานของ Lyreco หากมีข้อสงสัยหรือความแตกต่าง 

ในการตีความ ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป ็นหลัก

หลักจรรยาบรรณนี�
ใช้กับใคร?

หลักจรรยาบรรณนี�จะใช้ กับพนักงานทุกคนใน Lyreco 
ทุกสาขาทั�วโลก นอกจากนี�พวกเรายังคาดหวังการปฏิบัติ 

ตามกฎระเบียบและความซื�อสัตย์ที�เหมือนกันจาก 
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา 

ด้วยเหตุนี�หลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ของเราจึงมี
อยู่บนเว็บไซต์ ของบริษัท Lyreco

จะเกิดอะไรขึ�น
หากไม่ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณ?

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที�อย่างเป ็นมืออาชีพของพนักงาน
แต่ละคนอาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจที�ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ

และความเสียหายต่อชื�อเสียงของบริษัท Lyreco และชื�อเสียงของตน

เราทุกคนจึงต้องคุ้นเคยกับหลักจรรยาบรรณ และปฏิบัติตาม หลักการ 
มีการจัดการฝกึอบรมโดยเฉพาะเพื�อเสริมสร้างความเข้าใจ

การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอาจจะทําให้
เกิดผลกระทบร้ายแรงทั�งต่อบริษัท และต่อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

ซึ�งขึ�นอยู่กับลักษณะการละเมิดของพนักงาน อาจจะมีการลงโทษ
ทางวินัยตามกฎหมายท้องถิ�น และตามนโยบายภายในของ Lyreco 

การเพิกเฉย/ไม่รู้จรรยาบรรณของบริษัทจะถือเป็นข้อแก้ตวั
ไม่วา่กรณีใดก็ตาม

เพื �อความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี�ยวกับกฎการปฏิบัติ 
แตล่ะหัวข้อที�ครอบคลุมโดยหลักจรรยาบรรณจะ
ประกอบไปดว้ย:
— 

หลักการสําคัญ

พฤติกรรมที�จะนํามาใช้
และพฤติกรรมที�ต้องหลีกเลี�ยง

ตัวอยางบางสวนซึ�ง
จะมาในรูปแบบการตอบคําถาม

เอกสารที�เกี �ยวของ

บุคคลอ้างอิง 

นี�คอืแนวทางการดาํเนินชีวติ ซึ�งมีจุดประสงคเ์พื�อ 
พัฒนาและปรบัตวัอย่างตอ่เนื �องให้เข้ากับกิจกรรม
ทางธุรกิจของเรา ดงันั �นจะใช้หลักจรรยาบรรณ 
และเอกสารอ้างอิงฉบับปรบัปรงุล่าสุดเท่านั�น

มันมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
และการตัดสนิใจของแต่ละบุคคลและสว่นรวม

ตามหลักการเหล่านี�:

กับพนักงานและ 
พันธมิตรทางธุรกิจ 

ของเรา ทุกคน

ทุกเวลาในกิจกรรม
ทางธุรกิจ

ของเราทั �งหมด 

ทุกที �ที�เรา
ปกิบัตงิาน 

เจอสถานการณ์ที� ไม่ครอบคลุมโดยหลัก
จรรยาบรรณ

มันเป็นไปไม่ไดเ้ลยที�จะคาดการณ์ถึงสถานการณ์
ทั �งหมดที�เราจะเผชิญ ดงันั�นเราขอแนะนําให้คณุใช้
วจิารณญาณที�ด ีและในกรณีที �มีข้อสงสัย 
ให้ขอคาํแนะนําก่อนจะลงมือทํา

กฎหมายหรอืข้อบังคับท้องถิ�นมีข้อจํากัดมากกวา่
หรอืน้อยกวา่หลักจรรยาบรรณ

ข้อกําหนดที �เข้มงวดและมีผลบังคบัใช้มากที �สุดจะมี
ความสําคญัเหนือกวา่ในทุกกรณี

มีหลักจรรยาบรรณแบบ Interactive พรอ้มสําหรบั 
การให้คาํปรกึษาและดาวน์โหลดผ่าน Workplace, 
Toolbox (หน้า Library) และเวบ็ไซตข์องบรษัิท

สามารถเข้าถึงเอกสารอ้างอิงทั �งหมดได้ ใน 
Toolbox • QSS Library

แล้วถ้า หาได้จากที� ไหน 

7Code of Ethics • 



ติดต่อ:

ผู้จัดการของคณุ

ผู้จัดการส่วนปฏิบัตกิาร

• Marketing, Sales, QSS, Logistics, IT, Legal,
Communication, etc.

บุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณ
ระดบัประเทศ 
• ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและแผนกทรพัยากรบุคคล

ระดบับรษัิท ลีเรคโกกรุป๊
• Group Compliance Officer

พูดออกมา!วเิคราะห์

เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 85 - Alert process and aler t 
managemen t

เครื�องมือช่วย
คุณแจ้งเหตุ:

 “RAISE YOUR 
CONCERN” 

—
จุดประสงค์รว่มกันของเราคือการป้องกันและตรวจลักษะการ

ละเมิดทางงจรรยาบรรณ เพื�อที�จะให้ Lyreco 
ได้ ใช้มาตรการที�เหมาะสมและแก้ ไขสถานการณ์ 

เราขอแนะนําให้คุณพูดคุย ขอคําแนะนํา ตั �งคําถาม 
แบ่ง�นข้อกังวลของคุณ และระบุการละเมิดหลัก

จรรยาบรรณที�เกิดขึ�นจรงิหรอืมีสทิธิ�ที�จะเกิดขึ�น

—

การตั�งคําถามและพูดถึงเกี�ยวกับ
ความกังวลของคุณ จะช่วยให้  Lyreco 

ปกป้ องวัฒธรรมแห่งความโปรง่ใสเอาไว้

เรื�องนี�สอดคล้อง
กับค่านิยมของเรา

หรอืไม่?

เรื�องนี�สามารถทําลาย
ชื�อเสยีงของ Lyreco 

ได้หรอืไม่?

เรื�องนี�เป็นลักษณะ
การละเมิดหลัก

จรรยาบรรณหรอืไม่
?

เรื�องนี�ดูเป็นเรื�องที�ผิด
จรรยาบรรณหรอืไม่?

มันตอ้งใช้ความกล้าหาญในการถามหรอืการแสดง
ความคดิเห็นของคณุออกมา คณุจะมั�นใจไดว้า่ 
Lyreco จะจัดการกับทุก�ญหาหรอืการแจ้งเตอืน 
ทั �งมันยังเป็นความลับและไม่มีความเสี�ยงใด ๆ 
ของการตอบโต้

Lyreco จะไม่ยอมให้มีการตอบโต ้
หรอืการพาดพิงในรปูแบบใดๆตอ่บุคคลใดก็ตาม 
ที�รายงานอย่างตรงไปตรงมาและโดยสุจรติ

การรกัษาความลับ
และการไม่มี
การตอบโต้
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บุคคลอ้างอิงของคุณ

 ผู้จัดการของคณุ

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 

ความรบัผิดชอบ
สว่นบุคคล

ไม่วา่จะอยู่ ในสถานการณ์ใด ๆ 
พนักงานตอ้งปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

ซึ�งรวมไปถึงนโยบายและกฎภายในของบรษัิท Lyreco 
จะไม่ยอมให้มีการปฏิบัตทิี�ขัดตอ่กัน 

การไม่รูจ้ะถือเป็นข้อแก้ตวั

ความเสี�ยงโดยรวม
ในกรณีของการละเมิดหลักจรรยาบรรณ 

พนักงานที�เกี�ยวข้องและบรษัิทเองจะตอ้ง
รบัผิดชอบในความผิด

รบัทราบกฎระเบียบที�เกี �ยวข้อง
กับหน้าที�และหน่วยงานกิจกรรมของคณุ

ในกรณีที�มีข้อสงสัยเกี�ยวข้องกับกฎระเบียบที�บังคบั
ใช้ ให้ขอคาํแนะนําก่อนการดาํเนินการ

รายงานการกระทําที�ฝ่าฝืนของพนักงานหรอื
พันธมิตรทางธุรกิจ

มีส่วนรว่มในการกระทําที�ผิดกฎหมาย 
หรอืไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที�กําหนด

ปกปิดหรอืเพิกเฉยตอ่การกระทําที�ผิดกฎหมาย
หรอืไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที�กําหนด

ตดัสินใจกระทําการโดยเพิกเฉยตอ่
กฎระเบียบที�บังคบัใช้

ต้องทํา

ลูกค้าขอให้ฉัน/ผมยอมรบัสญัญาที�ฉัน/ผมเห็นวา่ขั
ดต่อมาตรฐานของเรา ฉัน/ผมควรทํายังไงดี?
คณุมีหน้าที�ตอ้งตดิตอ่บุคคลอ้างอิงทางกฎหมายของ 
บรษัิทเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของข้อ
ดงักล่าวก่อนจะยอมรบั

ฉัน/ผมคิดวา่การกระทําไม่เป็นไปต่อกฎและ 
ระเบียบ ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
ก่อนอื�นคณุควรตรวจสอบและชี �แจงถึงข้อเท็จจรงิ 
สถานการณ์ และเหตผุลของการกระทํานั�นเสียก่อน 
หากคณุสรปุไดว้า่มันมีความเสี�ยงของลักษณะการละเ
มิด คณุควรแจ้งให้บุคคลอ้างอิงคนใดคนนึงของคณุ 
ทราบโดยทันที

กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ�นบางข้อในประเทศที�
ฉัน/ผมทํางานอยู่นั�นแตกต่างไปจากกฎระเบียบ 
บางประการในหลักจรรยาบรรณ ฉัน/ผมควร 
ทําตามอันไหน?
ในกรณีที�เกิดความขัดแย้งระหวา่งกฎระเบียบท้องถิ�น
และหลักจรรยาบรรณในเล่มนี� คณุควรใช้กฎระเบียบ 
ที�เข้มงวดที�สุดเสมอ หากมีคาํถาม/ข้อสงสัย 
ให้ข้อคาํแนะนําจากหนึ�งในบุคคลอ้างอิงของคณุ

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และมาตรฐาน

แล้วถ้า

ห้ามทํา

หลักการของเรา

11Code of Ethics • 



พนักงาน
ของเรา

 — 
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OUR
PEOPLE

การพัฒนาจิตวญิญาณ
รว่มกัน

การสรา้งแรงจูงใจและช่วยให้เพื�อนรว่มงานเตบิ
โตในการกาวตัถุประสงคร์ว่มกันนั�นเป็นภารกิจ

หลักของผู้จัดการ

การสง่เสรมิวฒันธรรม 
ทางจรรยาบรรณ

ภารกิจของผู้จัดการทุกคนนั�นคอืการสรา้งและ
การรกัษาวฒันธรรมของความซื�อสัตย์และ 

จรรยาบรรณในทีมเอาไว้

ดแูลให้มั �นใจวา่มีการแบ่ง�นและการปฏิบัตติาม
หลักจรรยาบรรณ

พัฒนาสภาพแวดล้อมที�พนักงานทุกคนไวว้างใจ
ที�จะถามคาํถามหรอืพูดถึงความกังวล 
ของตนเองได้

จัดการประเด็นความซื�อสัตย์และจรรยาบรรณที�เกิดขึ �น

เพิกเฉยตอ่�ญหา/ความกังวลที�เกิดขึ �นกับพนักงาน

หลีกเลี�ยงหรอืปฏิเสธที�จะสนับสนุนพนักงานที �
ตอ้งการคาํแนะนําหารอืความช่วยเหลือ

ให้ความสําคญักับความสนใจของบุคคลเป็นอันดบัแรก

ความเป็นผู้นํา

ฉัน/ผมไม่รูว้า่พนักงานในทีมได้นําวฒันธรรม 
ความซื�อสตัย์ ไปใช้อย่างถูกต้องหรอืไม่ 
ฉัน/ผมจะแน่ใจได้อย่างไร?
เราขอแนะนําให้คณุระบุและตรวจสอบความเสี�ยงที�อ
าจเกิดขึ �นจากการละเมิดหลักจรรยาบรรณในทีมของ
คณุอยู่อย่างสมํ�าเสมอ ส่งเสรมิในการพูดคยุกัน 
เพื�อที �จะไดม้ั�นใจวา่ทุกคนในทีมนั�นรูห้ลักจรรยาบรร
ณและเข้าใจมันผ่านการส่งเสรมิและการประเมิน 
พนักงานทุกคนควรเข้ารบัการอบรวมส่วนบุคคล

ฉัน/ผมเป็นผู้จัดการและพนักงานในทีม 
ถูกรายงาน�ญหาด้านจรรยาบรรณ 
ฉัน/ผมควรทําอย่างไรดี?
เหนือกวา่สิ�งอื�นใด มันมีความจําเป็นที�จะตอ้งเคารพ 
การรกัษาความลับที�เกี�ยวข้องกับการแจ้งเตอืนที� 
เกิดขึ �น และตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส การรวบรวม 
ข้อเท็จจรงิทั �งหมดจากพนักงาน และแบ่ง�น 
ข้อความกังวลนี�กับบุคคลอ้างอิงคนใดคนนึง

ฉัน/ผมมี�ญหาในการตัดสนิใจเกี�ยวกับข้อกังวลเชิ
งจรรยาบรรณที�พนักงานในทีมได้ยกขึ�นมา 
ฉัน/ผมควรมีการตอบสนองอย่างไร?
หากคณุพบสถานการณ์ที �ก่อให้เกิด�ญหาทางจรรยาบ
รรณที�เกิดขึ �นหรอือาจจะเกิดขึ �น 
อย่าตดัสินใจคนเดยีว หรอืตดัสินใจดว้ยความรบีรอ้น 
/เรง่ดว่น รวบรวมข้อเท็จจรงิ และรายงาน�ญหาตา่ง 
ๆ ผ่านเครื�องมือแจ้งเตอืนเฉพาะ

บุคคลอ้างอิงของคุณ

ผู้จัดการของคณุ

ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

บุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ“Raise your concern” 

แล้วถ้าต้องทํา

ห้ามทํา

หลักการของเรา
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สภาพแวดล้อมที�ดี 
และปลอดภัย

ป้องกันและตอ่สู้กับอุบัตเิหตแุละความเจ็บป่วยจาก
การทํางานคอืพันธสัญญาสําคญัสําหรบั Lyreco

ความเป็นอยู่ที�ดี ใน 
สถานที�ทํางาน

Lyreco มีจุดมุ่งหมายที�จะส่งเสรมิคณุภาพชีวติที�ดี
ในสถานที�ทํางาน เพื�อสรา้งความสมดลุระหวา่งชีวติ 

ในการทํางานและชีวติส่วนตวั ในขณะที�ยังคงส่งเสรมิ 
ทัศนคตเิชิงบวกและเชิงสนับสนุนกันระหวา่งเพื�อนรว่มงาน

ปฏิบัตติามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกวนั

รูว้า่ตอ้งทําอย่างไรในกรณีฉุกเฉินในที�ทํางานของคณุ 
และปฏิบัตติามคาํแนะนําในการอพยพทั �งหมด 
อย่างรวดเรว็

ป้องกันตวัเองและคนอื�น ๆ

รายงานสถานการณ์ตา่ง ๆ ที�อาจเกิดความเสียหาย 
ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างรวดเรว็ 
แม้จะเป็นเพียงเรื�องเล็กน้อยก็ตาม

ฉัน/ผมต้องสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล 
ในการทํางาน ฉัน/ผมสามารถมั�นใจได้หรอืไม่ 
วา่จะปลอดภัยในการทํางาน?
ในฐานะของนายจ้าง Lyreco ไดพ้ิจารณาแล้ววา่การ 
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนั�นเหมาะกับจุด
ประสงคเ์ฉพาะหรอืไม่ โดยการพิจารณาถึง 
สภาพแวดล้อมการทํางานและความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น 
ทั �งยังปฏิบัตติามนโยบายที�จําเป็นทั �งหมดของ 
Lyreco ก่อนที�จะสวมใส่/ใช้งาน คณุจําเป็นตอ้ง 
อ่านป้าย, คาํเตอืน, ข้อมูล, และคาํแนะนําใด ๆ 
ก็ตาม หากมีข้อสงสัยให้ขอคาํแนะนําจากบุคคลอ้างอิง

ฉัน/ผมกําลังเผชิญหน้ากับ�ญหาบางอย่างใน 
การทํางาน และคิดวา่สภาพแวดล้อม 
ในการทํางานนั�นมีผลกระทบเชิงลบต่อ 
ความเป็นอยู่ที�ดี ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
เราขอแนะนําให้คณุพูดคยุกับหนึ�งในบุคคลอ้างอิงของ
คณุอย่างรวดเรว็ เพื�อดาํเนินการตามมาตรการ 
แก้ ไขที �เหมาะสม ยิ�งคณุรอนานเท่าไหร ่
สถานการณ์น่าอึดอัดก็จะส่งผลกระทบเชิงลบตอ่ความ
รูสึ้กของความเป็นอยู่ ความเป็นมืออาชีพ 
และความสมดลุส่วนบุคคลของคณุมากเท่านั�น

ฉัน/ผมเป็นพนักงานขนสง่ที�คลังสนิค้าของ 
Lyreco สงัเกตเห็นวา่มีอุปกรณ์ทํางานไม่ถูกต้อง 
ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
อย่างแรกเลยให้หยุดใช้เครื �องมือ/อุปกรณ์นั�นโดย 
ทันที เพื�อหลีกเลี�ยงความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นตอ่ 
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื�น แบ่ง�นข้อมูลนี� 
กับผู้อื�นรอบตวัคณุ และรายงานสถานการณ์ให้กับ 
ผู้จัดการคลังสินคา้ทราบโดยทันที เช่นเดยีวกับหนึ�ง 
ในบุคคลอ้างอิงของคณุ เพื�อที�จะไดม้ีการใช้มาตรการ 
ที�เหมาะสมโดยเรว็ที�สุด

ทําให้ตนเองหรอืพนักงานคนอื �นตกอยู่ ในอันตราย

นิ�งเฉยและเงียบเมื�อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที�สําคญั
ตอ่สุขภาพและความปลอดภัยของเพื �อนรว่มงาน 
และตวัเอง

สรา้งบรรยากาศเชิงลบหรอืสรา้งความเสียหายตอ่ 
ความเป็นอยู่ที�ดีโดยรวม

สุขภาพ ความปลอดภัย 
และความเป็นอยู่ที�ดี

บุคคลอ้างอิงของคุณ

ผู้จัดการของคณุ

ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย QSS

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสตกิส์

บุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 

ต้องทํา แล้วถ้า

ห้ามทํา
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เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 88 - Discrimination and 
harassment

บุคคลอ้างอิงของคุณ 

ผู้จัดการของคณุ

ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 

ความเคารพคือหนึ�งใน
ค่านิยมหลัก 

การยอมรบัและความหลากหลายทางสังคมมีส่วนช่วย 
สรา้งเสรมิมวฒันธรรมองคก์รที�น่าอยู่ ให้กับเรา

ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
การตดัสินใจของ Lyreco เกี�ยวกับการรบัสมัคร 

การฝึกอบรม และการเลื�อนตาํแหน่งนั�นจะขึ �นอยู่กับ 
คณุสมบัต ิทักษะ และประสบการณ์ทางวชิาชีพเท่านั�น

— 

หมายความวา่อย่างไร?
การเลือกปฏิบัตหิมายถึงการปฎิบัตอิย่างไม่เท่าเทียมกั

นทั �งหมด โดยเลือกปฏิบัตจิากเพศ อายุ 
ความไม่สมประกอบ สัญชาต ิสีผิว ฐานะทางสังคม 

สถานการณ์ในครอบครวั รสนิยมทางเพศ 
ความเชื�อทางศาสนา วฒันธรรม 

ความคดิเห็นทางการเมือง หรอืลักษณะอื�น ๆ 

ปฏิบัตติอ่ผู้อื�นทั �งภายในและภายนอกดว้ยความเปิด
กวา้งและความเคารพในวฒันธรรมที�แตกตา่ง

คดัคา้นพฤตกิรรมที� ไม่เหมาะสม

เพื�อนรว่มงานผู้หญิงของฉัน/ผมมีความมุ่งมั�น 
และทําผลงานได้เป็นอย่างดี แต่ ในช่วงปีที�ผ่าน 
มา เพื�อนรว่มงานผู้ชายบางคนได้รบัการเลื�อน 
ตําแหน่ง และได้รบัค่าจ้างที�เพิ�มมากขึ�น 
ถึงแม้จะมีผลงานที�ลดลงก็ตาม ฉัน/ผมสงสยัวา่ 
เธอจะเป็นเหยื�อของการเลือกปฎิบัติเพียงเพราะว่
าเธอเป็นผู้หญิง ฉัน/ผมควรทําอย่างไรดี?
หากคณุสงสัยวา่ภายในทีมของคณุมีการเลือกปฏิบัต ิ
คณุคววรจะรายงานตอ่หนึ�งในบุคคลอ้างอิงของคณุ

แสดงความคดิเห็นหรอืความประพฤติ ในลักษณะที �
เลือกปฎิบัตแิละไม่เคารพในความแตกตา่ง

เลือกปฏิบัตกิับพนักงานบางคนเป็นพิเศษ

เพื�อนรว่มงานคนหนึ�งของฉัน/ผมมักจะเล่นมุก
ตลกเกี�ยวกับการเหยียดสผิีวและการเหยียดเพศ 
เพื�อนรว่มงานบางคนรูส้กึขุ่นเคืองและไม่สบาย 
ใจ แต่ไม่มี ใครกล้าที�จะบอกให้เขาหยุด 
ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
ถ้าคณุพบเห็นการเลือกปฏิบัต ิได้ โปรดกล้าหาญ 
ที�จะคดัคา้นพฤตกิรรมที� ไม่เหมาะสม 
คณุอาจจะรายงานเกี�ยวกับพฤตกิรรมเหล่านี�ตอ่ 
บุคคลอ้างอิงคนใดคนนึงของคณุ

ความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน
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ไม่มีการข่มขู่หรอื
การล่วงละเมิด

Lyreco 
นั�นมุ่งสรา้งและสนับสนุนนบรรยากาศในสถานที�ทํางาน 

ที�ปราศจากการข่มขู่และการล่วงละเมิดทุกรปูแบบ

ศกัดิ�ศรแีละ
ความเป็นมืออาชีพ

พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกคนของเราควร 
จะไดร้บัการปฏิบัตอิย่างมีเกียรตแิละเป็นมืออาชีพ

— 

หมายความว่าอย่างไร?
การข่มขู่และการเลือกปฏิบัตหิมายถึงการกระทําที� ไม่ 

พึงประสงคแ์ละทําซํ �า ๆ ตอ่บุคคลอื�น ไม่วา่จะเป็น 
ทางวาจา ทางภาพหรอืทางกาย การสรา้งสภาพ 
แวดล้อมการทํางานที�ข่มขู่ ไม่เป็นมิตร ก้าวรา้ว 

หรอืคกุคาม 

ตั �งใจ�งบุคคลใดก็ตามที�เอ่ยถึงความกังวลใจและ
�ญหาที�เกี �ยวข้องกับการข่มขู่และการลล่วงละเมิด

คดัคา้นพฤตกิรรมที� ไม่เหมาะสม

ผู้จัดการของฉัน/ผมมักจะสง่ข้อความทางเพศที� 
ไม่เหมาะสม ฉัน/ผมรูส้กึไม่สบายใจเป็นอย่างมาก 
ฉัน/ผมควรทําอย่างไรดี?
เราจะไม่ยอมให้เกิดพฤตกิรรมแบบนี�ขึ �นโดยไม่คาํนึง 
ถึงบรบิทและสถานการณ์ ไม่วา่จะระหวา่งการทํางาน 
หรอืนอกเวลาทํางานก็ตาม เราขอแนะนําให้คณุ 
ขอให้ผู้จัดการของคณุหยุดอย่างตรงไปตรงมา 
และเพื�อให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างรวดเรว็และมี 
ประสิทธิภาพ คณุสามารถแจ้งกับหนึ�งในบุคคลอ้างอิง 
ของคณุเพื�อไดร้บัความช่วยเหลือและตดัสินใจเกี�ยวกับ
การกระทําที�จะดาํเนินการตอ่ไป

ผู้จัดการของฉัน/ผมข่มขู่เป็นอย่างมาก ฉัน/ผมรู ้
วา่นี� คือ การกระตุ้นให้พวกเราผลิตผลงานที�มี 
คุณภาพออกมา แต่บางครั �งเขาก็ทําให้เสยีหน้า 
และทําลายความกําลังใจของทีม  ฉัน/ผมควร 
ทําอย่างไร?
หน้าที �ของผู้จัดการของคณุคอืการกระตุน้และทําให้ที
มมีแรงจูงใจในการผลิตผลงานที�มีคณุภาพ 
ดงันั�นเขาจึงมีสิทธิ� ในการประเมินผลงานของสมาชิก 
ในทีม แตอ่ย่างไรก็ตามผู้จัดการเองก็ควรที�จะปฏิบัต ิ
ตอ่สมาชิกในทีมของตวัเองอย่างให้เกียรตแิละ 
เหมาะสม ถ้าคณุคดิวา่คณุไดร้บัการปฏิบัตทิี� ไม่เป็น 
มืออาชีพ คณุควรจะลองพูดกับผู้จัดการของคณุ หรอื 
อาจจะปรกึษากับผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็ไดด้ว้ยเช่นกัน

มีส่วนรว่มในการคกุคามในทุกรปูแบบ ไม่วา่จะ 
คาํพูด ท่าทาง เครื�องหมาย หรอืการสัมผัส 
ทางกายที� ไม่เหมาะสม

แสดงภาพหรอืวตัถุที � ไม่เหมาะสม

การข่มขู่และ 
การล่วงละเมิด

เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 88 - Discrimination and 
harassment

บุคคลอ้างอิงของคุณ

ผู้จัดการของคณุ
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ห้ามทํา
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ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 



OUR
PEOPLE

สง่เสรมิให้มีการพูดคุยกัน
มีการอนุญาตให้พนักงานทุกคนแสดงออกถึงความ

คดิและรบัประกับไดว้า่การสนทนาทางสังคมที� 
สรา้งสรรคนั์�นเป็นสิ�งที�จําเป็นสําหรบั Lyreco

เป็นตัวแทนของเพื�อนรว่มงาน
พนักงานทุกคนมีสิทธิ�ที�จะจัดระเบียบ 

และมีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในสหภาพแรงงานหรอื
ตวัแทนของหน่วยงานพนักงาน

แบ่ง�นความกังวลใจของคณุ

รูว้า่ใครคอืตวัแทน 
และเป็นผู้รบัมอบอํานาจแทนพนักงาน

ฉัน/ผมมองเห็นการเปลี�ยนแปลงที�อาจมีผล 
กระทบต่อองค์กงของทีม ฉัน/ผมควรมีสว่นรว่ม 
ในการเป็นตัวแทนของหน่วยงานพนักงานหรอืไม่?
อันดบัแรกให้ขอคาํแนะนําจากหนึ�งในบุคคลอ้างอิงของ
คณุ ตามกฎระเบียบและข้อบังคบัท้องถิ�นใน�จจุบัน
มันอาจจะจําเป็นที�ตอ้งเกี�ยวข้องกับสหภาพแรงงานหรอื
ตวัแทนของหน่วยงานพนักงาน

ปฏิบัตติอ่สมาชิกสหภาพแรงงานและตวัแทน 
ของพนักงานอย่างแตกตา่งจาก 
พนักงานคนอื�น

มีอิทธิพลตอ่ทางเลือกอย่างเสรขีองพนักงานในการ
จัดตั �งหรอืเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน

หนึ�งในเพื�อนรว่มทีมของฉัน/ผมมีความประสงค์
ที�จะได้รบัเลือกเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 
ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
Lyreco เคารพในทุกสิทธิ�ของพนักงานในการเป็น 
สมาชิกของสหภาพแรงงาน ในฐานะผู้จัดการ 
คณุตอ้งไม่แทรกแซงในกระบวนการนี� หากพนักงาน 
ของคณุถูกรบัเลือก คณุควรจะตรวจสอบให้แน่ใจวา่ 
พนักงานคนนี�นั�นสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันขอ
งสหภาพแรงงานและประเมินผลกระทบที�จะเกิดขึ �น
ตอ่ภาระงานของทีม

รบั�งเพื�อนรว่มงาน
ของเรา
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หลักคุณธรรม
ทางธุรกิจ
ของเรา

— 
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ข้อห้ามที�เข้มงวด
ห้ามไม่ ให้มีการทุจรติหรอืใช้อํานาจโดยเด็ดขาด 

ไม่วา่จะในทางตรงหรอืทางอ้อม เชิงรกุหรอืเชิงรบั 
ในสาธารณะหรอืส่วนตวั

ปราศจากการผ่อนปรน
บรษัิทและพนักงานที�เกี�ยวข้องกับการกระทําใด ๆ 

ที�ละเมิด ซึ�งรวมไปถึงความตั �งใจหรอืความพยายาม 
ในการทุจรติหรอืใช้อํานาจใด ๆ ในการคา้ขาย 

จะตอ้งถูกลงโทษโดย Lyreco อย่างไม่มีการผ่อนปรน 

— 

หมายความวา่อย่างไร?  
การทุจรติคอืข้อเท็จจรงิของการให้สัญญา การชักชวน 
หรอืการรบัเงินหรอืสิ�งที�มีคา่ ไม่วา่จะโดยทางตรง หรอื 

ทางอ้อม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ ไดม้าซึ�งข้อไดเ้ปรยีบ 
ที� ไม่ยุตธิรรมหรอืมีอํานาจตอ่การตดัสินใจ 

ซึ�งไม่เกี�ยวข้องกับการกระทําที�เป็นสาระสําคญัเสมอไป

การใช้อํานาจหมายถึงการที�บุคคลไดร้บัคา่ 
ตอบแทนจากการมีอํานาจตอ่การตดัสินใจของ 

บุคคลที �สาม การทุจรติหรอืการใช้อํานาจตอ่ 
การคา้ขายอาจเป็นไปทั �งในเชิงรกุและเชิงรบั

ปฏิเสธการกระทําที�ทุจรติและการใช้อํานาจใด ๆ 
ซึ�งกระทําโดยพนักงานหรอืพันธมิตรทางธุรกิจ

ปฏิบัตติามการฝึกอบรมที�จัดขึ �นโดย Lyreco 
ในการตอ่สู้กับการทุจรติและใช้อํานาจ

ฉัน/ผมกําลังดําเนินการขอใบอนุญาตก่อสรา้งสาํหรบั 
การขยายคลังสนิค้าของเรา ฉัน/ผมทราบดีวา่คําขอ 
ดังกล่าวมีความซับซ้อน เนื�องจากจําเป็ นต้องได้รบั 
อนุญาตจํานวนจากหลายฝ่ ายและผลลัพธ์ก็ยังไม่ 
แน่นอน ฉัน/ผมได้รบัการติดต่อจากที�ปรกึษา 
ซึ�งเสนอตัวเพื�อช่วยฉัน/ผมโดยอ้างวา่เขาคุ้นเคยกับ 
เจ้าหน้าที�ของรฐัที�จะเป็ นผู้ตัดสนิใจเป็ นอย่างดี 
ฉัน/ผมควรยอมรบัข้อเสนอของเขาหรอืไม่?
คณุตอ้งระมัดระวงัและตรวจสอบชื�อเสียงและข้อมูล 
อ้างอิงของที�ปรกึษา มันอาจจะเป็ นการดทีี�จะขอความช่วย 
เหลือ จากภายนอกสําหรบักรณทีี�ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม 
คณุตอ้งมั�นใจวา่เราจ่ายคา่เงินสําหรบัความเชี�ยวชาญดา้น 
เทคนคิของเขาเท่านั�น และบรกิารของเขาไม่ไดก้่อให้เกิด 
การทุจรติหรอืมีใช้อํานาจไม่วา่จะในทางตรงหรอืทางอ้อม 
สถานการณเ์ช่นนี�ความจรงิที�วา่ที �ปรกึษาได ้ใช้ความ 
สัมพันธ์ส่วนตวัของเขากับผู้ที�มีอํานาจตดัสินใจนั�น         
เปน็ข้อบ่งชี�วา่คณุจะตอ้งระมัดระวงั

ในขณะที�ดําเนินการตอบกลับการประมูลราคาที�จัดขึ�น
โดยบรษัิทของลูกค้าที�มีศกัยภาพ ผู้ซื�อของบรษัิทนี� 
กําลังเรยีกรอ้งเงินใต้ โต๊ะสาํหรบัการเลือก Lyreco 
เป็ นซัพพลายเออร ์หรอืขอข้อตกลงราคาที�ดีเพื�อ เป็ 
นการตอบแทนในช่วงสุดสปัดาห์ที�หรหูรา 
ฉัน/ผมจะยอมรบัเพื�อที�จะชนะสญัญาได้หรอืไม่?
นี�คอืกรณกีารทุจรติอย่างแท้จรงิ! คณุไม่ควรยอมรบั 
หรอืรบัเงินใต ้โตะ๊ สินบน หรอืคา่ตอบแทนอื�น ๆ 
ไม่วา่จะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอืไม่วา่ในเวลาใด 
ก็ตามโดยไม่คาํนงึถึงจํานวนเงินและแหล่งที�มา 
ไม่วา่จะมาจากภาคเอกชนหรอืภาครฐั และไม่วา่จะอยู่ใน 
บรบิทใด โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเป็ นส่วนหนึ�งของการ 
จัดประมูลราคา ในสถานการณเ์ช่นนี�คณุจะตอ้งปฏิเสธ 
และรายงานให้บุคคลอ้างอิงคนใดคนหนึ�งทราบโดยทันที

ซัพพลายเออรร์ายหนึ�งของเราบอกกับฉนั/ผมวา่ 
เนื�องจากเขามีจํานวนของตัวอย่างสนิค้าที�มากเกินไป 
เขาสามารถสง่มันมายังที�อยู่สว่นตัวของฉนั/ผมได้ 
ฉัน/ผมรบัข้อเสนอของเขาได้หรอืไม่?  

มีส่วนรว่มในการทุจรติหรอืการใช้อํานาจ

ปกปิดหรอืเพิกเฉยตอ่สถานการณ์ที�มีการทุจรติ
หรอืใช้อํานาจ

คณุควรปฏิเสธอย่างชัดเจนที�จะรบัตวัอย่างสินคา้ที�จะจัด 
ส่งไปยังที�อยู่ส่วนตวัของคณุ ซึ�งนี�อาจถือไดว้า่เป็นการ 
พยายามที�จะมีการใช้อํานาจตอ่การตดัสินใจของคณุที� 
ไม่เหมาะสม ปรมิาณตวัอย่างสินคา้ที�ส่งมาโดย 
ซัพพลายเออรข์องเราจะตอ้งถูกจํากัดไวท้ี�ขั �นตํ�าอย่าง 
เข้มงวด ไม่วา่จะในกรณีใด ๆ ก็ตาม ตวัอย่างสินคา้จะตอ้ง 
ไม่ถูกนําไปใช้เพื�อวตัถุประสงคส่์วนตวัหรอืขายเพื�อกําไร 
ของคณุ คณุอาจแนะนําซัพพลายเออร์ ไดว้า่ ในกรณีที� 
มีตวัอย่างสินคา้ที �มีจํานวนมากเกิน เขาสามารถส่ง 
สินคา้เหล่านี�มายัง Lyreco โดนเขียนวา่จัดส่งถึงคณุ 
เพื�อสนับสนุนโครงการ “Lyreco for Education”

เพื�อนรว่มงานคนหนึ�งของฉัน/ผมบอกกับฉัน/ผมวา่ 
เขาได้รบับัตรกํานัลสาํหรบัวนัหยุดสุดสปัดาห์ที�หรหูรา
ซึ�งเขาได้รบัมาจากการเลือกซัพพลายเออร ์
นี� เป็นเรื�องปกติหรอืไม่?
ก่อนอื�นคณุควรแจ้งให้เพื�อนรว่มงานของคณุทราบวา่สิ�งที�เ
ขาทํานี�นั�นละเมิดหลักจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน 
บท "การรบัของขวญัและคาํเชิญ" เขาควรที�จะปฏิเสธ  
การรบับัตรกํานัลอย่างชัดเจนและส่งมันคนืให้กับ 
ซัพพลายเออร ์สิ�งนี�อาจถือไดว้า่เป็นความพยายามที�จะมี 
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจของเขาอย่างไม่เหมาะสม 
หากเขาไม่เห็นดว้ย คณุควรแจ้งให้บุคคลอ้างอิงคนใดคน 
หนึ�ง ให้ทราบถึงสถานการณ์ดงักล่าว

การทุจรติและ
อิทธิพลเรข่าย

เอกสารอ้างอิง
P MNG 0 81 - Corruption
P MNG 0 82 - Conflict of interest
PMNG 0 83 - Facilitation payment
P MNG 0 86 - Gifts and invitations
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ระมัดระวงัอย่างต่อเนื�อง 
พนักงานทุกคนตอ้งป้องกัน ตรวจจับ และตอ่สู้กับ 

การฉ้อโกงทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นภายในหรอืภายนอก

ความถูกต้องของ 
ข้อมูลทางการเงิน

พนักงานทุกคนมีหน้าที�ที�จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ชัด
วา่ข้อมูลทางการเงินที� ให้มานั�นถูกตอ้ง

— 

การฉ้อโกงหมายถึงการกระทําที�ผิดกฎหมายซึ�งมี 
ลักษณะเป็นการหลอกลวง การปกปิด หรอืการละเมิด 

ความไวว้างใจ (เ ช่น การประกาศทางการเงินที�เป็น 
เท็จหรอืทําให้เข้าใจผิด การยักยอกเงิน การขโมย 

ทรพัย์สินของบรษัิท การสําแดงเท็จตอ่บุคคลที�สาม 
การขโมยข้อมูลประจําตวัและการปลอมแปลงเอกสาร 

การโอนเงินผ่านธนาคารที�เป็นเท็จหรอืฉ้อโกง 
การโจมตทีางไซเบอร ์การฟอกเงิน การทุจรติตอ่หน้าที� 

การเรยีกเก็บเงินที�มากเกินไป ฯลฯ )

ตอบสนองตอ่คาํขอที�ผิดปกตซึิ�งอาจเป็นการ 
อําพรางการฉ้อโกง

ปฏิบัตติามขั �นของกระบวนการทางบัญชีภายใน
ของ Lyreco
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อมูลที � ใช้นั�นเชื�อถือได ้
และมีเอกสารประกอบ

ฉัน/ผมเป็นนักบัญชีและมี ใครบางคนแกล้งวา่ 
ตัวเองเป็นประธานของบรษัิทที�ฉัน/ผมไม่ได้มี 
ข้อมูลติดต่อ เขาได้ โทรมาเพื�อขอให้ฉัน/ผม 
โอนเงินให้อย่างเรง่ด่วนและผิดปกติ 
ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
นี�คอืสัญญาณของการฉ้อโกง อย่าตกใจหรอืโอนเงินใด ๆ  
จากความคดิไปเองของคณุ คุณมีหน้าที�ตอ้งตรวจสอบ 
แหล่งที�มาและรายงานคาํขอนี�ไปยังบุคคลอ้างอิงคนใดคนนึง 
ของคณุและผู้จัดการฝ่ายบัญชีทันที.

ฉัน/ผมทํางานในฝ่ายบัญชี และได้รบัอีเมลซึ�งดู 
เหมือนวา่จะเล็ดลอดออกมาจากหน่วยงาน 
สาธารณะขอให้เชื�อมต่อไปยังเวบ็ไซต์เพื�อ 
ดาวน์โหลดข้อมูลทางการเงินบางอย่างเพื�อ 
วตัถุประสงค์ทางสถิติ ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
หากนี�เป็นคาํขอที�ผิดปกต ิคุณควรรายงานกับ 
ผู้จัดการของคณุ และตรวจสอบวา่คาํขอนี�ถูกออกโดย 
หน่วยงานสาธารณะหรอืไม่ หรอือาจจะเป็นการ
พยายามในการส่งอีเมลหลอกหลวง

บิดเบือนหรอืจัดการกับข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที �อาจจะใช้เพื�อเป็น 
วตัถุประสงค์ ในการฉ้อโกงได้

การฉ้อโกง

ฉัน/ผมเป็นผู้จัดการโครงการและผู้ ให้บรกิารภาย
นอกกําลังออกใบแจ้งนี�สาํหรบัการให้บรกิารที�เกี�ยว
ข้องกับโครงการนี� เป็นจํานวนเงินที�เกินกับ 
งบประมาณที�กําหนดไว ้ฉัน/ผมควรจะแบ่ง 
กระจายค่าใช้จ่ายนี� ไปหลาย ๆ เดือนเพื�อปกปิดวา่ 
มีค่าใช้จ่ายสว่นเกินหรอืไม่?
แน่นอนวา่ไม่ การรายงานคา่ใช้จ่ายที� ไม่ถูกตอ้งนั�นถือ 
เป็นการบิดเบือนบัญชีของบรษัิท และเป็นสิ�งที� 
ตอ้งห้ามโดยเด็ดขาด

ยอดขายรายเดือนเดือนนี�ของฉันตํ�ากวา่วตัถุ 
ประสงค์ด้านประสทิธิภาพรายบุคคล ดังนั�น 
ฉัน/ผมจึงขอให้ลูกค้าทําการสั�งซื �อสนิค้ารวมแล้ว 
เป็นจํานวนมาก ซึ�งเขาจะสง่คืนภายในเดือนหน้า 
เพื�อรบัเครดิตคืนเต็มจํานวน สิ�งนั�นยอมรบั 
ได้หรอืไม่?
การจัดการประเภทนี�นั�นมีวตัถุประสงคเ์พื�อรบัโบนัส 
รายเดอืนซึ�งถือวา่ห้ามทําโดยเด็ดขาด และอาจจะ 
นําไปสู่บทลงโทษอย่างรา้ยแรงสําหรบัพนักงานที�เกี�ยว
ข้อง
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รกัษาความเป็นกลาง
Lyreco ไม่อนุญาตให้เกิดการนําผลประโยชน์ส่วนตวั 

นั�นมาขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบรษัิท

เปิดเผยความเสี�ยงใด ๆ 
ความเสี�ยงใด ๆ ที�ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์จะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยจาก 
พนักงานที�เกี�ยวข้อง

— 

หมายความวา่อย่างไร? 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืการขัดกันของผลประโยชน์ 
หมายถึงสถานการณ์ใด ๆ ที�พนักงานมีผลประโยชน์ 

ส่วนตวัที�มีแนวโน้มวา่จะมีอิทธิพลตอ่ความเป็นกลางของ
การตดัสินใจภายในหรอืภายนอก โ ดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
ในบรบิทของการเจรจา การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 

หรอืการสรรหาพนักงาน

ตั �งคาํถามกับตวัเองเกี�ยวกับความเสี�ยงของผล 
ประโยชน์ทับซ้อนหรอืการขัดกันของผลประโยชน์ 
ก่อนการกระทําหรอืการตดัสินใจใด ๆ

ในฐานะผู้จัดการ ตอ้งจัดการกับสถานการณ์ใด ๆ 
ที�เกี �ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการตดัสินใจซึ�งขึ �นอยู่กับสถานการณ์

ฉัน/ผมได้ลงทุนทางการเงินกับบรษัิทนึงท�ีเป็ นซัพ 
พลายเออรซึ์�งจะเข้ารว่มในการประมูลราคาที�จัด 
ขึ �นโดย Lyreco ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
คณุควรจะแจ้งผู้จัดการของคณุให้ทราบโดยทันท ี
และหลีกเหลี �ยงการมีส่วนรว่มในการคดัเลือก 
ซัพพลายเออร์ คุณควรตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุไม่มี 
อิทธิพลในการตดัสินใจสุดท้าย

ฉัน/ผมคือผู้จัดซื�อ เพื�อนสนิทของฉัน/ผมได้รบั 
การแต่งตั�งให้เป็ นผู้จัดการฝ่ ายขายในหน�ึ งใน 
ซัพพลายเออรข์องเรา ฉัน/ผมต้องเริ�มการเจรจา 
กับซัพพลายเออรเ์ชิงพาณิชน์ประจําปี กับเพ�ือน 
คนนี� ฉัน/ผมควรจะยอมเจรจากับเขาหรอืไม่?
คณุควรแจ้งผู้จัดการของคณุถึงเหตกุารณ์นี�โดยทันที 
ผู้จัดการของคณุจะวเิคราะห์สถานการณ์อย่าง 
รอบคอบและเป็ นความลับ และตดัสินใจวา่คณุจะ 
ไดร้บัอนุญาตในการเจรจาครั �งนี�หรอืไม่

เพื�อนถามวา่มีความเป็ นไปได้ท�ีจะมีการจ้างงาน 
ภายใน Lyreco หรือไม่  ฉัน/ผมควรบอกเขา 
ถึงตําแหนง่ที�รับสมัครอยูห่รือไม่ ?
Lyreco สนบัสนนุการแนะนาํผู้สมัครโดยพนกังาน 
สําหรับผู้สมัครที�สามารถเติบเต็มทักษะที�เราต้องการ 
เมื�อได้รับ CV แล้วคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมใน 
กระบวนการสรรหาไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามและตอ้ง 
แจ้งใหเพื�อนของคุณทราบถึงเร�ืองนี�

ปกปดิหรือเพิกเฉยต่อสถานการณ ์ใด ๆ 
ที�เกี �ยวข้องกับผลประโยชนท์ับซ้อน

เข้าสู่การเจรจาหรือการตัดสินใจที�เกี �ยวข้องกับ
เพื �อนหรือความสัมพันธใ์กล้ชิดโดยไม่ไดร้ับ    
ข ้อมูลหรือการอนญุาตล่วงหนา้

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 82 - Conflict of interest
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ในระหวา่งการแสดงสนิค้า บางครั �งฉัน/ผมจะมี 
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี�ยวกับแนวโน้ม 
ของตลาดทั�วไปกับคู่แข่งบางท่าน 
ฉัน/ผมควรระวงัอะไรบ้าง?
การพูดคยุเกี�ยวกับแนวโน้มตลาดในทั�วไปนั�นถือเป็นสิ�
งที�ยอมรบัได ้แตห่้ามเปิดเผยหรอืรวบรวมข้อมูลที� 
ละเอียดอ่อนที�อาจส่งผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ทาง 
การคา้ของ Lyreco หรอืคูแ่ข่งโดยเด็ดขาด 
หากคณุคดิวา่บทสนทนาอาจจะนําไปสู่การเปิดเผย 
ข้อมูลที �ละเอียดอ่อนโดยไม่ตั �งใจ ให้ออกจากการ 
สนทนาหรอืเปลี�ยนหัวข้อสนทนา

ระหวา่งการประมูลราคาซึ�งจัดขึ�นโดยผู้ที�มี โอกาส 
เป็นลูกค้า คู่แข่งเสนอให้ฉันขยายข้อเสนอ 
ของเขาเพื�อที� Lyreco จะสามารถชนะ 
การประมูล คู่แข่งขอให้ฉัน/ผมทําเช่นเดียวกับ 
สาํหรบัการประมูลของลูกค้ารายถัดไป เรื�องนี�นั�น 
รบัได้หรอืไม่?
รบัไม่ไดอ้ย่างแน่นอน การกระทําดงักล่าวนั�นถือวา่ขัด 
ตอ่กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขันและอาจทําให้ Lyreco 
และตวัคณุเองตอ้งถูกดาํเนินคดแีละโดนลงโทษอย่าง
รา้ยแรง คณุควรจะปฏิเสธข้อเสนอดงักล่าวและแจ้ง 
ให้บุคคลอ้างอิงทราบโดยทันที

ห้ามการกระทําที� 
ไม่เป็นธรรมทั�งหมด

การกระทําที� ไม่เป็นทําหรอืตอ่ตา้นการแข่งขันนั�นเป็น 
สิ�งที�จะไม่ไดร้บัการยอมรบัจาก Lyreco ในทุก ๆ ทาง 
ห้ามไม่ ให้มีการจํากัด บิดเบือน หรอืป้องกันการแข่งขัน 

โดยเสร ีรวมไปถึงการใช้ภัยคกุคาม

การรบัผิดชอบรว่มกัน
Lyreco กําหนดให้พันธมิตรทางธุรกิจ 
และพนักงานตอ้งปฏิบัติ ในเชิงพาณิชย์ 

ตามกฎระเบียบ

หลีกเลี�ยงการตดิตอ่กับคูแ่ข่ง

แบ่ง�นข้อมูลสาธารณะเกี�ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ตลาด หรอืคูแ่ข่งเท่านั�น

รกัษาความลับหรอืข้อมูลที�ละเอียดอ่อนของ Lyreco 
หรอืพันธมิตรทางธุรกิจ

แลกเปลี�ยนหรอืสรปุข้อตกลงที�ผิดกฎหมายใด ๆ 
กับคูแ่ข่งเกี�ยวข้องกับราคา ส่วนตา่ง ตน้ทุน 
และการจัดสรรทางการตลาด

ปกปิดหรอืเพิกเฉยตอ่การปฏิบัตทิี� ไม่เป็น 
ธรรมหรอืตอ่ตา้นการแข่งขันที�กระทําโดย 
เพื �อนรว่มงานหรอืพันธมิตรทางธุรกิจ

การแข่งขันที�เป็นธรรม

ฉัน/ผมมีความสมัพันธ์ที�เป็นมิตรกับบางคนที�ทําง
านในบรษัิทคู่แข่งของ Lyreco ฉัน/ผมควร 
ทําอย่างไรเมื�อมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับ
พวกเขา?

การพูดคยุกับคูแ่ข่งแม้วา่จะไม่เป็นทางการหรอืเป็น 
ครั �งคราวนั�นถือวา่เป็นความเสี�ยง ระมัดระวงัและ 
หลีกเลี �ยงการสนทนาหรอืกิจกรรมใด ๆ ที�อาจนําไป 
สู่การเปิดเผยหรอืรบัข้อมูลที�ละเอียดอ่อน
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ต้องห้าม
การจ่ายเงินเหล่านี� ถึงแม้จะเล็กน้อย 

แตก็่เป็นการกระทําที�ทุจรติและเป็นสิ�งที�ตอ้งห้าม 
ข้อยกเวน้ประการเดยีวนั�นหากเกี�ยวข้องกับการคกุคาม 

ทางสุขอนามัย ความปลอดภัย และเสรขีองพนักงานของเรา

— 

คา่อํานวยความสะดวกนั�นหมายถึงการจ่ายเงินจํานวน 
เล็กน้อย ไม่วา่จะทางตรงหรอืทางอ้อม ให้กับเจ้าหน้าที� 

ของรฐัสําหรบัพิธีการทางปกครองเพื�ออํานวย 
ความสะดวก หรอืเรง่การให้บรกิารหรอืใบอนุญาต

ปฏิเสธที�จะชําระเงินเพื �ออํานวยความสะดวกใด ๆ 
หรอือนุญาตให้บุคคลภายนอกดาํเนินการดงักล่าว 
ในนามของคณุ

ฉัน/ผมกําลังรอวซ่ีาสาํหรบัการเดินทางเพื�อธุรกิจ 
และเจ้าหน้าที�สถานกงศุลแจ้งกับฉัน/ผมวา่เขา 
สามารถเรง่ขั �นตอนการขอวซ่ีาแลกกับเงินจํานวน 
€50 ได้ ถ้าฉัน/ผมปฏิเสธ ฉัน/ผมมีความเสี�ยง 
ที�จะได้รบัวซ่ีาช้าเกินไปสาํหรบัการเดินทางเพื�อ 
ธุรกิจที�มีการกําหนดตารางงานไวแ้ล้ว 
ฉัน/ผมควรยอมรบัข้อเสนอนี�หรอืไม่?
คณุควรจะปฏิเสธการจ่ายเงินถึงแม้วา่คณุจะเสี�ยง 
ในการถูกบังคบัให้ยกเลิกการเดนิทางเพื �อธุรกิจ 
นอกจากนี�คณุควรรายงานการกระทํานี�ตอ่ 
บุคคลอ้างอิงคนใดคนนึงของคณุ

ลูกค้าเชิงรายนึงของฉัน/ผมกําลังรอสนิค้าที�ถูกปิด
กั�นจากการควบคุมทางศุลกากร ตัวแทนศุลกากร 
บอกกับฉัน/ผมวา่เขาสามารถเรง่กระบวนการนั�น 
ได้ โดยจ่ายเงิน €500 ให้กับการควบคุม 
ของศุลกากร ฉัน/ผมควรจะยอมรบัเพื�อรกัษา 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจที�ดีกับลูกค้ารายนี�หรอืไม่?
การจ่ายเงินเพื�อความสะดวกนั�นเป็นสิ�งตอ้งห้ามอย่าง 
เครง่ครดั ถึงแม้วา่จะดาํเนินการโดยบุคคลที�สาม 
ก็ตาม นอกจากนี�ควรรายงานเรื�องนี�ไปยังบุคคลอ้างอิง 
คนใดคนนึง

ระหวา่งการเดินทางไปต่างประเทศ ฉัน/ผมถูก 
หยุดจากการควบคุมชายแดน ถึงแม้วา่ฉัน/ผม 
จะมีการได้รบัอนุญาตและวซ่ีาแล้วก็ตาม 
เจ้าหน้าที�บอกวา่มีมุมมองที�ต่างกันไปเกี�ยวกับ 
สถานการณ์และการข่มขู่วา่จะรั �งฉัน/ผมเอาไว ้
ในข้อหาการละเมิดกฎหมายการเข้าเมือง 
ยกเวน้แต่วา่ฉันจะจ่ายเงินให้เขา €100 
คุณยอมให้ทําการกระทํานี�หรอืไม่?
เนื�องจากเสรภีาพของคณุมีการถูกคกุคาม 
คณุจึงไดร้บัการอนุญาตเป็นพิเศษในการจ่ายเงิน 
แตค่ณุตอ้งรายงานเหตกุารณ์นี�ให้กับบุคคลอ้างอิง 
คนใดคนนึงของคณุ

ทําให้ตวัเองตกอยู่ในอันตราย โดยปฏิเสธ 
ที�จะจ่ายเงินเพื�ออํานวยความสะดวก

ค่าอํานวยความสะดวก

เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 83 - Facilitation payment
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หมายความวา่อย่างไร? 

บุคคลอา้งอิงของคุณ

ผู้จัดการของคุณ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 



ข้อบังคับที�เข้มงวด
ของขวญัและคาํเชิญใด ๆ ไม่วา่จะเป็นการรบัหรอืการเสนอ 

ให้พนักงาน นั�นถูกห้ามอย่างเครง่ครดัโดย Lyreco

คําแนะนําการปฏิบัติ
พนักงานทุกคนจะตอ้งอ่านคูม่ือ “ของขวญั มื �ออาหาร 

และคาํเชิญ” เพื�อทําความคุน้เคยกับขอบเขตการใช้งาน 
และกระบวนการตรวจสอบ

ปฏิเสธการรบัของขวญัหรอืคาํเชิญที� ไม่ไดร้บั
อนุญาตอย่างสุภาพ

พิจารณาบรบิทรวมไปถึงนโยบายภายในของ 
Lyreco และของพันธมิตรทางธุรกิจ 
ก่อนที �จะเสนอของขวญัหรอืคาํเชิญใด ๆ
ในกรณีที�มีข้อสงสัย อ่านคูม่ือในการปฏิบัติ

ฉัน/ผมอยากจะเชิญผู้ที�มี โอกาสเป็ นลูกค้าจากภาครฐั 
มาเยี�ยมชมคลังสนิค้าของเราเพื�อแสดงถึง 
ความเชี�ยวชาญด้านเทคนิคและการขนสง่ เขาตอบรบั 
คําเชิญโดยมีเงื�อนไขวา่ Lyreco จะต้องเป็ นผู้รบั 
ผิดชอบค่าเดินทางและค่าที�พัก ฉัน/ผมสามารถ 
ยอมรบัได้หรอืไม่?
ความสัมพันธ์ ใด ๆ ก็ตามกับเจ้าหน้ารฐันั�นเป็ นเรื�อง 
ละเอียดอ่อนในเรื �องการตอ่ตา้นการทุจรติ เนื�องจาก 
กฎระเบียบที�อาจห้ามไม่ ให้พวกเขารบัของขวญัหรอืคาํเชิญ
ใด ๆ คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องจึงตอ้งสมเหตสุมผล 
ไดร้บัการอนุมัตลิ่วงหน้า และเกี�ยวข้องกับการ 
เยี�ยมชมอย่างเครง่ครดั โรงแรมหรหูรา มื �ออาหารราคาแพง 
และการเดนิทางนั�นไม่เกี�ยวข้องกับการเยี�ยมชม 
จึงเป็ นสิ�งที�ตอ้งห้ามโดยเด็ดขาด.

ฉัน/ผมได้รบัของขวญัจากซัพพลายเออรเ์นื�องจาก 
ฉัน/ผมสนิทคุ้นเคยกัน ฉัน/ผมคิดวา่การปฏิเสธ 
การรบัของขวญัดั�งกล่าวอาจจะเป็นการไม่เหมาะสม 
และทํารา้ยความสมัพันธ์ทางธุรกิจของเรา 
ฉัน/ผมสามารถรบัของขวญัได้หรอืไม่?
ของขวญัจากซัพพลายเออรนั์�นไม่เป็นที�ยอมรบั 
อย่างไรก็ตามการปฏิเสธอาจส่งผลกระทบตอ่ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที�อาจเป็น�ญหา และในบางกรณีที�อาจจะตอ้ง 
ไดร้บัการอนุมัตเิป็นพิเศษจากผู้จัดการ ดงันั�นคณุตอ้ง 
บรจิาคของขวญันั�นให้กับโครงการ “Lyreco for 
Education”

ฉัน/ผมและทีมได้รบัคําเชิญให้เข้ารว่มงานประชุมตลอด
ทั�งวนัที�จัดขึ�นโดยซัพพลายเออรเ์พื�อนําเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ การประชุมนี�จะจัดในโรงแรมหร ู
ตามด้วยอาหารคํ�า ซัพพลายเออรจ์ะเป็นผู้รบัผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายทั�งหมด ฉัน/ผมรบัข้อเสนอนี� ได้หรอืไม่?
คณุตอ้งขอการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนตามนโยบาย 
ภายในของ Lyreco ก่อในทุกกรณี การอนุมัตนัิ�น 
จะขึ �นอยู่กับบรบิทและสถานการณ์ รวมไปถึงเวลาที� ใช้ 
ในการประชุมระหวา่งการเดนิทางเพื�อธุรกิจนี� 
จะไม่มีการยอมรบัคาํเชิญหากถือวา่คาํเชิญนั�นมีเป้าหมายที�
จะมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจทางการคา้

ปกปิดของขวญัหรอืคาํเชิญที� ไดร้บั

รบัผิดชอบตอ่การทุจรติภายใตก้ารลงโทษที�รนุแรง 
จากการรบัของขวญัที �อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ของตวัเอง

ฉัน/ผมมีหน้าทีจัดการการประมูลราคากับ 
ซัพพลายเออร ์หนึ�งในซัพพลายเออร์ ได้เชิญ 
ฉัน/ผมไปยังงานแสดงสนิค้าหนึ�งซึ�งเขากําลังจะ 
เข้ารว่ม และเสนอวา่จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทั�งหมด 
รวมไปถึงการเดินทางและค่าที�พัก 
ฉัน/ผมควรรบัข้อเสนอหรอืไม่?
ไม่ คณุควรปฏิเสธในฐานะที�คณุมีหน้าที�ที�ตอ้งจัดการ 
การประมูลราคา สิ�งนี�ถือไดว้า่มีผลตอ่ความเป็น 
อิสระและมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของคณุ

ซัพพลายเออร์ ได้เชิญให้ฉันเข้ารว่มงานแข่งขันกีฬา 
ในฐานะ VIP กับลูกค้ารายนึงของฉัน เพื�อเป็นการ 
โปรโมตสนิค้ากับลูกค้ารายนี� ฉัน/ผมควร 
ตอบรบัคําเชิญหรอืไม่?
ไม่ คณุไม่สามารถรบัคาํเชิญดงักล่าวจาก 
ซัพพลายเออร์ ได ้แม้จะอยู่ตอ่หน้าลูกคา้ก็ตาม

ของขวญัและคําเชิญ

เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 86 - Gifts and invitations
“Gifts, meals and invitations” guideline
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บุคคลอา้งอิงของคุณ

ผู้จัดการของคุณ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 



มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ของลูกค้า

ความเป็นเลิศของลูกคา้เป็นหัวใจสําคญั
ของประสิทธิภาพของ Lyreco

พันธกิจของเรา
เป็นผู้รเิร ิ�มในการส่งมอบสิ�งที�สํานักงานตอ้งการอย่างยั�งยืน 

เพื�อให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นไปที �สิ�งที�สําคญัที�สุด

การเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์
ความสามารถของเราที�จะนําเสนอความเป็น 

เลิศของลูกคา้นั�นขึ �นอยู่กับความรว่มมือ 
ระยะยาวกับซัพพลายเออรข์องเรา

การรบัประกันเรื�อง 
ความซื�อสตัย์และความไวว้างใจ

การทําหน้าที�ดว้ยความซื�อสัตย์และความเคารพ 
นั�นเป็นสิ�งสําคญัตอ่ความสัมพันธ์ที�ยั�งยืนและ 

ความไวว้างใจกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ตั �งใจรบั�งพันธมิตรของเรา

แก้ ไขหรอืแจ้งให้ผู้เกี �ยวข้องทราบถึงความ 
กังวลของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เลือกซัพพลายเออรต์ามเกณฑ์วตัถุประสงค ์
ที�เท่าเทียมกัน

โปรดดเูงื �อนไขตามสัญญาที�เกี �ยวข้อง ในกรณีที�มี 
การเรยีกรอ้งจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ตกลงทําสัญญาในสินคา้หรอืบรกิารที� Lyreco 
ไม่สามารถจัดหาให้ ได้

เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยไม่มีข้อมูลเกี�ยว
กับพันธมิตรทางธุรกิจที�น่าสงสัยนั�นมาก่อน

เปิดเผยข้อมูลความลับโดย                
ไม่ไดร้บัอนุญาต

เพิกเฉยหรอืลดข้อรอ้งเรยีนใด ๆ 
จากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ความสมัพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

หนึ�งในลูกค้าที�มีศกัยภาพของฉัน/ผมจากภาครฐัได้ 
มีการติดต่อฉัน/ผมเพื�อแจ้งให้ทราบถึงความตั�งใจที�จะ
เพิกถอนซัพพลายเซอรที์�เขามีอยู่ ในด้านสนิค้า 
สาํนักงานเพื�อที�จะเลือก Lyreco อย่างไรก็ตาม 
เขาไม่ได้ต้องการให้มีการประมูลราคาแบบสาธารณะ 
และถามฉัน/ผมวา่ถ้าฉัน/ผมพรอ้มที�จะแบ่งข้อเสนอ 
เชิงพาณิชย์ออกเป็นล็อต ๆ เพื�อให้อยู่ภายใต้ 
เกณฑ์ของการประมูลราคาสาธารณะ ฉัน/ผมควร 
ทําอย่างไรดี?
กระบวนการจัดซื �อจัดจ้างสาธารณะใด ๆ ซึ�งรวมไปถึง 
การประมูลสาธารณะควรไดร้บัการควบคมุและอยู่ภายใต ้
เงื�อนไขที�กําหนดโดยกฎหมาย การยักย้ายหรอืการพยายาม 
หลีกเลี �ยงขั �นตอนการจัดซื �อจัดจ้างสาธารณะ อาจนําไปสู่ 
การลงโทษอย่างหนักสําหรบั Lyreco และเจ้าหน้าที�รฐั 
ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง ก่อนที�จะยอมรบั ข้อเสนอของลูกคา้ 
คณุตอ้งรายงานไปยังบุคคลอ้างอิงทางกฎหมายของคณุ 
เพื�อ ตรวจสอบความเป็นไปไดท้างกฎหมายของข้อเสนอ 
ดงักล่าว

หนึ�งในซัพพลายเออรข์องเรากําลังขาดสนิค้า ซึ�งจะสง่ 
ผลต่อการให้บรกิารลูกค้าของเรา ฉัน/ผมพบวา่ 
ซัพพลายเออรร์ายอื�นที�ฉัน/ผมรูจั้กโดยอาชีพ 
แต่ไม่ได้อยู่ ในรายชื�อของ Lyreco ฉัน/ผมสามารถ 
สั�งซื �อสนิค้ากับเขาโดยตรงได้หรอืไม่?
การเลือกซัพพลายเออร์ ใด ๆ นั�นจะตอ้งเป็นไปตามขั �น 
ตอนการประมูลราคาแม้แต่ ในกรณีนี�เองก็ตาม ยิ�งไปกวา่ 
นั�นซัพพลายเออรจ์ะตอ้งไดร้บัการประเมินล่วงหน้า 
ดงันั�นจึงไม่สามารถเลือกซัพพลายเออรร์ายใหม่ได้ โดยไม่
ปฏิบัตติามนโยบายภายในของ Lyreco

ระหวา่งการประเมินซัพพลายเออร ์ฉัน/ผมสงัเกตเห็น 
วา่บรษัิทในเครอืของซัพพลายเออรร์ายหนึ�งของเราซึ�ง 
ถูกสงสยัวา่จะมีการทุจรติ ฉัน/ผมควรทําอย่างไรดี?
คณุควรจะแจ้งบุคคลอ้างอิงคนใดคนนึงของตวัเองโดยทัน
ที การตดัสินวา่จะไปสานตอ่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
ซัพพลายเออรร์ายนี�หรอืไม่นั�นขึ �นอยู่กับข้อเท็จจรงิที� 
พิสูจน์ ได ้ซึ�ง Lyreco จะเป็นฝ่ายดาํเนินการและสื�อสาร 
ไปยังซัพพลายเออรท์ี �มี�ญหา จําเป็นตอ้งมีความรอบคอบ 
เพื�อพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นตอ่ชื�อเสียงของ 
Lyreco
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หลักการของเรา ต้องทํา
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ผลิตภัณฑ์และ
ทรพัย์สนิ
ของเรา
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ภารกิจเพื�อความเป็นเลิศ 
Lyreco จะตอ้งตรวจสอบให้มั�นใจวา่ผลิตภัณฑ์ 
ทั �งหมดที�นําเสนอให้กับลูกคา้ของเรานั�นเป็นไป

ตามมาตรฐานในดา้นคณุภาพ ความปลอดภัย 
และสิ�งแวดล้อมอย่างสูงสุด

บทบาทสาํคัญของ 
ซัพพลายเออรข์องเรา

Lyreco ทํางานเฉพาะกับพันธมิตรทางธุรกิจที�มีความ 
ทะเยอทะยานเดยีวกันเพื �อความเป็นเลิศของสินคา้

ขอให้ซัพพลายเออรจ์ัดเตรยีมเอกสารทั �งหมด
ที�เกี �ยวข้องกับสินคา้

จัดเก็บ ขนส่ง และส่งมอบสินคา้ 
โดยพิจารณาตามประเภทและคาํแนะนํา 
จากซัพพลายเออร์

ปกปิดหรอืเพิกเฉยตอ่�ญหาใดๆ ที�เกี �ยวข้องกับ 
คณุภาพหรอืความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

พยายามแก้ ไข�ญหาคณุภาพโดยไม่ปรกึษา 
บุคคลที�เกี �ยวข้อง

ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์

ลูกค้ากําลังเผชิญหน้ากับ�ญหาด้านคุณภาพของสิ
นค้าที� Lyreco จัดจําหน่าย ฉัน/ผมได้รบัแจ้ง 
ถึง�ญหานี� ฉัน/ผมขอตอบกลับถึงลูกค้า 
รายนี� ได้หรอืไม่?
คาํถามที�เกี�ยวข้องกับคณุภาพของสินคา้และบรกิารขอ
งเราที�ลูกคา้หยิบยกขึ �นมาถามนั�นจะตอ้งไดร้บัการจัดก
ารอย่างระมัดระวงัสูงสุด แจ้งผู้ตดิตอ่อ้างอิงทันที 
เพื�อให้ Lyreco สามารถประเมิน�ญหาที�เกี�ยวข้อง 
กับคณุภาพและระดบัความเสี�ยงทั �งสําหรบัลูกคา้และ
สําหรบัเราไดอ้ย่างรวดเรว็ คณุไดร้บัอนุญาตให้แจ้ง 
ลูกคา้ของคณุวา่�ญหาที �เกิดขึ �นไดถู้กนํามาพิจารณาแ
ล้ว อย่าเร ิ�มหรอืดาํเนินการใด ๆ ดว้ยตวัของคณุเอง 
ตามการตรวจวอบดา้นคณุภาพ มาตรการ 
การแก้ ไขและการสื�อสารเฉพาะ (หากมี) จะสามารถ 
ดาํเนินการได้ โดยหน่วยงานที �เกี�ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

MNG 010 - Suppliers Code of Ethics

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่าย QSS
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หลีกเลี�ยงการใช้อย่าง 
ไม่เหมาะสม

พนักงานทุกท่านจะตอ้งใช้ทรพัย์สินของบรษัิท 
เพื�อวตัถุประสงคท์างวชิาชีพโดยเฉพาะ และปกป้องมัน 

จากการสูญหาย การโจรกรรม การทําลาย การใช้งานที� 
ผิดกฎหมาย หรอืการสึกหรอก่อนเวลาอันควร

มาตรการด้านความปลอดภัย
Lyreco ได้ ใช้มาตรการดา้นความปลอดภัย 
ที�เพียงพอเพื�อป้องกันการโจมตทีางไซเบอร ์

และความเสี�ยงตอ่การสูญหายหรอืการละเมิดข้อมูล

— 

หมายความวา่อย่างไร?
ทรพัย์สินหมายถึงสินทรพัย์ที�จับตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไม่ได ้

ของ Lyreco (เช่น สิ�งอํานวยความสะดวก เครื�องมือ 
ยานพาหนะ อุปกรณ์สํานักงาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร ์

แลปท็อป ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตวั ข้อมูลที� 
ละเอียดอ่อน ทรพัย์สินทาง�ญญา ซอฟตแ์วร ์และอื�น ๆ)

เพื�อนรว่มงานไม่มีสทิธิ�เข้าถึงอุปกรณ์ IT ที�ฉัน/ 
ผมเป็นผู้ดูแลระบบ ฉัน/ผมสามารถสง่ข้อมูล 
การเข้าสูร่ะบบของฉันให้กับเขาได้หรอืไม่?
คณุไม่ควรเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบใด ๆ 
ของคณุเป็นอันขาด คณุสามารถสรา้งการเข้าถึง 
ใหม่ ให้กับเพื�อนรว่มงานของคณุหลังจากการไดร้บักา
รอนุมัตลิ่วงหน้าแทนได ้โดยระบุวา่เป็นคาํขอเข้าถึง 
สําหรบัเพื�อนรว่มงานท่านนี�

คอมพิวเตอรแ์ละโทรศพัท์ของฉัน/ผมถูกขโมย 
ไป ฉัน/ผมควรทําอย่างไรเพื�อให้แน่ใจวา่ 
ข้อมูลของบรษัิทได้รบัการปกป้อง?
ได้ โปรดแจ้งหนึ�งในผู้ตดิตอ่อ้างอิงของคณุโดยทันที เพื�อที �พวก 
เขาจะไดร้กัษาความปลอดภัยของข้อมูลที�จัดเก็บไว้ ในอุปกรณ์ 
ของคณุ นอกจากนี�ให้รบีรายงานการสูญหายหรอืการโจรกรรม 
ตอ่เจ้าหน้าที �ผู้มีอํานาจ

การคุ้มครองทรพัย์สนิ

เอกสารอ้างอิง 
Data privacy policy

ผู้จัดการฝ่าย IT 
เจ้าหน้าที � data protection officer

ล็อคคอมพิวเตอรข์องคณุเมื �อออกจากบรษัิท 
และเปลี�ยนรหัสผ่านเมื�อมีการรอ้งขอ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคบัและ 
นโยบายที�บังคบัใช้ภายใน Lyreco

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่บุคคลภายนอกทั �งหมดที� 
ไดร้บัเชิญเข้ามาในสถานที�ของ Lyreco 
มีการลงทะเบียน

แบ่ง�นข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคณุ

เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที� ไม่ไดร้บัอนุญาต

เก็บข้อมูลที�เป ็นความลับหรือละเอียดอ่อนไว ้
บนเครื�องพิมพ ์หรือบนเซิรฟ์เวอร์ที� ใช้ร่วมกัน

เก็บหรอืถ่ายโอนเอกสารในการทํางานไปยังอุปกรณ์ 
ส่วนตวั (โทรศัพท์หรอืแลปท็อป)
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การตรวจสอบที�จําเป็น
พนักงานคนใดก็ตามที�ถูกพามาให้เสียงในสื�อหรอื 

ระหวา่งกิจกรรมภายนอกในฐานะตวัแทนของ 
Lyreco จะตอ้งไดร้บัการอนุมัตกิ่อน

การเฝ้าระวงัและ 
การรกัษาความลับ

การสื�อสารของพนักงานจะตอ้งสอดคล้องกับคา่นิยมของเรา 
ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน Social Networks 

และตามความเป็นจรงิของกิจกรรมทางบรษัิท 
รวมทั �งตอ้งไม่สื�อสารข้อมูลใด ๆ ที�เป็นความลับ

ปฏิบัตติามคูม่ือการสื�อสารและกราฟฟิก

ใช้มาตรการที�จําเป็นเพื�อหลีกเลี�ยงการ 
เปิดเผยข้อมูลที�เป็นความลับ

แบ่ง�นความคดิเห็นหรอืบทความที�ละเอียดอ่อน 
หรอืเชิงลบที�อาจเป็นอันตรายตอ่ชื�อเสียงของ 
Lyreco กับผู้จัดการดา้นการสื�อสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเรื�องที�อยู่ ใน Social Networks

ฉัน/ผมอยากจะใช้ Social Media ของตัว 
เองในการโปรโมท Lyreco ทั�งการบรกิาร 
และสนิค้า แต่ฉัน/ผมกลัววา่จะสื�อสาร 
ไปในทางที�ผิด หรอืเปิดเผยข้อมูลที�เป็นความลับ 
ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?
คณุอาจขอคาํแนะนําและเนื�อหาที �พรอ้มใช้งานจาก 
ผู้จัดการดา้นการสื�อสาร คณุสามารถรีโพส 
เนื�อหาจากช่องทางที�เป็นทางการที�เผยแพร่โดยทีมการ
สื�อสาร หรอืกรรมการผู้จัดการในบรษัิท หรอืบัญชีของ 
บรษัิทย่อย

นิตยสารหรอืช่องบทความขอสมัภาษณ์ฉัน/ผม 
สิ�งนี� ได้รบัอนุญาตให้ทําหรอืไม่?
เฉพาะสื�อที � ไดร้บัการรบัรองเทท่านั�นที� ไดร้บัอนุญาตให้
สัมภาษณ์ หากสื�อหรอืการสัมภาษณ์นั�นเกี�ยวข้องกับ 
ความเชี�ยวชาญเฉพาะของคณุ ให้ขออนุมัตจิาก 
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการดา้นการสื�อสาร

ให้สัมภาษณ์หรอืเผยแพรข่้อมูลที� ไม่เคยไดร้บั 
การอนุมัตจิากผู้จัดการดา้นการสื�อสาร

ดหูมิ�นบรษัิทหรอืพันธมิตรทางธุรกิจ 
ในที�สาธารณะ

เผยแพรข่้อมูลหรอืเนื�อหาที�เป็นเท็จหรอือาจ 
ทําให้เข้าใจผิด

การสื�อสาร

ผู้ ให้บรกิารได้ถามฉันเกี�ยวกับคําให้การจากลูกค้า 
ระหวา่งงานอีเวน้ท์หรอืบนเวบ็ไซต์เพื�อโปรโมท 
ข้อเสนอของเขา สิ�งนี� ได้รบัอนุญาตหรอืไม่?
การใช้สินคา้จาก Lyreco โดยพันธมิตรทางธุรกิจ 
ภายนอกนั�นจะตอ้งไดร้บัอนุญาตที�กําหนดโดยสัญญา 
สอบถามบุคคลอ้างอิงทางกฎหมายของคณุ หากมีการ 
กล่าวถึงการอนุญาตดงักล่าวในสัญญาระหวา่งบรษัิท 
และผู้ ให้บรกิาร ตอ้งส่งคาํให้การเพื�อขออนุมัต ิ
ล่วงหน้าจากผู้จัดการดา้นการสื�อสารก่อนการตพีิมพ์

เอกสารอ้างอิง

P MNG 087 - Communication

ผู้จัดการดา้นการสื�อสาร
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ความมุ่งมั�น
อันยาวนาน

การเคารพสิ�งแวดล้อม การอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาต ิ
และการตอ่สู้กับการเปลี�ยงแปลงของสภาพภูมิอากาศนั�นคอื 

นโยบายที�มีมาอย่างยาวนานในคา่นิยมของ Lyreco

หลักฐานที�เป็นรปูธรรม
พวกเรามีส่วนรว่มในความมุ่งมั�นนี�โดยการนําแนวทาง CSR 

มาปรบัใช้ โดยเพิ�มการตระหนักรู้ ให้กับพนักงานและ 
พันธมิตรทางธุรกิจของเราเกี�ยวกับแนวทางการปฏิบัต ิ

ที�มีความรบัผิดชอบมากขึ �น นําเสนอสินคา้และบรกิาร 
ที�ยั �งยืนมากขึ �นให้กับลูกคา้ของเรา และปรบัปรงุ 
กระบวนการการดาํเนินงานของเราอย่างตอ่เนื�อง

พิจารณาความเคารพตอ่สิ�งแวดล้อมเมื �อ 
ทําการตดัสินใจ

ปฏิบัติตามคําแนะนาํของท ้องถิ�นเกี�ยวกับผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดล้อม (เ ช่น การลดและการแยกขยะ 
ห้ามใช้ถ้วยสําหรับการดื�มนํ�าแบบครั�งเดียว 
การประหยัดพลังงาน และอื�น ๆ)

ฉัน/ผมคือลูกค้า ฉัน/ผมจะมั�นใจได้อย่างไรวา่ 
ซัพพลายเออรที์�ฉัน/ผมเลือกนั�นปฏิบัติตาม 
ข้อกําหนดด้านสิ�งแวดล้อมของเรา?
Lyreco ได้ ใช้นโยบายและขั �นตอนที�เข้มงวด 
เพื�อให้ ให้มั�นใจถึงความเคารพอย่างเต็มที�ตอ่ 
สิ�งแวดล้อมในกิจกรรมทางธุรกิจ และการตดัสินใจ 
ทั �งหมดของเราในทุกที�ที�เราดาํเนินกิจการ 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบัตติามนโยบายและขั �นตอน
เหล่านี�

ฉัน/ผมคือพนักงานใหม่ของ Lyreco 
ฉัน/ผมจะทําอย่างไรเพื�อสนับสนุนวตัถุประสงค์ 
ด้านสิ�งแวดล้มของ Lyreco?
Being ISO 14001 certified, environmental 
objectives have been specifically defined for 
our business activities. Please consult these 
objectives in order to contribute to them.

ปกปิดหรอืเพิกเฉยตอ่การปฏิบัตดิา้นสิ�งแวดล้อมที�
ไม่เหมาะสมจากพนักงานหรอืพันธมิตรทางธุรกิจ

ให้คาํสัญญาที� ไม่อาจทําไดจ้รงิเมื�อสื�อสารเกี�ยวกับ 
ความรบัผิดชอบตอ่สิ�งแวดล้อมของบรษัิท

สิ�งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง

MNG 010 - Suppliers Code of Ethics
CSR report

ลูกค้าได้ขอข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับความมุ่งมั�น 
ด้านสิ�งแวดล้อมของเรา ฉัน/ผมสามารถให้ 
ข้อมูลใดได้บ้าง?
คณุสามารถส่งข้อมูลที�เผยแพร่ ในรายงาน CSR ได ้
ในแตล่ะปี Lyreco จะจัดทําและเผยแพร ่
รายงานดา้น CSR ในระดบัโลก บรษัิทย่อย 
ในแตล่ะแห่งสามารถจัดทํารายงานฉบับท้องถิ�นซึ�ง 
เน้นถึงข้อเท็จจรงิและตวัเลขในท้องถิ�นได้

ลูกค้าได้ถามฉันเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ที�ยั�งยืน 
รกัษ์ โลก ฉัน/ผมสามารถตอบกลับคําขอของเขา 
ได้อย่างไร?
Lyreco มีสินคา้ที �ยั�งยืนในหลากหลายประเภท 
หรอืเรยีกวา่ “Green Products” ซึ�งไดร้บัการ 
เลือกและประเมินแล้ววา่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ISO ที�เกี�ยวข้อง
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บุคคลอา้งอิงของคุณ

ผู้จัดการของคุณ

ผู้จัดการฝ่าย QSS

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 

เครื�องมือ “Raise your concern” 
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สทิธิขั �นพื�นฐาน
Lyreco ห้ามไม่ ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในทุกรปูแบบ 

เช่นการใช้แรงงานเด็ก หรอืการเป็นทาสสมัยใหม่

การประเมินแบบบูรณาการ
การประเมิน CSR ซัพพลายเออรค์อืส่วนหนึ�ง 

ของกระบวนการการตรวจสอบและคดัเลือกของเรา

ปฏิบัตกิารทุกคนทั �งภายในและภายนอกดว้ยความ
เคารพและให้เกียรติ

ระมัดระวงัในการจะละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทุกรปูแบบ

ปกปิดหรอืเพิกเฉยตอ่การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรปู
แบบทั �งภายในและภายนอก

พยายามที�จะแก้ ไข�ญหาที�เกี�ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชนดว้ยตวัเอง

สทิธิมนุษยชน

ฉัน/ผมได้อ่านในเอกสารซึ�งระบุวา่หนึ�งใน 
ซัพพลายเออรข์องเรามีสว่นเกี�ยวข้องทั�งทางตรง 
และทางอ้อมในกรณีของการเป็นทาสสมัยใหม่หรอื
การใช้แรงงานเด็ก ฉัน/ผมควรทําอย่างไร?

แบ่ง�นข้อมูลนี� ให้กับหนึ�งในบุคคลอ้างอิงของคณุโดย
ทันที เพื�อให้สามารถดาํเนินการตรวจสอบและอาจมี 
การชี �แจงข้อมูล ซัพพลายเออรข์องเราจะเป็นตอ้งใช้ 
มาตรฐานที�เทียบเท่ากับเรา ในสถานการณ์เช่นนี� 
จําเป็นตอ้งมีการเฝ้าระวงั โดยพิจารณาถึงผลกระทบ 
ที�อาจเกี�ยวข้องกับชื�อเสียงของ Lyreco

ฉัน/ผมคือผู้ซื�อ และฉัน/ผมอยากจะเลือก 
ซัพพลายเออรร์ายใหม่ ให้กับสนิค้าที�ตีตรา Lyreco  
ฉัน/ผมรูว้า่จําเป็นต้องมีเกณฑ์เบื�องต้นสาํหรบัการ
คัดเลือก สามารถขอให้หลักฐานตามเกณฑ์ 
ดังกล่าวหลังจากเลือกซัพพลายเออร์ ไปก่อน 
ได้หรอืไม่?

ไม่ได ้การประเมิน CSR สําหรบัซัพพลายเออร ์
ทั �งหมดที�จัดหาสินคา้ที�มีตรา Lyreco เป็นข้อ 
กําหนดเบื �องตน้ก่อนการเลือกซัพพลายเออร ์
สามารถเลือกไดเ้ฉพาะซัพพลายเออรท์ี� ไดร้บัการ 
ประเมินและอนุมัตอิย่างถูกตอ้งเท่านั�น

ลูกค้าอยากจะรูก้ระบวนการที� Lyreco นํามาใช้ 
เพื�อลดความเสี�ยงด้าน CSR ในห่วงโซ่อุปทาน 
ของเรา ฉัน/ผมสามารถแบ่ง�นข้อมูลอะไร 
ให้เขาได้บ้าง?

รายงานดา้น CSR ถูกจัดทําและเผยแพรทุ่กปี 
และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื�อส่งให้เขาได ้
คณุจะพบคาํอธิบายอย่างละเอียดเกี�ยวกับนโยบาย 
CSR ของเราในนั�น นอกจากนี�คณุยังสามารถ 
แบ่ง�นแผนการเฝ้าระวงังของเรา ซึ�งระบุถึง 
ข้อเท็จจรงิและตวัเลขล่าสุดที�เกี�ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

MNG 010 - Suppliers Code of Ethics

53Code of Ethics • 

หลักการของเรา ต้องทํา

ห้ามทํา

แล้วถ้า

CSR report

บุคคลอา้งอิงของคุณ

ผู้จัดการของคุณ

ผู้จัดการฝ่าย QSS

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 
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ความเป็นกลางทางการเมือง

ไม่มีการล็อบบี�
มาตรการของเรา ห้ามมีกิจกรรมการล็อบบี �ใดๆ 

ในนามของบรษัิท Lyreco

— 

หมายความวา่อย่างไร?
การล็อบบี �หมายถึงการกระทําหรอืการสื�อสารใด ๆ 

ตอ่หน่วยงานสาธารณะหรอืทางการเมืองเพื�อจุดประสงค์
ที�จะมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ

เคารพในการเลือกและการตดัสินใจของเพื�อน 
รว่มงาน

หลีกเลี�ยงการพูดคยุทางการเมืองในนามของ 
Lyreco

ฉัน/ผมพบวา่การเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ 
นั�นเป็นเรื�องที�น่ากังวลเป็นอย่างมาก ฉัน/ผมเป็น 
สมาชิกที�กระตือรอืรน้ของสมาคมที�มีชื�อเสยีงซึ�งมี
การล็อบบี�ต่อรฐับาลท้องถิ�นเพื�อกระตุ้นให้พวกเขา
ดําเนินการต่อต้านการเปลี�ยนแปลงของสภาพ 
อากาศ ฉัน/ผมภูมิ ใจในความมุ่งมั�นของลีเรคโก 
ที�มีต่อสภาพภูมิอากาศ ฉัน/ผมขอใช้ชื�อและ 
การกระทําของลีเรคโกเป็นประโยชน์

คณุมีอิสระที�จะเป็นส่วนหนึ�งของสมาคมหรอืองคก์ร 
ใด ๆ และดาํเนินการรณรงคเ์พื�อสนับสนุนเหตผุล 
ที�คณุเชื�อมั�น กิจกรรมประเภทนี�จะตอ้งอยู่ ในขอบเขต 
ส่วนตวัอย่างเครง่ครดั
แบรนด ์สิ�งอํานวยความสะดวก และการกระทําของ 
Lyreco ไม่ควรเกี�ยวข้องกับการมีส่วนรว่ม 
ส่วนตวัของคณุ หรอืใช้เพื�อสรา้งอิทธิพลตอ่หน่วยงาน 
สาธารณะไม่วา่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม

ฉัน/ผมต้องการที�จะมีสว่นรว่มทางการเมือง 
และฉัน/ผมคาดวา่จะเสนอตัวในการเลือกตั�ง 
ระดับท้องถิ�นหรอืระดับชาติ ฉัน/ผมมีสทิธิ� 
ที�จะทําสิ�งนี�หรอืไม่?
คณุมีอิสระที�จะเป็นส่วนนึงของกิจกรรมทางการเมือง 
ใด ๆ ไม่วา่จะเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
หรอืการเสนอตวัเพื�อเข้ารว่มการเลือกตั �ง ตราบใดที� 
คณุไม่ ใช้แบรนด ์สิ�งอํานวยความสะดวก หรอืสถานที� 
ของ Lyreco เ พื�อพัฒนา/ปรบัปรงุโปรไฟล์ของคณุ 
หรอืสนับสนุนแคมเปญของคณุ กิจกรรมทางการเมือง 
จะตอ้งอยู่ภายในพื �นที�ส่วนตวัอย่างเครง่ครดั 
ชื�อของคณุจะตอ้งไม่มีส่วนเชื�อมโยงเกี�ยวกับ Lyreco 
ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม

ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใน Lyreco

กิจกรรมทางการเมือง 
และการล็อบบี�

เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 84 - Lobbying and 
sponsoring
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ห้ามทํา

แล้วถ้า

Lyreco ไม่สนับสนุนหรอืให้การสนับสนุนทาง 
การเงินกับพรรคการเมืองหรอืงคก์รทาง 

การเมืองใดๆ พนักงานอาจจะเลือกเข้ารว่ม 
กิจกรรมทางการเมืองตามความตอ้งการ 

รายบุคคล แตจ่ะตอ้งไม่แสดงออกวา่ 
เป็นตวัแทนของลีเรคโกในทุกกรณี

บุคคลอ้างอิงของคุณ 

ผู้จัดการของคุณ

ผู้จัดการฝ ่ายทรพัยากรบุคคล

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ
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ความเป็นพลเมืองและ 
การมีสว่นรว่มทางสงัคม

การสนับสนุนองคก์รการกุศลเพื�อจุดประสงคท์างการ
คา้ถือเป็นเรื�องที�ผิดจรรยาบรรณและขัดตอ่คา่นิยม 
ของ Lyreco ทรพัยากรทั �งหมดของเราจะ 
ถูกทุ่มเทให้กับ “Lyreco For Education” 
เราขอแนะนําให้คณุนําเสนอความพยายามของ 
Lyreco ที�มี ให้แก่ “Lyreco For 
Education” ใ ห้กับลูกคา้ของคณุ ได้ โปรดอย่า 
ลังเลที�จะเชิญลูกคา้ของคณุเข้ารว่มในโครงการนี� 
ยิ�งไปกวา่นั�น เ มื�อพิจารณาถึงจํานวนของลูกคา้ 
และซัพพลายเออรท์ี�ทํางานรว่มกับ Lyreco 
เราไม่สามารถอนุญาตให้ตวัเองสนับสนุนโครงการ 
การกุศลทั �งหมดของพวกเขาได้

ฉัน/ผมอยากให้บรษัิทสาขาลีเรคโกในประเทศ 
สนับสนุนองค์กรการกุศลนอกเหนือจาก 
“Lyreco For Education” 
สิ�งนี�เป็นไปได้หรอืไม่?
การสนับสนุนหรอืเงินทุนใด ๆ ที�มุ่งเป้าไปที�องคก์ร 
การกุศลในท้องถิ�นจะตอ้งไดร้บัการอนุมัต ิ
ก่อนที�คณุจะกระทําการดงักล่าวในท้องถิ�น 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่องคก์รที�คณุตอ้งการ 
สนับสนุนมีข้อมูลอ้างอิงที�ด ีตอ้งมีการจัดสรรเงินทุน 
ให้กับการดาํเนินการเฉพาะที�ดาํเนินการโดยองคก์ร 
อย่างชัดเจน และผลกระทบตอ่ชุมชนจะตอ้ง 
ถูกวดัโดยตวัชี �วดั

ฉัน/ผมได้รบัการติดต่อเพื�อสนับสนุนในการ 
แข่งขันกีฬาในนามของ Lyreco 
ฉัน/ผมควรตอบกลับอย่างไร?
โดยหลักการแล้วการเป็นสปอนเซอรจ์ะไม่ไดร้บัการ 
อนุญาตตามนโยบายภายในของ Lyreco 
คณุควรจะปฏิเสธคาํขอดงักล่าว

ผู้ที�มี โอกาสเป็นลูกค้านั�นสนับสนุนองค์กรการ 
กุศล ถ้า Lyreco สนับสนุนในองค์กรเดียวกัน 
ฉัน/ผมคิดวา่สิ�งนี�จะสามารถช่วยให้เราทําให้ลูกค้า
รายนี�เลือกเราได้ ฉัน/ผมคิดถูกหรอืไม่?

ความมุ่งมั�นที�ชัดเจน
ในฐานะการเป็นพลเมืองและองคก์รที�มีความรบัผิดชอบ 

Lyreco มีความมุ่งมั�นที�จะทํากิจกรรมเพื�อสังคม 
และพลเมืองในระดบัสากลหรอืท้องถิ�น ใ นปี 2008 Lyreco 

ไดร้เิริ�มโครงการ “Lyreco For Education” 
เพื�อสนับสนุนการศึกษาของเด็กในประเทศที�ยากจน

ไม่มีการสปอนเซอร์
มาตรการของเรา การสปอนเซอร์ ในรปูแบบใด ๆ 

ถือเป็นข้อห้าม ใ นทางกลับกันการสนับสนุน 
ดา้นวสัดหุรอืการเงินให้แก่ชุมชนท้องถิ�นในนามของ 

Lyreco อาจจะไดร้บัการอนุญาตในบางประการ
— 

หมายความวา่อย่างไร?
การสปอนเซอรห์มายถึงการสนับสนุนทางการเงินหรอืวสัด ุ

ให้กับกิจกรรมหรอืโปรแกรม (โ ดยทั�วไปแล้วหมายถึงในดา้นกีฬา 
ศิลปะ ความบังเทิง หรอืการกุศล) เ พื�อวตัถุประสงค ์

ในการส่งเสรมิแบรนดห์รอืภาพลักษณ์

ดาํเนินการอย่างโปรง่ใสในการสนับสนุนชุมชน
ท้องถิ�น

บันทึกการบรจิาคทั �งหมดเพื�อเป็นไปตาม 
วตัถุประสงคท์างบัญชี

ใช้การมีส่วนรว่มใน  “Lyreco For Education” 
หรอืองคก์รการกุศลอื�น ๆ เ พื�อเป็นประโยชน์ทางการคา้

สนับสนุนองคก์รใด ๆ ที�อาจทําลายชื�อเสียงของ 
Lyreco

เอกสารอ้างอิง

P MNG 0 84 - Lobbying and 
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57Code of Ethics • 

หลักการของเรา ต้องทํา

ห้ามทํา

แล้วถ้า

บุคคลอ้างอิงของคุณ 

ผู้จัดการของคุณ

ผู้จัดการดา้นการสื�อสาร

บุุคคลอ้างอิงดา้นจรรยาบรรณของคณุ

เครื�องมือ “Raise your concern” 



เวอรชั์�นที�มีการปรบัปรงุ : ตลุาคม 2563
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