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ສານຈາກ

Rob Mionis

ເຖງິ ບນັດາເພື່ອນຮວ່ມງານ,

ຢູ່ທີ່ Celestica, ຊື່ສຽງຄືຊບັສນິມຄີາ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮາົ, ຊຶ່ງແກນ່ແທຂ້ອງຊື່ສຽງຫຼັກໆທີ່ພວກເຮາົໄດ້ມາ
ແມນ່ພະນກັງານ ຂອງພວກເຮາົ ໃນ ທົ່ວໂລກ ຜູ້ທີ່ຍດຶຖໃືນຄາ່ນຍິມົຫຼັກຂອງການເຮດັວຽກເປນັໝູ່ຄະນະ, 
ການມຫີົວຄດິປະດດິສາ້ງ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ການເອາົໃຈໃສ.່

ຂາ້ພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພະນກັງານທຸກຄົນ ເຮດັວຽກ ໃຫແ້ກບ່ລໍິສດັ ດວ້ຍຄວາມພມູໃຈ ທີ່ມຄີວາມມຸ່ງໝັ້ນ 
ຮບັປະ ກນັໃຫພ້ະນກັງານທຸກຄົນເຮດັວຽກກັນ, ກບັລກູຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ສນິຄາ້, ຄູ່ຮວ່ມມ,ື ຫຸ້ນສວ່ນ ແລະ 
ຊມຸຊນົຂອງພວກເຮາົ ດວ້ຍຈນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ.

ເພື່ອບນັລເຸປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກເຮາົໄດ້ປະຕບິດັຕາມຄາ່ນຍິມົ ແລະ ຈນັຍາບນັທາງທຸລະກດິ ທີ່ໄດ້ລະບ ຸ
ໄວຢູ້່ ໃນນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການຄຸ້ມຄອງການປະຕບິດັທາງທຸລະກດິ (BCG) ແລະ ຫຼັກຈັນຍາບນັແຫງ່ພັນ 
ທະມດິທລຸະກດິຜູ້ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ (RBA). ດວ້ຍນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສາ້ງມາດຕະຖານ  
ເພື່ອຮບັປະກນັວາ່ທກຸຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮດັ ນັ້ນ ຖກືຕ້ອງ.

ພວກເຮາົແຕ່ລະຄນົມພີາລະບດົບາດຮບັປະກນັ ຄວາມສມົບນູຂອງອງົການຈັດຕັ້ງນີ້,  
ມນັແມນ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກເຮາົທີ່ຕ້ອງລາຍງານ ພຶດຕິກໍາ ຫຼື ການກະທາໍ ທີ່ລະເມດີຕໍ່ມາດຕ
ະຖານດາ້ນຈັນຍາບນັພວກເຮາົສະໜບັສະໜນູໃຫພ້ະນກັງານ ລາຍງານໃຫ້ ຜູ້ຈັດການຂອງເຂາົເຈົ້າ ຫຼື 
ພະແນກບກຸຄະລາກອນ, ຫຼື ອເີມວ compliance@celestica.com, ຖາ້ເຂາົເຈົ້າມີຄາໍຖາມ ຫຼື ຂໍ້ກັງວນົໃຈ 
ກ່ຽວກບັເລື່ອງຈັນຍາບນັ. ນອກນັ້ນ, ພະນກັງານອາດຈະລາຍງານຂໍ້ກັງວນົໃຈຜາ່ນ ສາຍດວ່ນ Celestica 
ໂດຍ ບໍ່ເສຍຄາ່ ຫຼື ເຄື່ອງມຄືວາມປອດໄພໃນເວບັໄຊ. 

ຂໃໍຫຈ້ໍາວາ່ ການເຮດັໜາ້ທີ່ດ້ວຍຄວາມຊື່ສດັສດຸຈະລດິ ເພື່ອຮກັສາ Celestica ໃຫເ້ປນັສະ 
ຖານທີ່ທີ່ພວກເຮາົທກຸຄົນພມູໃຈ. ດວ້ຍການຮວ່ມມຂືອງທກຸທ່ານ ຂາ້ພະເຈົ້າເຊື່ອວາ່ Celestica  
ຈະສບືຕໍ່ຮກັສາໄດ້ຊື່ສຽງ ກໍ່ຄືຄວາມໄວວ້າງໃຈຈາກຄູ່ຮວ່ມມ ືຕະຫລອດຮອດລກູຄ້າຂອງພວກເຮາົ ແລະ  
ເປນັອງົກອນພົນລະເມອືງທີ່ມຈີັນຍາບນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ.

ຂອບໃຈຫລາຍໆສາໍລັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງທຸກທ່ານ.

Rob Mionis 
ປະທານ ແລະ ຜູ້ບລໍິຫານລະດບັສງູ



ການຄຸ້ມຄອງການປະຕບິດັທາງທຸລະກິດ (BCG)

Celestica ສ້າງສາຍພົວພັນບົນພ້ືນຖານຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈ ພ້ອມແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍ 
ທາງເຕັກໂນໂລຊີທ່ີຊັບຊ້ອນ ເພ່ືອ ຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າ, 
ສັກກະຍະພາບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີຫຼາຍກວ່າ. ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມຄໍາໝ້ັນສັນຍານ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງ 
ປະພຶດປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຊ່ືສັດສຸດຈະລິດ ແລະ ເຮັດວຽກກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ, ລູກຄ້າ, 
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ຫຸ້ນສ່ວນ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຢ່າງມຈັີນຍາບັນ ແລະ 
ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ນະໂຍບາຍ BCG ອະທິບາຍເຖິງເຖິງວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດ CCCCCCCCແລະ 
ກໍານົດມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ກດົໝາຍ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ, ໃນນາມ ເປັນພະນັກງານ 
ຂອງ Celestica, ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. Cຄວາມມຸ່ງຫມັນ້ນ້ີເປັນຫຼາຍກວ່າ 
ແຫ່ຼງຄວາມພາກພູມໃຈ – ມນັແມ່ນສູນລວມແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ ຂອງພວກເຮົາ.  
BCG ກໍານົດນະ ໂຍບາຍຕ່າງໆເພ່ືອຊ່ວຍຂ້າພະເຈ້ົາດໍາເນີນ ຊີວິດຕາມຄວາມຄາດຫວັງເຫ່ົຼານ້ີ, 
ໃຫ້ຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວວ່າໝາຍເຖິງຫຍັງ ແລະ ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າຕ້ອງຖາມຄໍາ 
ຖາມເວລາໃດ, ຕ້ອງໄປໃສ ເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ 
ຍ້ອນຫຍັງການປະພຶດຕາມຈັນຍາບັນ ແລະ ກດົໝາຍຈ່ິງສໍາຄັນ. 

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າລະເມີດ BCG, ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະຖືກປະຕິບັດ 
ປະຕິບັດວິໄນເຖິງຂັ້ນຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ.
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ໃນຖານະເປັນພະນັກງານຂອງ 
Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວາ່ 
BCG ຮຽກຮ້ອງໃຫຂ້້າພະເຈົ້າ: 
• ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າ 

ໂດຍການ 
ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນ 
ສັນຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 

• ໄດ້ມາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ

• ເຮັດການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດ  
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີສຸດຂອງ 
Celestica

• ລາຍງານຄວາມກັງວົນໃຈດ້ານການ 
ປະພຶດທາງທຸລະກິດໃນທັນທີ

• ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ຈັນຍາບນັແມນ່ສວ່ນສາໍຄນັຂອງຄາ່ນຍິມົຂອງພວກເຮາົຢູ່ທີ່ Celestica. ການດາໍເນນີການຢາ່ງມຈີັນຍາ 
ບນັໝາຍເຖງິການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮາົທກຸຄົນລວ້ນແຕຕ່້ອງການເຮດັໃນສິ່ງທີ່ຖກືຕ້ອງເພື່ອພວກເຮາົ 
ເອງ ແລະ Celestica. BCG ຊວ່ຍຊີ້ນາໍຂາ້ພະເຈົ້າໂດຍການກໍານດົຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂາ້ພະ 
ເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ກັບ Celestica ແລະ ເພື່ອນຮວ່ມງານ, ລກູຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້, ລດັຖະບານ ແລະ ຊມຸຊນົ. 

ຂ້າພະເຈົ້າປະຕບິດັຕນົດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດສດຸຈະລິດ
ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ທກຸສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ ແລະ ກະທາໍລ້ວນແຕມ່ຜີນົຕໍ່ກັບຊື່ສຽງຂອງຂາ້ພະ 
ເຈົ້າ – ແລະ ຊື່ສຽງຂອງ Celestica. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຖາ້ການກະທາໍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າສົ່ງຜົນ 
ກະທບົທີ່ບໍ່ດຕີໍ່ກັບຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າອາດຈະຖກືປະຕບິດັວໄິນ  
ເຖງິຂັ້ນຖກືໄລ່ອອກ. ຂາ້ພະເຈົ້າມຸ່ງຫມັ້ນ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜນູບນັດາຄາ່ນຍິມົ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮາົ 
ລວມທງັ BCG. ຂາ້ພະເຈົ້າເຮດັວຽກຂອງຂາ້ ພະເຈົ້າກັບເພື່ອນຮວ່ມງານ, ລກູຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້, ຄູ່ແຂງ່ 
ແລະ ຊມຸຊນົ ດວ້ຍຄວາມຊື່ສດັ ແລະ ເປນັທາໍ. 

ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໃນນາມຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ບໍ່ແມນ່ Celestica 
ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ຄວນໃຫຄ້າໍຖະແຫງຼຕໍ່ສາທາລະນະກຽ່ວກບັ Celestica ໂດຍການເວົ້າກບັສື່  
ຫຼືຜາ່ນເຄື່ອງມເືຄອືຂາ່ຍສງັຄົມອອນລາຍເທງິອນີເຕເີນດັ ເວັ້ນເສຍແຕວ່າ່ໄດ້ຮບັອະນຍຸາດ.  
ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫເ້ວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະໃນນາມ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າຂາ້ພະເຈົ້າ 
ຄວນສົ່ງຄໍາຖາມ ຫຼືການສອບຖາມຕາ່ງໆຈາກສື່ ຫຼຜືູ້ອື່ນຫາພະແນກການສື່ສານ. 

ຂ້າພະເຈົ້າຮັບປະກນັຄວາມຊື່ສັດສດຸຈະລິດດ້ານການເງິນ 
ໃນຖານະເປນັບລໍິສດັມະຫາຊນົ, ບນັທກຶ ແລະ ບນັຊຂີອງ Celestica ຕ້ອງສອດຄອ່ງກັບຫຼັກການບັນຊ ີ 
ແລະ ລະບບົການຄວບຄມຸພາຍໃນທີ່ກາໍນດົໄວຂ້ອງພວກເຮາົ. ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີເຮດັການບນັທກຶທີ່ບໍ່ເປນັ 
ຈິງ ຫຼືເຮດັໃຫເ້ກດີການເຂົ້າໃຈຜິດພາດໃນລາຍງານການເງນິ, ບນັທກຶ ແລະ ບນັຊຕີ່າງໆ. 
ຂາ້ພະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມຢືາ່ງ ເຕັມສວ່ນກບັທກຸການກວດສອບບນັຊ ີແລະ ການສບືສວນພາຍໃນ 
ຫຼືຕາມການຮອ້ງຂຈໍາກຜູ້ກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດກາພາຍນອກ ແລະ ໃຫຂ້ໍ້ມນູທີ່ເປນັຈິງ ແລະ ຖກືຕ້ອງ. 
ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີເຊື່ອງອາໍ, ປຽ່ນແປງ ຫຼືທາໍລາຍເອກະສານ ຫຼືບນັທກຶທີ່ຖືກຮອ້ງຂເໍອາົຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ ຫຼືຖກືກໍານດົເປນັສວ່ນໜຶ່ງ ຂອງການສບືສວນ. ຂາ້ພະເຈົ້າຮັບປະກນັວາ່ບນັທກຶທາງທຸລະກດິທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຮບັຜດິຊອບ ແມນ່ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຕາມ ນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການຄຸ້ມຄອງການບນັທກຶຂອງ Celestica.
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ຂ້າພະເຈົ້າລາຍງານທຢ່າງຖືກຕອ້ງ ແລະ ຊື່ສັດ
ການຮບັປະກນັບນັທກຶທາງທຸລະກດິ ແລະ ການເງນິທີ່ຖກືຕ້ອງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ບໍ່ພຽງແຕແ່ມນ່ຄວາມ 
ຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານບັນຊ ີແລະ ການເງນິເທົ່ານັ້ນ. ຢູ່ Celestica, ຄວາມຖກືຕ້ອງຂອງບນັທກຶ – 
ນບັຈາກບນັທກຶດ້ານເວລາ ແລະ ລາຍງານລາຍຈາ່ຍໄປຈນົຮອດແບບຟອມຮອ້ງຂຜໍນົປະໂຫຍດຊວ່ຍ 
ເຫຼືອ ແລະ ຊວີະປະຫວດັ – ແມນ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທກຸໆຄນົ. ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າບນັທກຶທີ່ 
ຖກືຕ້ອງ  ເຮດັການລາຍງານທີ່ຊື່ສັດໝາຍຄວາມວາ່, ຂາ້ພະເຈົ້າສະໜັບສະໜນູຊື່ສຽງຂອງ 
Celestica ແລະ ຊວ່ຍ ຮບັປະກນັໃຫພ້ວກເຮາົຕອບສະໜອງໄດພ້ັນທະທາງກົດໝາຍ ແລະ 
ກົດລະບຽບຂອງພວກເຮາົ. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າການສະໜອງຂໍ້ມນູທີ່ບໍ່ຖກືຕ້ອງ ຫຼືເຮດັໃຫເ້ຂົ້າໃຈຜິດ 
ສາມາດນາໍໄປສູ່ການຮອ້ງຟອ້ງທາງແພ່ງ ຫຼືທາງອາຍາຕໍ່ກັບ Celestica ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າແມນ່ຜູ້ນ�າທີ່ມີຈນັຍາບັນ
ໃນນາມເປນັຜູ້ຈັດການຂອງ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ເປນັຜູ້ນາໍທີ່ມຈີັນຍາບນັ. ຂາ້ພະ 
ຈົ້າມີຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການເປນັຕົວຢາ່ງທີ່ດີ, ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລອ້ມທີ່ມກີານສື່ສານຢ່າງເປດີກວາ້ງ  
ແລະ ຈງິໃຈ ໂດຍບໍ່ມກີານຢ້ານກົວຕໍ່ການແກແ້ຄນ້ ແລະ ດາໍເນນີການຢາ່ງຮີບດວ່ນ 
ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າຮັບຮູ້ບນັຫາ ດ້ານຈັນຍາບນັ. ຜູ້ຈັດການຖກືຄາດຫວງັໃຫ້ເປນັແບບຢາ່ງໃນດາ້ນຄວາມຊື່ສດັ 
ສດຸຈະລດິ, ບໍ່ເຄຍີຊີ້ນາໍ ພະນກັງານໃຫ້ບນັລຜຸນົໄດຮ້ບັໂດຍການດາໍເນນີການທີ່ເປນັການລະເມດີນະໂຍບາຍ 
ຂອງ Celestica, ນະໂຍບາຍ BCG ຫຼືກົດໝາຍ. ຜູ້ຈັດການຍງັມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອະນມຸດັການດາໍເນນີ 
ການທຸລະກດິ ຕ່າງໆຢາ່ງຖືກຕ້ອງໃນນາມ Celestica. ໃນຖານະເປນັຜູ້ຈັດການ, ຂາ້ພະເຈົ້າຕ້ອງຮບັປະ 
ກັນວາ່ບນັດາເງື່ອນໄຂຂໍ້ກາໍ ນດົຂອງນະໂຍບາຍໄດຮ້ບັຕອບສະໜອງ. ຜນົໄດຮ້ບັທາງທລຸະກດິຕ້ອງບໍ່ສາໍ 
ຄນັກວາ່ການປະພດຶທີ່ມຈີັນຍາ ບນັ ແລະ ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍຂອງ Celestica, ນະໂຍບາຍ BCG 
ແລະ ກດົໝາຍ.

ການລາຍງານທີ່ບໍ່ຊື່ສັດມີຄ…ື
Sue ພະຍາຍາມໄດຮ້ບັຄວາມຄຸ້ມຄອງ 
ທາງການແພດ 
ສາໍລັບລກູຜູ້ໃຫຍຂ່ອງລາວ 
ໂດຍການສົ່ງ 
ແບບຟອມອາ້ງວາ່ລູກຂອງລາວແມນ່ 
ນກັຮຽນເຕັມເວລາ. ຄວາມຈງິແລ້ວ, 
ລູກຂອງລາວບໍ່ໄດເ້ປນັນກັຮຽນ 
ອກີແລ້ວ. ໂດຍການສົ່ງແບບຟອມ
ຮອ້ງຂທໍີ່ບໍ່ເປນັຈິງແນວນັ້ນ, Sue 
ກໍາລັງປະຕບິດັຕົນແບບບໍ່ມຈີັນຍາບນັ 
ແລະ ກາໍລັງສໍ້ໂກງບໍລິສດັ.
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ຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປາສະຈາກການເລືອກ
ປະຕບິດັ ແລະ ການຄກຸຄາມ
Celestica ຈະເປນັສະຖານທີ່ເຮດັວຽກທີ່ດເີລດີ ເມື່ອພະນກັງານທຸກຄົນປະກອບສວ່ນ 
ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ປອດໄພ, ສະອາດ, ດຕີໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ໝັ້ນຄງົ. ພວກເຮາົ 
ທກຸຄົນຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວາ່ ວດັທະນະທາໍອງົການຂອງພວກເຮົາແມນ່ປາສະຈາກ 
ການເລອືກປະຕບິດັ ແລະ ການຄກຸຄາມທີ່ອງີໃສເ່ຊື້ອຊາດ, ສຜີວິ, ສາສະໜາ, ເພດ,  
ລັກສະນະທາງເພດ, ສະຖານະພນົລະເມອືງ ແລະ/ຫຼືຕົ້ນກໍາເນດີ, ອາຍ,ຸ ຄວາມພກິານ,  
ຄວາມມກັຮກັທາງເພດ, ສະຖານະການແຕງ່ງານ ຫຼືປດັໃຈອື່ນ. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica  
ບໍ່ອດົກັ້ນຕໍ່ກັບການລວ່ງລະເມດີ, ການກະທາໍ, ຄາໍຄດິເຫນັທາງເພດ ຫຼືພຶດຕິກໍາອື່ນທີ່ບໍ່ເໝາະ 
ສມົຢູ່ສະຖານທີ່ເຮດັວຽກ ທີ່ເປນັໄພຂົ່ມຂູ່, ລວ່ງເກນີ ຫຼືເຮດັໃຫພ້ະນກັງານຄົນ ອື່ນຮູ້ສກຶບໍ່ສະບາຍໃຈ.  
ສະຖານທີ່ເຮດັວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄງົຍັງໝາຍເຖງິສະຖານທີ່ເຮດັວຽກທີ່ປາສະຈາກຄວາມຮນຸ 
ແຮງ. ການຂົ່ມຂູ່ (ຢາ່ງຈະແຈ້ງ ຫຼືເປນັໄນ), ການຂູ່ຂວນັ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງ ແມນ່ບໍ່ໃຫມ້ເີດດັຂາດຢູ່  
Celestica. ໃນເວລາທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າພົບເຫນັ ຫຼືປະສບົກບັການປະພດຶ ແລະ ກດິຈະກໍາທີ່ເວົ້າເຖງິຂ້າງເທິງນັ້ນ,  
ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ມນັແມນ່ໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການລາຍງານສິ່ງນັ້ນທັນທ.ີ 

ຂາ້ພະເຈົ້າສະໜບັສະໜນູສະພາບແວດລອ້ມທີ່ປາສະຈາກການໃຊສ້ານ 
ເສບຕດິ
ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວາ່ ການໃຊເ້ຫົຼ້າ, ຢາເສບຕດິ ຫຼືສານພດິອື່ນ ອາດຈະມຜີນົຕໍ່ຄວາມຈະເລນີຮຸ່ງເຮອືງຄວາມສາ 
ມາດເຮດັວຽກຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ. ຍິ່ງກວາ່ນັ້ນ, Celestica ມຸ່ງໝັ້ນສ້າງບອ່ນເຮດັວຽກທີ່ປາສະຈາກ 
ສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ມນຶເມາົທກຸປະເພດ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກົດໝາຍທີ່ນາໍໃຊ ້ແລະ ຫາ້ມການຈໍາໜ່າຍ, 
ການຄອບຄອງ ຫຼືການໃຊເ້ຫົຼ້າ, ຢາເສບຕິດ ຫຼືສິ່ງມນຶເມາົອື່ນທີ່ຜດິກົດໝາຍ ຫຼືບໍ່ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ 
ຢູ່ໃນຂອບເຂດສະຖານທີ່ຂອງ Celestica. ຍິ່ງກວາ່ນັ້ນ, Celestica ຄາດຫວງັໃຫ້ການພິຈາລະນາ ແລະ ກາ
ນຕັດສນິໃຈຂອງພະນກັງານແມນ່ຈະແຈງ້ ແລະ ບໍ່ຖກືຄອບງາໍໂດຍເຫົ້າ, ຢາເສບຕິດ ຫຼືສິ່ງມນຶເມາົອື່ນ.  
ນອກຈາກຈະກະທົບກບັການເຮດັວຽກ ແລະ ຄວາມສາມາດຕດັສນິໃຈຂອງພະນກັງານເອງແລ້ວ, ການ 
ໃຊສ້ານເສບຕດິຫຼືສິ່ງມນຶເມາົຍງັສາມາດສາ້ງຄວາມສຽ່ງອັນໃຫຍຫ່ຼວງຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພຂອງຄນົອື່ນ  
ແລະ ຄວາມຈະເລນີຮຸ່ງເຮອືງຂອງທລຸະກດິຂອງພວກເຮາົນາໍອກີ. 

ການສົ່ງເສມີສະພາບແວດລອ້ມການ 
ເຮດັວຽກທີ່ດີ

ພດຶຕກິ�າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຄື...
Grace ແລະ Jose 
ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມການປະຕບິດັ 
ວຽກໜຶ່ງ. 
ຫຼັງຈາກກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຂອງທີມສາໍ 
ເລດັແລວ້ ໝູ່ເພື່ອນບາງຄນົແນະນາໍໃຫ້ 
ພວກເຂາົໄປ 
ຮາ້ນບນັເທງິສໍາລັບຜູ້ໃຫຍນ່າໍກັນ. 
Grace ແລະ Jose ໄປນາໍທມີງານ 
ແຕ່ພວກເຂາົຮູ້ສກຶບໍ່ສະບາຍໃຈ  
ແລະ ໄດອ້ອກຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ. 
ການເຂົ້າຮ່ວມສະ ຖານທີ່ດັ່ງກາ່ວໃນ
ຂະນະເປນັຕົວແທນໃຫ ້Celestica 
ແມນ່ບໍ່ສອດຄອ່ງກັບຄາ່ນຍິມົ 
ຫຼືນະໂຍບາຍ BCG ຂອງພວກເຮາົ.  
ອງີຕາມນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການເດນີທາງ  
ແລະ ການບນັເທງິຂອງພວກເຮາົ, 
ລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກັບສະ
ຖານບນັເທງິດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ ້
ຮບັການຈ່າຍແທນຄນືໃຫໂ້ດຍ Celestica.
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ແຜນວາດການຕດັສນິໃຈດາ້ນຈນັຍາບນັ

ແຜນວາດການຕດັສນິໃຈນີ້ສາມາດເປນັເຄື່ອງມທືີ່ມປີະໂຫຍດ ໃນເວລາທາ່ນປະເຊນີກບັການຕດັສນິໃຈທີ່ລ�າບາກ.

ການຕດັສນິໃຈດ�າເນີນການຕໍ່ແມນ່ເໝາະສົມ.

ແມ່ນ

ມັນຖືກກົດໝາຍບ�?
ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນ 

ຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ. 
ຢ່າເຮັດມັນ.

ໃຫຕ້ິດຕໍ່ຫາພະແນກກົດໝາຍເພື່ອຂຄໍາໍ 
ແນະນາໍ.

ບໍ່ແນ່ໃຈບໍ່

ແມ່ນ

ສິ່ງນີ້ສອດຄ່ອງກັບມນະໂຍບາຍ BCG  
ຫຼືນະໂຍບາຍອື່ນຂອງ Celestica ບ�?

ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນ 
ຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ. 

ຢ່າເຮັດມັນ.

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຫຼືພະແນກປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈບໍ່

ແມ່ນ

ສິ່ງນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄ່ານິຍົມ  
ແລະ ວັດທະນະທ�າຂອງ Celestica ບ�?

ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນຕາມມາ
ທີ່ຮ້າຍແຮງ. 
ຢ່າເຮັດມັນ.

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຫຼືພະແນກປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈບໍ່

ແມ່ນ

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເປັນກັງວົນບ�  
ຖ້າສິ່ງນີ້ປະກົດໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວ?

ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນຕາມມາ
ທີ່ຮ້າຍແຮງ. 
ຢ່າເຮັດມັນ.

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຫຼືພະແນກປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈບໍ່

ແມ່ນ

ສິ່ງນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບ  
Celestica ບ� ຖ້າພະນັກງານທຸກຄົນເຮັດມັນ?

ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນຕາມມາ
ທີ່ຮ້າຍແຮງ. 
ຢ່າເຮັດມັນ.

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຫຼືພະແນກປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈບໍ່



ໜ້າ 7  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ກບັການເຮັດວຽກຢາ່ງຍຸຕທິ�າ
ຢູ່ Celestica, ພວກເຮາົເຮດັວຽກກບັຫາຼກຫາຼຍຜູ້ຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ້ງ – ນບັຈາກລກູຄາ້  
ແລະ ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້ ໄປຈນົຮອດສະຖາບນັການສກຶສາ, ລດັຖະບານ ແລະ ຊມຸຊນົ.  
ທກຸໆຄນົທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າເຮດັທລຸະກດິ ຫຼືມສີນັຍານາໍ ລວ້ນແຕມ່ສີດິໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຢາ່ງເປນັ 
ທາໍ ລວມທງັຄູ່ແຂງ່ຂອງພວກເຮາົ. ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ ການສື່ສານທີ່ຈະແຈງ້ ແລະ ຈງິໃຈ ແມນ່ສິ່ງສາໍຄນັຕໍ່ກບັ 
ການປະພດຶທີ່ມຈີັນຍາບນັ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາໍພັນທີ່ດີ ແລະ ຍນືຍາວຢູ່ພາຍໃນ Celestica  
ແລະ ກບັຫຸ້ນສວ່ນພາຍນອກຂອງພວກເຮາົ. ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີໃຫຂ້ໍ້ມນູທີ່ບດິເບອືນກຽ່ວກບັຂາ້ພະເຈົ້າເອງ 
ຫຼື Celestica ຕໍ່ກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ. 

ຄາ່ນຍິມົຂອງພວກເຮາົຮບັເອາົຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້ຂອງພວກເຮາົເປນັສວ່ນໜຶ່ງຂອງທມີງານຂອງພວກເຮາົ.  
ນັ້ນໝາຍຄວາມວາ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຕ້ອງປະຕບິດັຕໍ່ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້ທກຸຄົນຢາ່ງເທົ່າທຽມ ແລະ ຍຕຸິທາໍ, ບໍ່ 
ເຄຍີໃຊອ້ດິທພິົນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮບັການປະຕບິດັແບບພເິສດ ຫຼືໃຊກ້ັບຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້ສະ 
ເພາະໃດໜຶ່ງ. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮາົຕໍ່ກັບຂະບວນການຄດັເລອືກທີ່ຍຕຸິທາໍ ເຮດັໃຫລ້ກູຄ້າຂອງ 
ພວກເຮາົມຄີວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຊື່ສດັຂອງພວກເຮາົ ແລະ ຊວ່ຍພວກເຮາົຮກັສາຄວາມສາໍພັນທີ່ດີກັບ 
ພວກເຂາົ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຄົາລົບສດິຂອງຄູ່ແຂງ່
ຢູ່ທີ່ Celestica, ພວກເຮາົເຊື່ອໃນການແຂງ່ຂັນທີ່ຍຕຸິທາໍ ແລະ ເປດີກວາ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮາົແຂງ່ຂັນ 
ຢາ່ງຈິງຈັງ, ພວກເຮາົປະຕບິດັຕາມກົດໝາຍວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການຜກູຂາດ ແລະ ການແຂງ່ຂັນທີ່ນໍາໃຊ ້ 
ໃນທກຸບອ່ນທີ່ພວກເຮາົເຮດັທລຸະກດິ. ຂາ້ພະເຈົ້າເຄົາລົບສດິຂອງຄູ່ແຂງ່ຂອງພວກເຮາົ ແລະ ດາໍເນນີ 
ຢາ່ງຍຸຕິທາໍ. ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ພວົພນັໃນການປະຕບິດັທາງການຄ້າທີ່ບໍ່ຍຕຸິທາໍ ຫຼືຜດິກົດໝາຍ.  
ຂາ້ພະເຈົ້າສະໜັບສະໜນູນະໂຍບາຍຂອງ Celestica ໃນການສາ້ງຕະຫຼາດຜະລດິຕະພນັ  
ແລະ ການບລໍກິານຂອງພວກເຮາົແມນ່ອງີໃສຈຸ່ດດຂີອງພວກມນັເປນັພື້ນຖານ, ບໍ່ເຄຍີດຖູກູຄູ່ແຂງ່ 
ຫຼືຜະລດິຕະພນັ ຫຼືການບລໍິການຂອງເຂາົເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຫຼີກລ້ຽງການໃຫ້ຄາໍເວົ້າທີ່ບໍ່ເປນັຈິງ 
ຫຼືເຮດັໃຫເ້ຂົ້າໃຈຜດິ. 

ໃນບາງກລໍະນ,ີ ບລໍິສດັໃດໜຶ່ງອາດຈະເປນັທງັຄູ່ແຂງ່ ແລະ ເປນັລກູຄ້າ ຫຼືຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້.  
ແລະ ບາງຄັ້ງ, ຂາ້ພະເຈົ້າອາດຈະພບົປະ, ໂອລ້ມົ ແລະ ເຂົ້າຮວ່ມງານຂະແໜງດຽວກນັກັບຄູ່ແຂງ່ຂອງ 
ພວກເຮາົ. ຂາ້ພະເຈົ້າເອາົໃຈໃສເ່ປນັພເິສດກບັຄວາມສາໍພັນ ແລະ ສະພາບການເຫົ່ານີ້.

ການດ�າເນນີທລຸະກດິຂອງພວກເຮາົ ແລະ  
ການປະກອບສວ່ນພດັທະນາຊມຸຊນົ 
ຂອງພວກເຮາົ

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີໂອ້ລົມກ່ຽວກບັຂໍ້
ມູນລັບຂອງ Celestica ກບັຄູ່ແຂງ່ 
ຫຼືເຮັດການຕກົລົງເຫັນດີ ເພື່ອ:
• ກຳນົດລາຄາ
• ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາ,  

ຜົນກຳໄລ, ຕົ້ນທຶນ, ຂໍ້ກຳນົດການຂາຍ, 
ລູກຄ້າ, ການສົ່ງເສີມການຂາຍ, ສ່ວນຫຼຸດ, 
ການຕະຫຼາດ ຫຼືແຜນຍຸດທະສາດ 

• ແບ່ງໂອກາດ ຫຼືເຂດແດນການຂາຍ
• ບໍ່ຊັກຊວນເອົາລູກຄ້າຂອງກັນ ແລະ ກັນ
• ບໍ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນ 

ຫຼືການບໍລິການສະເພາະ
• ‘ແກ້ໄຂ’ 

ຂະບວນການປະມູນແບບແຂ່ງຂັນກັນ
• ບົດລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ສະໜອງ 

ຫຼືຜູ້ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະໃດໜຶ່ງ
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ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍຂອງ Celestica ກຽ່ວກບັສນິບົນ ແລະ 
ຂອງຂວັນ
ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮາົ ເຊັ່ນດຽວກນັກັບກດົໝາຍຂອງເກອືບທກຸປະເທດທີ່ພວກເຮາົເຮດັທ ຸ
ລະກດິ ຫ້າມບໍ່ໃຫພ້ວກເຮາົໃຫ ້ຫຼືຮບັເອາົສນິບນົເພື່ອຈຸດປະສງົໃດໆກໍ່ຕາມ. ຕວົຢາ່ງຂອງສິນບນົ  
ລວມມກີານຈ່າຍເງນິສດົໂດຍກງົ, ເງິນໃຕໂ້ຕະ ຫຼືໃບຮຽກເກບັເງນິສາໍລັບລາຍຈາ່ຍແອບແຝງເຊື່ອງອາໍ. 

ພວກເຮາົເຮດັການຕັດສນິໃຈຊື້ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບລໍິການຈາກຜູ້ຂາຍ, ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້  
ແລະ ອື່ນໆໂດຍອງີໃສເ່ກນເງື່ອນໄຂ ເຊັ່ນວາ່ ຄນຸນະພາບ, ລາຄາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖໄືດ້, ແລະ ພວກ 
ເຮາົຄາດຫວງັວາ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮາົຈະຊື້ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບລໍກິານຂອງພວກເຮາົ  
ໂດຍອງີໃສພ່ື້ນຖານດຽວກນັ. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ການໃຫ້ ຫຼືການຮບັຂອງຂວນັ ແລະ ການບນັເທງິ
ສາມາດມຜີນົກະທບົທີ່ເປນັໄປໄດຕ້ໍ່ກັບຄວາມເປນັກາງ ແລະ ການຕັດສນິໃຈ. ຂາ້ພະເຈົ້າອາດຈະໃຫ ້
ຫຼືຮບັເອາົຂອງຂວນັ, ອາຫານ, ການບລໍກິານ ແລະ ການບນັເທງິ ຖ້າສິ່ງ ເຫົຼ່າ ນີ້: 

• ບໍ່ເກດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ບໍ່ມມີນູຄາ່ສູງເກີນໄປ

•  ຖກືຕອ້ງດຕາມກດົໝາຍທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັວທິປີະຕບິດັ ຫຼືມາລະຍາດທາງທລຸະກດິທີ່ເປນັທາໍ 
ນຽມປະຕບິດັກນັມາ

•  ຈະບໍ່ເຮດັໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າມພີັນທະໃດໆຕໍ່ກບັບກຸຄົນຜູ້ທີ່ໃຫ້ຂອງຂວນັນັ້ນ

•  ບໍ່ລວມມເີງິນສດົ

•  ບໍ່ເຄຍີເອາົໃຫ ້ຫຼືໄດ້ຮບັຈາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ

ມນັບໍ່ງາ່ຍສະເໝໄີປທີ່ຈະກໍານດົວາ່ແມນ່ຫຍງັແດທ່ີ່ເໝາະສມົ ຫຼືບໍ່ແພງເກນີໄປ ເມື່ອເວົ້າເຖງິການໃຫ້  
ແລະ ການຮບັຂອງຂວນັ. ໃນກລໍະນເີຫົຼ່ານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໃຊກ້ານຕັດສນິທີ່ຮອບຄອບຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ແລະ  
ຖາມຕວົເອງບນັດາຄາໍຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

•  ບກຸຄນົຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນຈະໃຫຂ້ອງຂວນັມນີະໂຍບາຍຫາ້ມເຮດັສິ່ງນີ້ຢູ່ບອ່ນເຮດັວຽກບ?ໍ  
ເມື່ອບໍ່ແນໃ່ຈ, ຂາ້ພະເຈົ້າກວດເບິ່ງກອນ.

•  ມນັ ເບິ່ງແລວ້ ຖກືຕ້ອງຢູ່ບ?ໍ ຖາ້ບໍ່, ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ຮບັເອາົມນັ, ບໍ່ໃຫມ້ນັ ຫຼື ຂາ້ພະເຈົ້າຂຄໍາໍແນະນາໍ 
ກ່ອນລວ່ງໜ້າ.

•  ໃນປະເທດບອ່ນທເຫນັວາ່ ການສົ່ງຄືນ ຫຼື ປະຕເິສດການຮບັຂອງຂວນັເປນັການເສຍມາລະຍາດ 
ຂາ້ພະເຈົ້າຈະຮັບມນັບ?ໍ ໃນບາງປະເທດ, ການສົ່ງຄນື ຫຼືການປະຕເິສດຂອງຂວນັໃດໜຶ່ງ  
ອາດຈະເປນັການເສຍມາລະຍາດ. ຖາ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຂາ້ພະເຈົ້າຄວນຮບັເອາົຂອງຂວນັນັ້ນ ແລະ ປກຶ 
ສາກັບຜູ້ຈັດການໃນທນັທເີພື່ອຂຄໍາໍແນະນາໍກ່ຽວກບັວາ່ຈະຈັດການກັບຂອງຂວນັນັ້ນແນວໃດ.

ການຕດິສນິບົນຄື…
Mark ແມນ່ຜູ້ຊື້ຢູ່ Celestica. Bob 
ໜງໃນຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້ຂອງລາວ, 
ແນະນາໍວາ່ ຖາ້ Mark ຖອນທລຸະກດິຂ 
ອງລາວຈາກຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້ທີ່ 
ເປນັຄູ່ແຂງ່ ແລະ ເຮດັການສັ່ງ
ຊື້ຊດຸໃຫຍນ່າໍບລໍິສດັຂອງ Bob, 
ລາວຈະໃຫ ້“ຜນົປະໂຫຍດພເິສດ” 
ຫຼາຍຢາ່ງແກ່ Mark.
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Celestica ຈະສະຫະຼໂອກາດທາງທລຸະກດິ ແທນທີ່ຈະຈ່າຍສນິບນົ. ຈົ່ງພິຈາລະນາສະພາບການຕໍ່ໄປນີ້. 

ຄ�າຖາມ ແລະ ຄ�າຕອບ 
ຄ�າຖາມ 1: ໜຶ່ງໃນລູກຄ້າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າກໍາລັງວາງແຜນການເດນີທາງຈາກຫ້ອງການຂອງລາວໃນອາຊຕີາ 
ເວນັອອກສຽ່ງໃຕ້ ເພື່ອໄປຢຽ້ມຢາມສາໍນກັງານໃຫຍ່ຂອງ Celestica ເພື່ອພົບກບັທມີຜູ້ບລໍຫິານຂອງ 
ພວກເຮາົ. ລກູຄ້າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າບອກຂາ້ພະເຈົ້າວາ່ ລາວຫວງັວາ່ຈະໄດ້ຮບັການຈ່າຍແທນຄນືສາໍລັບທກຸຄ່າເດນີ 
ທາງຂອງລາວ ລວມທງັລາຍຈ່າຍສວ່ນຕວົທີ່ລາວວາງແຜນຈະໃຊຈ້່າຍ ໃນຂະນະທີ່ທຽ່ວຊມົເຂດພື້ນທີ່. ຂາ້ພະ 
ເຈົ້າສາມາດອະນມຸດັສິ່ງນີ້ໄດ້ບ?ໍ

ຄ�າຕອບ 1: ບໍ່ໄດ.້ ທາ່ນບໍ່ສາມາດອະນມຸດັການຈ່າຍແທນຄນືສາໍລັບລາຍຈາ່ຍທີ່ບໍ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບທລຸະກດິຂອງ 
ລູກຄ້າ ເຊັ່ນວາ່: ການເດນີທາງໄປທຽ່ວຊົົມເມອືງ ຫຼືຄາ່ປີ້ຍນົສາໍລັບສະມາຊກິຄອບຄວົ. Celestica 
ບໍ່ສາມາດຈາ່ຍຄາ່ລາຍຈ່າຍເຫົ່າ ນີ້ໄດ້ ເພາະວາ່ການເຮດັແບບນັ້ນອາດຈະສາ້ງລັກສະນະເປນັການໃຫສ້ນິບນົ. 
ທກຸລາຍຈ່າຍທີ່ສາມາດຈາ່ຍແທນຄນື ໄດຕ້ອ້ງ (1) ກຽ່ວຂອ້ງກບັຈດຸປະສງົທາງທລຸະກດິຢາ່ງແທຈ້ງິ, (2) ສມົເຫດສມົຜນົ 
ແລະ (3) ສາມາດອະນຍຸາດໄດພ້າຍໃຕ ້ທກຸກົດໝາຍທີ່ນາໍໃຊ ້ ນະໂຍບາຍຂອງ Celestica.

ຄ�າຖາມ 2: ພວກເຮາົໃຊຕ້ົວແທນເພື່ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກຄວາມສາໍພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທອ້ງຖິ່ນ.  
ຫວາ່ງບໍ່ດນົມານີ້ ລາວຮອ້ງຂໃໍຫພ້ວກເຮາົເພີ່ມຄາ່ນາຍໜາ້ຂອງລາວຂຶ້ນຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກເຮາົບໍ່ 
ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງລາວຂຶ້ນ ຫຼຮືອ້ງຂໃໍຫລ້າວເຮດັໜ້າວຽກເພີ່ມເຕມີໃດໆກໍ່ຕາມ.  
ຂາ້ພະເຈົ້າສົງໄສວ່າ ລາວຕ້ອງການສົ່ງຕໍ່ເງິນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ. ຂາ້ພະເຈົ້າຄວນເຮດັແນວໃດ?

ຄ�າຕອບ 2: ຖາ້ທາ່ນສງົໄສວ່າ ຕົວແທນນັ້ນກາໍລັງເຮດັການຈ່າຍເງນິທີ່ຜດິກົດໝາຍໃນນາມ Celestica, ບລໍິສດັ 
ນັ້ນມພີັນທະຕອ້ງສບືສວນເບິ່ງວາ່ນີ້ແມນ່ບນັຫາແທຫ້ຼືບໍ່ ແລະ ຢດຸເຊາົການຈ່າຍເງນິດັ່ງກ່າວ. ທາ່ນຄວນລາຍງານ 
ຄວາມສງົໄສຂອງທ່ານຫາພະແນກກົດໝາຍ ຫຼືການປະຕບິດັຕາມ.

ຄ�າຖາມ 3: ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຮບັການບອກວາ່ ໃນບາງປະເທດ ມນັແມນ່ເລື່ອງປກົກະຕິໃນການຈ່າຍເງນິ 
ສມົມະນາບນຸຄນຸຈໍານວນເລກັນ້ອຍໃຫລ້ກູຄ້າ ກ່ອນທີ່ພວກເຂາົຈະຊື້ຜະລດິຕະພນັຂອງ Celestica. ຂາ້ພະເຈົ້າ 
ຄວນຈາ່ຍເງນິສມົມະນາບນຸຄນຸນັ້ນບໍ່ ເພື່ອໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າບໍ່ສນູເສຍທລຸະກດິ?

ຄ�າຕອບ 3: ບໍ່. ພວກເຮາົບໍ່ເຂົ້າຮວ່ມໃນທລຸະກດິທີ່ມກີານຈ່າຍເງນິທີ່ບໍ່ເໝາະສມົ ຫຼືຜດິກົດໝາຍ.  
ຄວນຕດິຕໍ່ຫາພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັຕາມ ຖາ້ທາ່ນບໍ່ແນໃ່ຈວາ່ເງິນທີ່ຖກືຮ້ອງຂນໍັ້ນໄດ ້
ຮບັອະນຍຸາດຫຼືບໍ່. ຖາ້ທາ່ນຮູ້ກ່ຽວກບັການໃຊຂ້ອງຂວນັ, ສນິບນົ, ເງນິສມົມະນາບນຸຄນຸ, ເງນິໃຕໂ້ຕະ,  
ເງິນປດິລບັ ຫຼືສິ່ງຈູງໃຈຕ່າງໆໃຫແ້ກ່ໃຜກໍ່ຕາມ ລວມທງັລູກຄ້າ, ຕົວແທນ ຫຼືພະນກັງານຂອງເຂົາເຈົ້າ  
(ຫຼືສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈົ້າ), ເພື່ອສ້າງທຸລະກດິ, ທາ່ນຄວນຕດິຕໍ່ຫາພະແນກກົດໝາຍ  
ຫຼືການປະຕບິດັຕາມໃນທນັທ.ີ
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ຂ້າພະເຈົ້າເຄົາລົບຄວາມສ�າພນັຂອງພວກເຮົາກບັພະນກັງານ 
ລັດຖະບານ
ຢູ່ທີ່ Celestica, ພວກເຮາົເຂົ້າໃຈວາ່ສິ່ງນີ້ແມນ່ວທິປີະຕບິດັທີ່ຍອມຮບັໄດ ້ໃນສະພາບແວດລອ້ມທາງ 
ການຄ້າອາດຈະເປນັສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮບັໄດ ້ຫຼືຜດິກົດໝາຍໃນການເຮດັວຽກກັບພະນກັງານ 
ລັດຖະບານ. ຕວົຢາ່ງ: ບາງກົດລະບຽບຫາ້ມ ຫຼືຈໍາກັດຂອງຂວນັທີ່ເປນັອາຫານ ຫຼືການບນັເທງິໃຫ້ 
ແກ່ພະນກັງານລັດຖະບານ. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ມນັແມນ່ໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການຮບັຮູ້  
ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທີ່ກຽ່ວຂອ້ງທີ່ຄວບຄມຸຄວາມສາໍພັນລະຫວາ່ງລັດຖະ 
ບານ, ລກູຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຫຼີກລ້ຽງການຂັດແຍງ້ຜົນປະໂຫຍດ
ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າດໍາເນນີການເພື່ອຜນົປະໂຫຍດທີ່ດທີີ່ສຸດຂອງ  
Celestica ສະເໝ.ີ ການຂດັແຍງ້ຜົນປະໂຫຍດເກດີຂຶ້ນ ເມື່ອຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາໍພັນສວ່ນ 
ຕົວຂອງຂາ້ພະເຈົ້າສົ່ງຜົນ ຫຼືປະກດົວາ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໃນການ 
ຕັດສນິໃຈເພື່ອຜນົປະໂຫຍດທີ່ດທີີ່ສຸດຂອງບລໍິສດັ. ການຂດັແຍງ້ຜົນປະໂຫຍດຍງັສາມາດເກດີຂຶ້ນ  
ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າດໍາເນນີການ ຫຼືມຜີນົປະໂຫຍດທີ່ເຮດັໃຫຍ້າກສໍາລັບຂາ້ພະເຈົ້າໃນການປະຕບິດັ 
ວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ລາໍອຽງ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າມກີານຈ້າງງານຢູ່ນອກ  
Celestica, ການຈ້າງງານດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຂດັກັບຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຕໍ່ກັບ Celestica  
ຫຼືສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໃນການປະຕບິດັໜ້າວຽກຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຢູ່ Celestica. 
ຕາມທີ່ໄດ້ລະບໄຸວໃ້ນ ນະໂຍບາຍເລື່ອງຄວາມຂດັແຍງ່ດ້ານຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາໍພັນສວ່ນບກຸຄົນ 
ຂອງບລໍສິດັ.

ຂ້າພະເຈົ້າປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນຊມຸຊນົແມນ່ອງົປະກອບທີ່ສາໍຄນັຂອງຄາ່ນຍິມົຂອງພວກເຮາົຢູ່ Celestica. ຂາ້ພະ 
ເຈົ້າໄດ້ຮບັການສົ່ງເສີມໃຫເ້ຄື່ອນໄຫວຊວີດິໃນຖານະ ພນົລະເມອືງທົ່ວໄປຂອງຊມຸຊນົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຜ່ານ 
ການປະກອບສວ່ນເວລາ ແລະ ທນຶຮອນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.

ຕົວຢ່າງຂອງການຂັດແຍ້ງຜົນປະ 
ໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ລວມມີ:
• ການມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນໃນ 

ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ Celestica 
ເຮັດທຸລະກິດນໍາ ລວມທັງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, 
ຄູ່ແຂ່ງ, ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ

• ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ຄົ້ນພົບຜ່ານການ 
ໃຊ້ຊັບສິນ, ຂໍ້ມູນ ຫຼືຖານະຂອງບໍລິສັດ ຫຼື 
ການໃຊສ້ິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ

• ການມີຄູ່ສົມລົດ, 
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື
ຄົນອື່ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສະໜິດສະໜົມຜູ້ທີ່
ເຮັດວຽກໃຫ້ ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ 
ຫືຼຄູ່ແຂ່ງຂອງ Celestica. ສະພາບການນີ້ຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວພິ ເສດ ແລະ  
ຄວນປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຈັດ
ການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 

• ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ 
ຫຼືເຮັດວຽກໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຂອງ Celestica 
ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ ຫຼືທີ່ປຶກສາ

• ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຜົນ 
ປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດຂອງ Celestica ເຊັ່ນ
ວ່າການເຮັດການຕະຫຼາດທາງການຄ້າໃຫ້ 
ຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການທີ່ແຂງຂັນກັນ

• ການດຳເນີນການໃນນາມ 
ຫຼືຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຂອງ 
Celestica ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກ 
Celestica

• ການຮັບຕຳແໜ່ງໃນສະພາຜູ້ອຳນວຍການ 
ຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງໂດຍບໍ່ມີ 
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ Celestica

• ການເຮັດ ຫຼືການຮ້ອງຂໍເອົາວຽກງານ 
ພາຍນອກຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງ Celestica 
ຫຼືໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຂອງ 
Celestica

• ການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງ Celestica ເຊັ່ນວ່າ 
ໂທລະສັບ, ວັດສະດຸ, ຊັບພະຍາກອນ 
ຫຼືຂໍ້ມູນລັບ ເພື່ອເຮັດວຽກພາຍນອກ



ໜ້າ 11  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມບີາງຄັ້ງເມື່ອການມສີວ່ນຮວ່ມໃນຊມຸຊນົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າສາມາດກໍ່ໃຫເ້ກີດບນັຫາແກ່ 
Celestica, ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າຕ້ອງລະມດັລະວງັ ແລະ ດາໍເນນີການເພື່ອຜນົປະໂຫຍດທີ່ດສີດຸຂອງບລໍິ 
ສດັຂອງພວກເຮາົ. ຕວົຢາ່ງ: 

•  ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າເຮດັໜາ້ທີ່ໃນຄະນະກາໍມະການຂອງອງົການຫວງັຜນົກາໍໄລ ຫຼືບໍ່ຫວງັຜນົກາໍໄລໃດໜຶ່ງ,  
ການຂດັແຍງ້ຜນົປະໂຫຍດອາດເກດີຂຶ້ນ ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າປະເຊນີກບັການຕດັສນິໃຈທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ  
Celestica. ຖາ້ຄະນະກາໍມະການທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຮບັໃຊ ້ມກີານເຮດັວຽກກບັ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າ 
ຄວນປກຶສາຫາລກືບັຜູ້ຈດັການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າກອ່ນເພື່ອຕດັສນິວາ່ການເຮດັໜາ້ທີ່ໃນຄະນະກາໍມະການ
ດັ່ງກາ່ວແມນ່ການຂດັແຍງ້ຜນົປະໂຫຍດຫຼືບໍ່ 

•  ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວກບັບນັຫາສາທາລະນະ, ຂາ້ພະເຈົ້າກໍາລັງເວົ້າ ແລະ 
ດາໍເນນີການໃນນາມສວ່ນຕວົ ແລະ ຕອ້ງບໍ່ໃຫກ້ານປະກດົວາ່ຂາ້ພະເຈົ້າກໍາລັງເວົ້າໃນນາມຕາງໜ້າ 
ໃຫ ້Celestica 

•  ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາທາງການເມອືງ, ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອາດ 
ຈະໃຊເ້ວລາພກັທີ່ສົມເຫດສມົຜນົໂດຍບໍ່ມຄີາ່ຈ້າງສໍາລັບກດິຈະກໍາດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຈັດການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ 
ຕ້ອງອະນມຸດັ. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica ຈະບໍ່ຈາ່ຍໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າສໍາລັບເວລາທີ່ໃຊສ້າໍລັບ 
ການປະຈາໍການ, ການເຮດັໜ້າທີ່ເປນັເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮບັເລອືກຕັ້ງ ຫຼືການໂຄສະນາຫາສຽງສໍາລັບຜູ້ສະ 
ໝັກທາງການເມືອງ 

ຂ້າພະເຈົ້າປກົປອ້ງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ພວກເຮາົທກຸຄົນມໜີ້າທີ່ຕ້ອງປະຕບິດັໃນການປກົປອ້ງສິ່ງແວດລອ້ມ. ຂາ້ພະເຈົ້າປະຕບິດັຕາມທກຸມາດ 
ຕະຖານດາ້ນສິ່ງແວດລອ້ມ ເຊັ່ນດຽວກນັກັບນະໂຍບາຍດາ້ນສິ່ງແວດລອ້ມຂອງ Celestica. ຖາ້ຂາ້ພະ 
ເຈົ້າພົບເຫນັການລະເມດີກົດໝາຍສິ່ງແວດລອ້ມ ຫຼືການດາໍເນນີການໃດໆທີ່ເຮດັໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າກັງວນົໃຈ,  
ຂາ້ພະເຈົ້າຈະລາຍງານໃນທນັທ.ີ

ຂາ້ພະເຈົ້າປກົປອ້ງຊື່ສຽງຂອງ Celestica ໃນນາມເປນັພນົລະເມອືງທີ່ດີ
ຂາ້ພະເຈົ້າມຸ່ງໝັ້ນປະພດຶຕົນຢາ່ງມຈີັນຍາບນັ ທງັຢູ່ນອກ ແລະ ໃນຫອ້ງການ ຂອງພວກເຮາົ ແລະ  
ຮວ່ມມກືັບຫຸ້ນສວ່ນຂອງພວກເຮາົເພື່ອຮບັປະກນັວາ່ທລຸະກດິຖກືດໍາເນນີຢາ່ງຍຸຕິທາໍ ແລະ ມຈີັນຍາບນັ.  
ໃນນາມເປນັສະມາຊກິຂອງພັນທະມດິດາໍເນນິທລຸະກດິຢູ່າງມີຄວາມຮບັຜດິຊອບ, (RBA) ພວກເຮາົສະໜບັ 
ສະໜນູ ແລະ ສົ່ງເສມີຫຼັກປະຕບິດັຮວ່ມກນັສາໍລັບອດຸສາຫະກໍາອເີລກັໂຕຼນກິ. ໂດຍຮວ່ມກບັ (RBA) 
ແລະ ບນັດາສະມາຊກິ, ພວກເຮາົກໍາລັງເຮດັວຽກເພື່ອປບັປງຸສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສະພາບການເຮດັວ
ຽກໃນອດຸສາຫະກໍາຂອງພວກເຮາົ. ພວກເຮາົວດັແທກການປະຕບິດັຕາມຫຼັກ ປະຕບິດັຂອງ (RBA) 
ຜາ່ນການປະສມົປະສານລະຫວາ່ງການປະ ເມນີຜນົກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

ການລະເມີດກົດລະບຽບສິ່ງແວດລ້ອມຄື…
Sarah ຮບັຜດິຊອບການຈດັການ 
ແລະ ການກາໍຈັດຖິ້ມສິ່ງ 
ເສດເຫຼືອທີ່ເປນັອນັຕະລາຍຢາ່ງເໝາະ 
ສມົຢູ່ Celestica. ລາວຮູ້ວາ່ນີ້ແມນ່ບນັຫາທີ່ 
ມຄີາ່ໃຊຈ້່າຍແພງຫຼາຍ – ມນັຈະງ່າຍກວາ່ 
ແລະ ປະຢດັກວາ່ບຖໍາ້ຫາກເຖສິ່ງເສດເຫຼືອ 
ລົງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ? ມມີື້ໜຶ່ງ, Sarah 
ໄດ້ເຮດັແບບນັ້ນ.  
ໂດຍການບໍ່ກາໍຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປນັອນັ 
ຕະລາຍຢາ່ງຖືກຕ້ອງ, Sarah ໄດ້ລະເມດີ 
ກົດລະບຽບວາ່ດວ້ຍສິ່ງແວດລອ້ມ  
ແລະ ເຮດັໃຫລ້ະບບົສະໜອງ 
ນໍ້າມຄີວາມສຽ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງ.
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ຢູ່ Celestica, ພວກເຮາົທກຸຄົນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບປກົປອ້ງຊບັສນິ ແລະ ຂໍ້ມນູທີ່ມອບໝາຍໃຫ ້
ພວກເຮາົບໍ່ໃຫສ້ນູເສຍ, ເສຍຫາຍ, ນາໍໃຊໃ້ນທາງທີ່ຜິດ ຫຼືຖກືລັກ. ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີໃຊຊ້ບັສນິ ຫຼືຂໍ້ມນູຂອງ 
Celestica ເພື່ອຈຸດປະສງົທີ່ລະເມດີກົດໝາຍ ຫຼືນະໂຍບາຍຂອງບລໍສິດັ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຄົາລົບ ແລະ ປກົປອ້ງຊັບສນິຂອງພວກເຮົາ
ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຊບັສນິຂອງ Celestica ເຊັ່ນວາ່: ເງິນທນຶ, ຜະລດິຕະພນັ, ອປຸະກອນ, ລະບບົ,  
ສິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຄື່ອງຮບັໃຊຕ້່າງໆ ຄວນຖກືໃຊພ້ຽງແຕ່ສາໍລັບວຽກງານ ແລະ ຈດຸ 
ປະສງົອື່ນທີ່ໄດ້ຮບັອະນມຸດັໂດຍຄະນະຜູ້ບລໍຫິານເທົ່ານັ້ນ. ຂາ້ພະເຈົ້າຮັບຜດິຊອບລາຍງານການລກັ,  
ການສູນເສຍ ຫຼືການໃຊຊ້ບັສນິບລໍິສດັໃນທາງທີ່ບໍ່ຖກືຕ້ອງ ໃຫຜູ້້ຈັດການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ຫຼືຝ່າຍຮກັສາ 
ຄວາມປອດໄພປະຈາໍສະຖານທີ່ຮບັຊາບໃນທນັທ.ີ ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ພວົພນັໃນກດິຈະກໍາສ່ວນຕວົໃນລະ 
ຫວາ່ງຊົ່ວໂມງເຮດັວຽກ ເຊັ່ນວ ່າ: ການໃຊໂ້ທລະສບັ, ອເີມວສວ່ນຕວົຫາຼຍເກນີໄປ ຫຼືການໃຊເ້ຄື່ອງມເືຄອື 
ຂາ່ຍສງັຄົມອອນລາຍທີ່ສົ່ງຜນົໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າປະຕບິດັຄວາມຮບັຜດິຊອບໜາ້ 
ວຽກຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໃຫສ້າໍເລດັ. ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີໃຊຄ້ອມພວິເຕ,ີ ລະບບົອເີມວ ຫຼືອປຸະກອນຂອງບລໍສິດັສາໍລບັຈດຸ 
ປະສງົທຸລະກດິທາງນອກ ຫຼືສາໍລັບກດິຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼືຜດິຈັນຍາບນັ ເຊັ່ນວ ່າ: ການເບິ່ງ, ສາ້ງ,  
ເກັບມຽ້ນ ຫຼືສົ່ງເນື້ອຫາທີ່ຜູ້ອື່ນອາດຈະເຫນັວາ່ບໍ່ເໝາະສມົ, ຫຍາບຄາຍ ຫຼືໜ້າລັງກຽດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າ 
ໃຈວາ່ທກຸຊບັສນິຂອງບກຸຄນົທສີາມ, ລວມທງັ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກັັດພຽງແຕ ່ຊອບແວຣ ອາດຈະໄດຮ້ບັໃບອະນຍຸາດ ຫຼືຊື້
ຜາ່ນອງົການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສອ້ປຸະທານເທົ່ານັ້ນ. ພະນກັງານຕ້ອງຄຸ້ນເຄຍີກບັ ນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍ 
ການໃຊທ້ີ່ຍອມຮບັໄດ ້(AUP) ຂອງ Celestica ທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ 
ຂອງ Celestica. ພະນກັງານຄວນຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການຝ່າຍຮກັສາຄວາມປອດໄພຂໍ້ມນູທົ່ວໂລກ ຖາ້ມຄີາໍ 
ຖາມຕາ່ງໆທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບນະໂຍບາຍນີ້. 

ຕົວຢາ່ງຂອງຊບັສນິ: 

•  ເງິນຂອງບລໍສິດັ

•  ຜະລດິຕະພນັຂອງບລໍສິດັ

•  ເຄື່ອງໃຊໃ້ນຫອ້ງການ

•  ເວລາເຮດັວຽກ ແລະ ຜນົການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານ

•  ລະບບົຮາດແວ ແລະ ຊອບແວຄອມພວິເຕີ

•  ໂທລະສບັ

•  ອປຸະກອນສື່ສານໄຮສ້າຍ

•  ເຄື່ອງອດັເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງແຟກັ

•  ພາຫານະຂອງບລໍິສດັ

•  ເຄື່ອງໝາຍການຄາ້ຂອງບລໍິສດັ

ການປກົປອ້ງຊບັສນິຂອງພວກເຮາົ

ຕວົຢາ່ງຂອງຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັຊບັສນິ ແລະ ເປນັຄວາມລບັ
• ແຜນທລຸະກດິ, ການເງນິ, 

ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບລໍິການ
• ຂໍ້ມນູພະນກັງານ ເຊັ່ນວາ່: ຂໍ້ມນູເງນິເດອືນ 

ຫຼືບນັທກຶທາງການແພດ
• ລາຍຊື່ລກູຄ້າ
• ຂໍ້ມນູລກູຄ້າທີ່ມຢີູ່ ຫຼືທີ່ເປນັໄປໄດ້
• ລິຂະສດິ, ສດິທບິດັ, ຄວາມລບັທາງການຄ້າ, 

ຂະບວນການຜະລດິ ຫຼືຊອບແວຣ

ວທິທີີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊວ່ຍ 
ປກົປອ້ງຂໍ້ມນູກ່ຽວກບັຊບັສນິ 
ແລະ ເປນັຄວາມລບັ
• ຢາ່ເປດີເຜຍີຂໍ້ມນູລບັກບັຜູ້ໃດທີ່ຢູ່ນອກ 

Celestica ໂດຍບໍ່ໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດ
• ເປດີເຜຍີຂໍ້ມນູລບັຕໍ່ກັບພະນກັງານອື່ນເພື່ອຈຸດ 

ປະສງົທາງທຸ ລະກດິທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ 
ຕາມ ຄວາມຈາໍເປນັຕ້ອງຮູ້ເທົ່ານັ້ນ

• ຮກັສາທຸກຂໍ້ມ ູນໃຫເ້ປນັຄວາມລບັ 
ຖາ້ເປດີເຜຍີອາດຈະເປນັປະໂຫຍດຕໍ່ ກບັຄູ່ແຂງ່ 
ຫຼືເປນັຜນົເສຍຫາຍຕໍ່ກບັ Celestica 

• ເກັບມຽ້ນເອກະສານທີ່ອອ່ນໄຫວໄວໃ້ນ 
ແຟມ້ ຫຼືລີ້ນຊກັທີ່ມີການລັອກໄວຄ້ກັແນ່

• ຂໍ້ມນູລບັທີ່ໂອນທາງອເີລກັໂຕຼນກິ ອາດຈະຈໍາ 
ເປນັຕ້ອງເຂົ້າລະຫັດ 
ລັບໄວກ້່ອນການສົ່ງ. ຖາ້ໃຊລ້ະ 
ຫັດຜາ່ນເພື່ອເຂົ້າລະຫດັລບັ, ຈົ່ງຢ່າສົ່ງລະຫັດ 
ຜາ່ນນັ້ນທາງອເີມວ, ໃຫສ້ົ່ງຜ່ານທາງໂທລະສບັ.
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ຂ້າພະເຈົ້າເຄົາລົບຄວາມເປນັສ່ວນຕວົ ແລະ 
ປກົປອ້ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ກຽ່ວກບັຊບັສນິ
ຢູ່ Celestica, ພວກເຮາົເຄາົລົບຄວາມເປນັສວ່ນຕວົຂອງເພື່ອນຮວ່ມງານ, ຫຸ້ນສວ່ນທລຸະກດິ, ລກູຄ້າ  
ແລະ ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້. ໃນຊວີດິເຮດັວຽກປະຈາໍວນັຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະພບົເຫນັຂໍ້ມນູ 
ບກຸຄົນ ແລະ ທລຸະກດິກ່ຽວກບັເພື່ອນຮວ່ມງານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງສນິຄາ້ ຫຼື Celestica.  
ຂໍ້ມນູນີ້ແມນ່ເປນັຄວາມລບັ ແລະ ກຽ່ວກບັຊບັສນິ, ແລະ ມນັແມນ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໃນກາ
ນປກົປອ້ງມນັ ໂດຍການໝາຍມນັຢາ່ງເໝາະສມົ, ຮກັສາມນັໄວໃ້ຫປ້ອດໄພ ແລະ ຈາໍກັດການເຂົ້າເຖງິໃຫ້ 
ແຕ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມນັເພື່ອເຮດັໜ້າວຽກຂອງເຂາົເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າເກັບເອາົ, ໃຊ ້ແລະ ປະມວນຜນົ 
ຂໍ້ມນູນີ້ເພື່ອຈຸດປະສງົທາງທຸລະກດິເທົ່ານັ້ນ. ຂາ້ພະເຈົ້າດໍາເນນີການເກັບກາໍຂໍ້ມນູບກຸຄົນຢາ່ງມຄີວາມຮບັ 
ຜດິຊອບ ໂດຍສອດຄອ່ງກັບກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມເປນັສວ່ນຕວົ ແລະ ວທິປີະຕບິດັທີ່ດີສດຸຂອງອດຸ 
ສາຫະກໍາ, ແລະ ເອາົໃຈໃສປ່ອ້ງກັນການເປດີເຜຍີທີ່ບໍ່ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. ພນັທະໃນການປກົປອ້ງຄວາມລບັ 
ຂອງຂໍ້ມນູກ່ຽວກບັຊບັສນິຂອງ Celestica ເຖງິແມນ່ຫວາ່ ຫຼັງຈາກທີ່ການຈ້າງງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ສິ້ນສດຸແລວ້. 

ຂ້າພະເຈົ້າຮູວ້າ່ Celestica ເຄາົລົບຄວາມເປນັສ່ວນຕວົຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິປກົກະຕິ, Celestica ເກັບເອາົ ແລະ ຮກັສາຂໍ້ມນູບກຸຄົນກ່ຽວກບັພະນກັງານທີ່ 
ກ່ຽວຂອ້ງກັບວຽກ ຫຼືວຽກທີ່ເປນັໄປໄດຂ້ອງພວກເຮາົກັບ Celestica. ຂາ້ພະເຈົ້າສະບາຍໃຈທີ່ຮູ້ວາ່  
ການເຂົ້າເຖງິຂໍ້ມນູຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຖືກຈໍາກັດສະເພາະພາຍໃນໃຫແ້ຕ່ບກຸຄົນທີ່ມຄີວາມຈາໍເປນັຕ້ອງຮູ້ 
ທາງທຸລະກດິເທົ່ານັ້ນ. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ມນູບກຸຄົນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າອາດຈະຖກືໂອນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ  
ແລະ ລະຫວາ່ງປະເທດເພື່ອຈດຸປະສງົທາງທຸລະກດິທີ່ຖກືກົດໝາຍ. ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ຂໍ້ມນູບກຸຄົນຂອງຂາ້ 
ພະເຈົ້າອາດຈະຖກືເປດີເຜຍີກບັບກຸຄົນທສີາມພຽງແຕ່ເມື່ອມກີານຍນິຍອມເຫນັດຂີອງຂາ້ພະເຈົ້າເທົ່າ 
ນັ້ນ, ຍກົເວັ້ນໃນກລໍະນບີອ່ນທີ່ມກີານເປດີເຜຍີນັ້ນແມນ່ເພື່ອການບລໍຫິານແຜນຜນົປະໂຫຍດ ຫຼືຂໍ້ກາໍນດົ 
ເພື່ອປະຕບິດັຕາມການສບືສວນທີ່ຖກືຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼືຂໍ້ກາໍນດົຂອງກດົໝາຍເທົ່ານັ້ນ.

ການເປີດເຜີຍມູນລັບ ແລະ 
ກຽ່ວກບັຊັບສນິ 
ຢາ່ງບໍ່ເໝາະສົມຄ…ື
ຜູ້ທີ່ຈະມາເປນັລ ູກ 
ຄາ້ທີ່ເປນັໄປໄດໄ້ດຮ້ອ້ງຂໃໍຫ ້Celestica 
ສົ່ງໃບສະເໜລີາຄາຕໍ່ກບັຜະ 
ລິດຕະພນັບລໍິໂພກໃໝ ່ຂອງບລໍິສດັ. 
ລະຫວາ່ງການຢ້ຽມຊມົສະຖານທີ່ຜະລດິ, 
ລູກຄ້າບອກ Mary ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະ
ພັນທີ່ຈະເປດີຕົວໃນໄວໆນີ້ ເຊິ່ງ Mary ຄິ
ດວາ່ແມນ່ຜະລດິຕະພນັທີ່ປະຕວິດັໃ
ໝ່ຢາ່ງແທ້ຈິງ. ດວ້ຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, 
ລາວໄດບ້ອກເພື່ອນຂອງລາວ 
ເຊິ່ງເປນັນກັຂ່າວດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີ 
ກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັນັ້ນ. 
ໃນການເປດີເຜຍີຂໍ້ມນູນັ້ນ, Mary ໄດ້ 
ລະເມດີພນັທະການຮກັສາຄວາມ 
ລັບຂອງລາວ ແລະ ອາດຈະກະທບົ 
ກັບການເປດີຕົວຜະລດິຕະພນັນັ້ນ.

ການບໍ່ສາມາດປົກປອ້ງຂໍ້
ມູນຂອງລູກຄາ້ມີ…
Dean ລັບຂອງອງົການກ່ຽວກບັ ລູກຄ້າຂອງ 
Celestica ແລະ ໂດຍປກົກະຕິແລວ້ ຈະ 
ລະມດັລະວງັທີ່ສຸດເພື່ອຮບັປະກນັ 
ວາ່ ແຟມ້ເອກະສານ ຂອງລາວແມ ່
ເອາົໄວໃ້ນລີ້ນຊກັທີ່ມີການລັອກ 
ໄວຄ້ກັແນກ່່ອນທີ່ລາວຈະອອກຈາກ 
ຫ້ອງການ. ຕອນແລງວນັໜຶ່ງ,   
Dean ຟາ້ວໄປເບິ່ງການສະແດງ 
ຟອ້ນຂອງລກູສາວ ຂອງລາວ ແລະ 
ໄດ້ປະແຟມ້ເອກະສານທີ່ປະກອບມ ີ
ລາຍຊື່ຂອງລກູຄ້າໄວເ້ທງິໂຕະຂອງລາວ 
ໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ. Dean ລະເລຍີໜາ້ທີ່ຂອງ 
ລາວໃນການປກົປອ້ງຂໍ້ມນູທີ່ບໍ່ເປດີເຜຍີ 
ຕໍ່ສາທາລະນະຂອງລກູຄ້າຂອງລາວ.
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ໃນນາມເປນັອງົການຈັດຕັ້ງລະດບັໂລກ, ບລໍສິດັຂອງພວກເຮາົຂຶ້ນກບັຫາຼຍໆກດົໝາຍ, ກດົລະບຽບ 
ແລະ ຂໍ້ບງັຄັບ ແລະ ພວກເຮາົມຸ່ງໝັ້ນປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຕາ່ງໆ ຢູ່ທກຸບອ່ນທີ່ພວກເຮາົເຮດັທລຸະ
ກິດ. ໃນນາມເປນັພະນກັງານ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ຖກືຄາດຫວັງໃຫ້ເປນັຜູ້ຊຽ່ວຊານດາ້ນກົດໝາຍ, 
ແຕຂ່າ້ພະເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ, ກດົລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ບງັຄບັທີ່ນາໍໃຊກ້ບັຕາໍແໜງ່ຂອ
ງຂາ້ພະເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ວາ່ເວລາໃດຄວນຂຄໍາໍແນະນາໍ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມເປັນ 
ພະນກັງານບ�ລິສດັມະຫາຊົນ
ບນັດາບລໍິສດັມະຫາຊນົ ເຊັ່ນ Celestica ແມນ່ມພີັນທະທາງກດົໝາຍ ແລະ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.  
ໃນຖານະເປນັພະນກັງານຂອງ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າມກີານເຂົ້າເຖງິຂໍ້ມນູລບັທີ່ສາມາດມຜີນົ 
ກະທບົຕໍ່ກບັລາຄາຫຸ້ນຂອງ Celestica ແລະ ຍງັບໍ່ທນັເປດີເຜຍີຕໍ່ກັບສາທາລະນະເທື່ອ ເຊັ່ນວາ່:  
ການດດັແກກ້ານຄາດຄະເນລາຍໄດ,້ ຜນົຮບັທາງການເງິນ, ການປບັໂຄງສາ້ງໃໝ່, ການລວມບລໍິສດັ  
ແລະ ການຊື້ກດິຈະການ, ການປຽ່ນແປງຜູ້ບລໍິຫານ ຫຼືຜະລດິຕະພນັໃໝ.່ ນີ້ອາດຈະລວມເອາົຂໍ້ມນູທີ່ 
ກ່ຽວຂອ້ງກັບຫຸ້ນຂອງບລໍິສດັມະຫາຊນົອື່ນ. ຂໍ້ມນູນີ້ສາມາດຖວືາ່ເປນັສິ່ງທີ່ເອີ້ນວາ່ “ຂໍ້ມນູສາໍຄນັ”.  
ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ຄວນເປດີເຜຍີ ຫຼືໃຊ ້“ຂໍ້ມນູສາໍຄນັ” ກ່ຽວກບັ Celestica ເພື່ອຜນົປະ 
ໂຫຍດທາງການເງິນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເອງ ຫຼືຂອງຄນົອື່ນ ລວມທງັໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄວົ. 

ນອກນັ້ນ ຂາ້ພະເຈົ້າຍັງເຂົ້າໃຈວ່າ ມນັຜດິກົດໝາຍໃນການຊື້, ຂາຍ ຫຼືແນະນາໍໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊື້ ຫຼືຂາຍຫຼັກຊບັ 
ຂອງບລໍສິດັໃດໆກໍ່ຕາມ ລວມທງັ Celestica, ໃນເວລາທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ “ຂໍ້ມນູສາໍຄັນ” ທີ່ຍັງບໍ່ເປດີເຜຍີ 
ກ່ຽວກບັບລໍສິດັນັ້ນ. ນອກຈາກການຖກືຫ້າມບໍ່ໃຫຊ້ື້ຂາຍຫຸ້ນຂອງ Celestica ແລວ້, ບາງຄັ້ງ ຂາ້ພະ 
ເຈົ້າອາດຈະຖກືຫ້າມບໍ່ໃຫຊ້ື້ ໍ- ຂາຍຫຸ້ນຂອງບລໍິສດັໃດໜຶ່ງທີ່ Celestica ເຮດັທລຸະກດິນາໍ. ຕົວຢາ່ງ:  
ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ Celestica ຢູ່ໃນຂະບວນການຊື້ກດິຈະການຂອງບລໍິສດັໃດໜຶ່ງ, ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ 
ສາມາດ ຊື້ ໍ- ຂາຍ ຊື້ຂາຍຫຼັກຊບັຂອງບລໍິສດັນັ້ນໄດຈ້ົນກວາ່ມກີານເປດີເຜຍີຂໍ້ມນູຕໍ່ສາທາລະນະ. 

ເມື່ອມຂີໍ້ສງົໄສ, ຂ້າພະເຈົ້ າຈະສຶກສາ ນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການເປດີເຜຍີຂອງບລໍິສດັ ແລະ  
ນະໂຍບາຍການຊື້ - ຂາຍຂອງຄນົວງົໃນ ຫຼື ອເີມລ ໌complaince@celestica.com 

ນອກຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດາ້ນກົດໝາຍກຽ່ວກບັການຊື້-ຂາຍຂອງຄນົວງົໃນແລວ້, ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ  
Celestica ອາດຈະນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍຕາ່ງໆຕາມການຕັດສນິໃຈຂອງຕົນ ເພື່ອຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງ 
ຂາ້ພະເຈົ້າໃນການຊື້ -ຂາຍຫຼັກຊບັຂອງ Celestica ເປນັໄລຍະເວລາທີ່ກາໍນດົໄວ.້ ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ  
ມນັແມນ່ໜ້າທີ່ຮັບຜດິຊອບຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໃນການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້.

ການປະຕບິດັກດົໝາຍ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ແລະ ການລະເມດີສວ່ນບກຸຄນົ

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່
ບໍ່ເໝາະສົມຄື…
Scott ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ຍນິວາ່ 
ຜນົປະກອບການປະຈາໍ 
 ໄຕມາດຂອງ Celestica ແມນ່ດຂີຶ້ນ 
ຫຼາຍໃນສາມໄຕມາດສດຸທາ້ຍ. 
ດວ້ຍຄວາມພາກພມູໃຈ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ,  
ລາວໄດໂ້ທຫາພໍ່ແມຂ່ອງລາວ ແລະ  
ແນະນາໍໃຫພ້ວກເຂາົຊື້ຫຸ້ນໃນບລໍິສດັ 
ຫາຼຍຂຶ້ນ. ການປະກາດຜນົປະກອບການ 
ປະຈາໍໄຕມາດຕໍ່ສາທາລະນະແມນ່ຈະມ ີ
ຂຶ້ນໃນອກີໜຶ່ງ ອາທິດ. Scott ໄດ້ເປດີ 
ເຜຍີຂໍ້ມນູສາໍຄນັຢາ່ງບໍ່ເໝາະສມົ.
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ການລະເມີດການຄວບຄຸມທາງການຄ້າຄື…
John ກຳລັງປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບ 
ຫຼາຍໆກ່ອງສິນຄ້າທີ່ມີກຳນົດເວ
ລາຈັດສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ຟ້າວ ຟັ່ງເຮັດສຳເລັດການຈັດສົ່ງນີ້. 
ລາວບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ 
ປະເທດຕົ້ນກຳເນີດ (COO) ແມ່ນຖືກ
ຕ້ອງແລ້ວບໍກ່ອນການຈັດສົ່ງ, ແລະ 
ຜົນຕາມມາແມ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. 
ເອກະສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ John 
ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບການນໍາເຂົ້າ/
ການສົ່ງອອກ.

ຂ້າພະເຈົ້າພມູໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ປອດໄພ ແລະ 
ມີຈນັຍາບັນ
Celestica ມຸ່ງໝັ້ນສະໜອງສະພາບແວດລອ້ມການເຮດັວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມຈີັນຍາບນັສາໍລັບພວກ 
ເຮາົທກຸຄົນ. ຂາ້ພະເຈົ້າສະບາຍໃຈໃນການຮູ້ວາ່ບລໍສິດັຂອງພວກເຮາົ:

•  ຈ່າຍເງິນໃຫພ້ະນກັງານທຸກຄົນຢາ່ງໜ້ອຍຕາມອດັຕາຄ່າຈ້າງຕໍ່າສຸດທີ່ກົດໝາຍທອ້ງຖິ່ນກໍານດົໄວ້

•  ສະໜອງທກຸຜົນປະໂຫຍດທີ່ມສີດິໄດຮ້ບັຕາມກດົໝາຍໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທຸກຄົນ

•  ຮບັປະກັນວາ່ບໍ່ມກີານບງັຄັບ, ຜກູມດັ ຫຼື ຈອງຈໍາໃຊແ້ຮງງານ

•  ປະຕບິດັຕາມຂໍ້ກາໍນດົເກນອາຍຕຸໍ່າສຸດສາໍລັບການຈ້າງງານ

ຂ້າພະເຈົ້າປະຕບິດັຕາມການຄວບຄມຸດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ
ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າປະຕບິດັ ຫຼືມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນກດິຈະກໍາການນາໍເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກໃນນາມເປນັ 
ພະນກັງານຂອງ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າມໜີ້າທີ່ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄຍີ ແລະ ປະຕບິດັຕາມທກຸກົດໝາຍ  
ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ລວມທງັການປະຕບິດັຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນການໃຫອ້ະນຍຸາດ, ການຂົນສົ່ງ,  
ການບນັທກຶເອກະສານ, ການລາຍງານ ແລະ ການຮກັສາບນັທກຶຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຂາ້ພະເຈົ້າມຸ່ງໝັ້ນປະ 
ຕິບດັຕາມທກຸການຄວບຄມຸດາ້ນການຄາ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວາ່ງປະເທດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.  
ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າມຂີໍ້ສງົໄສກ່ຽວກບັບນັຫາການນໍາເຂົ້າ ຫຼືການສົ່ງອອກ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່  
ຂາ້ພະເຈົ້າສາມາດເບິ່ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການນາໍເຂົ້າ/ການສົ່ງອອກຂອງ Celestica  
ຫຼືຂຄໍາໍແນະນາໍຈາກທີມງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງພວກເຮາົຜູ້ທີ່ເຮດັວຽກໃນຂງົເຂດທີ່ຊບັຊອ້ນນີ້.

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຜົນຕາມມາຂອງການບໍ່ປະຕິບດັຕາມ
ພວກເຮາົທກຸຄົນຮບັຜດິຊອບຕໍ່ການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ເຊັ່ນດຽວກນັກັບນະໂຍບາຍຂອງ  
Celestica ລວມທງັນະໂຍບາຍ BCG. ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະຕບິດັຕາມ, 
Celestica ອາດ ຈະປະຕບິດັວໄິນຕໍ່ກັບຂາ້ພະເຈົ້າ ເຖງິຂັ້ນໄລ່ອອກວຽກໃນທນັທ.ີ ໃນບາງກລໍະນ ີ 
ເມື່ອການປະພດຶຂອງຂາ້ພະເຈົ້າລະເມດີນະໂຍບາຍ BCG, ມນັກໍ່ຍງັລະເມດີກົດໝາຍນາໍອກີ. 
ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ການລະເມດີເຫົ່ານີ້ອາດຈະເຮດັໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າຖືກດໍາເນນີຄະດ,ີ ຈໍາຄກຸ ແລະ ປບັໄໝ. 
ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica ຈະໃຫກ້ານຮວ່ມມຢືາ່ງເຕັມສວ່ນກບັໜວ່ຍງານທີ່ເໝາະສມົໃນເວລາມີ
ການລະເມດີ ກົດໝາຍ. ຍິ່ງກວາ່ນັ້ນ, ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica ມສີິດຮຽກຮອ້ງເອາົການແກ້ໄຂຈາກ
ບກຸຄົນ ຫຼືນຕິິບກຸຄົນທີ່ຮບັຜດິຊອບ ເມື່ອບລໍສິັດປະສບົກບັຄວາມເສຍຫາຍ.
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ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການລາຍງານການລະເມີດ
ຂາ້ພະເຈົ້າມພີນັທະສະໜບັສະໜນູມາດຕະຖານດາ້ນຈນັຍາບນັຂອງ Celestica ແລະ ບລໍສິດັຂອງພວກ 
ເຮາົມຸ່ງໝັ້ນສະໜອງຄາໍແນະນາໍທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຕອ້ງການໃຫແ້ກຂ່າ້ພະເຈົ້າ, ຕອບຄາໍຖາມຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ  
ແລະ ໃຫທ້າງເລອືກຫາຼຍຢາ່ງໃນການລາຍງານ. ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າມສີວ່ນພວົພນັໃນ ຫຼືພບົເຫນັພດຶ 
ຕກິາໍທີ່ເຮດັໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າກງັວນົໃຈ ຫຼືຂາ້ພະເຈົ້າສງົໄສການລະເມດີກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ BCG  
ຫຼືນະໂຍບາຍອື່ນຂອງ Celestica, ຂາ້ພະເຈົ້າຍກົບນັຫາ າດັ່ງກາ່ວຂຶ້ນ ໃນທນັທກີບັຜູ້ຈດັການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ, 
ອເີມລ complaince@celestica.com ຫ ືຕດິຕໍ່ ສາຍດວ່ນເລື່ອງຈນັຍາບນັ.  
ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ການເຮດັແນວນັ້ນ ອະນຍຸາດໃຫ ້Celestica ຈດັການກບັບນັຫາ ແລະ ແກໄ້ຂມນັ,  
ດທີີ່ສດຸ ກອ່ນທີ່ມນັຈະກາຍເປນັການລະເມດີກດົໝາຍ ຫຼືເປນັຄວາມສຽ່ງຕໍ່ກບັສຂຸະພາບ,  
ຄວາມປອດໄພ ຫຼືຊື່ສຽງຂອງບລໍສິດັຂອງພວກເຮາົ. 

ນະໂຍບາຍ BCG ມຈີຸດປະສງົເຮດັໜາ້ທີ່ເປນັຂໍ້ແນະນາໍສໍາລັບການກະທາໍ ແລະ 
ການຕັດສນິໃຈຂອງພວກເຮາົ. ແຕກ່ານຕັດສນິໃຈ ຫຼືສະພາບການທີ່ກ່ຽວພນັກັບບນັຫາກົດໝາຍ  
ຫຼືຈັນຍາບນັມກັຈະສັບສນົ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ຈະແຈງ້. ນັ້ນແມນ່ເຫດຜນົທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງມີຫຼາຍໆທາງ 
ເລອືກໃນການຖາມຄາໍຖາມ ຫຼືລາຍງານຄວາມກງັວນົໃຈ. ຂາ້ພະເຈົ້າສາມາດ:

1.  ໂອ້ລົມກບັຜູ້ຈດັການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ລາວ ຫຼື ນາງພ້ອມສະເໝທີີ່ຈະໂອລ້ົມຄາໍຖາມ 
ຫຼືຄວາມກງັວນົໃຈຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.

2.  ໃຊ ້ນະໂຍບາຍ “ເປີດກວາ້ງ” ຂອງພວກເຮົາ. ຂາ້ພະເຈົ້າຄວນຮູ້ສກຶສະບາຍໃຈໃນການເຂົ້າຫາສະມາ 
ຊກິຄະນະຜູ້ບລໍິຫານໃດໜຶ່ງ ຫຼືຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ເພື່ອແຈ້ງບອກ 
ຄວາມກງັວນົໃຈຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຢ່າງເປນັຄວາມລບັ.

3.  ຕິດຕໍ່ຫາສາຍດວ່ນເລື່ອງຈນັຍາບນັ. ຖາ້ທາ່ນຮູ້ສກຶບໍ່ສະບາຍໃຈໃນການລາຍງານຄວາມກງັວນົໃຈ 
ແບບພາຍໃນ, ການບລໍກິານນີ້ໃຫ້ທາງເລືອກແກຂ່າ້ພະເຈົ້າໃນການລາຍງານແບບບໍ່ເປດີເຜຍີຊື່. ຂາ້ພະເຈົ້າ 
ສາມາດໂທຫາສາຍດວ່ນເລື່ອງຈນັຍາບນັ ເພື່ອລາຍງານຄວາມກງັວນົໃຈຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ. ການບລໍິ 
ການເຫົຼ່ານີ້ມີໃຫບ້ລໍິການເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ແລະ ໃຫບ້ລໍິການ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້,  
7 ມື້ຕໍ່ອາທດິ ໂດຍບລໍິສດັເອກະລາດ.

4.  ໃຊກ້ານລາຍງານເທງິເວບັ. ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ສກຶບໍ່ສະບາຍໃຈໃນການລາຍງານຄວາມກງັວນົໃຈໂດຍກງົຫາ
ຜູ້ຈັດການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ຫຼືສະມາຊກິທີມງານຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃດໜຶ່ງ, ຂາ້ພະເຈົ້າສາມາດ 
ເຂົ້າຫາສາຍດ່ວນເລື່ອງຈັນຍາບນັຜາ່ນເຄື່ອງມອືອນລາຍທາງເວບັທີ່ປອດໄພ. ເວບັໄຊມທີີ່ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້ –  
www.ethics.celestica.com. ທາງເລອືກນີ້ແມນ່ມໃີຫບ້ລໍິການເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,  
24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທດິ ແລະ ໃຫບ້ລໍິການໂດຍບລໍສິດັເອກະລາດ.

ການແຈງ້ບອກ ຫຼືການຮອ້ງຂ�ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ
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ການລາຍງານທີ່ມີປະສດິທິຜນົ
Celestica ດາໍເນນີການຢາ່ງຈິງຈັງຕໍ່ກັບທກຸການລາຍງານເລື່ອງການປະພຶດຜດິທີ່ເປນັໄປໄດ ້ 
ແລະ ຈະສບືສວນແບບປດິລບັ ເຮດັການຕັດສນິວາ່ມກີານລະເມດີນະໂຍບາຍ  
BCG ຫຼືກົດໝາຍແທບ້,ໍ ແລະ ດາໍເນນີການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສມົ. ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າມສີວ່ນພວົພນັ 
ໃນການສບືສວນການລະເມດີ BCG, ຂາ້ພະເຈົ້າຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ການຮວ່ມມຢືາ່ງເຕັມສວ່ນ  
ແລະ ຕອບທກຸຄໍາຖາມຢາ່ງຄົບຖວ້ນ ແລະ ຕາມຄວາມເປນັຈິງ.

ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າພົບເຫນັເຫດການ ຫຼືພຶດຕິກໍາທີ່ລະເມດີນະໂຍບາຍ BCG, ຂາ້ພະເຈົ້າລາຍງານຂໍ້ເທດັຈິງທີ່ 
ກ່ຽວຂອ້ງຢາ່ງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງລວມມ:ີ

•  ລາຍລະອຽດຂອງການປະພດຶຜດິທີ່ຖກືກ່າວຫາ

•  ຊື່ຂອງພະນກັງານທີ່ມີສວ່ນພວົພນັ ແລະ ຖກືຜົນກະທບົ

•  ວນັທ ີແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ເກດີເຫດການ

•  ທກຸເອກະສານສະໜບັສະໜນູ (ອເີມວ, ບນັທກຶ, ລາຍງານ)

ການບໍ່ແກແ້ຄນ້
Celestica ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕໍ່ກັບການຊວ່ຍເຫຼືອຂອງພະນກັງານຜູ້ທີ່ແຈ້ງຄວາມກງັວນົ ແລະ 
ການລະເມດີນະໂຍບາຍ BCG, ກົດໝາຍ ຫຼືກົດລະບຽບທີ່ເປນັໄປໄດ.້ ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica 
ຫ້າມທກຸການຂົ່ມຂູ່, ການແກ້ແຄນ້ ຫຼືການຕອບໂຕທ້ກຸປະເພດຕໍ່ກບັຜູ້ທີ່ລາຍງານການລະເມດີກົດໝາຍ, 
ນະໂຍບາຍ BCG ຫຼືນະໂຍບາຍອື່ນຂອງພວກເຮາົທີ່ເກີດຂຶ້ນຈງິ ຫຼືສງົໄສວ່າເກີດຂຶ້ນ ດວ້ຍຄວາມບລໍິສດຸໃຈ, 
ຫຼືຜູ້ທີ່ໃຫ້ການຮວ່ມມ ືຫຼືຊວ່ຍເຫຼືອໃນການສບືສວນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການລະ ເມດີທີ່ຖືກລາຍງານ. 
ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ Celestica ມສີິດປະຕບິດັວໄິນຕໍ່ກັບພະນກັງານຜູ້ທີ່ເຈດຕະນາໃຫ້ຂໍ້ມນູທີ່ບໍ່ເປນັຈິງ 
ຫຼືເຮດັການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ເປນັຈິງ. ຖາ້ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະພດຶທີ່ຖືກຫ້າມ, ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ຂາ້ພະ 
ເຈົ້າໄດຮ້ບັການຊກຸຍູ້ໃຫລ້າຍງານດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ Celestica ຈະພຈິາລະນາ ສິ່ງນີ້ໃນການເຮດັການຕດັ 
ສນິໃຈກ່ຽວກບັການປະຕບິດັໂທດທາງວໄິນ.
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ຄ�າແນະນ�າການໂທຫາສາຍດ່ວນເລື່ອງຈັນຍາບັນ 
ໃນເວລາທີ່ທາ່ນໂທ, ທາ່ນບໍ່ຈາໍເປນັຕ້ອງບອກຊື່ຂອງທາ່ນ. ຜູ້ຊຽ່ວຊານດາ້ນການສໍາພາດມອືາຊບີ 
ຈະບນັທກຶບນັຫາກັງວນົໃຈຂອງທາ່ນ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມນູຫາ Celestica ເພື່ອຕິດຕາມສບືສວນ. 
ທາ່ນອາດຈະຕດິຕໍ່ຫາສາຍດວ່ນນີ້ໄດ ້ໂດຍການເບິ່ງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສບັ 
ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ທີ່ຕັ້ງ ໝາຍເລກໂທລະສັບ

ອົດສະຕາລີ 0800-291870 

ຈີນພາກໃຕ້  ໂທສບັແບບຕ່ໍສາຍ ຫືຼ ໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະ 10-800-712-1239

ຈີນພາກເໜືອ ໂທສບັແບບຕ່ໍສາຍ ຫືຼ ໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະ 10-800-120-1239

ສາທາລະນະລັດເຊັກ 800-142-550 

ຮ່ອງກົງ 800-964214

ອຽກລັງ 1-800615403

ຍີປຸ່່ນ 0066-33-11-2505

00531-121520

ປະເທດລາວ 416-448-2002

ມາເລເຊຍ 1-800-80-8641

ແມກັຊີໂກ 001-8008407907

ໂຣມາເນຍ (Romtelecom) 1-800-913-4998

ສິງກະໂປ 800-1204201

ແອັດສະປາຍ 900-991498

ໄຕ້ຫວັນ 00801-13-7956

ໄທ 001-800-12-0665204

ສະຫະລາຊະອານາຈັກ 08-000328483

ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ 1-888-312-2689

ສ�າລັບລາຍການໝາຍເລກຕິດຕໍ່ທີ່ 
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ, ໃຫເ້ຂົ້າເບິ່ງ 
www.ethics.celestica.com

ຖ້າທ່ີຕ້ັງບ່ອນທ່ີທ່ານອາໄສຢູ່ບ່ໍມໃີນລາຍຊ່ືໃນ 
ຕາຕະລາງຢູ່ເບ້ືອງຊ້າຍ, ກະລນຸາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍ
ໄປນ້ີເພ່່ືອໂທຫາສາຍດ່ວນຈັນຍາບັນ:

1.  ຈາກນອກປະເທດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການ
ພາຍໃນຂອງທ່ານ.

2.  ເພື່ອຂໍເກັບຄ່າໂທປາຍທາງ
ເບື້ອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂທ ຫາ
503-726-2457. ສາຍໂທລະສັບ
ຕ້ອງໂທຈາກສູນບໍລິການພາຍໃນ
ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເກັບຄ່າໂທສາກົນ ແລະ
ຮັບປະກັນສາມາດສໍາພາດຊ່ຽວຊານເປັນ
ພາສາລາວ.

3.  ເມື່ອສູນບໍລິການຖາມຜູ້ຮັບສາຍ
ໃຫ້ບອກຊື່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ.
ບໍ່ໃຫ້ແຈ້ງຊື່ຂອງທ່ານ.


