ປະຕິິບັດ
ັ ດ້້ວຍຄວາມຊື່່ສັດ
ັ ສຸຸດຈະລິິດ
ການຄຸ້້ມ
� ຄອງການປະຕິິບັດ
ັ ທາງທຸຸລະກິິດຂອງ Celestica

ຄ່່ານິິຍົມ
ົ
ເຮັດວຽກເປັນໝູຄ
່ ະນະ
ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງ
ອະນາຄົດທີ່ຍງ
ິ່ ໃຫຍ່.

ການມີີຫົວ
ົ ຄິິດປະດິິດສ້້າງ
ພວກເຮົາສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ນະວັດຕະ
ກໍາໃໝ່ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ .

ຄວາມໝັ້້ນໃຈ
ພວກເຮົົາຊອກວິິທີີແກ້້ໄຂບັັນຫາ ແລະ ພາກພູູມໃຈກັັບຜົົນງານ
ທີ່່ສົ່່ງມອບອອກໄປ.

ການເອົາໃຈໃສ່
ພວກເຮົາແມ່ນຄູຮ
່ ວ
່ ມງານທີ່ໜາ້ ເຊື່ອຖືຊງິ່ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ, ຄວາມຊື່ສດ
ັ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບ ນອບນ້ອມ.
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ສາລະບານ
ສານຈາກທ່່ານ Rob Mionis

1

ການຄຸ້້�ມຄອງການປະຕິິບັັດທາງທຸຸລະກິິດ (BCG)

2

ປະພຶຶດຕົົນຢ່່າງມີີຈັັນຍາບັັນ
ການບັັນທຶຶກ ແລະ ການລາຍງານທາງດ້້ານການເງິິນ

3
4

ນະໂຍບາຍ Celestica ວ່່າດ້້ວຍການເລືືອກປະຕິິບັັດ, ການຄຸຸກຄາມ
ແລະ ການໃຊ້້ສານເສບຕິິດ

5

ຕົ້້�ນໄມ້້ການຕັັດສິິນໃຈດ້້ານຈັັນຍາບັັນ

6

ການດຳຳ�ເນີີນທຸຸລະກິິດຂອງພວກເຮົົາ
ແລະ ການປະກອບສ່່ວນພັັດທະນາຊຸຸມຊົົນຂອງພວກເຮົົາ

7

ການຈັັດການຢ່່າງເປັັນທໍໍາ – ລູູກຄ້້າ ແລະ ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ

7

ນະໂຍບາຍ Celestica ວ່່າດ້້ວຍສິິນບົົນ ແລະ ຂອງຂວັັນ

8

ການເຂົ້້�າໃຈ ກ່່ຽວກັັບ ສິິນບົົນໃນອົົງການ

9

ການຫຼີີ�ກລ້້ຽງການຂັັດແຍ້້ງຜົົນປະໂຫຍດ

10

ຊື່່�ສຽງຂອງ Celestica ໃນນາມເປັັນພົົນລະເມືືອງທີ່່�ດີີ

11

ການປົົກປ້້ອງຊັັບສິິນຂອງພວກເຮົົາ

12

ການໃຊ້້ຊັັບສິິນຂອງ Celestica ທີ່່�ຍອມຮັັບໄດ້້

12

ການຮັັກສາຄວາມລັັບ ແລະ ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວດ້້ານຂໍ້້�ມູູນ

13

ການປະຕິິບັັດຕາມກົົດໝາຍ, ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ການລະເມີີດ
ຂອງບຸຸກຄົົນ
14
ການຊື້້�ຂາຍຂອງຄົົນວົົງໃນ

14

ການປະຕິິບັັດຕາມລະບຽບການຄ້້າ

15

ການເປີີດເຜີີຍ ຫຼືື�ການຂໍໍຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ວິິທີີລາຍງານການລະເມີີດ

ມີີນາ 2022
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16
16

ສານຈາກ

Rob Mionis

ເຖິິງ ບັັນດາເພື່່ອນຮ່່ວມງານ,
ຢູ່່�ທີ່່ Celestica, ຊື່່ສຽງຄືືຊັັບສິິນມີີຄ່່າທີ່່ສຸຸດຂອງພວກເຮົົາ, ຊຶ່່ງແກ່່ນແທ້້ຂອງຊື່່ສຽງຫຼັັ�ກໆທີ່່ພວກເຮົົາໄດ້້ມາ
ແມ່່ນພະນັັກງານ ຂອງພວກເຮົົາ ໃນ ທົ່່ວໂລກ ຜູ້້�ທີ່່ຍຶຶດຖືືໃນຄ່່ານິິຍົົມຫຼັັ�ກຂອງການເຮັັດວຽກເປັັນໝູ່່�ຄະນະ,
ການມີີຫົົວຄິິດປະດິິດສ້້າງ, ຄວາມໝັ້້ນໃຈ ແລະ ການເອົົາໃຈໃສ່່.
ຂ້້າພະເຈົ້້າຢາກໃຫ້້ພະນັັກງານທຸຸກຄົົນ ເຮັັດວຽກ ໃຫ້້ແກ່່ບໍໍລິິສັັດ ດ້້ວຍຄວາມພູູມໃຈ ທີ່່ມີີຄວາມມຸ່່�ງໝັ້້ນ ຮັັບ
ປະ ກັັນໃຫ້້ພະນັັກງານທຸຸກຄົົນເຮັັດວຽກກັັນ, ກັັບລູູກຄ້້າ, ຜູ້້�ສະໜອງ ສິິນຄ້້າ, ຄູ່່�ຮ່່ວມມືື, ຫຸ້້�ນສ່່ວນ ແລະ
ຊຸຸມຊົົນຂອງພວກເຮົົາ ດ້້ວຍຈັັນຍາບັັນ ແລະ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ.
ເພື່່ອບັັນລຸຸເປົ້້າໝາຍດັ່່ງກ່່າວນີ້້ ພວກເຮົົາໄດ້້ປະຕິິບັັດຕາມຄ່່ານິິຍົົມ ແລະ ຈັັນຍາບັັນທາງທຸຸລະກິິດ ທີ່່ໄດ້້ລະບຸຸ
ໄວ້້ຢູ່່� ໃນນະໂຍບາຍກ່່ຽວກັັບການຄຸ້້�ມຄອງການປະຕິິບັັດທາງທຸຸລະກິິດ (BCG) ແລະ ຫຼັັ�ກຈັັນຍາບັັນແຫ່່ງພັັນ
ທະມິິດທຸຸລະກິິດຜູ້້�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ (RBA). ດ້້ວຍນະໂຍບາຍເຫຼົ່່�ານີ້້ ພວກເຮົົາໄດ້້ສ້້າງມາດຕະຖານ
ເພື່່ອຮັັບປະກັັນວ່່າທຸຸກຢ່່າງທີ່່ພວກເຮົົາເຮັັດ ນັ້້ນ ຖືືກຕ້້ອງ.
ພວກເຮົົາແຕ່່ລະຄົົນມີີພາລະບົົດບາດຮັັບປະກັັນ ຄວາມສົົມບູູນຂອງອົົງການຈັັດຕັ້້ງນີ້້,
ມັັນແມ່່ນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງພວກເຮົົາທີ່່ຕ້້ອງລາຍງານ ພຶຶດຕິິກຳຳ� ຫຼືື� ການກະທຳຳ� ທີ່່ລະເມີີດຕໍ່່
ມາດຕະຖານດ້້ານຈັັນຍາບັັນພວກເຮົົາສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ພະນັັກງານ ລາຍງານໃຫ້້ ຜູ້້�ຈັັດການຂອງເຂົົາເຈົ້້າ
ຫຼືື� ພະແນກບຸຸກຄະລາກອນ, ຫຼືື� ອີີເມວ compliance@celestica.com, ຖ້້າເຂົົາເຈົ້້າມີີຄຳຳ�ຖາມ ຫຼືື� ຂໍ້້ກັັງວົົນ
ໃຈ
ກ່່ຽວກັັບເລື່່ອງຈັັນຍາບັັນ. ນອກນັ້້ນ, ພະນັັກງານອາດຈະລາຍງານຂໍ້້ກັັງວົົນໃຈຜ່່ານ ສາຍດ່່ວນ Celestica
ໂດຍ ບໍ່່ເສຍຄ່່າ ຫຼືື� ເຄື່່ອງມືືຄວາມປອດໄພໃນເວັັບໄຊ.
ຂໍໍໃຫ້້ຈຳຳ�ວ່່າ ການເຮັັດໜ້້າທີ່່ດ້້ວຍຄວາມຊື່່ສັັດສຸຸດຈະລິິດ ເພື່່ອຮັັກສາ Celestica ໃຫ້້ເປັັນສະ
ຖານທີ່່ທີ່່ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນພູູມໃຈ. ດ້້ວຍການຮ່່ວມມືືຂອງທຸຸກທ່່ານ ຂ້້າພະເຈົ້້າເຊື່່ອວ່່າ Celestica
ຈະສືືບຕໍ່່ຮັັກສາໄດ້້ຊື່່ສຽງ ກໍ່່ຄືືຄວາມໄວ້້ວາງໃຈຈາກຄູ່່�ຮ່່ວມມືື ຕະຫລອດຮອດລູູກຄ້້າຂອງພວກເຮົົາ ແລະ
ເປັັນອົົງກອນພົົນລະເມືືອງທີ່່ມີີຈັັນຍາບັັນ ແລະ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ.

ຂອບໃຈຫລາຍໆສຳຳ�ລັັບຄວາມມຸ່່�ງໝັ້້ນຂອງທຸຸກທ່່ານ.
Rob Mionis
ປະທານ ແລະ ຜູ້້�ບໍໍລິິຫານລະດັັບສູູງ

ໜ້ າ 1 | ການຄຸ ້ ມ ຄອງການປະຕິ ບ ັ ດ ທາງທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ

ການຄຸ້້�ມຄອງການປະຕິິບັັດທາງທຸຸລະກິິດ (BCG)
Celestica ສ້້າງສາຍພົົວພັັນບົົນພື້້�ນຖານຄວາມໄວ້້ເນື້້�ອເຊື່່�ອໃຈ ພ້້ອມແກ້້ໄຂສິ່່�ງທ້້າທາຍ
ທາງເຕັັກໂນໂລຊີີທີ່່�ຊັບ
ັ ຊ້້ອນ ເພື່່�ອ ຊ່່ວຍລູູກຄ້້າຂອງພວກເຮົົາໃຫ້້ເຫັັນໄດ້້ເຖິິງຄຸຸນຄ່່າ, ສັັກກະຍະ
ພາບ ແລະ ຜົົນໄດ້້ຮັບ
ັ ທີ່່�ຫຼຼາຍກວ່່າ. ເພື່່�ອປະຕິິບັດ
ັ ຕາມຄຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍານີ້້�, ຂ້້າພະເຈົ້້າ� ຕ້້ອງ
ປະພຶຶດປະຕິິບັດ
ັ ດ້້ວຍຄວາມຊື່່�ສັດ
ັ ສຸຸດຈະລິິດ ແລະ ເຮັັດວຽກກັັບເພື່່�ອນຮ່່ວມງານ, ລູູກຄ້້າ, ຜູ້້�
ສະໜອງສິິນຄ້້າ, ຫຸ້້�ນສ່່ວນ, ຜູ້້�ຖືືຫຸ້້�ນ ແລະ ຊຸຸມຊົົນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ� ຢ່່າງມີີຈັັນຍາບັັນ ແລະ ມີີ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ.
ນະໂຍບາຍ BCG ອະທິິບາຍເຖິິງເຖິິງວິິທີີການດຳ�ເນີີນທຸຸລະກິິດ ແ
elesticC ລະ ກຳ�ນົົດມາດຕະຖານດ້້ານ
ຈັັນຍາບັັນ ແລະ ກົົດໝາຍ ທີ່່�ຂ້າ້ ພະເຈົ້້າ� , ໃນນາມ ເປັັນພະນັັກງານ
ຂອງ Celestica, ຕ້້ອງໄດ້້ປະຕິິບັດ
ັ ຕາມ. ຄ
\ ວາມມຸ່່�ງຫມັ້້�ນນີ້້�ເປັັນຫຼຼາຍກວ່່າ
ແຫຼ່່�ງຄວາມພາກພູູມໃຈ – ມັັນແມ່່ນສູູນລວມແຫ່່ງຄວາມເປັັນຕົົວຕົົນ ຂອງພວກເຮົົາ.
ຂອງພວກເຮົົາ
BCG ກຳ�ນົົດນະ ໂຍບາຍຕ່່າງໆເພື່່�ອຊ່່ວຍຂ້້າພະເຈົ້້າ� ດຳ�ເນີີນ ຊີີວິິດຕາມຄວາມຄາດຫວັັງເຫຼົ່່��ານີ້້�, ໃຫ້້
ຕົົວຢ່່າງ ກ່່ຽວກັັບນະໂຍບາຍດັ່່�ງກ່່າວວ່່າໝາຍເຖິິງຫຍັັງ ແລະ ບອກຂ້້າພະເຈົ້້າ� ວ່່າຕ້້ອງຖາມຄໍໍາ
ຖາມເວລາໃດ, ຕ້້ອງໄປໃສ ເພື່່�ອຂໍໍຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ແລະ ຍ້້ອນຫຍັັງການປະພຶຶດຕາມຈັັນຍາບັັນ

ແລະ ກົົດໝາຍຈິ່່�ງສຳ�ຄັັນ.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າເຂົ້້�າໃຈວ່່າ ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້�າລະເມີີດ BCG
BCG,, ຂ້້າພະເຈົ້້�າອາດຈະຖືືກ
ປະຕິິບັັດ
ປະຕິິບັັດວິິໄນເຖິິງຂັ້້�ນຖືືກໄລ່່ອອກຈາກວຽກ.

ໜ້ າ 2 | ການຄຸ ້ ມ ຄອງການປະຕິ ບ ັ ດ ທາງທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ

ການປະພຶຶດຕົົນຢ່່າງມີີຈັນ
ັ ຍາບັັນ

ຈັັນຍາບັັນແມ່່ນສ່່ວນສຳຳ�ຄັັນຂອງຄ່່ານິິຍົົມຂອງພວກເຮົົາຢູ່່�ທີ່່ Celestica. ການດຳຳ�ເນີີນການຢ່່າງມີີຈັັນຍາ
ບັັນໝາຍເຖິິງການເຮັັດສິ່່ງທີ່່ຖືືກຕ້້ອງ. ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນລ້້ວນແຕ່່ຕ້້ອງການເຮັັດໃນສິ່່ງທີ່່ຖືືກຕ້້ອງເພື່່ອພວກເຮົົາ
ເອງ ແລະ Celestica. BCG ຊ່່ວຍຊີ້້ນໍໍາຂ້້າພະເຈົ້້າໂດຍການກຳຳ�ນົົດຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຂ້້າພະ
ເຈົ້້າທີ່່ມີີຕໍ່່ກັັບ Celestica ແລະ ເພື່່ອນຮ່່ວມງານ, ລູູກຄ້້າ, ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ, ລັັດຖະບານ ແລະ ຊຸຸມຊົົນ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າປະຕິິບັັດຕົົນດ້້ວຍຄວາມຊື່່ສັັດສຸຸດຈະລິິດ
ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າທຸຸກສິ່່ງທຸຸກຢ່່າງທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າເວົ້້າ ແລະ ກະທຳຳ�ລ້້ວນແຕ່່ມີີຜົົນຕໍ່່ກັັບຊື່່ສຽງຂອງຂ້້າພະ
ເຈົ້້າ – ແລະ ຊື່່ສຽງຂອງ Celestica. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ຖ້້າການກະທໍໍາຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າສົ່່ງຜົົນ
ກະທົົບທີ່່ບໍ່່ດີີຕໍ່່ກັັບຜົົນປະໂຫຍດ ແລະ ຊື່່ສຽງຂອງ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າອາດຈະຖືືກປະຕິິບັັດວິິໄນ
ເຖິິງຂັ້້ນຖືືກໄລ່່ອອກ. ຂ້້າພະເຈົ້້າມຸ່່�ງຫມັ້້ນ ທີ່່ຈະສະໜັັບສະໜູູນບັັນດາຄ່່ານິິຍົົມ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົົາ
ລວມທັັງ BCG. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຮັັດວຽກຂອງຂ້້າ ພະເຈົ້້າກັັບເພື່່ອນຮ່່ວມງານ, ລູູກຄ້້າ, ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ, ຄູ່່�ແຂ່່ງ
ແລະ ຊຸຸມຊົົນ ດ້້ວຍຄວາມຊື່່ສັັດ ແລະ ເປັັນທຳຳ�.

ຂ້້າພະເຈົ້້າເວົ້້າໃນນາມຂ້້າພະເຈົ້້າເອງ, ບໍ່່ແມ່່ນ Celestica
ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າ ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ຄວນໃຫ້້ຄໍໍາຖະແຫຼຼງຕໍ່່ສາທາລະນະກ່່ຽວກັັບ Celestica ໂດຍການເວົ້້າກັັບສື່່
ຫຼືື�ຜ່່ານເຄື່່ອງມືືເຄືືອຂ່່າຍສັັງຄົົມອອນລາຍເທິິງອີີນເຕີີເນັັດ ເວັ້້ນເສຍແຕ່່ວ່່າໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດ.
ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດໃຫ້້ເວົ້້າຕໍ່່ສາທາລະນະໃນນາມ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າຂ້້າພະເຈົ້້າ
ຄວນສົ່່ງຄຳຳ�ຖາມ ຫຼືື�ການສອບຖາມຕ່່າງໆຈາກສື່່ ຫຼືື�ຜູ້້�ອື່່ນຫາພະແນກການສື່່ສານ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າຮັັບປະກັັນຄວາມຊື່່ສັັດສຸຸດຈະລິິດດ້້ານການເງິິນ
ໃນຖານະເປັັນບໍໍລິິສັັດມະຫາຊົົນ, ບັັນທຶຶກ ແລະ ບັັນຊີີຂອງ Celestica ຕ້້ອງສອດຄ່່ອງກັັບຫຼັັ�ກການບັັນຊີີ
ແລະ ລະບົົບການຄວບຄຸຸມພາຍໃນທີ່່ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ຂອງພວກເຮົົາ. ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ເຄີີຍເຮັັດການບັັນທຶຶກທີ່່ບໍ່່ເປັັນ
ຈິິງ ຫຼືື�ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການເຂົ້້າໃຈຜິິດພາດໃນລາຍງານການເງິິນ, ບັັນທຶຶກ ແລະ ບັັນຊີີຕ່່າງໆ. ຂ້້າພະເຈົ້້າໃຫ້້ຄວາມ
ຮ່່ວມມືືຢ່່າງ ເຕັັມສ່່ວນກັັບທຸຸກການກວດສອບບັັນຊີີ ແລະ ການສືືບສວນພາຍໃນ ຫຼືື�ຕາມການຮ້້ອງຂໍໍຈາກຜູ້້�ກວດ
ສອບ ແລະ ຜູ້້�ກວດກາພາຍນອກ ແລະ ໃຫ້້ຂໍ້້ມູູນທີ່່ເປັັນຈິິງ ແລະ ຖືືກຕ້້ອງ. ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ເຄີີຍເຊື່່ອງອຳຳ�, ປ່່ຽນແປງ
ຫຼືື�ທໍໍາລາຍເອກະສານ ຫຼືື�ບັັນທຶຶກທີ່່ຖືືກຮ້້ອງຂໍໍເອົົາຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື�ຖືືກກຳຳ�ນົົດເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງ ຂອງ
ການສືືບສວນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າຮັັບປະກັັນວ່່າບັັນທຶຶກທາງທຸຸລະກິິດທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າ
ຮັັບຜິິດຊອບ ແມ່່ນໄດ້້ຮັັບການປະຕິິບັັດຕາມ ນະໂຍບາຍວ່່າດ້້ວຍການຄຸ້້�ມຄອງການບັັນທຶຶກຂອງ Celestica.
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ໃນຖານະເປັັນພະນັັກງານຂອງ
Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ
BCG ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າ:
• ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າ ໂດຍ
ການ
ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
• ໄດ້ມາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ
• ເຮັດການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດ
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່
ດີສຸດຂອງ Celestica
• ລາຍງານຄວາມກັງວົນໃຈດ້ານການ
ປະພຶດທາງທຸລະກິດໃນທັນທີ
• ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ການລາຍງານທີ່່ບໍ່່ຊື່່ສັັດມີີຄືື…
Sue ພະຍາຍາມໄດ້້ຮັັບຄວາມຄຸ້້�ມຄອງ
ທາງການແພດ
ສຳຳ�ລັັບລູູກຜູ້້�ໃຫຍ່່ຂອງລາວ ໂດຍການ
ສົ່່ງ
ແບບຟອມອ້້າງວ່່າລູູກຂອງລາວແມ່່ນ
ນັັກຮຽນເຕັັມເວລາ. ຄວາມຈິິງແລ້້ວ,
ລູູກຂອງລາວບໍ່່ໄດ້້ເປັັນນັັກຮຽນ
ອີີກແລ້້ວ. ໂດຍການສົ່່ງແບບຟອມ
ຮ້້ອງຂໍໍທີ່່ບໍ່່ເປັັນຈິິງແນວນັ້້ນ, Sue
ກຳຳ�ລັັງປະຕິິບັັດຕົົນແບບບໍ່່ມີີຈັັນຍາ
ບັັນ ແລະ ກຳຳ�ລັັງສໍ້້ໂກງບໍໍລິິສັັດ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າລາຍງານທຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ຊື່່ສັັດ
ການຮັັບປະກັັນບັັນທຶຶກທາງທຸຸລະກິິດ ແລະ ການເງິິນທີ່່ຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ຄົົບຖ້້ວນ ບໍ່່ພຽງແຕ່່ແມ່່ນຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບຂອງພະນັັກງານບັັນຊີີ ແລະ ການເງິິນເທົ່່ານັ້້ນ. ຢູ່່� Celestica, ຄວາມຖືືກຕ້້ອງຂອງບັັນທຶຶກ – ນັັບ
ຈາກບັັນທຶຶກດ້້ານເວລາ ແລະ ລາຍງານລາຍຈ່່າຍໄປຈົົນຮອດແບບຟອມຮ້້ອງຂໍໍຜົົນປະໂຫຍດຊ່່ວຍ
ເຫຼືື�ອ ແລະ ຊີີວະປະຫວັັດ – ແມ່່ນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງທຸຸກໆຄົົນ. ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າບັັນທຶຶກທີ່່
ຖືືກຕ້້ອງ ເຮັັດການລາຍງານທີ່່ຊື່່ສັັດໝາຍຄວາມວ່່າ, ຂ້້າພະເຈົ້້າສະໜັັບສະໜູູນຊື່່ສຽງຂອງ Celestica
ແລະ ຊ່່ວຍ ຮັັບປະກັັນໃຫ້້ພວກເຮົົາຕອບສະໜອງໄດ້້ພັັນທະທາງກົົດໝາຍ ແລະ ກົົດລະບຽບຂອງພວກ
ເຮົົາ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າການສະໜອງຂໍ້້ມູູນທີ່່ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ຫຼືື�ເຮັັດໃຫ້້ເຂົ້້າໃຈຜິິດ ສາມາດນໍໍາໄປສູ່່�ການຮ້້ອງ
ຟ້້ອງທາງແພ່່ງ ຫຼືື�ທາງອາຍາຕໍ່່ກັັບ Celestica ແລະ ຂ້້າພະເຈົ້້າໄດ້້.

ຂ້້າພະເຈົ້້າແມ່່ນຜູ້້�ນໍໍາທີ່່ມີີຈັັນຍາບັັນ
ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຈັັດການຂອງ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າຖືືກຄາດຫວັັງໃຫ້້ເປັັນຜູ້້�ນໍໍາທີ່່ມີີຈັັນຍາບັັນ. ຂ້້າພະ
ຈົ້້າມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການເປັັນຕົົວຢ່່າງທີ່່ດີີ, ສົ່່ງເສີີມສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່ມີີການສື່່ສານຢ່່າງເປີີດກວ້້າງ
ແລະ ຈິິງໃຈ ໂດຍບໍ່່ມີີການຢ້້ານກົົວຕໍ່່ການແກ້້ແຄ້້ນ ແລະ ດຳຳ�ເນີີນການຢ່່າງຮີີບດ່່ວນ ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າຮັັບຮູ້້�
ບັັນຫາ ດ້້ານຈັັນຍາບັັນ. ຜູ້້�ຈັັດການຖືືກຄາດຫວັັງໃຫ້້ເປັັນແບບຢ່່າງໃນດ້້ານຄວາມຊື່່ສັັດ
ສຸຸດຈະລິິດ, ບໍ່່ເຄີີຍຊີ້້ນຳຳ� ພະນັັກງານໃຫ້້ບັັນລຸຸຜົົນໄດ້້ຮັັບໂດຍການດຳຳ�ເນີີນການທີ່່ເປັັນການລະເມີີດນະໂຍບາຍ
ຂອງ Celestica, ນະໂຍບາຍ BCG ຫຼືື�ກົົດໝາຍ. ຜູ້້�ຈັັດການຍັັງມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບອະນຸຸມັັດການດຳຳ�ເນີີນ
ການທຸຸລະກິິດ ຕ່່າງໆຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງໃນນາມ Celestica. ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຈັັດການ, ຂ້້າພະເຈົ້້າຕ້້ອງຮັັບປະ
ກັັນວ່່າບັັນດາເງື່່ອນໄຂຂໍ້້ກຳຳ� ນົົດຂອງນະໂຍບາຍໄດ້້ຮັັບຕອບສະໜອງ. ຜົົນໄດ້້ຮັັບທາງທຸຸລະກິິດຕ້້ອງບໍ່່ສຳຳ�
ຄັັນກວ່່າການປະພຶຶດທີ່່ມີີຈັັນຍາ ບັັນ ແລະ ການປະຕິິບັັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ Celestica, ນະໂຍບາຍ BCG
ແລະ ກົົດໝາຍ.

ໜ້ າ 4 | ການຄຸ ້ ມ ຄອງການປະຕິ ບ ັ ດ ທາງທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ

ການສົ່່ງເສີີມສະພາບແວດລ້້ອມການ
ເຮັັດວຽກທີ່່ດີີ

ຂ້້າພະເຈົ້້າສະໜັັບສະໜູູນສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່ປາສະຈາກການເລືືອກ
ປະຕິິບັັດ ແລະ ການຄຸຸກຄາມ
Celestica ຈະເປັັນສະຖານທີ່່ເຮັັດວຽກທີ່່ດີີເລີີດ ເມື່່ອພະນັັກງານທຸຸກຄົົນປະກອບສ່່ວນ
ສ້້າງສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່ປອດໄພ, ສະອາດ, ດີີຕໍ່່ສຸຸຂະພາບ ແລະ ໝັ້້ນຄົົງ. ພວກເຮົົາ
ທຸຸກຄົົນຮັັບຜິິດຊອບໃນການຮັັບປະກັັນວ່່າ ວັັດທະນະທໍໍາອົົງການຂອງພວກເຮົົາແມ່່ນປາສະຈາກ
ການເລືືອກປະຕິິບັັດ ແລະ ການຄຸຸກຄາມທີ່່ອີີງໃສ່່ເຊື້້ອຊາດ, ສີີຜິິວ, ສາສະໜາ, ເພດ,
ລັັກສະນະທາງເພດ, ສະຖານະພົົນລະເມືືອງ ແລະ/ຫຼືື�ຕົ້້ນກຳຳ�ເນີີດ, ອາຍຸຸ, ຄວາມພິິການ,
ຄວາມມັັກຮັັກທາງເພດ, ສະຖານະການແຕ່່ງງານ ຫຼືື�ປັັດໃຈອື່່ນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ Celestica
ບໍ່່ອົົດກັ້້ນຕໍ່່ກັັບການລ່່ວງລະເມີີດ, ການກະທໍໍາ, ຄຳຳ�ຄິິດເຫັັນທາງເພດ ຫຼືື�ພຶຶດຕິິກໍໍາອື່່ນທີ່່ບໍ່່ເໝາະ
ສົົມຢູ່່�ສະຖານທີ່່ເຮັັດວຽກ ທີ່່ເປັັນໄພຂົ່່ມຂູ່່�, ລ່່ວງເກີີນ ຫຼືື�ເຮັັດໃຫ້້ພະນັັກງານຄົົນ ອື່່ນຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່ສະບາຍໃຈ.
ສະຖານທີ່່ເຮັັດວຽກທີ່່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້້ນຄົົງຍັັງໝາຍເຖິິງສະຖານທີ່່ເຮັັດວຽກທີ່່ປາສະຈາກຄວາມຮຸຸນ
ແຮງ. ການຂົ່່ມຂູ່່� (ຢ່່າງຈະແຈ້້ງ ຫຼືື�ເປັັນໄນ), ການຂູ່່�ຂວັັນ ແລະ ຄວາມຮຸຸນແຮງ ແມ່່ນບໍ່່ໃຫ້້ມີີເດັັດຂາດຢູ່່�
Celestica. ໃນເວລາທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າພົົບເຫັັນ ຫຼືື�ປະສົົບກັັບການປະພຶຶດ ແລະ ກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່ເວົ້້າເຖິິງຂ້້າງເທິິງນັ້້ນ,
ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າມັັນແມ່່ນໜ້້າທີ່່ຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການລາຍງານສິ່່ງນັ້້ນທັັນທີີ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າສະໜັັບສະໜູູນສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່ປາສະຈາກການໃຊ້້ສານ
ເສບຕິິດ
ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ການໃຊ້້ເຫຼົ້້�າ, ຢາເສບຕິິດ ຫຼືື�ສານພິິດອື່່ນ ອາດຈະມີີຜົນ
ົ ຕໍ່່ຄວາມຈະເລີີນຮຸ່່�ງເຮືືອງຄວາມສາ
ມາດເຮັັດວຽກຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ. ຍິ່່ງກວ່່ານັ້້ນ, Celestica ມຸ່່�ງໝັ້້ນສ້້າງບ່່ອນເຮັັດວຽກທີ່່ປາສະຈາກ
ສິ່່ງເສບຕິິດ ແລະ ມຶຶນເມົົາທຸຸກປະເພດ ໂດຍປະຕິິບັັດຕາມກົົດໝາຍທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ ແລະ ຫ້້າມການຈຳຳ�ໜ່່າຍ, ການ
ຄອບຄອງ ຫຼືື�ການໃຊ້້ເຫຼົ້້�າ, ຢາເສບຕິິດ ຫຼືື�ສິ່່ງມຶຶນເມົົາອື່່ນທີ່່ຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື�ບໍ່່ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດ
ຢູ່່�ໃນຂອບເຂດສະຖານທີ່່ຂອງ Celestica. ຍິ່່ງກວ່່ານັ້້ນ, Celestica ຄາດຫວັັງໃຫ້້ການພິິຈາລະນາ ແລະ
ການຕັັດສິິນໃຈຂອງພະນັັກງານແມ່່ນຈະແຈ້້ງ ແລະ ບໍ່່ຖືືກຄອບງໍໍາໂດຍເຫຼົ້້�າ, ຢາເສບຕິິດ ຫຼືື�ສິ່່ງມຶຶນເມົົາອື່່ນ.
ນອກຈາກຈະກະທົົບກັັບການເຮັັດວຽກ ແລະ ຄວາມສາມາດຕັັດສິິນໃຈຂອງພະນັັກງານເອງແລ້້ວ, ການ
ໃຊ້້ສານເສບຕິິດຫຼືື�ສິ່່ງມຶຶນເມົົາຍັັງສາມາດສ້້າງຄວາມສ່່ຽງອັັນໃຫຍ່່ຫຼຼວງຕໍ່່ກັັບຄວາມປອດໄພຂອງຄົົນອື່່ນ
ແລະ ຄວາມຈະເລີີນຮຸ່່�ງເຮືືອງຂອງທຸຸລະກິິດຂອງພວກເຮົົານຳຳ�ອີີກ.
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ພຶຶດຕິິກໍໍາທີ່່ບໍ່່ເໝາະສົົມຄືື...
Grace ແລະ Jose ກຳຳ�ລັັງເຂົ້້າຮ່່ວມການ
ປະຕິິບັັດ
ວຽກໜຶ່່ງ. ຫຼັັ�ງຈາກກິິດຈະກໍໍາກໍ່່ສ້້າງຂອງ
ທີີມສຳຳ�
ເລັັດແລ້້ວ ໝູ່່�ເພື່່ອນບາງຄົົນແນະນໍໍາໃຫ້້
ພວກເຂົົາໄປ ຮ້້ານບັັນເທິິງສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ໃຫຍ່່ນໍໍາ
ກັັນ. Grace ແລະ Jose ໄປນໍໍາທີີມງານ ແຕ່່
ພວກເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່ສະບາຍໃຈ
ແລະ ໄດ້້ອອກຈາກສະຖານທີ່່ນັ້້ນ. ການ
ເຂົ້້າຮ່່ວມສະ ຖານທີ່່ດັ່່ງກ່່າວໃນຂະນະເປັັນ
ຕົົວແທນໃຫ້້ Celestica ແມ່່ນບໍ່່ສອດຄ່່ອງ
ກັັບຄ່່ານິິຍົົມ ຫຼືື�ນະໂຍບາຍ BCG ຂອງພວກ
ເຮົົາ. ອີີງຕາມນະໂຍບາຍວ່່າດ້້ວຍການ
ເດີີນທາງ
ແລະ ການບັັນເທິິງຂອງພວກເຮົົາ
, ລາຍຈ່່າຍທີ່່ ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບສະຖານ
ບັັນເທິິງດັ່່ງກ່່າວຈະບໍ່່ໄດ້້ ຮັັບການຈ່່າຍ
ແທນຄືືນໃຫ້້ໂດຍ Celestica.

ແຜນວາດການຕັັດສິິນໃຈດ້້ານຈັັນຍາບັັນ

ແຜນວາດການຕັັດສິິນໃຈນີ້້ສາມາດເປັັນເຄື່່ອງມືືທີ່່ມີປ
ີ ະໂຫຍດ ໃນເວລາທ່່ານປະເຊີີນກັບ
ັ ການຕັັດສິິນໃຈທີ່່ລຳ�ບ
ຳ າກ.
ຖາມຕົົວເອງ:
ການກະທໍາອາດຈະມີຜນ
ົ
ຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ຢ່າເຮັດມັນ.

ບໍ່

ມັນຖືກກົດໝາຍບໍ?

ບໍ່ແນ່ໃຈ

ໃຫ້້ຕິິດຕໍ່່ຫາພະແນກກົົດໝາຍເພື່່ອຂໍໍຄຳຳ�
ແນະນໍໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈ

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼືພະແນກ
ປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈ

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼືພະແນກ
ປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈ

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼືພະແນກ
ປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ບໍ່ແນ່ໃຈ

ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼືພະແນກ
ປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນໍາ.

ແມ່ນ
ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນ
ຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ຢ່າເຮັດມັນ.

ບໍ່

ສິ່ງນີ້ສອດຄ່ອງກັບມນະໂຍບາຍ BCG
ຫຼືນະໂຍບາຍອື່ນຂອງ Celestica ບໍ?

ແມ່ນ
ການກະທໍໍາອາດຈະມີີຜົົນຕາມມາ
ທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ.
ຢ່່າເຮັັດມັັນ.

ບໍ່

ສິ່ງນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄ່ານິຍົມ
ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ Celestica ບໍ?

ແມ່ນ
ການກະທໍໍາອາດຈະມີີຜົົນຕາມມາ
ທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ.
ຢ່່າເຮັັດມັັນ.

ບໍ່

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເປັນກັງວົນບໍ
ຖ້າສິ່ງນີ້ປະກົດໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວ?

ແມ່ນ
ການກະທໍໍາອາດຈະມີີຜົົນຕາມມາ
ທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ.
ຢ່່າເຮັັດມັັນ.

ບໍ່

ສິ່ງນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບ
Celestica ບໍ ຖ້າພະນັກງານທຸກຄົນເຮັດມັນ?

ແມ່ນ

ການຕັັດສິິນໃຈດຳຳ�ເນີີນການຕໍ່່ແມ່່ນເໝາະສົົມ.
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ການດຳຳ�ເນີີນທຸຸລະກິິດຂອງພວກເຮົົາ ແລະ
ການປະກອບສ່່ວນພັັດທະນາຊຸຸມຊົົນ
ຂອງພວກເຮົົາ

ຂ້້າພະເຈົ້້າມຸ່່�ງໝັ້້ນຕໍ່່ກັັບການເຮັັດວຽກຢ່່າງຍຸຸຕິິທໍໍາ
ຢູ່່� Celestica, ພວກເຮົົາເຮັັດວຽກກັັບຫຼຼາກຫຼຼາຍຜູ້້�ຄົນ
ົ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້ງ – ນັັບຈາກລູູກຄ້້າ
ແລະ ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ ໄປຈົົນຮອດສະຖາບັັນການສຶຶກສາ, ລັັດຖະບານ ແລະ ຊຸຸມຊົົນ.
ທຸຸກໆຄົົນທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າເຮັັດທຸຸລະກິິດ ຫຼືື�ມີີສັນ
ັ ຍານໍໍາ ລ້້ວນແຕ່່ມີສິ
ີ ດ
ິ ໄດ້້ຮັັບການປະຕິິບັດ
ັ ຢ່່າງເປັັນ
ທໍໍາ ລວມທັັງຄູ່່�ແຂ່່ງຂອງພວກເຮົົາ. ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່າ່ ການສື່່ສານທີ່່ຈະແຈ້້ງ ແລະ ຈິິງໃຈ ແມ່່ນສິ່່ງສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່ກັບ
ັ
ການປະພຶຶດທີ່່ມີີຈັັນຍາບັັນ ແລະ ການສ້້າງຄວາມສຳຳ�ພັັນທີ່່ດີີ ແລະ ຍືືນຍາວຢູ່່�ພາຍໃນ Celestica
ແລະ ກັັບຫຸ້້�ນສ່່ວນພາຍນອກຂອງພວກເຮົົາ. ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ເຄີີຍໃຫ້້ຂໍ້້ມູູນທີ່່ບິິດເບືືອນກ່່ຽວກັັບຂ້້າພະເຈົ້້າເອງ
ຫຼືື� Celestica ຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ໃດຜູ້້�ໜຶ່່ງ.
ຄ່່ານິິຍົມ
ົ ຂອງພວກເຮົົາຮັັບເອົົາຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າຂອງພວກເຮົົາເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງທີີມງານຂອງພວກເຮົົາ.
ນັ້້ນໝາຍຄວາມວ່່າ ຂ້້າພະເຈົ້້າຕ້້ອງປະຕິິບັັດຕໍ່່ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າທຸຸກຄົົນຢ່່າງເທົ່່າທຽມ ແລະ ຍຸຸຕິິທໍໍາ, ບໍ່່
ເຄີີຍໃຊ້້ອິິດທິິພົົນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າເພື່່ອໃຫ້້ໄດ້້ຮັັບການປະຕິິບັັດແບບພິິເສດ ຫຼືື�ໃຊ້້ກັັບຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າສະ
ເພາະໃດໜຶ່່ງ. ຄວາມມຸ່່�ງໝັ້້ນຂອງພວກເຮົົາຕໍ່່ກັັບຂະບວນການຄັັດເລືືອກທີ່່ຍຸຸຕິິທໍໍາ ເຮັັດໃຫ້້ລູູກຄ້້າຂອງ
ພວກເຮົົາມີີຄວາມໝັ້້ນໃຈໃນຄວາມຊື່່ສັັດຂອງພວກເຮົົາ ແລະ ຊ່່ວຍພວກເຮົົາຮັັກສາຄວາມສຳຳ�ພັັນທີ່່ດີີກັັບ
ພວກເຂົົາ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຄົົາລົົບສິິດຂອງຄູ່່�ແຂ່່ງ

ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ເຄີີຍໂອ້້ລົົມກ່່ຽວກັັບ
ຂໍ້້ມູູນລັັບຂອງ Celestica ກັັບຄູ່່�ແຂ່່ງ
ຫຼືື�ເຮັັດການຕົົກລົົງເຫັັນດີີ ເພື່່ອ:
• ກຳນົດລາຄາ
• ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາ,
ຜົນກຳໄລ, ຕົ້ນທຶນ, ຂໍ້ກຳນົດການຂາຍ
, ລູກຄ້າ, ການສົ່ງເສີມການຂາຍ, ສ່ວນ
ຫຼຸດ, ການຕະຫຼາດ ຫຼືແຜນຍຸດທະສາດ
• ແບ່ງໂອກາດ ຫຼືເຂດແດນການຂາຍ
•	ບໍ່ຊັກຊວນເອົາລູກຄ້າຂອງກັນ ແລະ ກັນ
•	ບໍ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼື
ການບໍລິການສະເພາະ
• ‘ແກ້ໄຂ’ ຂະບວນການປະມູນ
ແບບແຂ່ງຂັນກັນ
•	ບົດລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ສະໜອງ ຫຼືຜູ້
ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະໃດໜຶ່ງ

ຢູ່່�ທີ່່ Celestica, ພວກເຮົົາເຊື່່ອໃນການແຂ່່ງຂັັນທີ່່ຍຸຸຕິິທໍໍາ ແລະ ເປີີດກວ້້າງ. ໃນຂະນະທີ່່ພວກເຮົົາແຂ່່ງຂັັນ
ຢ່່າງຈິິງຈັັງ, ພວກເຮົົາປະຕິິບັັດຕາມກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຜູູກຂາດ ແລະ ການແຂ່່ງຂັັນທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້
ໃນທຸຸກບ່່ອນທີ່່ພວກເຮົົາເຮັັດທຸຸລະກິິດ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຄົົາລົົບສິິດຂອງຄູ່່�ແຂ່່ງຂອງພວກເຮົົາ ແລະ ດຳຳ�ເນີີນ
ຢ່່າງຍຸຸຕິິທຳຳ�. ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ພົົວພັັນໃນການປະຕິິບັັດທາງການຄ້້າທີ່່ບໍ່່ຍຸຸຕິິທໍໍາ ຫຼືື�ຜິິດກົົດໝາຍ.
ຂ້້າພະເຈົ້້າສະໜັັບສະໜູູນນະໂຍບາຍຂອງ Celestica ໃນການສ້້າງຕະຫຼຼາດຜະລິິດຕະພັັນ
ແລະ ການບໍໍລິິການຂອງພວກເຮົົາແມ່່ນອີີງໃສ່່ຈຸຸດດີີຂອງພວກມັັນເປັັນພື້້ນຖານ, ບໍ່່ເຄີີຍດູູຖູູກຄູ່່�ແຂ່່ງ ຫຼືື�
ຜະລິິດຕະພັັນ ຫຼືື�ການບໍໍລິິການຂອງເຂົົາເຈົ້້າ. ຂ້້າພະເຈົ້້າຫຼີີ�ກລ້້ຽງການໃຫ້້ຄຳຳ�ເວົ້້າທີ່່ບໍ່່ເປັັນຈິິງ ຫຼືື�ເຮັັດໃຫ້້
ເຂົ້້າໃຈຜິິດ.
ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ບໍໍລິິສັັດໃດໜຶ່່ງອາດຈະເປັັນທັັງຄູ່່�ແຂ່່ງ ແລະ ເປັັນລູູກຄ້້າ ຫຼືື�ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ.
ແລະ ບາງຄັ້້ງ, ຂ້້າພະເຈົ້້າອາດຈະພົົບປະ, ໂອ້້ລົົມ ແລະ ເຂົ້້າຮ່່ວມງານຂະແໜງດຽວກັັນກັັບຄູ່່�ແຂ່່ງຂອງ
ພວກເຮົົາ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເອົົາໃຈໃສ່່ເປັັນພິິເສດກັັບຄວາມສຳຳ�ພັັນ ແລະ ສະພາບການເຫຼົ່່�ານີ້້.
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ການຕິິດສິິນບົົນຄືື…
Mark ແມ່່ນຜູ້້�ຊື້້ຢູ່່� Celestica. Bob
ໜງໃນຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າຂອງລາວ,
ແນະນໍໍາວ່່າ ຖ້້າ Mark ຖອນທຸຸລະກິິດຂ
ອງລາວຈາກຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າທີ່່
ເປັັນຄູ່່�ແຂ່່ງ ແລະ ເຮັັດການສັ່່ງຊື້້ຊຸຸດ
ໃຫຍ່່ນໍໍາບໍໍລິິສັັດຂອງ Bob, ລາວ
ຈະໃຫ້້ “ຜົົນປະໂຫຍດພິິເສດ
” ຫຼຼາຍຢ່່າງແກ່່ Mark.

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈນະໂຍບາຍຂອງ Celestica ກ່່ຽວກັັບສິິນບົົນ ແລະ
ຂອງຂວັັນ
ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົົາ ເຊັ່່ນດຽວກັັນກັັບກົົດໝາຍຂອງເກືືອບທຸຸກປະເທດທີ່່ພວກເຮົົາເຮັັດທຸຸ
ລະກິິດ ຫ້້າມບໍ່່ໃຫ້້ພວກເຮົົາໃຫ້້ ຫຼືື�ຮັັບເອົົາສິິນບົົນເພື່່ອຈຸຸດປະສົົງໃດໆກໍ່່ຕາມ. ຕົົວຢ່່າງຂອງສິິນບົົນ
ລວມມີີການຈ່່າຍເງິິນສົົດໂດຍກົົງ, ເງິິນໃຕ້້ໂຕະ ຫຼືື�ໃບຮຽກເກັັບເງິິນສຳຳ�ລັັບລາຍຈ່່າຍແອບແຝງເຊື່່ອງອຳຳ�.
ພວກເຮົົາເຮັັດການຕັັດສິິນໃຈຊື້້ຜະລິິດຕະພັັນ ແລະ ການບໍໍລິິການຈາກຜູ້້�ຂາຍ, ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ
ແລະ ອື່່ນໆໂດຍອີີງໃສ່່ເກນເງື່່ອນໄຂ ເຊັ່່ນວ່່າ ຄຸຸນນະພາບ, ລາຄາ ແລະ ຄວາມເຊື່່ອຖືືໄດ້້, ແລະ ພວກ
ເຮົົາຄາດຫວັັງວ່່າລູູກຄ້້າຂອງພວກເຮົົາຈະຊື້້ຜະລິິດຕະພັັນ ແລະ ການບໍໍລິິການຂອງພວກເຮົົາ
ໂດຍອີີງໃສ່່ພື້້ນຖານດຽວກັັນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ການໃຫ້້ ຫຼືື�ການຮັັບຂອງຂວັັນ ແລະ ການບັັນເທິິງ
ສາມາດມີີຜົົນກະທົົບທີ່່ເປັັນໄປໄດ້້ຕໍ່່ກັັບຄວາມເປັັນກາງ ແລະ ການຕັັດສິິນໃຈ. ຂ້້າພະເຈົ້້າອາດຈະໃຫ້້ ຫຼືື�ຮັັບ
ເອົົາຂອງຂວັັນ, ອາຫານ, ການບໍໍລິິການ ແລະ ການບັັນເທິິງ ຖ້້າສິ່່ງ ເຫຼົ່່�າ ນີ້້:
• ບໍ່່ເກີີດຂຶ້້ນເລື້້ອຍໆ ແລະ ບໍ່່ມີີມູູນຄ່່າສູູງເກີີນໄປ
• 	ຖືືກຕ້້ອງດຕາມກົົດໝາຍທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງ ແລະ ສອດຄ່່ອງກັັບວິທີ
ິ ປ
ີ ະຕິິບັດ
ັ ຫຼືື�ມາລະຍາດທາງທຸຸລະກິິດທີ່່
ເປັນທ�ຳ
ນຽມປະຕິິບັດ
ັ ກັັນມາ
• ຈະບໍ່່ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າມີີພັັນທະໃດໆຕໍ່່ກັັບບຸຸກຄົົນຜູ້້�ທີ່່ໃຫ້້ຂອງຂວັັນນັ້້ນ
• 	ບໍ່່ລວມມີີເງິິນສົົດ
• 	ບໍ່່ເຄີີຍເອົົາໃຫ້້ ຫຼືື�ໄດ້້ຮັັບຈາກ ເຈົ້້າໜ້້າທີ່່ລັັດຖະບານ
ມັັນບໍ່່ງ່່າຍສະເໝີີໄປທີ່່ຈະກຳຳ�ນົົດວ່່າແມ່່ນຫຍັັງແດ່່ທີ່່ເໝາະສົົມ ຫຼືື�ບໍ່່ແພງເກີີນໄປ ເມື່່ອເວົ້້າເຖິິງການໃຫ້້
ແລະ ການຮັັບຂອງຂວັັນ. ໃນກໍໍລະນີີເຫຼົ່່�ານີ້້, ຂ້້າພະເຈົ້້າໃຊ້້ການຕັັດສິິນທີ່່ຮອບຄອບຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ ແລະ
ຖາມຕົົວເອງບັັນດາຄໍໍາຖາມຕໍ່່ໄປນີ້້:
• 	ບຸຸກຄົົນຜູ້້�ທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າວາງແຜນຈະໃຫ້້ຂອງຂວັັນມີີນະໂຍບາຍຫ້້າມເຮັັດສິ່່ງນີ້້ຢູ່່�ບ່່ອນເຮັັດວຽກບໍໍ?
ເມື່່ອບໍ່່ແນ່່ໃຈ, ຂ້້າພະເຈົ້້າກວດເບິ່່ງກອນ.
• 	ມັັນ ເບິ່່ງແລ້້ວ ຖືືກຕ້້ອງຢູ່່�ບໍໍ? ຖ້້າບໍ່່, ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ຮັັບເອົົາມັັນ, ບໍ່່ໃຫ້້ມັັນ ຫຼືື� ຂ້້າພະເຈົ້້າຂໍໍຄໍໍາແນະນໍໍາ
ກ່່ອນລ່່ວງໜ້້າ.
• ໃນປະເທດບ່່ອນທເຫັັນວ່່າ ການສົ່່ງຄືືນ ຫຼືື� ປະຕິິເສດການຮັັບຂອງຂວັັນເປັັນການເສຍມາລະຍາດ
ຂ້້າພະເຈົ້້າຈະຮັັບມັັນບໍໍ? ໃນບາງປະເທດ, ການສົ່່ງຄືືນ ຫຼືື�ການປະຕິິເສດຂອງຂວັັນໃດໜຶ່່ງ
ອາດຈະເປັັນການເສຍມາລະຍາດ. ຖ້້າສິ່່ງນີ້້ເກີີດຂຶ້້ນ, ຂ້້າພະເຈົ້້າຄວນຮັັບເອົົາຂອງຂວັັນນັ້້ນ ແລະ ປຶຶກ
ສາກັັບຜູ້້�ຈັັດການໃນທັັນທີີເພື່່ອຂໍໍຄໍໍາແນະນໍໍາກ່່ຽວກັັບວ່່າຈະຈັັດການກັັບຂອງຂວັັນນັ້້ນແນວໃດ.
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Celestica ຈະສະຫຼຼະໂອກາດທາງທຸຸລະກິິດ ແທນທີ່່ຈະຈ່່າຍສິິນບົົນ. ຈົ່່ງພິິຈາລະນາສະພາບການຕໍ່່ໄປນີ້້.

ຄໍໍາຖາມ ແລະ ຄຳຳ�ຕອບ
ຄໍໍາຖາມ 1: ໜຶ່່ງໃນລູູກຄ້້າຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າກຳຳ�ລັັງວາງແຜນການເດີີນທາງຈາກຫ້້ອງການຂອງລາວໃນອາຊີີຕາ
ເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ ເພື່່ອໄປຢ້້ຽມຢາມສຳຳ�ນັັກງານໃຫຍ່່ຂອງ Celestica ເພື່່ອພົົບກັັບທີີມຜູ້້�ບໍໍລິິຫານຂອງ
ພວກເຮົົາ. ລູູກຄ້້າຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າບອກຂ້້າພະເຈົ້້າວ່່າ ລາວຫວັັງວ່່າຈະໄດ້້ຮັັບການຈ່່າຍແທນຄືືນສຳຳ�ລັັບທຸຸກຄ່່າເດີີນ
ທາງຂອງລາວ ລວມທັັງລາຍຈ່່າຍສ່່ວນຕົົວທີ່່ລາວວາງແຜນຈະໃຊ້້ຈ່່າຍ ໃນຂະນະທີ່່ທ່່ຽວຊົົມເຂດພື້້ນທີ່່. ຂ້້າພະ
ເຈົ້້າສາມາດອະນຸຸມັັດສິ່່ງນີ້້ໄດ້້ບໍໍ?
ຄໍໍາຕອບ 1: ບໍ່່ໄດ້້. ທ່່ານບໍ່່ສາມາດອະນຸຸມັັດການຈ່່າຍແທນຄືືນສຳຳ�ລັັບລາຍຈ່່າຍທີ່່ບໍ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບທຸຸລະກິິດຂອງ
ລູູກຄ້້າ ເຊັ່່ນວ່່າ: ການເດີີນທາງໄປທ່່ຽວຊົົົ�ມເມືືອງ ຫຼືື�ຄ່່າປີ້້ຍົົນສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກຄອບຄົົວ. Celestica ບໍ່່ສາມາດຈ່່າຍຄ່່າ
ລາຍຈ່່າຍເຫຼົ່່�າ ນີ້້ໄດ້້ ເພາະວ່່າການເຮັັດແບບນັ້້ນອາດຈະສ້້າງລັັກສະນະເປັັນການໃຫ້້ສິິນບົົນ. ທຸຸກລາຍຈ່່າຍທີ່່ສາມາດຈ່່າຍ
ແທນຄືືນ ໄດ້້ຕ້້ອງ (1) ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຈຸຸດປະສົົງທາງທຸຸລະກິິດຢ່່າງແທ້້ຈິິງ, (2) ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ແລະ (3) ສາມາດອະນຸຸຍາດໄດ້້
ພາຍໃຕ້້ ທຸຸກກົົດໝາຍທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ ນະໂຍບາຍຂອງ Celestica.
ຄຳຳ�ຖາມ 2: ພວກເຮົົາໃຊ້້ຕົົວແທນເພື່່ອອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຄວາມສຳຳ�ພັັນກັັບເຈົ້້າໜ້້າທີ່່ລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່ນ.
ຫວ່່າງບໍ່່ດົົນມານີ້້ ລາວຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ພວກເຮົົາເພີ່່ມຄ່່ານາຍໜ້້າຂອງລາວຂຶ້້ນຢ່່າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າພວກເຮົົາບໍ່່
ໄດ້້ເພີ່່ມຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງລາວຂຶ້້ນ ຫຼືື�ຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ລາວເຮັັດໜ້້າວຽກເພີ່່ມເຕີີມໃດໆກໍ່່ຕາມ.
ຂ້້າພະເຈົ້້າສົົງໄສວ່່າ ລາວຕ້້ອງການສົ່່ງຕໍ່່ເງິິນນີ້້ໃຫ້້ເຈົ້້າໜ້້າທີ່່ທ້້ອງຖິ່່ນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າຄວນເຮັັດແນວໃດ?
ຄຳຳ�ຕອບ 2: ຖ້້າທ່່ານສົົງໄສວ່່າ ຕົົວແທນນັ້້ນກຳຳ�ລັັງເຮັັດການຈ່່າຍເງິິນທີ່່ຜິິດກົົດໝາຍໃນນາມ Celestica, ບໍໍລິິສັັດ
ນັ້້ນມີີພັັນທະຕ້້ອງສືືບສວນເບິ່່ງວ່່ານີ້້ແມ່່ນບັັນຫາແທ້້ຫຼືື�ບໍ່່ ແລະ ຢຸຸດເຊົົາການຈ່່າຍເງິິນດັ່່ງກ່່າວ. ທ່່ານຄວນລາຍງານ
ຄວາມສົົງໄສຂອງທ່່ານຫາພະແນກກົົດໝາຍ ຫຼືື�ການປະຕິິບັັດຕາມ.
ຄໍໍາຖາມ 3: ຂ້້າພະເຈົ້້າໄດ້້ຮັັບການບອກວ່່າ ໃນບາງປະເທດ ມັັນແມ່່ນເລື່່ອງປົົກກະຕິິໃນການຈ່່າຍເງິິນ
ສົົມມະນາບຸຸນຄຸຸນຈຳຳ�ນວນເລັັກນ້້ອຍໃຫ້້ລູູກຄ້້າ ກ່່ອນທີ່່ພວກເຂົົາຈະຊື້້ຜະລິິດຕະພັັນຂອງ Celestica. ຂ້້າພະເຈົ້້າ
ຄວນຈ່່າຍເງິິນສົົມມະນາບຸຸນຄຸຸນນັ້້ນບໍ່່ ເພື່່ອໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ສູູນເສຍທຸຸລະກິິດ?
ຄໍໍາຕອບ 3: ບໍ່່. ພວກເຮົົາບໍ່່ເຂົ້້າຮ່່ວມໃນທຸຸລະກິິດທີ່່ມີີການຈ່່າຍເງິິນທີ່່ບໍ່່ເໝາະສົົມ ຫຼືື�ຜິິດກົົດໝາຍ.
ຄວນຕິິດຕໍ່່ຫາພະແນກກົົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິິບັັດຕາມ ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ແນ່່ໃຈວ່່າເງິິນທີ່່ຖືືກຮ້້ອງຂໍໍນັ້້ນໄດ້້
ຮັັບອະນຸຸຍາດຫຼືື�ບໍ່່. ຖ້້າທ່່ານຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບການໃຊ້້ຂອງຂວັັນ, ສິິນບົົນ, ເງິິນສົົມມະນາບຸຸນຄຸຸນ, ເງິິນໃຕ້້ໂຕະ,
ເງິິນປິິດລັັບ ຫຼືື�ສິ່່ງຈູູງໃຈຕ່່າງໆໃຫ້້ແກ່່ໃຜກໍ່່ຕາມ ລວມທັັງລູູກຄ້້າ, ຕົົວແທນ ຫຼືື�ພະນັັກງານຂອງເຂົົາເຈົ້້າ
(ຫຼືື�ສະມາຊິິກຄອບຄົົວຂອງເຂົົາເຈົ້້າ), ເພື່່ອສ້້າງທຸຸລະກິິດ, ທ່່ານຄວນຕິິດຕໍ່່ຫາພະແນກກົົດໝາຍ
ຫຼືື�ການປະຕິິບັັດຕາມໃນທັັນທີີ.
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ຕົວຢ່າງຂອງການຂັດແຍ້ງຜົນປະ
ໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ລວມມີ:
• ການມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນໃນ
ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ Celestica ເຮັດ
ທຸລະກິດນໍາ ລວມທັງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ
, ຄູ່ແຂ່ງ, ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ
• ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ຄົ້ນພົບຜ່ານການ
ໃຊ້ຊັບສິນ, ຂໍ້ມູນ ຫຼືຖານະຂອງບໍລິສັດ ຫຼື
ການໃຊ້ສງ
ິ່ ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ
• ການມີຄູ່ສົມລົດ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼືຄົນອື່ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ສະໜິດສະໜົມຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ ລູກຄ້າ,
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼຄ
ື ແ
ູ່ ຂ່ງຂອງ Celestica.
ສະພາບການນີ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວພິ ເສດ ແລະ
ຄວນປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຈັດການ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
• ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ຫຼືເຮັດ
ວຽກໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຂອງ Celestica ໃນ
ຖານະເປັນພະນັກງານ ຫຼືທີ່ປຶກສາ
• ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຜົນ
ປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດຂອງ Celestica ເຊັ່ນ
ວ່າການເຮັດການຕະຫຼາດທາງການຄ້າໃຫ້
ຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການທີ່ແຂງຂັນກັນ
• ການດຳເນີນການໃນນາມ ຫຼືຕາງໜ້າໃຫ້
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຂອງ Celestica ໂດຍ
ບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກ Celestica
• ການຮັບຕຳແໜ່ງໃນສະພາຜູ້ອຳນວຍການ
ຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງໂດຍບໍ່ມີ
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ Celestica
• ການເຮັດ ຫຼືການຮ້ອງຂໍເອົາວຽກງານ
ພາຍນອກຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງ Celestica ຫຼືໃນ
ຂະນະທີ່ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຂອງ Celestica
• ການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງ Celestica ເຊັ່ນ
ວ່າ ໂທລະສັບ, ວັດສະດຸ, ຊັບພະຍາກອນ
ຫຼືຂໍ້ມູນລັບ ເພື່ອເຮັດວຽກພາຍນອກ

ໜ້ າ 10 | ການຄຸ ້ ມ ຄອງການປະຕິ ບ ັ ດ ທາງທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຄົົາລົົບຄວາມສຳຳ�ພັັນຂອງພວກເຮົົາກັັບພະນັັກງານ
ລັັດຖະບານ
ຢູ່່�ທີ່່ Celestica, ພວກເຮົົາເຂົ້້າໃຈວ່່າສິ່່ງນີ້້ແມ່່ນວິິທີີປະຕິິບັັດທີ່່ຍອມຮັັບໄດ້້ ໃນສະພາບແວດລ້້ອມທາງ
ການຄ້້າອາດຈະເປັັນສິ່່ງທີ່່ບໍ່່ສາມາດຍອມຮັັບໄດ້້ ຫຼືື�ຜິິດກົົດໝາຍໃນການເຮັັດວຽກກັັບພະນັັກງານ
ລັັດຖະບານ. ຕົົວຢ່່າງ: ບາງກົົດລະບຽບຫ້້າມ ຫຼືື�ຈຳຳ�ກັັດຂອງຂວັັນທີ່່ເປັັນອາຫານ ຫຼືື�ການບັັນເທິິງໃຫ້້
ແກ່່ພະນັັກງານລັັດຖະບານ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ມັັນແມ່່ນໜ້້າທີ່່ຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການຮັັບຮູ້້�
ແລະ ປະຕິິບັັດຕາມກົົດໝາຍ ແລະ ກົົດລະບຽບທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງທີ່່ຄວບຄຸຸມຄວາມສຳຳ�ພັັນລະຫວ່່າງລັັດຖະ
ບານ, ລູູກຄ້້າ ແລະ ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າຫຼີີ�ກລ້້ຽງການຂັັດແຍ້້ງຜົົນປະໂຫຍດ
ໃນເວລາປະຕິິບັັດໜ້້າວຽກຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ, ຂ້້າພະເຈົ້້າດຳຳ�ເນີີນການເພື່່ອຜົົນປະໂຫຍດທີ່່ດີີທີ່່ສຸຸດຂອງ
Celestica ສະເໝີີ. ການຂັັດແຍ້້ງຜົົນປະໂຫຍດເກີີດຂຶ້້ນ ເມື່່ອຜົົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສຳຳ�ພັັນສ່່ວນ
ຕົົວຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າສົ່່ງຜົົນ ຫຼືື�ປະກົົດວ່່າສົ່່ງຜົົນຕໍ່່ຄວາມສາມາດຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການ
ຕັັດສິິນໃຈເພື່່ອຜົົນປະໂຫຍດທີ່່ດີີທີ່່ສຸຸດຂອງບໍໍລິິສັັດ. ການຂັັດແຍ້້ງຜົົນປະໂຫຍດຍັັງສາມາດເກີີດຂຶ້້ນ
ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າດຳຳ�ເນີີນການ ຫຼືື�ມີີຜົົນປະໂຫຍດທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ຍາກສຳຳ�ລັັບຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການປະຕິິບັັດ
ວຽກງານຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າຢ່່າງບໍ່່ລຳຳ�ອຽງ ແລະ ມີີປະສິິດທິິຜົົນ. ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າມີີການຈ້້າງງານຢູ່່�ນອກ
Celestica, ການຈ້້າງງານດັ່່ງກ່່າວບໍ່່ສາມາດຂັັດກັັບຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າຕໍ່່ກັັບ Celestica
ຫຼືື�ສົ່່ງຜົົນຕໍ່່ຄວາມສາມາດຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການປະຕິິບັັດໜ້້າວຽກຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າຢູ່່� Celestica. ຕາມ
ທີ່່ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ໃນ ນະໂຍບາຍເລື່່ອງຄວາມຂັັດແຍ່່ງດ້້ານຜົົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສຳຳ�ພັັນສ່່ວນບຸຸກຄົົນ ຂອງ
ບໍໍລິິສັັດ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າປະກອບສ່່ວນເຂົ້້າໃນຊຸຸມຊົົນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ
ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຊຸຸມຊົົນແມ່່ນອົົງປະກອບທີ່່ສຳຳ�ຄັັນຂອງຄ່່ານິິຍົົມຂອງພວກເຮົົາຢູ່່� Celestica. ຂ້້າພະ
ເຈົ້້າໄດ້້ຮັັບການສົ່່ງເສີີມໃຫ້້ເຄື່່ອນໄຫວຊີີວິິດໃນຖານະ ພົົນລະເມືືອງທົ່່ວໄປຂອງຊຸຸມຊົົນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າຜ່່ານ
ການປະກອບສ່່ວນເວລາ ແລະ ທຶຶນຮອນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ.

ແນວໃດກໍ່່ຕາມ, ມີີບາງຄັ້້ງເມື່່ອການມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຊຸຸມຊົົນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າສາມາດກໍ່່ໃຫ້້ເກີີດບັັນຫາແກ່່

ການລະເມີດກົດລະບຽບສິ່ງແວດລ້ອມຄື…

Celestica, ແລະ ຂ້້າພະເຈົ້້າຕ້້ອງລະມັັດລະວັັງ ແລະ ດຳຳ�ເນີີນການເພື່່ອຜົົນປະໂຫຍດທີ່່ດີີສຸຸດຂອງບໍໍລິິ

Sarah ຮັັບຜິິດຊອບການຈັັດການ ແລະ
ການກຳຳ�ຈັັດຖິ້້ມສິ່່ງ ເສດເຫຼືື�ອທີ່່ເປັັນ
ອັັນຕະລາຍຢ່່າງເໝາະ
ສົົມຢູ່່� Celestica. ລາວຮູ້້�ວ່າ່ ນີ້້ແມ່່ນບັັນຫາ
ທີ່່
ມີີຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍແພງຫຼຼາຍ – ມັັນຈະງ່່າຍກວ່່າ
ແລະ ປະຢັັດກວ່່າບໍໍຖ້້າຫາກເຖສິ່່ງເສດ
ເຫຼືື�ອ
ລົົງຮ່່ອງລະບາຍນໍ້້າ? ມີີມື້້ໜຶ່່ງ, Sarah ໄດ້້
ເຮັັດແບບນັ້້ນ.
ໂດຍການບໍ່່ກຳຳ�ຈັັດສິ່່ງເສດເຫຼືື�ອທີ່່ເປັັນອັັນ
ຕະລາຍຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງ, Sarah ໄດ້້ລະເມີີດ
ກົົດລະບຽບວ່່າດ້້ວຍສິ່່ງແວດລ້້ອມ
ແລະ ເຮັັດໃຫ້້ລະບົົບສະໜອງ
ນໍ້້າມີີຄວາມສ່່ຽງທີ່່ຮ້້າຍແຮງ.

ສັັດຂອງພວກເຮົົາ. ຕົົວຢ່່າງ:
• 	ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າເຮັັດໜ້້າທີ່່ໃນຄະນະກໍໍາມະການຂອງອົົງການຫວັັງຜົົນກຳຳ�ໄລ ຫຼືື�ບໍ່່ຫວັັງຜົົນກໍໍາໄລໃດໜຶ່່ງ,
ການຂັັດແຍ້້ງຜົົນປະໂຫຍດອາດເກີີດຂຶ້້ນ ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າປະເຊີີນກັັບການຕັັດສິິນໃຈທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ
Celestica. ຖ້້າຄະນະກໍໍາມະການທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າຮັັບໃຊ້້ ມີີການເຮັັດວຽກກັັບ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າ
ຄວນປຶຶກສາຫາລືືກັບຜູ້້
ັ ຈັ
� ດ
ັ ການຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າກ່່ອນເພື່່ອຕັັດສິິນວ່່າການເຮັັດໜ້້າທີ່່ໃນຄະນະກໍໍາມະການ
ດັ່່ງກ່່າວແມ່່ນການຂັັດແຍ້້ງຜົົນປະໂຫຍດຫຼືື�ບໍ່່
• 	ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າເວົ້້າກ່່ຽວກັັບບັັນຫາສາທາລະນະ, ຂ້້າພະເຈົ້້າກຳຳ�ລັັງເວົ້້າ ແລະ ດຳຳ�ເນີີນການໃນນາມ
ສ່ວນຕົວ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ການປະກົດວ່າຂ້າພະເຈົ້າກ�ຳລັງເວົ້າໃນນາມຕາງໜ້າ
ໃຫ້້ Celestica
• 	ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າຮ່່ວມໃນກິິດຈະກໍໍາທາງການເມືືອງ, ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ໃນຂະນະທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າອາດ
ຈະໃຊ້້ເວລາພັັກທີ່່ສົົມເຫດສົົມຜົົນໂດຍບໍ່່ມີີຄ່່າຈ້້າງສຳຳ�ລັັບກິິດຈະກໍໍາດັ່່ງກ່່າວ, ຜູ້້�ຈັັດການຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ
ຕ້້ອງອະນຸຸມັັດ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ Celestica ຈະບໍ່່ຈ່່າຍໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າສຳຳ�ລັັບເວລາທີ່່ໃຊ້້ສຳຳ�ລັັບ
ການປະຈໍໍາການ, ການເຮັັດໜ້້າທີ່່ເປັັນເຈົ້້າໜ້້າທີ່່ທີ່່ໄດ້້ຮັັບເລືືອກຕັ້້ງ ຫຼືື�ການໂຄສະນາຫາສຽງສຳຳ�ລັັບຜູ້້�
ສະ
ໝັັກທາງການເມືືອງ

ຂ້້າພະເຈົ້້າປົົກປ້້ອງສິ່່ງແວດລ້້ອມ
ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນມີີໜ້້າທີ່່ຕ້້ອງປະຕິິບັັດໃນການປົົກປ້້ອງສິ່່ງແວດລ້້ອມ. ຂ້້າພະເຈົ້້າປະຕິິບັັດຕາມທຸຸກມາດ
ຕະຖານດ້້ານສິ່່ງແວດລ້້ອມ ເຊັ່່ນດຽວກັັນກັັບນະໂຍບາຍດ້້ານສິ່່ງແວດລ້້ອມຂອງ Celestica. ຖ້້າຂ້້າພະ
ເຈົ້້າພົົບເຫັັນການລະເມີີດກົົດໝາຍສິ່່ງແວດລ້້ອມ ຫຼືື�ການດຳຳ�ເນີີນການໃດໆທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າກັັງວົົນໃຈ,
ຂ້້າພະເຈົ້້າຈະລາຍງານໃນທັັນທີີ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າປົົກປ້້ອງຊື່່ສຽງຂອງ Celestica ໃນນາມເປັັນພົນລ
ົ ະເມືືອງທີ່່
ດີີ
ຂ້້າພະເຈົ້້າມຸ່່�ງໝັ້້ນປະພຶຶດຕົົນຢ່່າງມີີຈັັນຍາບັັນ ທັັງຢູ່່�ນອກ ແລະ ໃນຫ້້ອງການ ຂອງພວກເຮົົາ ແລະ
ຮ່່ວມມືືກັັບຫຸ້້�ນສ່່ວນຂອງພວກເຮົົາເພື່່ອຮັັບປະກັັນວ່່າທຸຸລະກິິດຖືືກດຳຳ�ເນີີນຢ່່າງຍຸຸຕິິທໍໍາ ແລະ ມີີຈັັນຍາບັັນ.
ໃນນາມເປັັນສະມາຊິິກຂອງພັັນທະມິິດດໍໍາເນິິນທຸຸລະກິິດຢູ່່�າງມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ, (RBA) ພວກເຮົົາສະໜັັບ
ສະໜູູນ ແລະ ສົ່່ງເສີີມຫຼັັ�ກປະຕິິບັັດຮ່່ວມກັັນສຳຳ�ລັັບອຸຸດສາຫະກໍໍາອີີເລັັກໂຕຼຼນິິກ. ໂດຍຮ່່ວມກັັບ (RBA) ແລະ
ບັັນດາສະມາຊິິກ, ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງເຮັັດວຽກເພື່່ອປັັບປຸຸງສິ່່ງແວດລ້້ອມ ແລະ ສະພາບການເຮັັດວຽກໃນອຸຸດ
ສາຫະກໍໍາຂອງພວກເຮົົາ. ພວກເຮົົາວັັດແທກການປະຕິິບັັດຕາມຫຼັັ�ກ ປະຕິິບັດ
ັ ຂອງ (RBA) ຜ່່ານການປະສົົມ
ປະສານລະຫວ່່າງການປະ ເມີີນຜົົນກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

ໜ້ າ 11 | ການຄຸ ້ ມ ຄອງການປະຕິ ບ ັ ດ ທາງທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ

ການປົົກປ້້ອງຊັັບສິນ
ິ ຂອງພວກເຮົົາ

ຕົົວຢ່່າງຂອງຂໍ້້ມູນ
ູ ກ່່ຽວກັັບຊັບສິ
ັ ນ
ິ
ແລະ ເປັັນຄວາມລັັບ

ຢູ່່� Celestica, ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບປົົກປ້້ອງຊັັບສິິນ ແລະ ຂໍ້້ມູູນທີ່່ມອບໝາຍໃຫ້້

• ແຜນທຸຸລະກິິດ, ການເງິິນ, ການ
ຕະຫຼຼາດ ແລະ ການບໍໍລິິການ

Celestica ເພື່່ອຈຸຸດປະສົົງທີ່່ລະເມີີດກົົດໝາຍ ຫຼືື�ນະໂຍບາຍຂອງບໍໍລິິສັັດ.

•	ຂໍ້້ມູູນພະນັັກງານ ເຊັ່່ນວ່່າ: ຂໍ້້ມູູນເງິິນ
ເດືືອນ ຫຼືື�ບັັນທຶຶກທາງການແພດ

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຄົົາລົົບ ແລະ ປົົກປ້້ອງຊັັບສິິນຂອງພວກເຮົົາ

• ລາຍຊື່່ລູູກຄ້້າ
•	ຂໍ້້ມູູນລູູກຄ້້າທີ່່ມີີຢູ່່� ຫຼືື�ທີ່່ເປັັນໄປໄດ້້
•	ລິິຂະສິິດ, ສິິດທິິບັັດ, ຄວາມລັັບທາງການ
ຄ້້າ, ຂະບວນການຜະລິິດ ຫຼືື�ຊອບແວຣ

ພວກເຮົົາບໍ່່ໃຫ້້ສູູນເສຍ, ເສຍຫາຍ, ນໍໍາໃຊ້້ໃນທາງທີ່່ຜິິດ ຫຼືື�ຖືືກລັັກ. ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ເຄີີຍໃຊ້້ຊັັບສິິນ ຫຼືື�ຂໍ້້ມູູນຂອງ

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ຊັັບສິິນຂອງ Celestica ເຊັ່່ນວ່່າ: ເງິິນທຶຶນ, ຜະລິິດຕະພັັນ, ອຸຸປະກອນ, ລະບົົບ,
ສິ່່ງອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຄື່່ອງຮັັບໃຊ້້ຕ່່າງໆ ຄວນຖືືກໃຊ້້ພຽງແຕ່່ສຳຳ�ລັັບວຽກງານ ແລະ ຈຸຸດ
ປະສົົງອື່່ນທີ່່ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸມັັດໂດຍຄະນະຜູ້້�ບໍໍລິິຫານເທົ່່ານັ້້ນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າຮັັບຜິິດຊອບລາຍງານການລັັກ,
ການສູູນເສຍ ຫຼືື�ການໃຊ້້ຊັັບສິິນບໍໍລິິສັັດໃນທາງທີ່່ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ໃຫ້້ຜູ້້�ຈັັດການຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ ຫຼືື�ຝ່່າຍຮັັກສາ
ຄວາມປອດໄພປະຈໍໍາສະຖານທີ່່ຮັັບຊາບໃນທັັນທີີ. ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ພົົວພັັນໃນກິິດຈະກໍໍາສ່່ວນຕົົວໃນລະ
ຫວ່່າງຊົ່່ວໂມງເຮັັດວຽກ ເຊັ່່ນວ່່ າ: ການໃຊ້້ໂທລະສັັບ, ອີີເມວສ່່ວນຕົົວຫຼຼາຍເກີີນໄປ ຫຼືື�ການໃຊ້້ເຄື່່ອງມືືເຄືືອ

ວິິທີີທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າສາມາດຊ່່ວຍ
ປົົກປ້້ອງຂໍ້້ມູູນກ່່ຽວກັັບຊັັບສິິນ
ແລະ ເປັັນຄວາມລັັບ
•	ຢ່່າເປີີດເຜີີຍຂໍ້້ມູູນລັັບກັັບຜູ້້�ໃດທີ່່ຢູ່່�ນອກ
Celestica ໂດຍບໍ່່ໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸຍາດ
• ເປີີດເຜີີຍຂໍ້້ມູູນລັັບຕໍ່່ກັັບພະນັັກງານອື່່ນເພື່່ອຈຸຸດ
ປະສົົງທາງທຸຸ ລະກິິດທີ່່ຖືືກກົົດໝາຍ ແລະ
ຕາມ ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຮູ້້�ເທົ່່ານັ້້ນ
•	ຮັັກສາທຸຸກຂໍ້້ມູູ ນໃຫ້້ເປັັນຄວາມລັັບ ຖ້້າ
ເປີີດເຜີີຍອາດຈະເປັັນປະໂຫຍດຕໍ່່ ກັັບຄູ່່�ແຂ່່ງ
ຫຼືື�ເປັັນຜົົນເສຍຫາຍຕໍ່່ກັັບ Celestica
• ເກັັບມ້້ຽນເອກະສານທີ່່ອ່່ອນໄຫວໄວ້້ໃນ
ແຟ້້ມ ຫຼືື�ລີ້້ນຊັັກທີ່່ມີີການລັັອກໄວ້້ຄັັກແນ່່
•	ຂໍ້້ມູູນທີ່່ເປັັນຄວາມລັັບທີ່່ສົ່່ງທາງອີີເລັັກໂທຣນິິກ
ອາດຈະຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງເຂົ້້າລະຫັັດກ່່ອນທີ່່ຈະ
ສົ່່ງ. ຖ້້າຫາກຕ້້ອງໃຊ້້ຂໍ້້ຄວາມລະຫັັດຜ່່ານ
ເພື່່ອເຂົ້້າລະຫັັດ, ແມ່່ນໃຫ້້ສົ່່ງຂໍ້້ຄວາມລະຫັັດ
ຜ່່ານດັ່່ງກ່່າວ ຫາຜູ້້�ຮັັບໃນອີີເມວຕ່່າງຫາກ.

ຂ່່າຍສັັງຄົົມອອນລາຍທີ່່ສົ່່ງຜົົນໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າປະຕິິບັັດຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໜ້້າ
ວຽກຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃຫ້້ສຳຳ�ເລັັດ. ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ເຄີີຍໃຊ້້ຄອມພິິວເຕີີ, ລະບົົບອີເີ ມວ ຫຼືື�ອຸຸປະກອນຂອງບໍໍລິສັ
ິ ດ
ັ ສຳຳ�ລັັບ
ຈຸຸດ
ປະສົົງທຸຸລະກິິດທາງນອກ ຫຼືື�ສຳຳ�ລັັບກິິດຈະກໍໍາທີ່່ຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື�ຜິິດຈັັນຍາບັັນ ເຊັ່່ນວ່່ າ: ການເບິ່່ງ, ສ້້າງ,
ເກັັບມ້້ຽນ ຫຼືື�ສົ່່ງເນື້້ອຫາທີ່່ຜູ້້�ອື່່ນອາດຈະເຫັັນວ່່າບໍ່່ເໝາະສົົມ, ຫຍາບຄາຍ ຫຼືື�ໜ້້າລັັງກຽດ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າ
ໃຈວ່່າທຸຸກຊັັບສິນ
ິ ຂອງບຸຸກຄົົນທີີສາມ, ລວມທັັງ ແຕ່່ບໍ່ຈຳຳ�ກັັ
່
ດ
ັ� ພຽງແຕ່່ ຊອບແວຣ ອາດຈະໄດ້້ຮັັບໃບອະນຸຸຍາດ ຫຼືື�ຊື້້
ຜ່່ານອົົງການຄຸ້້�ມຄອງຕ່່ອງໂສ້້ອຸຸປະທານເທົ່່ານັ້້ນ. ພະນັັກງານຕ້້ອງຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບ ນະໂຍບາຍວ່່າດ້້ວຍ
ການໃຊ້້ທີ່່ຍອມຮັັບໄດ້້ (AUP) ຂອງ Celestica ທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການໃຊ້້ຊັັບພະຍາກອນຂໍ້້ມູູນຂ່່າວສານ
ຂອງ Celestica. ພະນັັກງານຄວນຕິິດຕໍ່່ຫາຜູ້້�ຈັັດການຝ່່າຍຮັັກສາຄວາມປອດໄພຂໍ້້ມູູນທົ່່ວໂລກ ຖ້້າມີີຄໍໍາ
ຖາມຕ່່າງໆທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບນະໂຍບາຍນີ້້.
ຕົົວຢ່່າງຂອງຊັັບສິິນ:
• ເງິິນຂອງບໍໍລິິສັັດ
• ຜະລິິດຕະພັັນຂອງບໍໍລິິສັັດ
• ເຄື່່ອງໃຊ້້ໃນຫ້້ອງການ
• ເວລາເຮັັດວຽກ ແລະ ຜົົນການເຮັັດວຽກຂອງພະນັັກງານ
• ລະບົົບຮາດແວ ແລະ ຊອບແວຄອມພິິວເຕີີ
• ໂທລະສັັບ
• 	ອຸຸປະກອນສື່່ສານໄຮ້້ສາຍ
• ເຄື່່ອງອັັດເອກະສານ ແລະ ເຄື່່ອງແຟັັກ
• ພາຫານະຂອງບໍໍລິິສັັດ
• ເຄື່່ອງໝາຍການຄ້້າຂອງບໍໍລິິສັັດ
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ຂ້້າພະເຈົ້້າເຄົົາລົົບຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວ ແລະ ປົົກປ້້ອງຂໍ້້ມູູນທີ່່ເປັັນ
ຄວາມລັັບ ແລະ ກ່່ຽວກັັບຊັັບສິິນ
ຢູ່່� Celestica, ພວກເຮົົາເຄົົາລົົບຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວຂອງເພື່່ອນຮ່່ວມງານ, ຫຸ້້�ນສ່່ວນທຸຸລະກິິດ, ລູູກຄ້້າ
ແລະ ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ. ໃນຊີີວິິດເຮັັດວຽກປະຈໍໍາວັັນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ, ຂ້້າພະເຈົ້້າອາດຈະພົົບເຫັັນຂໍ້້ມູູນ
ບຸຸກຄົົນ ແລະ ທຸຸລະກິິດກ່່ຽວກັັບເພື່່ອນຮ່່ວມງານຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ, ລູູກຄ້້າ, ຜູ້້�ສະໜອງສິິນຄ້້າ ຫຼືື� Celestica.
ຂໍ້້ມູູນນີ້້ແມ່່ນເປັັນຄວາມລັັບ ແລະ ກ່່ຽວກັັບຊັັບສິິນ, ແລະ ມັັນແມ່່ນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນ
ການປົົກປ້້ອງມັັນ ໂດຍການໝາຍມັັນຢ່່າງເໝາະສົົມ, ຮັັກສາມັັນໄວ້້ໃຫ້້ປອດໄພ ແລະ ຈຳຳ�ກັັດການເຂົ້້າເຖິິງ
ໃຫ້້
ແຕ່່ຜູ້້�ທີ່່ຕ້້ອງການມັັນເພື່່ອເຮັັດໜ້້າວຽກຂອງເຂົົາເຈົ້້າເທົ່່ານັ້້ນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເກັັບເອົົາ, ໃຊ້້ ແລະ ປະມວນຜົົນ
ຂໍ້້ມູູນນີ້້ເພື່່ອຈຸຸດປະສົົງທາງທຸຸລະກິິດເທົ່່ານັ້້ນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າດຳຳ�ເນີີນການເກັັບກຳຳ�ຂໍ້້ມູູນບຸຸກຄົົນຢ່່າງມີີຄວາມຮັັບ
ຜິິດຊອບ ໂດຍສອດຄ່່ອງກັັບກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວ ແລະ ວິິທີີປະຕິິບັັດທີ່່ດີີສຸຸດຂອງອຸຸດ
ສາຫະກໍໍາ, ແລະ ເອົົາໃຈໃສ່່ປ້້ອງກັັນການເປີີດເຜີີຍທີ່່ບໍ່່ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດ. ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຄວາມລັັບ
ຂອງຂໍ້້ມູູນກ່່ຽວກັັບຊັັບສິິນຂອງ Celestica ເຖິິງແມ່່ນຫວ່່າ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່ການຈ້້າງງານຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ
ສິ້້ນສຸຸດແລ້້ວ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າ Celestica ເຄົົາລົົບຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ

ການເປີີດເຜີີຍມູູນລັັບ ແລະ
ກ່່ຽວກັັບຊັັບສິິນ
ຢ່່າງບໍ່່ເໝາະສົົມຄືື…
ຜູ້້�ທີ່່ຈະມາເປັັນລູູ ກ
ຄ້້າທີ່່ເປັັນໄປໄດ້້ໄດ້້ຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ Celestica ສົ່່ງ
ໃບສະເໜີີລາຄາຕໍ່່ກັບ
ັ ຜະ
ລິິດຕະພັັນບໍໍລິິໂພກໃໝ່່ ຂອງບໍໍລິິສັັດ.
ລະຫວ່່າງການຢ້້ຽມຊົົມສະຖານທີ່່ຜະລິິດ
, ລູູກຄ້້າບອກ Mary ກ່່ຽວກັັບຜະລິິດຕະພັັນ
ທີ່່ຈະເປີີດຕົົວໃນໄວໆນີ້້ ເຊິ່່ງ Mary ຄິິດວ່່າ
ແມ່່ນຜະລິິດຕະພັັນທີ່່ປະຕິິວັັດໃໝ່່ຢ່່າງ
ແທ້້ຈິິງ. ດ້້ວຍຄວາມຕື່່ນເຕັ້້ນ, ລາວໄດ້້ບອກ
ເພື່່ອນຂອງລາວ ເຊິ່່ງເປັັນນັັກຂ່່າວດ້້ານເຕັັກ
ໂນໂລຊີີ ກ່່ຽວກັັບຜະລິິດຕະພັັນນັ້້ນ. ໃນ
ການເປີີດເຜີີຍຂໍ້້ມູູນນັ້້ນ, Mary ໄດ້້
ລະເມີີດພັັນທະການຮັັກສາຄວາມ
ລັັບຂອງລາວ ແລະ ອາດຈະກະທົົບ
ກັັບການເປີີດຕົົວຜະລິິດຕະພັັນນັ້້ນ.

ໃນການດຳຳ�ເນີີນທຸຸລະກິິດປົົກກະຕິິ, Celestica ເກັັບເອົົາ ແລະ ຮັັກສາຂໍ້້ມູູນບຸຸກຄົົນກ່່ຽວກັັບພະນັັກງານທີ່່
ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບວຽກ ຫຼືື�ວຽກທີ່່ເປັັນໄປໄດ້້ຂອງພວກເຮົົາກັັບ Celestica. ຂ້້າພະເຈົ້້າສະບາຍໃຈທີ່່ຮູ້້�ວ່່າ
ການເຂົ້້າເຖິິງຂໍ້້ມູູນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າຖືືກຈຳຳ�ກັັດສະເພາະພາຍໃນໃຫ້້ແຕ່່ບຸຸກຄົົນທີ່່ມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຮູ້້�
ທາງທຸຸລະກິິດເທົ່່ານັ້້ນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າຂໍ້້ມູູນບຸຸກຄົົນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າອາດຈະຖືືກໂອນຢູ່່�ພາຍໃນປະເທດ
ແລະ ລະຫວ່່າງປະເທດເພື່່ອຈຸຸດປະສົົງທາງທຸຸລະກິິດທີ່່ຖືືກກົົດໝາຍ. ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າຂໍ້້ມູູນບຸຸກຄົົນຂອງຂ້້າ
ພະເຈົ້້າອາດຈະຖືືກເປີີດເຜີີຍກັັບບຸຸກຄົົນທີີສາມພຽງແຕ່່ເມື່່ອມີີການຍິິນຍອມເຫັັນດີີຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າເທົ່່າ
ນັ້້ນ, ຍົົກເວັ້້ນໃນກໍໍລະນີີບ່່ອນທີ່່ມີີການເປີີດເຜີີຍນັ້້ນແມ່່ນເພື່່ອການບໍໍລິິຫານແຜນຜົົນປະໂຫຍດ ຫຼືື�ຂໍ້້ກຳຳ�ນົົດ
ເພື່່ອປະຕິິບັັດຕາມການສືືບສວນທີ່່ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື�ຂໍ້້ກຳຳ�ນົົດຂອງກົົດໝາຍເທົ່່ານັ້້ນ.
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ການບໍ່່ສາມາດປົົກປ້້ອງ
ຂໍ້້ມູູນຂອງລູູກຄ້້າມີີ…
Dean ລັັບຂອງອົົງການກ່່ຽວກັັບ ລູູກຄ້້າ
ຂອງ Celestica ແລະ ໂດຍປົົກກະຕິິແລ້້ວ
ຈະ
ລະມັັດລະວັັງທີ່່ສຸຸດເພື່່ອຮັັບປະກັັນ
ວ່່າ ແຟ້້ມເອກະສານ ຂອງລາວແມ່່
ເອົົາໄວ້້ໃນລີ້້ນຊັັກທີ່່ມີີການລັັອກ
ໄວ້້ຄັັກແນ່່ກ່່ອນທີ່່ລາວຈະອອກຈາກ
ຫ້້ອງການ. ຕອນແລງວັັນໜຶ່່ງ,
Dean ຟ້້າວໄປເບິ່່ງການສະແດງ
ຟ້້ອນຂອງລູູກສາວ ຂອງລາວ ແລະ ໄດ້້ປະ
ແຟ້້ມເອກະສານທີ່່ປະກອບມີີ
ລາຍຊື່່ຂອງລູູກຄ້້າໄວ້້ເທິິງໂຕະຂອງລາວ ໂດຍ
ບໍ່່ຕັ້້ງໃຈ. Dean ລະເລີີຍໜ້້າທີ່່ຂອງ
ລາວໃນການປົົກປ້້ອງຂໍ້້ມູູນທີ່່ບໍ່່ເປີີດເຜີີຍ
ຕໍ່່ສາທາລະນະຂອງລູູກຄ້້າຂອງລາວ.

ການປະຕິິບັດ
ັ ກົົດໝາຍ, ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ແລະ ການລະເມີີດສ່່ວນບຸຸກຄົົນ

ການເປີີດເຜີີຍຂໍ້້ມູູນ
ທີ່່ບໍ່່ເໝາະສົົມຄືື…
Scott ຕື່່ນເຕັ້້ນທີ່່ໄດ້້ຍິິນວ່່າ
ຜົົນປະກອບການປະຈໍໍາ
ໄຕມາດຂອງ Celestica ແມ່່ນດີີຂຶ້້ນ
ຫຼຼາຍໃນສາມໄຕມາດສຸຸດທ້້າຍ. ດ້້ວຍ
ຄວາມພາກພູູມໃຈ ແລະ ຕື່່ນເຕັ້້ນ, ລາວ
ໄດ້້ໂທຫາພໍ່່ແມ່່ຂອງລາວ ແລະ
ແນະນໍໍາໃຫ້້ພວກເຂົົາຊື້້ຫຸ້້�ນໃນບໍໍລິິສັັດ
ຫຼຼາຍຂຶ້້ນ. ການປະກາດຜົົນປະກອບການ
ປະຈໍໍາໄຕມາດຕໍ່່ສາທາລະນະແມ່່ນຈະ
ມີີ
ຂຶ້້ນໃນອີີກໜຶ່່ງ ອາທິິດ. Scott ໄດ້້ເປີີດ
ເຜີີຍຂໍ້້ມູູນສຳຳ�ຄັັນຢ່່າງບໍ່່ເໝາະສົົມ.

ໃນນາມເປັັນອົົງການຈັັດຕັ້້ງລະດັັບໂລກ, ບໍໍລິິສັັດຂອງພວກເຮົົາຂຶ້້ນກັັບຫຼຼາຍໆກົົດໝາຍ, ກົົດລະບຽບ ແລະ
ຂໍ້້ບັັງຄັັບ ແລະ ພວກເຮົົາມຸ່່�ງໝັ້້ນປະຕິິບັັດຕາມກົົດລະບຽບຕ່່າງໆ ຢູ່່�ທຸຸກບ່່ອນທີ່່ພວກເຮົົາເຮັັດທຸຸລະກິິດ
. ໃນນາມເປັັນພະນັັກງານ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ຖືືກຄາດຫວັັງໃຫ້້ເປັັນຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ານກົົດໝາຍ, ແຕ່່
ຂ້້າພະເຈົ້້າຄວນເຂົ້້າໃຈ ແລະ ປະຕິິບັດ
ັ ຕາມກົົດໝາຍ, ກົົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້້ບັງ
ັ ຄັັບທີ່່ນໍາໍ ໃຊ້້ກັັບຕຳຳ�ແໜ່່ງຂອງ
ຂ້້າພະເຈົ້້າ ແລະ ຮູ້້�ວ່່າເວລາໃດຄວນຂໍໍຄໍໍາແນະນໍໍາ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນນາມເປັັນ
ພະນັັກງານບໍໍລິິສັັດມະຫາຊົົນ
ບັັນດາບໍໍລິິສັັດມະຫາຊົົນ ເຊັ່່ນ Celestica ແມ່່ນມີີພັັນທະທາງກົົດໝາຍ ແລະ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.
ໃນຖານະເປັັນພະນັັກງານຂອງ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າມີີການເຂົ້້າເຖິິງຂໍ້້ມູູນລັັບທີ່່ສາມາດມີີຜົົນ
ກະທົົບຕໍ່່ກັັບລາຄາຫຸ້້�ນຂອງ Celestica ແລະ ຍັັງບໍ່່ທັັນເປີີດເຜີີຍຕໍ່່ກັັບສາທາລະນະເທື່່ອ ເຊັ່່ນວ່່າ:
ການດັັດແກ້້ການຄາດຄະເນລາຍໄດ້້, ຜົົນຮັັບທາງການເງິິນ, ການປັັບໂຄງສ້້າງໃໝ່່, ການລວມບໍໍລິິສັັດ
ແລະ ການຊື້້ກິິດຈະການ, ການປ່່ຽນແປງຜູ້້�ບໍໍລິິຫານ ຫຼືື�ຜະລິິດຕະພັັນໃໝ່່. ນີ້້ອາດຈະລວມເອົົາຂໍ້້ມູູນທີ່່
ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຫຸ້້�ນຂອງບໍໍລິິສັັດມະຫາຊົົນອື່່ນ. ຂໍ້້ມູູນນີ້້ສາມາດຖືືວ່່າເປັັນສິ່່ງທີ່່ເອີ້້ນວ່່າ “ຂໍ້້ມູູນສຳຳ�ຄັັນ”.
ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ຄວນເປີີດເຜີີຍ ຫຼືື�ໃຊ້້ “ຂໍ້້ມູູນສຳຳ�ຄັັນ” ກ່່ຽວກັັບ Celestica ເພື່່ອຜົົນປະ
ໂຫຍດທາງການເງິິນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າເອງ ຫຼືື�ຂອງຄົົນອື່່ນ ລວມທັັງໝູ່່�ເພື່່ອນ ແລະ ຄອບຄົົວ.
ນອກນັ້້ນ ຂ້້າພະເຈົ້້າຍັັງເຂົ້້າໃຈວ່່າ ມັັນຜິິດກົົດໝາຍໃນການຊື້້, ຂາຍ ຫຼືື�ແນະນໍໍາໃຫ້້ຜູ້້�ອື່່ນຊື້້ ຫຼືື�ຂາຍຫຼັັ�ກຊັັບ
ຂອງບໍໍລິິສັັດໃດໆກໍ່່ຕາມ ລວມທັັງ Celestica, ໃນເວລາທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້� “ຂໍ້້ມູູນສຳຳ�ຄັັນ” ທີ່່ຍັັງບໍ່່ເປີີດເຜີີຍ
ກ່່ຽວກັັບບໍໍລິິສັັດນັ້້ນ. ນອກຈາກການຖືືກຫ້້າມບໍ່່ໃຫ້້ຊື້້ຂາຍຫຸ້້�ນຂອງ Celestica ແລ້້ວ, ບາງຄັ້້ງ ຂ້້າພະ
ເຈົ້້າອາດຈະຖືືກຫ້້າມບໍ່່ໃຫ້້ຊື້ໍໍ� - ຂາຍຫຸ້້�ນຂອງບໍໍລິິສັັດໃດໜຶ່່ງທີ່່ Celestica ເຮັັດທຸຸລະກິິດນໍໍາ. ຕົົວຢ່່າງ:
ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າ Celestica ຢູ່່�ໃນຂະບວນການຊື້້ກິິດຈະການຂອງບໍໍລິິສັັດໃດໜຶ່່ງ, ຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່
ສາມາດ ຊື້ໍໍ� - ຂາຍ ຊື້້ຂາຍຫຼັັ�ກຊັັບຂອງບໍໍລິິສັັດນັ້້ນໄດ້້ຈົົນກວ່່າມີີການເປີີດເຜີີຍຂໍ້້ມູູນຕໍ່່ສາທາລະນະ.
ເມື່່ອມີີຂໍ້້ສົົງໄສ, ຂ້້າພະເຈົ້້ າຈະສຶຶກສາ ນະໂຍບາຍວ່່າດ້້ວຍການເປີີດເຜີີຍຂອງບໍໍລິິສັດ
ັ ແລະ
ນະໂຍບາຍການຊື້້ - ຂາຍຂອງຄົົນວົົງໃນ ຫຼືື� ອີີເມລ໌໌ complaince@celestica.com
ນອກຈາກຂໍ້້ຈຳຳ�ກັັດດ້້ານກົົດໝາຍກ່່ຽວກັັບການຊື້້-ຂາຍຂອງຄົົນວົົງໃນແລ້້ວ, ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ
Celestica ອາດຈະນໍໍາໃຊ້້ນະໂຍບາຍຕ່່າງໆຕາມການຕັັດສິິນໃຈຂອງຕົົນ ເພື່່ອຈຳຳ�ກັັດຄວາມສາມາດຂອງ
ຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການຊື້້ -ຂາຍຫຼັັ�ກຊັັບຂອງ Celestica ເປັັນໄລຍະເວລາທີ່່ກຳຳ�ນົົດໄວ້້. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ
ມັັນແມ່່ນໜ້້າທີ່່ຮັັບຜິິດຊອບຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການປະຕິິບັັດຕາມນະໂຍບາຍເຫຼົ່່�ານີ້້.
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ຂ້້າພະເຈົ້້າພູູມໃຈທີ່່ໄດ້້ເຮັັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່ປອດໄພ ແລະ
ມີີຈັັນຍາບັັນ
Celestica ມຸ່່�ງໝັ້້ນສະໜອງສະພາບແວດລ້້ອມການເຮັັດວຽກທີ່່ປອດໄພ ແລະ ມີີຈັັນຍາບັັນສຳຳ�ລັັບພວກ
ເຮົົາທຸຸກຄົົນ. ຂ້້າພະເຈົ້້າສະບາຍໃຈໃນການຮູ້້�ວ່່າບໍໍລິິສັັດຂອງພວກເຮົົາ:
• 	ຈ່່າຍເງິິນໃຫ້້ພະນັັກງານທຸຸກຄົົນຢ່່າງໜ້້ອຍຕາມອັັດຕາຄ່່າຈ້້າງຕໍ່່າສຸຸດທີ່່ກົົດໝາຍທ້້ອງຖິ່່ນກຳຳ�ນົົດໄວ້້
• ສະໜອງທຸຸກຜົົນປະໂຫຍດທີ່່ມີີສິິດໄດ້້ຮັັບຕາມກົົດໝາຍໃຫ້້ແກ່່ພະນັັກງານທຸຸກຄົົນ
• 	ຮັັບປະກັັນວ່່າບໍ່່ມີີການບັັງຄັັບ, ຜູູກມັັດ ຫຼືື� ຈອງຈຳຳ�ໃຊ້້ແຮງງານ
• ປະຕິິບັັດຕາມຂໍ້້ກຳຳ�ນົົດເກນອາຍຸຸຕໍ່່າສຸຸດສຳຳ�ລັັບການຈ້້າງງານ

ຂ້້າພະເຈົ້້າປະຕິິບັັດຕາມການຄວບຄຸຸມດ້້ານການຄ້້າລະຫວ່່າງປະເທດ
ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າປະຕິິບັັດ ຫຼືື�ມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງໃນກິິດຈະກໍໍາການນໍໍາເຂົ້້າ ແລະ ການສົ່່ງອອກໃນນາມເປັັນ
ພະນັັກງານຂອງ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າມີີໜ້້າທີ່່ສ້້າງຄວາມຄຸ້້�ນເຄີີຍ ແລະ ປະຕິິບັັດຕາມທຸຸກກົົດໝາຍ
ແລະ ກົົດລະບຽບທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງ ລວມທັັງການປະຕິິບັັດຕາມລະບຽບຂັ້້ນຕອນການໃຫ້້ອະນຸຸຍາດ, ການຂົົນສົ່່ງ,
ການບັັນທຶຶກເອກະສານ, ການລາຍງານ ແລະ ການຮັັກສາບັັນທຶຶກຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງ. ຂ້້າພະເຈົ້້າມຸ່່�ງໝັ້້ນປະ
ຕິິບັັດຕາມທຸຸກການຄວບຄຸຸມດ້້ານການຄ້້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່່າງປະເທດຢູ່່�ຕະຫຼຼອດເວລາ.
ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າມີີຂໍ້້ສົົງໄສກ່່ຽວກັັບບັັນຫາການນຳຳ�ເຂົ້້າ ຫຼືື�ການສົ່່ງອອກ, ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າ
ຂ້້າພະເຈົ້້າສາມາດເບິ່່ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້້ນຕອນການນໍໍາເຂົ້້າ/ການສົ່່ງອອກຂອງ Celestica
ຫຼືື�ຂໍໍຄຳຳ�ແນະນໍໍາຈາກທີີມງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງພວກເຮົົາຜູ້້�ທີ່່ເຮັັດວຽກໃນຂົົງເຂດທີ່່ຊັັບຊ້້ອນນີ້້.

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈຜົົນຕາມມາຂອງການບໍ່່ປະຕິິບັັດຕາມ
ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່ການປະຕິິບັັດຕາມກົົດໝາຍ ເຊັ່່ນດຽວກັັນກັັບນະໂຍບາຍຂອງ
Celestica ລວມທັັງນະໂຍບາຍ BCG. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າບໍ່່ສາມາດປະຕິິບັັດຕາມ,
Celestica ອາດ ຈະປະຕິິບັັດວິິໄນຕໍ່່ກັັບຂ້້າພະເຈົ້້າ ເຖິິງຂັ້້ນໄລ່່ອອກວຽກໃນທັັນທີີ. ໃນບາງກໍໍລະນີີ
ເມື່່ອການປະພຶຶດຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າລະເມີີດນະໂຍບາຍ BCG, ມັັນກໍ່່ຍັັງລະເມີີດກົົດໝາຍນໍໍາອີີກ. ຂ້້າພະເຈົ້້າ
ເຂົ້້າໃຈວ່່າ ການລະເມີີດເຫຼົ່່�ານີ້້ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ, ຈຳຳ�ຄຸຸກ ແລະ ປັັບໄໝ. ຂ້້າພະເຈົ້້າ
ເຂົ້້າໃຈວ່່າ Celestica ຈະໃຫ້້ການຮ່່ວມມືືຢ່່າງເຕັັມສ່່ວນກັັບໜ່່ວຍງານທີ່່ເໝາະສົົມໃນເວລາມີີການ
ລະເມີີດ ກົົດໝາຍ. ຍິ່່ງກວ່່ານັ້້ນ, ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ Celestica ມີີສິິດຮຽກຮ້້ອງເອົົາການແກ້້ໄຂຈາກ
ບຸຸກຄົົນ ຫຼືື�ນິິຕິິບຸຸກຄົົນທີ່່ຮັັບຜິິດຊອບ ເມື່່ອບໍໍລິິສັັດປະສົົບກັັບຄວາມເສຍຫາຍ.
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ການລະເມີດການຄວບຄຸມທາງການຄ້າຄື…
John ກຳລັງປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບ
ຫຼາຍໆກ່ອງສິນຄ້າທີ່ມີກຳນົດເວລາຈັດ
ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ຟ້າວ ຟັ່ງເຮັດ
ສຳເລັດການຈັດສົ່ງນີ້. ລາວບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
ປະເທດຕົ້ນກຳເນີດ (COO) ແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ແລ້ວບໍກ່ອນການຈັດສົ່ງ, ແລະ ຜົນຕາມ
ມາແມ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເອກະສານ
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ John ໄດ້ລະເມີດກົດ
ລະບຽບການນໍາເຂົ້າ/ການສົ່ງອອກ.

ການແຈ້້ງບອກ ຫຼືືກ
� ານຮ້້ອງຂໍໍຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືືອ
�

ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈໜ້້າທີ່່ຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການລາຍງານການລະເມີີດ
ຂ້້າພະເຈົ້້າມີີພັນ
ັ ທະສະໜັັບສະໜູູນມາດຕະຖານດ້້ານຈັັນຍາບັັນຂອງ Celestica ແລະ ບໍໍລິສັ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກ
ເຮົົາມຸ່່�ງໝັ້້ນສະໜອງຄຳຳ�ແນະນໍໍາທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າຕ້້ອງການໃຫ້້ແກ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າ, ຕອບຄໍໍາຖາມຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ
ແລະ ໃຫ້້ທາງເລືືອກຫຼຼາຍຢ່່າງໃນການລາຍງານ. ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າມີີສ່ວ
່ ນພົົວພັັນໃນ ຫຼືື�ພົົບເຫັັນພຶຶດ
ຕິິກໍາໍ ທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້າພະເຈົ້້າກັັງວົົນໃຈ ຫຼືື�ຂ້້າພະເຈົ້້າສົົງໄສການລະເມີີດກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ BCG
ຫຼືື�ນະໂຍບາຍອື່່ນຂອງ Celestica, ຂ້້າພະເຈົ້້າຍົົກບັັນຫາ າດັ່່ງກ່່າວຂຶ້້ນ ໃນທັັນທີີກັບຜູ້້
ັ ຈັ
� ດ
ັ ການຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ,
ອີີເມລ complaince@celestica.com ຫ ືືຕິດ
ິ ຕໍ່່ ສາຍດ່່ວນເລື່່ອງຈັັນຍາບັັນ.
ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່າ່ ການເຮັັດແນວນັ້້ນ ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ Celestica ຈັັດການກັັບບັັນຫາ ແລະ ແກ້້ໄຂມັັນ,
ດີີທີ່່ສຸຸດ ກ່່ອນທີ່່ມັັນຈະກາຍເປັັນການລະເມີີດກົົດໝາຍ ຫຼືື�ເປັັນຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ກັບສຸຸ
ັ ຂະພາບ,
ຄວາມປອດໄພ ຫຼືື�ຊື່່ສຽງຂອງບໍໍລິສັ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເຮົົາ.
ນະໂຍບາຍ BCG ມີີຈຸຸດປະສົົງເຮັັດໜ້້າທີ່່ເປັັນຂໍ້້ແນະນໍໍາສຳຳ�ລັັບການກະທໍໍາ ແລະ ການຕັັດສິິນໃຈຂອງພວກ
ເຮົົາ. ແຕ່່ການຕັັດສິິນໃຈ ຫຼືື�ສະພາບການທີ່່ກ່່ຽວພັັນກັັບບັັນຫາກົົດໝາຍ
ຫຼືື�ຈັັນຍາບັັນມັັກຈະສັັບສົົນ ແລະ ບາງຄັ້້ງກໍ່່ບໍ່່ຈະແຈ້້ງ. ນັ້້ນແມ່່ນເຫດຜົົນທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າຈິ່່ງມີີຫຼຼາຍໆທາງ
ເລືືອກໃນການຖາມຄຳຳ�ຖາມ ຫຼືື�ລາຍງານຄວາມກັັງວົົນໃຈ. ຂ້້າພະເຈົ້້າສາມາດ:
1. ໂອ້້ລົົມກັັບຜູ້້�ຈັັດການຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ. ລາວ ຫຼືື� ນາງພ້້ອມສະເໝີີທີ່່ຈະໂອ້້ລົົມຄໍໍາຖາມ ຫຼືື�ຄວາມກັັງວົົນໃຈ
ຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ.
2. ໃຊ້້ ນະໂຍບາຍ “ເປີີດກວ້້າງ” ຂອງພວກເຮົົາ. ຂ້້າພະເຈົ້້າຄວນຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍໃຈໃນການເຂົ້້າຫາສະມາ
ຊິິກຄະນະຜູ້້�ບໍໍລິິຫານໃດໜຶ່່ງ ຫຼືື�ຜູ້້�ຕາງໜ້້າຝ່່າຍຊັັບພະຍາກອນມະນຸຸດຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ ເພື່່ອແຈ້້ງບອກ
ຄວາມກັັງວົົນໃຈຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າຢ່່າງເປັັນຄວາມລັັບ.
3. ຕິິດຕໍ່່ຫາສາຍດ່່ວນເລື່່ອງຈັັນຍາບັັນ. ຖ້້າທ່່ານຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່ສະບາຍໃຈໃນການລາຍງານຄວາມກັັງວົົນໃຈ
ແບບພາຍໃນ, ການບໍໍລິິການນີ້້ໃຫ້້ທາງເລືືອກແກ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າໃນການລາຍງານແບບບໍ່່ເປີີດເຜີີຍຊື່່.
ຂ້້າພະເຈົ້້າ
ສາມາດໂທຫາສາຍດ່່ວນເລື່່ອງຈັັນຍາບັັນ ເພື່່ອລາຍງານຄວາມກັັງວົົນໃຈຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ. ການບໍໍລິິ
ການເຫຼົ່່�ານີ້້ມີີໃຫ້້ບໍໍລິິການເປັັນພາສາທ້້ອງຖິ່່ນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ ແລະ ໃຫ້້ບໍໍລິິການ 24 ຊົ່່ວໂມງຕໍ່່ມື້້,
7 ມື້້ຕໍ່່ອາທິິດ ໂດຍບໍໍລິິສັັດເອກະລາດ.
4. ໃຊ້້ການລາຍງານເທິິງເວັັບ. ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່ສະບາຍໃຈໃນການລາຍງານຄວາມກັັງວົົນໃຈໂດຍກົົງຫາ
ຜູ້້�ຈັັດການຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ ຫຼືື�ສະມາຊິິກທີີມງານຊັັບພະຍາກອນມະນຸຸດໃດໜຶ່່ງ, ຂ້້າພະເຈົ້້າສາມາດ
ເຂົ້້າຫາສາຍດ່່ວນເລື່່ອງຈັັນຍາບັັນຜ່່ານເຄື່່ອງມືືອອນລາຍທາງເວັັບທີ່່ປອດໄພ. ເວັັບໄຊມີີທີ່່ຢູ່່�ຕໍ່່ໄປນີ້້ –
www.ethics.celestica.com. ທາງເລືືອກນີ້້ແມ່່ນມີີໃຫ້້ບໍໍລິິການເປັັນພາສາທ້້ອງຖິ່່ນຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າ,
24 ຊົ່່ວໂມງຕໍ່່ມື້້, 7 ມື້້ຕໍ່່ອາທິິດ ແລະ ໃຫ້້ບໍໍລິິການໂດຍບໍໍລິິສັັດເອກະລາດ.
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ການລາຍງານທີ່່ມີີປະສິິດທິິຜົົນ
Celestica ດໍໍາເນີີນການຢ່່າງຈິິງຈັັງຕໍ່່ກັັບທຸຸກການລາຍງານເລື່່ອງການປະພຶຶດຜິິດທີ່່ເປັັນໄປໄດ້້
ແລະ ຈະສືືບສວນແບບປິິດລັັບ ເຮັັດການຕັັດສິິນວ່່າມີີການລະເມີີດນະໂຍບາຍ
BCG ຫຼືື�ກົົດໝາຍແທ້້ບໍໍ, ແລະ ດຳຳ�ເນີີນການແກ້້ໄຂຢ່່າງເໝາະສົົມ. ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າມີີສ່່ວນພົົວພັັນ
ໃນການສືືບສວນການລະເມີີດ BCG, ຂ້້າພະເຈົ້້າຖືືກຄາດຫວັັງໃຫ້້ການຮ່່ວມມືືຢ່່າງເຕັັມສ່່ວນ
ແລະ ຕອບທຸຸກຄຳຳ�ຖາມຢ່່າງຄົົບຖ້້ວນ ແລະ ຕາມຄວາມເປັັນຈິິງ.
ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າພົົບເຫັັນເຫດການ ຫຼືື�ພຶຶດຕິິກໍໍາທີ່່ລະເມີີດນະໂຍບາຍ BCG, ຂ້້າພະເຈົ້້າລາຍງານຂໍ້້ເທັັດຈິິງທີ່່
ກ່່ຽວຂ້້ອງຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງ ເຊິ່່ງລວມມີີ:
• ລາຍລະອຽດຂອງການປະພຶຶດຜິິດທີ່່ຖືືກກ່່າວຫາ
• 	ຊື່່ຂອງພະນັັກງານທີ່່ມີີສ່່ວນພົົວພັັນ ແລະ ຖືືກຜົົນກະທົົບ
• 	ວັັນທີີ ແລະ ສະຖານທີ່່ທີ່່ເກີີດເຫດການ
• 	ທຸຸກເອກະສານສະໜັັບສະໜູູນ (ອີີເມວ, ບັັນທຶຶກ, ລາຍງານ)

ການບໍ່່ແກ້້ແຄ້້ນ
Celestica ໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່ກັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຂອງພະນັັກງານຜູ້້�ທີ່່ແຈ້້ງຄວາມກັັງວົົນ ແລະ ການ
ລະເມີີດນະໂຍບາຍ BCG, ກົົດໝາຍ ຫຼືື�ກົົດລະບຽບທີ່່ເປັັນໄປໄດ້້. ຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າໃຈວ່່າ Celestica ຫ້້າມ
ທຸຸກການຂົ່່ມຂູ່່�, ການແກ້້ແຄ້້ນ ຫຼືື�ການຕອບໂຕ້້ທຸຸກປະເພດຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ທີ່່ລາຍງານການລະເມີີດກົົດໝາຍ
, ນະໂຍບາຍ BCG ຫຼືື�ນະໂຍບາຍອື່່ນຂອງພວກເຮົົາທີ່່ເກີີດຂຶ້້ນຈິິງ ຫຼືື�ສົົງໄສວ່່າເກີີດຂຶ້້ນ ດ້້ວຍຄວາມບໍໍລິິສຸຸດ
ໃຈ, ຫຼືື�ຜູ້້�ທີ່່ໃຫ້້ການຮ່່ວມມືື ຫຼືື�ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການສືືບສວນທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການລະ ເມີີດທີ່່ຖືືກລາຍງານ.
ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າ Celestica ມີີສິິດປະຕິິບັັດວິິໄນຕໍ່່ກັັບພະນັັກງານຜູ້້�ທີ່່ເຈດຕະນາໃຫ້້ຂໍ້້ມູູນທີ່່ບໍ່່ເປັັນຈິິງ ຫຼືື�ເຮັັດ
ການກ່່າວຫາທີ່່ບໍ່່ເປັັນຈິິງ. ຖ້້າຂ້້າພະເຈົ້້າເຂົ້້າຮ່່ວມໃນການປະພຶຶດທີ່່ຖືືກຫ້້າມ, ຂ້້າພະເຈົ້້າຮູ້້�ວ່່າຂ້້າພະ
ເຈົ້້າໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ລາຍງານດ້້ວຍຕົົນເອງ ແລະ Celestica ຈະພິິຈາລະນາ ສິ່່ງນີ້້ໃນການເຮັັດການຕັັດ
ສິິນໃຈກ່່ຽວກັັບການປະຕິິບັັດໂທດທາງວິິໄນ.
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ຄຳຳ�ແນະນໍໍາການໂທຫາສາຍດ່່ວນເລື່່ອງຈັັນຍາບັັນ
ໃນເວລາທີ່່ທ່່ານໂທ, ທ່່ານບໍ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງບອກຊື່່ຂອງທ່່ານ. ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ານການສໍໍາພາດມືືອາຊີີບ
ຈະບັັນທຶຶກບັັນຫາກັັງວົົນໃຈຂອງທ່່ານ ແລະ ສົ່່ງຕໍ່່ຂໍ້້ມູູນຫາ Celestica ເພື່່ອຕິິດຕາມສືືບສວນ. ທ່່ານ
ອາດຈະຕິິດຕໍ່່ຫາສາຍດ່່ວນນີ້້ໄດ້້ ໂດຍການເບິ່່ງທີ່່ຕັ້້ງ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັັບ

ສຳຳ�ລັັບລາຍການໝາຍເລກຕິິດຕໍ່່ທີ່່
ອັັບເດດຫຼ້້�າສຸຸດ, ໃຫ້້ເຂົ້້າເບິ່່ງ
www.ethics.celestica.com

ໃນຕາຕະລາງລຸ່່�ມນີ້້.

ທີ່່� ຕັ້້� ງ

ໝາຍເລກໂທລະສັັ ບ

ຈີີນ

400-1204-132

ຮ່່ອງກົົງ

800-964214

ອິິນໂດເນເຊຍ

0800-140-1913

ອຽກລັັງ

1-800-903-377

ຍີ່່�ປຸ່່ນ
�

0066-33-11-2505
00531-121520

ເກົົາຫຼີໃີ� ຕ້້

00798-1-1-003-8571

ປະເທດລາວ

www.ethics.celestica.com

ມາເລເຊຍ

1-800-80-8641

ແມັັກຊີີໂກ

800-681-6906

ຟີີລິິບປິິນ

1-800-1322-0416

ໂຣມາເນຍ (Romtelecom)

001-800-913-4998

ສິິງກະໂປ

800-1204201

ແອັັດສະປາຍ

900-876041

ໄທ

001-800-12-0665204

ສະຫະລັັດ ແລະ ການາດາ

1-888-312-2689

ຖ້້າທີ່່�ຕັ້້�ງບ່່ອນທີ່່�ທ່າ່ ນອາໄສຢູ່່�ບໍ່່ມີີ
� ໃນລາຍຊື່່�ໃນ
ຕາຕະລາງຢູ່່�ເບື້້�ອງຊ້້າຍ, ກະລຸຸນາໃຊ້້ຄໍໍາແນະນໍໍາ
ຕໍ່່�ໄປນີ້້�ເພື່່່�ອ
� ໂທຫາສາຍດ່່ວນຈັັນຍາບັັນ:
1. ຈ
 າກນອກປະເທດ ໃຫ້້ຕິິດຕໍ່່�ຫາສູູນບໍໍລິິການ
ພາຍໃນຂອງທ່່ານ.
2. ເພື່່�ອຂໍໍເກັັບຄ່່າໂທປາຍທາງ ເບື້້�ອງສະຫະລັັດ
ອາເມລິິກາ ໂທ ຫາ 503-726-2457.
ສາຍໂທລະສັັບ ຕ້້ອງໂທຈາກສູູນບໍໍລິິການ
ພາຍໃນ ເພື່່�ອຫລີີກລ້້ຽງການເກັັບຄ່່າໂທ
ສາກົົນ ແລະ
ຮັັບປະກັັນສາມາດສຳ�ພາດຊ່່ຽວຊານເປັັນ
ພາສາລາວ.
3. ເມື່່�ອສູູນບໍໍລິິການຖາມຜູ້້�ຮັັບສາຍ ໃຫ້້ບອກຊື່່�
ບໍໍລິິສັັດຂອງທ່່ານ. ບໍ່່�ໃຫ້້ແຈ້້ງຊື່່�ຂອງທ່່ານ.
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