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ພວກເຮົາແມ່ນຄູຸ່້ຮ່ວມງານທີ່ໜ�າເຊື່ອຖືຊິ່ງຂັບັເຄຸ້ື່ອນດ�ວຍຄຸ້ວາມຮັບັ 
ຜິດຊອບັ, ຄຸ້ວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄຸ້ວາມເຄົຸ້າລົບັ ນອບັນ�ອມ.
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ສານຈາກ

Rob Mionis

ເຖິງ ບັັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ,

ຢູູ່່ທີ່ Celestica, ຊື່ສຽງຄຸ້ືຊັບັສິນມີຄຸ້່າທີ່ສ້ດຂອງພວກເຮົາ, ຊ່ງແກ່ນແທ�ຂອງຊື່ສຽງຫັັກໆທີ່ພວກເຮົາໄດ�ມາ
ແມ່ນພະນັກງານ ຂອງພວກເຮົາ ໃນ ທ່ວໂລກ ຜູ�ທີ່ຍຶດຖືໃນຄຸ້່ານິຍົມຫັັກຂອງການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄຸ້ະນະ, 
ການມີຫົວຄຸ້ິດປະດິດສ�າງ, ຄຸ້ວາມໝ້ນໃຈ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່.

ຂ�າພະເຈົ້າຢູ່າກໃຫ�ພະນັກງານທ້ກຄຸ້ົນ ເຮັດວຽກ ໃຫ�ແກ່ບັໍລິສັດ ດ�ວຍຄຸ້ວາມພູມໃຈ ທີ່ມີຄຸ້ວາມມ້່ງໝ້ນ ຮັບັ
ປະ ກັນໃຫ�ພະນັກງານທ້ກຄຸ້ົນເຮັດວຽກກັນ, ກັບັລູກຄຸ້�າ, ຜູ�ສະໜອງ ສິນຄຸ້�າ, ຄຸູ້່ຮ່ວມມື, ຫ້�ນສ່ວນ ແລະ 
ຊ້ມຊົນຂອງພວກເຮົາ ດ�ວຍຈັນຍາບັັນ ແລະ ຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັ.

ເພື່ອບັັນລ້ເປົ້າໝາຍດ່ງກ່າວນ້ ພວກເຮົາໄດ�ປະຕິິບັັດຕິາມຄຸ້່ານິຍົມ ແລະ ຈັນຍາບັັນທາງທ້ລະກິດ ທີ່ໄດ�ລະບັ້ 
ໄວ�ຢູູ່່ ໃນນະໂຍບັາຍກ່ຽວກັບັການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງການປະຕິິບັັດທາງທ້ລະກິດ (BCG) ແລະ ຫັັກຈັນຍາບັັນແຫ່ງພັນ 
ທະມິດທ້ລະກິດຜູ�ມີຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັ (RBA). ດ�ວຍນະໂຍບັາຍເຫັ່ານ້ ພວກເຮົາໄດ�ສ�າງມາດຕິະຖານ  
ເພື່ອຮັບັປະກັນວ່າທ້ກຢູ່່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ນ້ນ ຖືກຕິ�ອງ.

ພວກເຮົາແຕິ່ລະຄຸ້ົນມີພາລະບັົດບັາດຮັບັປະກັນ ຄຸ້ວາມສົມບັູນຂອງອົງການຈັດຕິ້ງນ້,  
ມັນແມ່ນຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັຂອງພວກເຮົາທີ່ຕິ�ອງລາຍງານ ພຶດຕິິກໍາ ຫັື ການກະທໍາ ທີ່ລະເມີດຕິ່
ມາດຕິະຖານດ�ານຈັນຍາບັັນພວກເຮົາສະໜັບັສະໜູນໃຫ�ພະນັກງານ ລາຍງານໃຫ� ຜູ�ຈັດການຂອງເຂົາເຈົ້າ
 ຫັື ພະແນກບັ້ກຄຸ້ະລາກອນ, ຫັື ອີເມວ compliance@celestica.com, ຖ�າເຂົາເຈົ້າມີຄຸ້ໍາຖາມ ຫັື ຂ້ກັງວົນ
ໃຈ 
ກ່ຽວກັບັເລື່ອງຈັນຍາບັັນ. ນອກນ້ນ, ພະນັກງານອາດຈະລາຍງານຂ້ກັງວົນໃຈຜ່ານ ສາຍດ່ວນ Celestica 
ໂດຍ ບັ່ເສຍຄຸ້່າ ຫັື ເຄຸ້ື່ອງມືຄຸ້ວາມປອດໄພໃນເວັບັໄຊ. 

ຂໍໃຫ�ຈໍາວ່າ ການເຮັດໜ�າທີ່ດ�ວຍຄຸ້ວາມຊື່ສັດສ້ດຈະລິດ ເພື່ອຮັກສາ Celestica ໃຫ�ເປັນສະ 
ຖານທີ່ທີ່ພວກເຮົາທ້ກຄຸ້ົນພູມໃຈ. ດ�ວຍການຮ່ວມມືຂອງທ້ກທ່ານ ຂ�າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ Celestica  
ຈະສືບັຕິ່ຮັກສາໄດ�ຊື່ສຽງ ກ່ຄຸ້ືຄຸ້ວາມໄວ�ວາງໃຈຈາກຄຸູ້່ຮ່ວມມື ຕິະຫລອດຮອດລູກຄຸ້�າຂອງພວກເຮົາ ແລະ  
ເປັນອົງກອນພົນລະເມືອງທີ່ມີຈັນຍາບັັນ ແລະ ຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັ.

ຂອບັໃຈຫລາຍໆສໍາລັບັຄຸ້ວາມມ້່ງໝ້ນຂອງທ້ກທ່ານ.

Rob Mionis
ປະທານ ແລະ ຜູ�ບັໍລິຫານລະດັບັສູງ



ການິຄຸ້ມຄອງການິປະຕິິບັັດທຸາງທຸຸລິະກິດ (BCG)

Celestica  ສ້າງສາຍພ້ົວ່ພັົນບ້ນພ້ືົນຖານຄວ່າມໄວ້່ເນ້ືອເຊື້�ອໃຈ ພ້ົອມແກ້ໄຂສິ�ງທ້າທາຍ ສ້າງສາຍພ້ົວ່ພັົນບ້ນພ້ືົນຖານຄວ່າມໄວ້່ເນ້ືອເຊື້�ອໃຈ ພ້ົອມແກ້ໄຂສິ�ງທ້າທາຍ 
ທາງເຕກັໂນໂລຊ້�ທ��ຊ້ບັຊ້້ອນ ເພືົ�ອ ຊ່້ວ່ຍລູກຄາ້ຂອງພົວ່ກເຮ້ັາໃຫ້ຼີເຫຼີນັໄດ້ເຖງິຄນຸຄ�າ, ສກັກະຍະທາງເຕກັໂນໂລຊ້�ທ��ຊ້ບັຊ້້ອນ ເພືົ�ອ ຊ່້ວ່ຍລູກຄາ້ຂອງພົວ່ກເຮ້ັາໃຫ້ຼີເຫຼີນັໄດ້ເຖງິຄນຸຄ�າ, ສກັກະຍະ
ພົາບ ແລະ ຜູ້້ນໄດ້ຮັັບທ��ຫີຼີາຍກວ່່າ. ເພືົ�ອປະຕບິດັຕາມຄຳາໝັ້ັນ້ສນັຍານ�,້ ຂ້າພົະເຈ້າ້ຕ້ອງ ພົາບ ແລະ ຜູ້້ນໄດ້ຮັັບທ��ຫີຼີາຍກວ່່າ. ເພືົ�ອປະຕບິດັຕາມຄຳາໝັ້ັນ້ສນັຍານ�,້ ຂ້າພົະເຈ້າ້ຕ້ອງ 
ປະພົດຶປະຕິບັດດ້ວ່ຍຄວ່າມຊື້�ສດັສດຸຈະລດິ ແລະ ເຮັັດວ່ຽກກັບເພືົ�ອນຮ່ັວ່ມງານ, ລກູຄາ້, ຜູູ້້ປະພົດຶປະຕິບັດດ້ວ່ຍຄວ່າມຊື້�ສດັສດຸຈະລດິ ແລະ ເຮັັດວ່ຽກກັບເພືົ�ອນຮ່ັວ່ມງານ, ລກູຄາ້, ຜູູ້້
ສະໜອງສິນຄ້າ, ຫຸ້ຼີນສ່ວ່ນ, ຜູູ້້ຖຫຸ້ືຼີນ ແລະ ຊ້ມຸຊ້້ນຂອງຂ້າພົະເຈ້າ້ ຢ່່າງມ�ຈັນຍາບນັ ແລະ ມ�ສະໜອງສິນຄ້າ, ຫຸ້ຼີນສ່ວ່ນ, ຜູູ້້ຖຫຸ້ືຼີນ ແລະ ຊ້ມຸຊ້້ນຂອງຂ້າພົະເຈ້າ້ ຢ່່າງມ�ຈັນຍາບນັ ແລະ ມ�
ຄວ່າມຮັັບຜິູ້ດຊ້ອບ. ຄວ່າມຮັັບຜິູ້ດຊ້ອບ. 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍ  BCG BCG ອະທບິາຍເຖງິເຖງິວ່ທິ�ການດໍາເນ�ນທຸລະກດິ ��������ແລະ ກໍານ້ດມາດຕະຖານດ້ານອະທບິາຍເຖງິເຖງິວ່ທິ�ການດໍາເນ�ນທຸລະກດິ ��������ແລະ ກໍານ້ດມາດຕະຖານດ້ານ
ຈນັຍາບັນ ແລະ ກດ້ໝັ້າຍ ທ��ຂ້າພົະເຈ້າ້, ໃນນາມ ເປນັພົະນກັງານ ຈນັຍາບັນ ແລະ ກດ້ໝັ້າຍ ທ��ຂ້າພົະເຈ້າ້, ໃນນາມ ເປນັພົະນກັງານ 
ຂອງຂອງ Celestica,  Celestica, ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັຕາມ. �ຄວ່າມມຸ�ງຫຼີມັນ້ນ�ເ້ປນັຫີຼີາຍກວ່່າ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັຕາມ. �ຄວ່າມມຸ�ງຫຼີມັນ້ນ�ເ້ປນັຫີຼີາຍກວ່່າ 
ແຫີຼີ�ງຄວ່າມພົາກພູົມໃຈແຫີຼີ�ງຄວ່າມພົາກພູົມໃຈ –  – ມນັແມ່ນສູນລວ່ມແຫ່ຼີງຄວ່າມເປັນຕ້ວ່ຕ້ນ ຂອງພົວ່ກເຮ້ັາມນັແມ່ນສູນລວ່ມແຫ່ຼີງຄວ່າມເປັນຕ້ວ່ຕ້ນ ຂອງພົວ່ກເຮ້ັາ.    
BCG BCG ກໍານ້ດນະ ໂຍບາຍຕ່າງໆເພືົ�ອຊ່້ວ່ຍຂ້າພົະເຈ້້າດໍາເນ�ນ ຊ້�ວ່ດິຕາມຄວ່າມຄາດຫຼີວັ່ງເຫ້ີຼີ�ານ�,້ ໃຫ້ຼີກໍານ້ດນະ ໂຍບາຍຕ່າງໆເພືົ�ອຊ່້ວ່ຍຂ້າພົະເຈ້້າດໍາເນ�ນ ຊ້�ວ່ດິຕາມຄວ່າມຄາດຫຼີວັ່ງເຫ້ີຼີ�ານ�,້ ໃຫ້ຼີ
ຕ້ວ່ຢ່່າງ ກ່ຽວ່ກບັນະໂຍບາຍດັ�ງກ່າວ່ວ່່າໝັ້າຍເຖງິຫຼີຍັງ ແລະ ບອກຂ້າພົະເຈ້າ້ວ່່າຕ້ອງຖາມຄຳາ ຕ້ວ່ຢ່່າງ ກ່ຽວ່ກບັນະໂຍບາຍດັ�ງກ່າວ່ວ່່າໝັ້າຍເຖງິຫຼີຍັງ ແລະ ບອກຂ້າພົະເຈ້າ້ວ່່າຕ້ອງຖາມຄຳາ 
ຖາມເວ່ລາໃດ, ຕ້ອງໄປໃສ ເພືົ�ອຂໍຄວ່າມຊ່້ວ່ຍເຫືີຼີອ ແລະ ຍ້ອນຫຼີຍັງການປະຖາມເວ່ລາໃດ, ຕ້ອງໄປໃສ ເພືົ�ອຂໍຄວ່າມຊ່້ວ່ຍເຫືີຼີອ ແລະ ຍ້ອນຫຼີຍັງການປະພົດຶຕາມຈນັຍາບນັ ພົດຶຕາມຈນັຍາບນັ 
ແລະ ກດ້ໝັ້າຍຈິ�ງສໍາຄນັແລະ ກດ້ໝັ້າຍຈິ�ງສໍາຄນັ. . 

ຂ້າພົະເຈ້້າເຂ້້າໃຈວ່່າ ຖ້າຂ້າພົະເຈ້້າລະເມ�ດຂ້າພົະເຈ້້າເຂ້້າໃຈວ່່າ ຖ້າຂ້າພົະເຈ້້າລະເມ�ດ BCG BCG,, ຂ້າພົະເຈ້້າອາດຈະຖືກ ຂ້າພົະເຈ້້າອາດຈະຖືກ
ປະຕິບັດ ປະຕິບັດ 
ປະຕິບັດວ່ິໄນເຖິງຂັ້ນຖືກໄລ່ອອກຈາກວ່ຽກ.ປະຕິບັດວ່ິໄນເຖິງຂັ້ນຖືກໄລ່ອອກຈາກວ່ຽກ.

ໜ້າ 2  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ



ການິປະພຶດຶຕິນົິຢ່າ່ງມຈີນັິຍາບັນັິ

ໜ້າ 3  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ

ໃນິຖານິະເປັນິພຶະນິັກງານິຂອງ
 Celestica, ຂ້າພຶະເຈ້າເຂ້າໃຈວ່າ
 BCG ຮຽກຮ້ອງໃຫົ້ຂ້າພຶະເຈ້າ: 
• ສ�າງຄຸ້ວາມໄວ�ວາງໃຈຂອງລູກຄຸ້�າ ໂດຍ

ການ 
ປະຕິິບັັດຕິາມຄຸ້ຳໝ້ນ 
ສັນຍາຂອງຂ�າພະເຈົ້າ 

• ໄດ�ມາ ແລະ ດໍາເນີນທ້ລະກິດຢູ່່າງຖືກ 
ຕິ�ອງຕິາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຈັນຍາບັັນ

• ເຮັດການຕິັດສິນໃຈທາງທ້ລະກິດ  
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່
ດີສ້ດຂອງ Celestica

• ລາຍງານຄຸ້ວາມກັງວົນໃຈດ�ານການ 
ປະພຶດທາງທ້ລະກິດໃນທັນທີ

• ປະຕິິບັັດຕິາມກົດໝາຍ

ຈັນຍາບັັນແມ່ນສ່ວນສໍາຄຸ້ັນຂອງຄຸ້່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາຢູູ່່ທີ່ Celestica. ການດໍາເນີນການຢູ່່າງມີຈັນຍາ 
ບັັນໝາຍເຖິງການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕິ�ອງ. ພວກເຮົາທ້ກຄຸ້ົນລ�ວນແຕິ່ຕິ�ອງການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕິ�ອງເພື່ອພວກເຮົາ 
ເອງ ແລະ Celestica. BCG ຊ່ວຍຊ້ນໍາຂ�າພະເຈົ້າໂດຍການກໍານົດຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັຂອງຂ�າພະ 
ເຈົ້າທີ່ມີຕິ່ກັບັ Celestica ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ລູກຄຸ້�າ, ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ, ລັດຖະບັານ ແລະ ຊ້ມຊົນ. 

ຂ້າພຶະເຈ້າປະຕິິບັັດຕິົນິດ້ວຍຄວາມຊື່່ສັັດສັຸດຈະລິິດ
ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າທ້ກສິ່ງທ້ກຢູ່່າງທີ່ຂ�າພະເຈົ້າເວົ້າ ແລະ ກະທໍາລ�ວນແຕິ່ມີຜົນຕິ່ກັບັຊື່ສຽງຂອງຂ�າພະ 
ເຈົ້າ – ແລະ ຊື່ສຽງຂອງ Celestica. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ�າການກະທໍາຂອງຂ�າພະເຈົ້າສ່ງຜົນ 
ກະທົບັທີ່ບັ່ດີຕິ່ກັບັຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າອາດຈະຖືກປະຕິິບັັດວິໄນ  
ເຖິງຂ້ນຖືກໄລ່ອອກ. ຂ�າພະເຈົ້າມ້່ງຫມ້ນ ທີ່ຈະສະໜັບັສະໜູນບັັນດາຄຸ້່ານິຍົມ ແລະ ນະໂຍບັາຍຂອງພວກເຮົາ
 ລວມທັງ BCG. ຂ�າພະເຈົ້າເຮັດວຽກຂອງຂ�າ ພະເຈົ້າກັບັເພື່ອນຮ່ວມງານ, ລູກຄຸ້�າ, ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ, ຄຸູ້່ແຂ່ງ
 ແລະ ຊ້ມຊົນ ດ�ວຍຄຸ້ວາມຊື່ສັດ ແລະ ເປັນທໍາ. 

ຂ້າພຶະເຈ້າເວ້າໃນິນິາມຂ້າພຶະເຈ້າເອງ, ບັ່ແມ່ນິ Celestica 
ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າ ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ຄຸ້ວນໃຫ�ຄຸ້ໍາຖະແຫັງຕິ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບັ Celestica ໂດຍການເວົ້າກັບັສື່  
ຫັືຜ່ານເຄຸ້ື່ອງມືເຄຸ້ືອຂ່າຍສັງຄຸ້ົມອອນລາຍເທິງອີນເຕິີເນັດ ເວ້ນເສຍແຕິ່ວ່າໄດ�ຮັບັອະນ້ຍາດ.  
ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າບັ່ໄດ�ຮັບັອະນ້ຍາດໃຫ�ເວົ້າຕິ່ສາທາລະນະໃນນາມ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າຂ�າພະເຈົ້າ 
ຄຸ້ວນສ່ງຄຸ້ໍາຖາມ ຫັືການສອບັຖາມຕິ່າງໆຈາກສື່ ຫັືຜູ�ອື່ນຫາພະແນກການສື່ສານ. 

ຂ້າພຶະເຈ້າຮັບັປະກັນິຄວາມຊື່່ສັັດສັຸດຈະລິິດດ້ານິການິເງິນິ 
ໃນຖານະເປັນບັໍລິສັດມະຫາຊົນ, ບັັນທຶກ ແລະ ບັັນຊີຂອງ Celestica ຕິ�ອງສອດຄຸ້່ອງກັບັຫັັກການບັັນຊີ  
ແລະ ລະບັົບັການຄຸ້ວບັຄຸ້້ມພາຍໃນທີ່ກໍານົດໄວ�ຂອງພວກເຮົາ. ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ເຄຸ້ີຍເຮັດການບັັນທຶກທີ່ບັ່ເປັນ 
ຈິງ ຫັືເຮັດໃຫ�ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດພາດໃນລາຍງານການເງິນ, ບັັນທຶກ ແລະ ບັັນຊີຕິ່າງໆ. ຂ�າພະເຈົ້າໃຫ�ຄຸ້ວາມ
ຮ່ວມມືຢູ່່າງ ເຕິັມສ່ວນກັບັທ້ກການກວດສອບັບັັນຊີ ແລະ ການສືບັສວນພາຍໃນ ຫັືຕິາມການຮ�ອງຂໍຈາກຜູ�ກວດ
ສອບັ ແລະ ຜູ�ກວດກາພາຍນອກ ແລະ ໃຫ�ຂ້ມູນທີ່ເປັນຈິງ ແລະ ຖືກຕິ�ອງ. ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ເຄຸ້ີຍເຊື່ອງອໍາ, ປ່ຽນແປງ
 ຫັືທໍາລາຍເອກະສານ ຫັືບັັນທຶກທີ່ຖືກຮ�ອງຂໍເອົາຢູ່່າງຖືກຕິ�ອງຕິາມກົດໝາຍ ຫັືຖືກກໍານົດເປັນສ່ວນໜ່ງ ຂອງ
ການສືບັສວນ. ຂ�າພະເຈົ້າຮັບັປະກັນວ່າບັັນທຶກທາງທ້ລະກິດທີ່ຂ�າພະເຈົ້າ 
ຮັບັຜິດຊອບັ ແມ່ນໄດ�ຮັບັການປະຕິິບັັດຕິາມ ນະໂຍບັາຍວ່າດ�ວຍການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງການບັັນທຶກຂອງ Celestica.

https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
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ຂ້າພຶະເຈ້າລິາຍງານິທຸຢ່່າງຖ�ກຕິ້ອງ ແລິະ ຊື່່ສັັດ
ການຮັບັປະກັນບັັນທຶກທາງທ້ລະກິດ ແລະ ການເງິນທີ່ຖືກຕິ�ອງ ແລະ ຄຸ້ົບັຖ�ວນ ບັ່ພຽງແຕິ່ແມ່ນຄຸ້ວາມ 
ຮັບັຜິດຊອບັຂອງພະນັກງານບັັນຊີ ແລະ ການເງິນເທ່ານ້ນ. ຢູູ່່ Celestica, ຄຸ້ວາມຖືກຕິ�ອງຂອງບັັນທຶກ – ນັບັ
ຈາກບັັນທຶກດ�ານເວລາ ແລະ ລາຍງານລາຍຈ່າຍໄປຈົນຮອດແບັບັຟອມຮ�ອງຂໍຜົນປະໂຫຍດຊ່ວຍ 
ເຫັືອ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ – ແມ່ນຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັຂອງທ້ກໆຄຸ້ົນ. ເມື່ອຂ�າພະເຈົ້າບັັນທຶກທີ່ 
ຖືກຕິ�ອງ  ເຮັດການລາຍງານທີ່ຊື່ສັດໝາຍຄຸ້ວາມວ່າ, ຂ�າພະເຈົ້າສະໜັບັສະໜູນຊື່ສຽງຂອງ Celestica 
ແລະ ຊ່ວຍ ຮັບັປະກັນໃຫ�ພວກເຮົາຕິອບັສະໜອງໄດ�ພັນທະທາງກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບັຽບັຂອງພວກ
ເຮົາ. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າການສະໜອງຂ້ມູນທີ່ບັ່ຖືກຕິ�ອງ ຫັືເຮັດໃຫ�ເຂົ້າໃຈຜິດ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຮ�ອງ
ຟ�ອງທາງແພ່ງ ຫັືທາງອາຍາຕິ່ກັບັ Celestica ແລະ ຂ�າພະເຈົ້າໄດ�.

ຂ້າພຶະເຈ້າແມ່ນິຜິູ້ນິຳາທຸ່ມີຈັນິຍາບັັນິ
ໃນນາມເປັນຜູ�ຈັດການຂອງ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າຖືກຄຸ້າດຫວັງໃຫ�ເປັນຜູ�ນໍາທີ່ມີຈັນຍາບັັນ. ຂ�າພະ 
ຈົ້າມີຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັໃນການເປັນຕິົວຢູ່່າງທີ່ດີ, ສ່ງເສີມສະພາບັແວດລ�ອມທີ່ມີການສື່ສານຢູ່່າງເປີດກວ�າງ  
ແລະ ຈິງໃຈ ໂດຍບັ່ມີການຢູ່�ານກົວຕິ່ການແກ�ແຄຸ້�ນ ແລະ ດໍາເນີນການຢູ່່າງຮີບັດ່ວນ ເມື່ອຂ�າພະເຈົ້າຮັບັຮູ�
ບັັນຫາ ດ�ານຈັນຍາບັັນ. ຜູ�ຈັດການຖືກຄຸ້າດຫວັງໃຫ�ເປັນແບັບັຢູ່່າງໃນດ�ານຄຸ້ວາມຊື່ສັດ 
ສ້ດຈະລິດ, ບັ່ເຄຸ້ີຍຊ້ນໍາ ພະນັກງານໃຫ�ບັັນລ້ຜົນໄດ�ຮັບັໂດຍການດໍາເນີນການທີ່ເປັນການລະເມີດນະໂຍບັາຍ 
ຂອງ Celestica, ນະໂຍບັາຍ BCG ຫັືກົດໝາຍ. ຜູ�ຈັດການຍັງມີຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັອະນ້ມັດການດໍາເນີນ 
ການທ້ລະກິດ ຕິ່າງໆຢູ່່າງຖືກຕິ�ອງໃນນາມ Celestica. ໃນຖານະເປັນຜູ�ຈັດການ, ຂ�າພະເຈົ້າຕິ�ອງຮັບັປະ 
ກັນວ່າບັັນດາເງື່ອນໄຂຂ້ກໍາ ນົດຂອງນະໂຍບັາຍໄດ�ຮັບັຕິອບັສະໜອງ. ຜົນໄດ�ຮັບັທາງທ້ລະກິດຕິ�ອງບັ່ສໍາ 
ຄຸ້ັນກວ່າການປະພຶດທີ່ມີຈັນຍາ ບັັນ ແລະ ການປະຕິິບັັດຕິາມນະໂຍບັາຍຂອງ Celestica, ນະໂຍບັາຍ BCG 
ແລະ ກົດໝາຍ.

ການິລິາຍງານິທຸ່ບັ່ຊື່່ສັັດມີຄ�…
Sue ພະຍາຍາມໄດ�ຮັບັຄຸ້ວາມຄຸ້້�ມຄຸ້ອງ 
ທາງການແພດ 
ສໍາລັບັລູກຜູ�ໃຫຍ່ຂອງລາວ ໂດຍການ
ສ່ງ 
ແບັບັຟອມອ�າງວ່າລູກຂອງລາວແມ່ນ 
ນັກຮຽນເຕິັມເວລາ. ຄຸ້ວາມຈິງແລ�ວ, 
ລູກຂອງລາວບັ່ໄດ�ເປັນນັກຮຽນ 
ອີກແລ�ວ. ໂດຍການສ່ງແບັບັຟອມ
ຮ�ອງຂໍທີ່ບັ່ເປັນຈິງແນວນ້ນ, Sue 
ກໍາລັງປະຕິິບັັດຕິົນແບັບັບັ່ມີຈັນຍາ
ບັັນ ແລະ ກໍາລັງສ້ໂກງບັໍລິສັດ.
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ຂ້າພຶະເຈ້າສັະໜັັບັສັະໜັູນິສັະພຶາບັແວດລິ້ອມທຸ່ປາສັະຈາກການິເລິ�ອກ
ປະຕິິບັັດ ແລິະ ການິຄຸກຄາມ
Celestica ຈະເປັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີເລີດ ເມື່ອພະນັກງານທ້ກຄຸ້ົນປະກອບັສ່ວນ 
ສ�າງສະພາບັແວດລ�ອມທີ່ປອດໄພ, ສະອາດ, ດີຕິ່ສ້ຂະພາບັ ແລະ ໝ້ນຄຸ້ົງ. ພວກເຮົາ 
ທ້ກຄຸ້ົນຮັບັຜິດຊອບັໃນການຮັບັປະກັນວ່າ ວັດທະນະທໍາອົງການຂອງພວກເຮົາແມ່ນປາສະຈາກ 
ການເລືອກປະຕິິບັັດ ແລະ ການຄຸ້້ກຄຸ້າມທີ່ອີງໃສ່ເຊ້ອຊາດ, ສີຜິວ, ສາສະໜາ, ເພດ,  
ລັກສະນະທາງເພດ, ສະຖານະພົນລະເມືອງ ແລະ/ຫັືຕິົ້ນກໍາເນີດ, ອາຍ້, ຄຸ້ວາມພິການ,  
ຄຸ້ວາມມັກຮັກທາງເພດ, ສະຖານະການແຕິ່ງງານ ຫັືປັດໃຈອື່ນ. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica  
ບັ່ອົດກ້ນຕິ່ກັບັການລ່ວງລະເມີດ, ການກະທໍາ, ຄຸ້ໍາຄຸ້ິດເຫັນທາງເພດ ຫັືພຶດຕິິກໍາອື່ນທີ່ບັ່ເໝາະ 
ສົມຢູູ່່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ທີ່ເປັນໄພຂ່ມຂູ່, ລ່ວງເກີນ ຫັືເຮັດໃຫ�ພະນັກງານຄຸ້ົນ ອື່ນຮູ�ສຶກບັ່ສະບັາຍໃຈ.  
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝ້ນຄຸ້ົງຍັງໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ປາສະຈາກຄຸ້ວາມຮ້ນ 
ແຮງ. ການຂ່ມຂູ່ (ຢູ່່າງຈະແຈ�ງ ຫັືເປັນໄນ), ການຂູ່ຂວັນ ແລະ ຄຸ້ວາມຮ້ນແຮງ ແມ່ນບັ່ໃຫ�ມີເດັດຂາດຢູູ່່  
Celestica. ໃນເວລາທີ່ຂ�າພະເຈົ້າພົບັເຫັນ ຫັືປະສົບັກັບັການປະພຶດ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ເວົ້າເຖິງຂ�າງເທິງນ້ນ,  
ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າມັນແມ່ນໜ�າທີ່ຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃນການລາຍງານສິ່ງນ້ນທັນທີ. 

ຂາ້ພຶະເຈ້າສັະໜັບັັສັະໜັນູິສັະພຶາບັແວດລິອ້ມທຸ່ປາສັະຈາກການິໃຊື່ສ້ັານິ 
ເສັບັຕິິດ
ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວາ່ ການໃຊ�ເຫັົ້າ, ຢູ່າເສບັຕິດິ ຫັສືານພດິອື່ນ ອາດຈະມຜີນົຕ່ິຄຸ້ວາມຈະເລນີຮ້ງ່ເຮອືງຄຸ້ວາມສາ 
ມາດເຮັດວຽກຂອງຂ�າພະເຈົ້າ. ຍິ່ງກວ່ານ້ນ, Celestica ມ້່ງໝ້ນສ�າງບັ່ອນເຮັດວຽກທີ່ປາສະຈາກ 
ສິ່ງເສບັຕິິດ ແລະ ມຶນເມົາທ້ກປະເພດ ໂດຍປະຕິິບັັດຕິາມກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ� ແລະ ຫ�າມການຈໍາໜ່າຍ, ການ
ຄຸ້ອບັຄຸ້ອງ ຫັືການໃຊ�ເຫັົ້າ, ຢູ່າເສບັຕິິດ ຫັືສິ່ງມຶນເມົາອື່ນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫັືບັ່ໄດ�ຮັບັອະນ້ຍາດ 
ຢູູ່່ໃນຂອບັເຂດສະຖານທີ່ຂອງ Celestica. ຍິ່ງກວ່ານ້ນ, Celestica ຄຸ້າດຫວັງໃຫ�ການພິຈາລະນາ ແລະ 
ການຕິັດສິນໃຈຂອງພະນັກງານແມ່ນຈະແຈ�ງ ແລະ ບັ່ຖືກຄຸ້ອບັງໍາໂດຍເຫັົ້າ, ຢູ່າເສບັຕິິດ ຫັືສິ່ງມຶນເມົາອື່ນ.  
ນອກຈາກຈະກະທົບັກັບັການເຮັດວຽກ ແລະ ຄຸ້ວາມສາມາດຕິັດສິນໃຈຂອງພະນັກງານເອງແລ�ວ, ການ 
ໃຊ�ສານເສບັຕິິດຫັືສິ່ງມຶນເມົາຍັງສາມາດສ�າງຄຸ້ວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫັວງຕິ່ກັບັຄຸ້ວາມປອດໄພຂອງຄຸ້ົນອື່ນ  
ແລະ ຄຸ້ວາມຈະເລີນຮ້່ງເຮືອງຂອງທ້ລະກິດຂອງພວກເຮົານໍາອີກ. 

ການິສ່ັງເສັມີສັະພຶາບັແວດລິອ້ມການິ 
ເຮດັວຽກທຸ່ດີ

ພຶຶດຕິິກຳາທຸ່ບັ່ເໝາະສັົມຄ�...
Grace ແລະ Jose ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມການ
ປະຕິິບັັດ 
ວຽກໜ່ງ. ຫັັງຈາກກິດຈະກໍາກ່ສ�າງຂອງ
ທີມສໍາ 
ເລັດແລ�ວ ໝູ່ເພື່ອນບັາງຄຸ້ົນແນະນໍາໃຫ� 
ພວກເຂົາໄປ ຮ�ານບັັນເທິງສໍາລັບັຜູ�ໃຫຍ່ນໍາ
ກັນ. Grace ແລະ Jose ໄປນໍາທີມງານ ແຕິ່
ພວກເຂົາຮູ�ສຶກບັ່ສະບັາຍໃຈ  
ແລະ ໄດ�ອອກຈາກສະຖານທີ່ນ້ນ. ການ
ເຂົ້າຮ່ວມສະ ຖານທີ່ດ່ງກ່າວໃນຂະນະເປັນ
ຕິົວແທນໃຫ� Celestica ແມ່ນບັ່ສອດຄຸ້່ອງ
ກັບັຄຸ້່ານິຍົມ ຫັືນະໂຍບັາຍ BCG ຂອງພວກ
ເຮົາ.  ອີງຕິາມນະໂຍບັາຍວ່າດ�ວຍການ
ເດີນທາງ  
ແລະ ການບັັນເທິງຂອງພວກເຮົາ
, ລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ�ອງກັບັສະຖານ
ບັັນເທິງດ່ງກ່າວຈະບັ່ໄດ� ຮັບັການຈ່າຍ
ແທນຄຸ້ືນໃຫ�ໂດຍ Celestica.
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ແຜິນິວາດການິຕິດັສັນິິໃຈດາ້ນິຈນັິຍາບັນັິ

ແຜິນິວາດການິຕິດັສັນິິໃຈນ້ິສັາມາດເປນັິເຄ່ອງມ�ທຸ່ມປີະໂຫົຍດ ໃນິເວລິາທຸາ່ນິປະເຊື່ນີິກບັັການິຕິດັສັນິິໃຈທຸ່ລິຳາບັາກ.

ຖາມຕິົວເອງ:

ການິຕິັດສັິນິໃຈດຳາເນິີນິການິຕິ່ແມ່ນິເໝາະສັົມ.

ແມ່ນ

ມັນິຖ�ກກົດໝາຍບັຳ?
ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນ 

ຕິາມມາທີ່ຮ�າຍແຮງ. 
ຢູ່່າເຮັດມັນ.

ໃຫ�ຕິິດຕິ່ຫາພະແນກກົດໝາຍເພື່ອຂໍຄຸ້ໍາ 
ແນະນໍາ.

ບັ່ແນ່ໃຈບັ່

ແມ່ນ

ສັິ່ງນິ້ສັອດຄ່ອງກັບັມນິະໂຍບັາຍ BCG  
ຫົື�ນິະໂຍບັາຍອ່ນິຂອງ Celestica ບັຳ?

ການກະທໍາອາດຈະມີຜົນ 
ຕິາມມາທີ່ຮ�າຍແຮງ. 

ຢູ່່າເຮັດມັນ.

ໂອ�ລົມກັບັຜູ�ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ�ຕິາງໜ�າ
ຝ່າຍຊັບັພະຍາກອນມະນ້ດ ຫັືພະແນກ
ປະຕິິບັັດຕິາມ ເພື່ອຂໍຄຸ້ຳແນະນໍາ.

ບັ່ແນ່ໃຈບັ່

ແມ່ນ

ສັິ່ງນິ້ສັະທຸ້ອນິເຖິງຄ່ານິິຍົມ  
ແລິະ ວັດທຸະນິະທຸຳາຂອງ Celestica ບັຳ?

ການກະທໍາອາດຈະມ�ຜູ້້ນຕາມມາ
ທ��ຮັ້າຍແຮັງ. 
ຢ່່າເຮັັດມັນ.ຢ່່າເຮັັດມັນ.

ໂອ�ລົມກັບັຜູ�ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ�ຕິາງໜ�າ
ຝ່າຍຊັບັພະຍາກອນມະນ້ດ ຫັືພະແນກ
ປະຕິິບັັດຕິາມ ເພື່ອຂໍຄຸ້ຳແນະນໍາ.

ບັ່ແນ່ໃຈບັ່

ແມ່ນ

ທຸ່ານິຈະຮູ້ສັຶກເປັນິກັງວົນິບັຳ  
ຖ້າສັິ່ງນິ້ປະກົດໃນິຫົົວຂໍ້ຂ່າວ?

ການກະທໍາອາດຈະມ�ຜູ້້ນຕາມມາ
ທ��ຮັ້າຍແຮັງ. 
ຢ່່າເຮັັດມັນ.ຢ່່າເຮັັດມັນ.

ໂອ�ລົມກັບັຜູ�ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ�ຕິາງໜ�າ
ຝ່າຍຊັບັພະຍາກອນມະນ້ດ ຫັືພະແນກ
ປະຕິິບັັດຕິາມ ເພື່ອຂໍຄຸ້ຳແນະນໍາ.

ບັ່ແນ່ໃຈບັ່

ແມ່ນ

ສັິ່ງນິ້ສັາມາດມີຜິົນິກະທຸົບັທຸ່ບັ່ດີຕິ່ກັບັ  
Celestica ບັຳ ຖ້າພຶະນິັກງານິທຸຸກຄົນິເຮັດມັນິ?

ການກະທໍາອາດຈະມ�ຜູ້້ນຕາມມາ
ທ��ຮັ້າຍແຮັງ. 
ຢ່່າເຮັັດມັນ.ຢ່່າເຮັັດມັນ.

ໂອ�ລົມກັບັຜູ�ຈັດການຂອງທ່ານ, ຜູ�ຕິາງໜ�າ
ຝ່າຍຊັບັພະຍາກອນມະນ້ດ ຫັືພະແນກ
ປະຕິິບັັດຕິາມ ເພື່ອຂໍຄຸ້ຳແນະນໍາ.

ບັ່ແນ່ໃຈບັ່
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ຂ້າພຶະເຈ້າມຸ່ງໝ້ນິຕິ່ກັບັການິເຮັດວຽກຢ່່າງຍຸຕິິທຸຳາ
ຢູູ່ ່Celestica, ພວກເຮາົເຮດັວຽກກບັັຫາັກຫາັຍຜູ�ຄຸ້ນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ້ິງ – ນບັັຈາກລກູຄຸ້�າ  
ແລະ ຜູ�ສະໜອງສນິຄຸ້�າ ໄປຈນົຮອດສະຖາບັນັການສກຶສາ, ລດັຖະບັານ ແລະ ຊມ້ຊນົ.  
ທກ້ໆຄຸ້ນົທີ່ຂ�າພະເຈົ້າເຮດັທລ້ະກດິ ຫັມືສີນັຍານາໍ ລ�ວນແຕິມ່ສີດິໄດ�ຮບັັການປະຕິບິັດັຢູ່າ່ງເປນັ 
ທາໍ ລວມທງັຄຸູ້ແ່ຂງ່ຂອງພວກເຮາົ. ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວາ່ ການສື່ສານທີ່ຈະແຈ�ງ ແລະ ຈງິໃຈ ແມນ່ສິ່ງສາໍຄຸ້ນັຕ່ິກບັັ 
ການປະພຶດທີ່ມີຈັນຍາບັັນ ແລະ ການສ�າງຄຸ້ວາມສໍາພັນທີ່ດີ ແລະ ຍືນຍາວຢູູ່່ພາຍໃນ Celestica  
ແລະ ກັບັຫ້�ນສ່ວນພາຍນອກຂອງພວກເຮົາ. ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ເຄຸ້ີຍໃຫ�ຂ້ມູນທີ່ບັິດເບັືອນກ່ຽວກັບັຂ�າພະເຈົ້າເອງ
 ຫັື Celestica ຕິ່ກັບັຜູ�ໃດຜູ�ໜ່ງ. 

ຄຸ້າ່ນຍິມົຂອງພວກເຮາົຮບັັເອາົຜູ�ສະໜອງສນິຄຸ້�າຂອງພວກເຮາົເປນັສວ່ນໜ່ງຂອງທມີງານຂອງພວກເຮາົ.  
ນ້ນໝາຍຄຸ້ວາມວ່າ ຂ�າພະເຈົ້າຕິ�ອງປະຕິິບັັດຕິ່ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າທ້ກຄຸ້ົນຢູ່່າງເທ່າທຽມ ແລະ ຍ້ຕິິທໍາ, ບັ່ 
ເຄຸ້ີຍໃຊ�ອິດທິພົນຂອງຂ�າພະເຈົ້າເພື່ອໃຫ�ໄດ�ຮັບັການປະຕິິບັັດແບັບັພິເສດ ຫັືໃຊ�ກັບັຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າສະ 
ເພາະໃດໜ່ງ. ຄຸ້ວາມມ້່ງໝ້ນຂອງພວກເຮົາຕິ່ກັບັຂະບັວນການຄຸ້ັດເລືອກທີ່ຍ້ຕິິທໍາ ເຮັດໃຫ�ລູກຄຸ້�າຂອງ 
ພວກເຮົາມີຄຸ້ວາມໝ້ນໃຈໃນຄຸ້ວາມຊື່ສັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາຮັກສາຄຸ້ວາມສໍາພັນທີ່ດີກັບັ 
ພວກເຂົາ.

ຂ້າພຶະເຈ້າເຄົາລິົບັສັິດຂອງຄູ່ແຂ່ງ
ຢູູ່່ທີ່ Celestica, ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ຍ້ຕິິທໍາ ແລະ ເປີດກວ�າງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາແຂ່ງຂັນ 
ຢູ່່າງຈິງຈັງ, ພວກເຮົາປະຕິິບັັດຕິາມກົດໝາຍວ່າດ�ວຍການຕິ�ານການຜູກຂາດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີ່ນໍາໃຊ�  
ໃນທ້ກບັ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຮັດທ້ລະກິດ. ຂ�າພະເຈົ້າເຄຸ້ົາລົບັສິດຂອງຄຸູ້່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ດໍາເນີນ 
ຢູ່່າງຍ້ຕິິທໍາ. ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ພົວພັນໃນການປະຕິິບັັດທາງການຄຸ້�າທີ່ບັ່ຍ້ຕິິທໍາ ຫັືຜິດກົດໝາຍ.  
ຂ�າພະເຈົ້າສະໜັບັສະໜູນນະໂຍບັາຍຂອງ Celestica ໃນການສ�າງຕິະຫັາດຜະລິດຕິະພັນ  
ແລະ ການບັໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຈ້ດດີຂອງພວກມັນເປັນພ້ນຖານ, ບັ່ເຄຸ້ີຍດູຖູກຄຸູ້່ແຂ່ງ ຫັື
ຜະລິດຕິະພັນ ຫັືການບັໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂ�າພະເຈົ້າຫັີກລ�ຽງການໃຫ�ຄຸ້ໍາເວົ້າທີ່ບັ່ເປັນຈິງ ຫັືເຮັດໃຫ�
ເຂົ້າໃຈຜິດ. 

ໃນບັາງກໍລະນີ, ບັໍລິສັດໃດໜ່ງອາດຈະເປັນທັງຄຸູ້່ແຂ່ງ ແລະ ເປັນລູກຄຸ້�າ ຫັືຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ.  
ແລະ ບັາງຄຸ້້ງ, ຂ�າພະເຈົ້າອາດຈະພົບັປະ, ໂອ�ລົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານຂະແໜງດຽວກັນກັບັຄຸູ້່ແຂ່ງຂອງ 
ພວກເຮົາ. ຂ�າພະເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກັບັຄຸ້ວາມສໍາພັນ ແລະ ສະພາບັການເຫັ່ານ້.

ການິດຳາເນິນີິທຸລຸິະກດິຂອງພຶວກເຮາົ ແລິະ  
ການິປະກອບັສັວ່ນິພຶດັທຸະນິາຊື່ມຸຊື່ນົິ 
ຂອງພຶວກເຮາົ

ຂ້າພຶະເຈ້າບັ່ເຄີຍໂອ້ລິົມກ່ຽວກັບັ
ຂໍ້ມູນິລິັບັຂອງ Celestica ກັບັຄູ່ແຂ່ງ
 ຫົື�ເຮັດການິຕິົກລິົງເຫົັນິດີ ເພຶ່ອ:
• ກຳນົດລາຄຸ້າ
• ແບັ່ງປັນຂ້ມູນກ່ຽວກັບັການກຳນົດລາຄຸ້າ,  

ຜົນກຳໄລ, ຕິົ້ນທຶນ, ຂ້ກຳນົດການຂາຍ
, ລູກຄຸ້�າ, ການສ່ງເສີມການຂາຍ, ສ່ວນ
ຫັ້ດ, ການຕິະຫັາດ ຫັືແຜນຍ້ດທະສາດ 

• ແບັ່ງໂອກາດ ຫັືເຂດແດນການຂາຍ
• ບັ່ຊັກຊວນເອົາລູກຄຸ້�າຂອງກັນ ແລະ ກັນ
• ບັ່ຂາຍຜະລິດຕິະພັນ ຫັື

ການບັໍລິການສະເພາະ
• ‘ແກ�ໄຂ’ ຂະບັວນການປະມູນ

ແບັບັແຂ່ງຂັນກັນ
• ບັົດລົງໂທດຕິ່ຜູ�ສະໜອງ ຫັືຜູ�

ຂາຍສິນຄຸ້�າສະເພາະໃດໜ່ງ
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ຂ້າພຶະເຈ້າເຂ້າໃຈນິະໂຍບັາຍຂອງ Celestica ກ່ຽວກັບັສັິນິບັົນິ ແລິະ
 ຂອງຂວັນິ
ນະໂຍບັາຍຂອງພວກເຮົາ ເຊ່ນດຽວກັນກັບັກົດໝາຍຂອງເກືອບັທ້ກປະເທດທີ່ພວກເຮົາເຮັດທ ້
ລະກິດ ຫ�າມບັ່ໃຫ�ພວກເຮົາໃຫ� ຫັືຮັບັເອົາສິນບັົນເພື່ອຈ້ດປະສົງໃດໆກ່ຕິາມ. ຕິົວຢູ່່າງຂອງສິນບັົນ  
ລວມມີການຈ່າຍເງິນສົດໂດຍກົງ, ເງິນໃຕິ�ໂຕິະ ຫັືໃບັຮຽກເກັບັເງິນສໍາລັບັລາຍຈ່າຍແອບັແຝງເຊື່ອງອໍາ. 

ພວກເຮົາເຮັດການຕິັດສິນໃຈຊ້ຜະລິດຕິະພັນ ແລະ ການບັໍລິການຈາກຜູ�ຂາຍ, ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ  
ແລະ ອື່ນໆໂດຍອີງໃສ່ເກນເງື່ອນໄຂ ເຊ່ນວ່າ ຄຸ້້ນນະພາບັ, ລາຄຸ້າ ແລະ ຄຸ້ວາມເຊື່ອຖືໄດ�, ແລະ ພວກ 
ເຮົາຄຸ້າດຫວັງວ່າລູກຄຸ້�າຂອງພວກເຮົາຈະຊ້ຜະລິດຕິະພັນ ແລະ ການບັໍລິການຂອງພວກເຮົາ  
ໂດຍອີງໃສ່ພ້ນຖານດຽວກັນ. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ການໃຫ� ຫັືການຮັບັຂອງຂວັນ ແລະ ການບັັນເທິງ
ສາມາດມີຜົນກະທົບັທີ່ເປັນໄປໄດ�ຕິ່ກັບັຄຸ້ວາມເປັນກາງ ແລະ ການຕິັດສິນໃຈ. ຂ�າພະເຈົ້າອາດຈະໃຫ� ຫັືຮັບັ
ເອົາຂອງຂວັນ, ອາຫານ, ການບັໍລິການ ແລະ ການບັັນເທິງ ຖ�າສິ່ງ ເຫັ່າ ນ້: 

• ບັ່ເກີດຂ້ນເລ້ອຍໆ ແລະ ບັ່ມີມູນຄຸ້່າສູງເກີນໄປ

•  ຖກືຕິ�ອງດຕິາມກດົໝາຍທີ່ກຽ່ວຂ�ອງ ແລະ ສອດຄຸ້ອ່ງກບັັວທິປີະຕິບິັດັ ຫັມືາລະຍາດທາງທລ້ະກດິທີ່
ເປນັທາໍ 
ນຽມປະຕິບິັດັກນັມາ

•  ຈະບັ່ເຮັດໃຫ�ຂ�າພະເຈົ້າມີພັນທະໃດໆຕິ່ກັບັບັ້ກຄຸ້ົນຜູ�ທີ່ໃຫ�ຂອງຂວັນນ້ນ

•  ບັ່ລວມມີເງິນສົດ

•  ບັ່ເຄຸ້ີຍເອົາໃຫ� ຫັືໄດ�ຮັບັຈາກ ເຈົ້າໜ�າທີ່ລັດຖະບັານ

ມັນບັ່ງ່າຍສະເໝີໄປທີ່ຈະກໍານົດວ່າແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ເໝາະສົມ ຫັືບັ່ແພງເກີນໄປ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການໃຫ�  
ແລະ ການຮັບັຂອງຂວັນ. ໃນກໍລະນີເຫັ່ານ້, ຂ�າພະເຈົ້າໃຊ�ການຕິັດສິນທີ່ຮອບັຄຸ້ອບັຂອງຂ�າພະເຈົ້າ ແລະ  
ຖາມຕິົວເອງບັັນດາຄຸ້ໍາຖາມຕິ່ໄປນ້:

•  ບັ້ກຄຸ້ົນຜູ�ທີ່ຂ�າພະເຈົ້າວາງແຜນຈະໃຫ�ຂອງຂວັນມີນະໂຍບັາຍຫ�າມເຮັດສິ່ງນ້ຢູູ່່ບັ່ອນເຮັດວຽກບັໍ?  
ເມື່ອບັ່ແນ່ໃຈ, ຂ�າພະເຈົ້າກວດເບັິ່ງກອນ.

•  ມັນ ເບັິ່ງແລ�ວ ຖືກຕິ�ອງຢູູ່່ບັໍ? ຖ�າບັ່, ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ຮັບັເອົາມັນ, ບັ່ໃຫ�ມັນ ຫັື ຂ�າພະເຈົ້າຂໍຄຸ້ໍາແນະນໍາ 
ກ່ອນລ່ວງໜ�າ.

•  ໃນປະເທດບັ່ອນທເຫັນວ່າ ການສ່ງຄຸ້ືນ ຫັື ປະຕິິເສດການຮັບັຂອງຂວັນເປັນການເສຍມາລະຍາດ 
ຂ�າພະເຈົ້າຈະຮັບັມັນບັໍ? ໃນບັາງປະເທດ, ການສ່ງຄຸ້ືນ ຫັືການປະຕິິເສດຂອງຂວັນໃດໜ່ງ  
ອາດຈະເປັນການເສຍມາລະຍາດ. ຖ�າສິ່ງນ້ເກີດຂ້ນ, ຂ�າພະເຈົ້າຄຸ້ວນຮັບັເອົາຂອງຂວັນນ້ນ ແລະ ປຶກ 
ສາກັບັຜູ�ຈັດການໃນທັນທີເພື່ອຂໍຄຸ້ໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບັວ່າຈະຈັດການກັບັຂອງຂວັນນ້ນແນວໃດ.

ການິຕິິດສັິນິບັົນິຄ�…
Mark ແມ່ນຜູ�ຊ້ຢູູ່່ Celestica. Bob 
ໜງໃນຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າຂອງລາວ, 
ແນະນໍາວ່າ ຖ�າ Mark ຖອນທ້ລະກິດຂ 
ອງລາວຈາກຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າທີ່ 
ເປັນຄຸູ້່ແຂ່ງ ແລະ ເຮັດການສ່ງຊ້ຊ້ດ
ໃຫຍ່ນໍາບັໍລິສັດຂອງ Bob, ລາວ
ຈະໃຫ� “ຜົນປະໂຫຍດພິເສດ
” ຫັາຍຢູ່່າງແກ່ Mark.
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Celestica ຈະສະຫັະໂອກາດທາງທ້ລະກິດ ແທນທີ່ຈະຈ່າຍສິນບັົນ. ຈ່ງພິຈາລະນາສະພາບັການຕິ່ໄປນ້. 

ຄຳາຖາມ ແລິະ ຄຳາຕິອບັ 
ຄຳາຖາມ 1: ໜ່ງໃນລູກຄຸ້�າຂອງຂ�າພະເຈົ້າກໍາລັງວາງແຜນການເດີນທາງຈາກຫ�ອງການຂອງລາວໃນອາຊີຕິາ 
ເວັນອອກສ່ຽງໃຕິ� ເພື່ອໄປຢູ່�ຽມຢູ່າມສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Celestica ເພື່ອພົບັກັບັທີມຜູ�ບັໍລິຫານຂອງ 
ພວກເຮົາ. ລູກຄຸ້�າຂອງຂ�າພະເຈົ້າບັອກຂ�າພະເຈົ້າວ່າ ລາວຫວັງວ່າຈະໄດ�ຮັບັການຈ່າຍແທນຄຸ້ືນສໍາລັບັທ້ກຄຸ້່າເດີນ 
ທາງຂອງລາວ ລວມທັງລາຍຈ່າຍສ່ວນຕິົວທີ່ລາວວາງແຜນຈະໃຊ�ຈ່າຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ຽວຊົມເຂດພ້ນທີ່. ຂ�າພະ 
ເຈົ້າສາມາດອະນ້ມັດສິ່ງນ້ໄດ�ບັໍ?

ຄຳາຕິອບັ 1: ບັ່ໄດ�. ທ່ານບັ່ສາມາດອະນ້ມັດການຈ່າຍແທນຄຸ້ືນສໍາລັບັລາຍຈ່າຍທີ່ບັ່ກ່ຽວຂ�ອງກັບັທ້ລະກິດຂອງ 
ລູກຄຸ້�າ ເຊ່ນວ່າ: ການເດີນທາງໄປທ່ຽວຊົົມເມືອງ ຫັືຄຸ້່າປ້ຍົນສໍາລັບັສະມາຊິກຄຸ້ອບັຄຸ້ົວ. Celestica ບັ່ສາມາດຈ່າຍຄຸ້່າ
ລາຍຈ່າຍເຫັ່າ ນ້ໄດ� ເພາະວ່າການເຮັດແບັບັນ້ນອາດຈະສ�າງລັກສະນະເປັນການໃຫ�ສິນບັົນ. ທ້ກລາຍຈ່າຍທີ່ສາມາດຈ່າຍ
ແທນຄຸ້ືນ ໄດ�ຕິ�ອງ (1) ກຽ່ວຂ�ອງກບັັຈດ້ປະສງົທາງທລ້ະກດິຢູ່າ່ງແທ�ຈງິ, (2) ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ (3) ສາມາດອະນຍ້າດໄດ�
ພາຍໃຕິ� ທກ້ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ�  ນະໂຍບັາຍຂອງ Celestica.

ຄຳາຖາມ 2: ພວກເຮົາໃຊ�ຕິົວແທນເພື່ອອໍານວຍຄຸ້ວາມສະດວກຄຸ້ວາມສໍາພັນກັບັເຈົ້າໜ�າທີ່ລັດຖະບັານທ�ອງຖິ່ນ.  
ຫວ່າງບັ່ດົນມານ້ ລາວຮ�ອງຂໍໃຫ�ພວກເຮົາເພີ່ມຄຸ້່ານາຍໜ�າຂອງລາວຂ້ນຢູ່່າງຫັວງຫັາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບັ່ 
ໄດ�ເພີ່ມຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັຂອງລາວຂ້ນ ຫັືຮ�ອງຂໍໃຫ�ລາວເຮັດໜ�າວຽກເພີ່ມເຕິີມໃດໆກ່ຕິາມ.  
ຂ�າພະເຈົ້າສົງໄສວ່າ ລາວຕິ�ອງການສ່ງຕິ່ເງິນນ້ໃຫ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ທ�ອງຖິ່ນ. ຂ�າພະເຈົ້າຄຸ້ວນເຮັດແນວໃດ?

ຄຳາຕິອບັ 2: ຖ�າທ່ານສົງໄສວ່າ ຕິົວແທນນ້ນກໍາລັງເຮັດການຈ່າຍເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນນາມ Celestica, ບັໍລິສັດ 
ນ້ນມີພັນທະຕິ�ອງສືບັສວນເບັິ່ງວ່ານ້ແມ່ນບັັນຫາແທ�ຫັືບັ່ ແລະ ຢູ່້ດເຊົາການຈ່າຍເງິນດ່ງກ່າວ. ທ່ານຄຸ້ວນລາຍງານ 
ຄຸ້ວາມສົງໄສຂອງທ່ານຫາພະແນກກົດໝາຍ ຫັືການປະຕິິບັັດຕິາມ.

ຄຳາຖາມ 3: ຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ຮັບັການບັອກວ່າ ໃນບັາງປະເທດ ມັນແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິິໃນການຈ່າຍເງິນ 
ສົມມະນາບັ້ນຄຸ້້ນຈໍານວນເລັກນ�ອຍໃຫ�ລູກຄຸ້�າ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຊ້ຜະລິດຕິະພັນຂອງ Celestica. ຂ�າພະເຈົ້າ 
ຄຸ້ວນຈ່າຍເງິນສົມມະນາບັ້ນຄຸ້້ນນ້ນບັ່ ເພື່ອໃຫ�ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ສູນເສຍທ້ລະກິດ?

ຄຳາຕິອບັ 3: ບັ່. ພວກເຮົາບັ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທ້ລະກິດທີ່ມີການຈ່າຍເງິນທີ່ບັ່ເໝາະສົມ ຫັືຜິດກົດໝາຍ.  
ຄຸ້ວນຕິິດຕິ່ຫາພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິິບັັດຕິາມ ຖ�າທ່ານບັ່ແນ່ໃຈວ່າເງິນທີ່ຖືກຮ�ອງຂໍນ້ນໄດ� 
ຮັບັອະນ້ຍາດຫັືບັ່. ຖ�າທ່ານຮູ�ກ່ຽວກັບັການໃຊ�ຂອງຂວັນ, ສິນບັົນ, ເງິນສົມມະນາບັ້ນຄຸ້້ນ, ເງິນໃຕິ�ໂຕິະ,  
ເງິນປິດລັບັ ຫັືສິ່ງຈູງໃຈຕິ່າງໆໃຫ�ແກ່ໃຜກ່ຕິາມ ລວມທັງລູກຄຸ້�າ, ຕິົວແທນ ຫັືພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ  
(ຫັືສະມາຊິກຄຸ້ອບັຄຸ້ົວຂອງເຂົາເຈົ້າ), ເພື່ອສ�າງທ້ລະກິດ, ທ່ານຄຸ້ວນຕິິດຕິ່ຫາພະແນກກົດໝາຍ  
ຫັືການປະຕິິບັັດຕິາມໃນທັນທີ.



ໜ້າ 10  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ

ຂ້າພຶະເຈ້າເຄົາລິົບັຄວາມສັຳາພຶັນິຂອງພຶວກເຮົາກັບັພຶະນິັກງານິ 
ລິັດຖະບັານິ
ຢູູ່່ທີ່ Celestica, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງນ້ແມ່ນວິທີປະຕິິບັັດທີ່ຍອມຮັບັໄດ� ໃນສະພາບັແວດລ�ອມທາງ 
ການຄຸ້�າອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ບັ່ສາມາດຍອມຮັບັໄດ� ຫັືຜິດກົດໝາຍໃນການເຮັດວຽກກັບັພະນັກງານ 
ລັດຖະບັານ. ຕິົວຢູ່່າງ: ບັາງກົດລະບັຽບັຫ�າມ ຫັືຈໍາກັດຂອງຂວັນທີ່ເປັນອາຫານ ຫັືການບັັນເທິງໃຫ� 
ແກ່ພະນັກງານລັດຖະບັານ. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນແມ່ນໜ�າທີ່ຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃນການຮັບັຮູ�  
ແລະ ປະຕິິບັັດຕິາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບັຽບັທີ່ກ່ຽວຂ�ອງທີ່ຄຸ້ວບັຄຸ້້ມຄຸ້ວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລັດຖະ 
ບັານ, ລູກຄຸ້�າ ແລະ ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ.

ຂ້າພຶະເຈ້າຫົືີກລິ້ຽງການິຂັດແຍ້ງຜິົນິປະໂຫົຍດ
ໃນເວລາປະຕິິບັັດໜ�າວຽກຂອງຂ�າພະເຈົ້າ, ຂ�າພະເຈົ້າດໍາເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສ້ດຂອງ  
Celestica ສະເໝີ. ການຂັດແຍ�ງຜົນປະໂຫຍດເກີດຂ້ນ ເມື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸ້ວາມສໍາພັນສ່ວນ 
ຕິົວຂອງຂ�າພະເຈົ້າສ່ງຜົນ ຫັືປະກົດວ່າສ່ງຜົນຕິ່ຄຸ້ວາມສາມາດຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃນການ 
ຕິັດສິນໃຈເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສ້ດຂອງບັໍລິສັດ. ການຂັດແຍ�ງຜົນປະໂຫຍດຍັງສາມາດເກີດຂ້ນ  
ເມື່ອຂ�າພະເຈົ້າດໍາເນີນການ ຫັືມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຮັດໃຫ�ຍາກສໍາລັບັຂ�າພະເຈົ້າໃນການປະຕິິບັັດ 
ວຽກງານຂອງຂ�າພະເຈົ້າຢູ່່າງບັ່ລໍາອຽງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າມີການຈ�າງງານຢູູ່່ນອກ  
Celestica, ການຈ�າງງານດ່ງກ່າວບັ່ສາມາດຂັດກັບັຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັຂອງຂ�າພະເຈົ້າຕິ່ກັບັ Celestica  
ຫັືສ່ງຜົນຕິ່ຄຸ້ວາມສາມາດຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃນການປະຕິິບັັດໜ�າວຽກຂອງຂ�າພະເຈົ້າຢູູ່່ Celestica. ຕິາມ
ທີ່ໄດ�ລະບັ້ໄວ�ໃນ ນະໂຍບັາຍເລື່ອງຄຸ້ວາມຂັດແຍ່ງດ�ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸ້ວາມສໍາພັນສ່ວນບັ້ກຄຸ້ົນ ຂອງ
ບັໍລິສັດ.

ຂ້າພຶະເຈ້າປະກອບັສັ່ວນິເຂ້າໃນິຊືຸ່ມຊື່ົນິຂອງຂ້າພຶະເຈ້າ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ້ມຊົນແມ່ນອົງປະກອບັທີ່ສໍາຄຸ້ັນຂອງຄຸ້່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາຢູູ່່ Celestica. ຂ�າພະ 
ເຈົ້າໄດ�ຮັບັການສ່ງເສີມໃຫ�ເຄຸ້ື່ອນໄຫວຊີວິດໃນຖານະ ພົນລະເມືອງທ່ວໄປຂອງຊ້ມຊົນຂອງຂ�າພະເຈົ້າຜ່ານ 
ການປະກອບັສ່ວນເວລາ ແລະ ທຶນຮອນຂອງຂ�າພະເຈົ້າ.

ຕິົວຢ່່າງຂອງການິຂັດແຍ້ງຜິົນິປະ 
ໂຫົຍດທຸ່ເປັນິໄປໄດ້ ລິວມມີ:
• ການມີຜົນປະໂຫຍດດ�ານການເງິນໃນ 

ອົງການຈັດຕິ້ງໃດໆກ່ຕິາມທີ່ Celestica ເຮັດ
ທ້ລະກິດນໍາ ລວມທັງຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ
, ຄຸູ້່ແຂ່ງ, ລູກຄຸ້�າ ແລະ ຜູ�ຈຳໜ່າຍສິນຄຸ້�າ

• ໃຊ�ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ຄຸ້ົ້ນພົບັຜ່ານການ 
ໃຊ�ຊັບັສິນ, ຂ້ມູນ ຫັືຖານະຂອງບັໍລິສັດ ຫັື 
ການໃຊ�ສິ່ງເຫັາ່ນເ້ພື່ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕິວົ

• ການມີຄຸູ້່ສົມລົດ, ສະມາຊິກໃນຄຸ້ອບັຄຸ້ົວ
ຂອງຂ�າພະເຈົ້າ ຫັືຄຸ້ົນອື່ນທີ່ຂ�າພະເຈົ້າ
ສະໜິດສະໜົມຜູ�ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ� ລູກຄຸ້�າ, 
ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ ຫືັຄູຸ່້ແຂ່ງຂອງ Celestica. 
ສະພາບັການນ້ຮຽກ 
ຮ�ອງໃຫ�ມີຄຸ້ວາມອ່ອນໄຫວພິ ເສດ ແລະ  
ຄຸ້ວນປຶກສາຫາລືກັບັຜູ�ຈັດການ
ຂອງຂ�າພະເຈົ້າ 

• ການໃຫ�ຄຸ້ວາມຊ່ວຍເຫັືອແກ່ ຫັືເຮັດ
ວຽກໃຫ�ຄຸູ້່ແຂ່ງຂອງ Celestica ໃນ
ຖານະເປັນພະນັກງານ ຫັືທີ່ປຶກສາ

• ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຂັດແຍ�ງກັບັຜົນ 
ປະໂຫຍດທາງທ້ລະກິດຂອງ Celestica ເຊ່ນ
ວ່າການເຮັດການຕິະຫັາດທາງການຄຸ້�າໃຫ� 
ຜະລິດຕິະພັນ ຫັືການບັໍລິການທີ່ແຂງຂັນກັນ

• ການດຳເນີນການໃນນາມ ຫັືຕິາງໜ�າໃຫ�
ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າຂອງ Celestica ໂດຍ
ບັ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກ Celestica

• ການຮັບັຕິຳແໜ່ງໃນສະພາຜູ�ອຳນວຍການ 
ຂອງຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ ຫັືຄຸູ້່ແຂ່ງໂດຍບັ່ມີ 
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ Celestica

• ການເຮັດ ຫັືການຮ�ອງຂໍເອົາວຽກງານ 
ພາຍນອກຢູູ່່ສະຖານທີ່ຂອງ Celestica ຫັືໃນ
ຂະນະທີ່ໃຊ�ເວລາເຮັດວຽກຂອງ Celestica

• ການໃຊ�ອ້ປະກອນຂອງ Celestica ເຊ່ນ
ວ່າ ໂທລະສັບັ, ວັດສະດ້, ຊັບັພະຍາກອນ
 ຫັືຂ້ມູນລັບັ ເພື່ອເຮັດວຽກພາຍນອກ

https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
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ແນວໃດກ່ຕິາມ, ມີບັາງຄຸ້້ງເມື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ້ມຊົນຂອງຂ�າພະເຈົ້າສາມາດກ່ໃຫ�ເກີດບັັນຫາແກ່ 
Celestica, ແລະ ຂ�າພະເຈົ້າຕິ�ອງລະມັດລະວັງ ແລະ ດໍາເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີສ້ດຂອງບັໍລ ິ
ສັດຂອງພວກເຮົາ. ຕິົວຢູ່່າງ: 

•  ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າເຮດັໜ�າທີ່ໃນຄຸ້ະນະກໍາມະການຂອງອງົການຫວງັຜນົກໍາໄລ ຫັບືັ່ຫວງັຜນົກໍາໄລໃດໜ່ງ,  
ການຂດັແຍ�ງຜນົປະໂຫຍດອາດເກດີຂ້ນ ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າປະເຊນີກບັັການຕິດັສນິໃຈທີ່ກ່ຽວຂ�ອງກບັັ  
Celestica. ຖ�າຄຸ້ະນະກໍາມະການທີ່ຂ�າພະເຈົ້າຮບັັໃຊ� ມກີານເຮດັວຽກກບັັ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າ 
ຄຸ້ວນປກຶສາຫາລກືບັັຜ�ູຈດັການຂອງຂ�າພະເຈົ້າກ່ອນເພື່ອຕິດັສນິວ່າການເຮດັໜ�າທີ່ໃນຄຸ້ະນະກໍາມະການ
ດ່ງກ່າວແມ່ນການຂດັແຍ�ງຜນົປະໂຫຍດຫັບືັ່ 

•  ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວກັບັບັັນຫາສາທາລະນະ, ຂ�າພະເຈົ້າກໍາລັງເວົ້າ ແລະ ດໍາເນີນການໃນນາມ
ສວ່ນຕິວົ ແລະ ຕິ�ອງບັ່ໃຫ�ການປະກດົວາ່ຂ�າພະເຈົ້າກໍາລັງເວົ້າໃນນາມຕິາງໜ�າ 
ໃຫ� Celestica 

•  ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງການເມືອງ, ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຂ�າພະເຈົ້າອາດ 
ຈະໃຊ�ເວລາພັກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໂດຍບັ່ມີຄຸ້່າຈ�າງສໍາລັບັກິດຈະກໍາດ່ງກ່າວ, ຜູ�ຈັດການຂອງຂ�າພະເຈົ້າ 
ຕິ�ອງອະນ້ມັດ. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica ຈະບັ່ຈ່າຍໃຫ�ຂ�າພະເຈົ້າສໍາລັບັເວລາທີ່ໃຊ�ສໍາລັບັ 
ການປະຈໍາການ, ການເຮັດໜ�າທີ່ເປັນເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ໄດ�ຮັບັເລືອກຕິ້ງ ຫັືການໂຄຸ້ສະນາຫາສຽງສໍາລັບັຜູ�
ສະ 
ໝັກທາງການເມືອງ 

ຂ້າພຶະເຈ້າປົກປ້ອງສັິ່ງແວດລິ້ອມ 
ພວກເຮົາທ້ກຄຸ້ົນມີໜ�າທີ່ຕິ�ອງປະຕິິບັັດໃນການປົກປ�ອງສິ່ງແວດລ�ອມ. ຂ�າພະເຈົ້າປະຕິິບັັດຕິາມທ້ກມາດ 
ຕິະຖານດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ ເຊ່ນດຽວກັນກັບັນະໂຍບັາຍດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມຂອງ Celestica. ຖ�າຂ�າພະ 
ເຈົ້າພົບັເຫັນການລະເມີດກົດໝາຍສິ່ງແວດລ�ອມ ຫັືການດໍາເນີນການໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ�ຂ�າພະເຈົ້າກັງວົນໃຈ,  
ຂ�າພະເຈົ້າຈະລາຍງານໃນທັນທີ.

ຂາ້ພຶະເຈ້າປກົປ້ອງຊ່ື່ສັຽງຂອງ Celestica ໃນິນິາມເປນັິພຶນົິລິະເມ�ອງທຸ່
ດີ
ຂ�າພະເຈົ້າມ້່ງໝ້ນປະພຶດຕິົນຢູ່່າງມີຈັນຍາບັັນ ທັງຢູູ່່ນອກ ແລະ ໃນຫ�ອງການ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ  
ຮ່ວມມືກັບັຫ້�ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບັປະກັນວ່າທ້ລະກິດຖືກດໍາເນີນຢູ່່າງຍ້ຕິິທໍາ ແລະ ມີຈັນຍາບັັນ.  
ໃນນາມເປັນສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດດໍາເນິນທ້ລະກິດຢູູ່່າງມີຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັ, (RBA) ພວກເຮົາສະໜັບັ 
ສະໜູນ ແລະ ສ່ງເສີມຫັັກປະຕິິບັັດຮ່ວມກັນສໍາລັບັອ້ດສາຫະກໍາອີເລັກໂຕິັນິກ. ໂດຍຮ່ວມກັບັ (RBA) ແລະ
 ບັັນດາສະມາຊິກ, ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປັບັປ້ງສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ສະພາບັການເຮັດວຽກໃນອ້ດ
ສາຫະກໍາຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາວັດແທກການປະຕິິບັັດຕິາມຫັັກ ປະຕິບິັດັຂອງ (RBA) ຜ່ານການປະສມົ
ປະສານລະຫວ່າງການປະ ເມີນຜົນກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

ການິລິະເມີດກົດລິະບັຽບັສັິ່ງແວດລິ້ອມຄ�…
Sarah ຮັບັຜິດຊອບັການຈັດການ ແລະ
 ການກໍາຈັດຖ້ມສິ່ງ ເສດເຫັືອທີ່ເປັນ
ອັນຕິະລາຍຢູ່່າງເໝາະ 
ສົມຢູູ່ ່Celestica. ລາວຮູ�ວາ່ນ້ແມນ່ບັນັຫາ
ທີ່ 
ມີຄຸ້່າໃຊ�ຈ່າຍແພງຫັາຍ – ມັນຈະງ່າຍກວ່າ
 ແລະ ປະຢູ່ັດກວ່າບັໍຖ�າຫາກເຖສິ່ງເສດ
ເຫັືອ 
ລົງຮ່ອງລະບັາຍນ້າ? ມີມ້ໜ່ງ, Sarah ໄດ�
ເຮັດແບັບັນ້ນ.  
ໂດຍການບັ່ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫັືອທີ່ເປັນອັນ 
ຕິະລາຍຢູ່່າງຖືກຕິ�ອງ, Sarah ໄດ�ລະເມີດ 
ກົດລະບັຽບັວ່າດ�ວຍສິ່ງແວດລ�ອມ  
ແລະ ເຮັດໃຫ�ລະບັົບັສະໜອງ 
ນ້າມີຄຸ້ວາມສ່ຽງທີ່ຮ�າຍແຮງ.
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ຢູູ່່ Celestica, ພວກເຮົາທ້ກຄຸ້ົນມີຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັປົກປ�ອງຊັບັສິນ ແລະ ຂ້ມູນທີ່ມອບັໝາຍໃຫ� 
ພວກເຮົາບັ່ໃຫ�ສູນເສຍ, ເສຍຫາຍ, ນໍາໃຊ�ໃນທາງທີ່ຜິດ ຫັືຖືກລັກ. ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ເຄຸ້ີຍໃຊ�ຊັບັສິນ ຫັືຂ້ມູນຂອງ 
Celestica ເພື່ອຈ້ດປະສົງທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ຫັືນະໂຍບັາຍຂອງບັໍລິສັດ.

ຂ້າພຶະເຈ້າເຄົາລິົບັ ແລິະ ປົກປ້ອງຊື່ັບັສັິນິຂອງພຶວກເຮົາ
ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຊັບັສິນຂອງ Celestica ເຊ່ນວ່າ: ເງິນທຶນ, ຜະລິດຕິະພັນ, ອ້ປະກອນ, ລະບັົບັ,  
ສິ່ງອໍານວຍຄຸ້ວາມສະດວກ ແລະ ເຄຸ້ື່ອງຮັບັໃຊ�ຕິ່າງໆ ຄຸ້ວນຖືກໃຊ�ພຽງແຕິ່ສໍາລັບັວຽກງານ ແລະ ຈ້ດ 
ປະສົງອື່ນທີ່ໄດ�ຮັບັອະນ້ມັດໂດຍຄຸ້ະນະຜູ�ບັໍລິຫານເທ່ານ້ນ. ຂ�າພະເຈົ້າຮັບັຜິດຊອບັລາຍງານການລັກ,  
ການສູນເສຍ ຫັືການໃຊ�ຊັບັສິນບັໍລິສັດໃນທາງທີ່ບັ່ຖືກຕິ�ອງ ໃຫ�ຜູ�ຈັດການຂອງຂ�າພະເຈົ້າ ຫັືຝ່າຍຮັກສາ 
ຄຸ້ວາມປອດໄພປະຈໍາສະຖານທີ່ຮັບັຊາບັໃນທັນທີ. ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ພົວພັນໃນກິດຈະກໍາສ່ວນຕິົວໃນລະ 
ຫວ່າງຊ່ວໂມງເຮັດວຽກ ເຊ່ນວ່ າ: ການໃຊ�ໂທລະສັບັ, ອີເມວສ່ວນຕິົວຫັາຍເກີນໄປ ຫັືການໃຊ�ເຄຸ້ື່ອງມືເຄຸ້ືອ 
ຂ່າຍສັງຄຸ້ົມອອນລາຍທີ່ສ່ງຜົນໃຫ�ຂ�າພະເຈົ້າປະຕິິບັັດຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັໜ�າ 
ວຽກຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃຫ�ສາໍເລດັ. ຂ�າພະເຈົ້າບ່ັເຄຸ້ຍີໃຊ�ຄຸ້ອມພວິເຕິ,ີ ລະບັບົັອເີມວ ຫັອືປ້ະກອນຂອງບັລໍສິດັສາໍລບັັ
ຈດ້ 
ປະສົງທ້ລະກິດທາງນອກ ຫັືສໍາລັບັກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫັືຜິດຈັນຍາບັັນ ເຊ່ນວ່ າ: ການເບັິ່ງ, ສ�າງ,  
ເກັບັມ�ຽນ ຫັືສ່ງເນ້ອຫາທີ່ຜູ�ອື່ນອາດຈະເຫັນວ່າບັ່ເໝາະສົມ, ຫຍາບັຄຸ້າຍ ຫັືໜ�າລັງກຽດ. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າ 
ໃຈວາ່ທກ້ຊບັັສນິຂອງບັກ້ຄຸ້ນົທສີາມ, ລວມທງັ ແຕິບ່່ັຈາໍກັດັພຽງແຕິ ່ຊອບັແວຣ ອາດຈະໄດ�ຮບັັໃບັອະນຍ້າດ ຫັຊ້ື
ຜາ່ນອົງການຄຸ້້�ມຄຸ້ອງຕິ່ອງໂສ�ອ້ປະທານເທ່ານ້ນ. ພະນັກງານຕິ�ອງຄຸ້້�ນເຄຸ້ີຍກັບັ ນະໂຍບັາຍວ່າດ�ວຍ 
ການໃຊ�ທີ່ຍອມຮັບັໄດ� (AUP) ຂອງ Celestica ທີ່ກ່ຽວຂ�ອງກັບັການໃຊ�ຊັບັພະຍາກອນຂ້ມູນຂ່າວສານ 
ຂອງ Celestica. ພະນັກງານຄຸ້ວນຕິິດຕິ່ຫາຜູ�ຈັດການຝ່າຍຮັກສາຄຸ້ວາມປອດໄພຂ້ມູນທ່ວໂລກ ຖ�າມີຄຸ້ໍາ 
ຖາມຕິ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ�ອງກັບັນະໂຍບັາຍນ້. 

ຕິົວຢູ່່າງຂອງຊັບັສິນ: 

•  ເງິນຂອງບັໍລິສັດ

•  ຜະລິດຕິະພັນຂອງບັໍລິສັດ

•  ເຄຸ້ື່ອງໃຊ�ໃນຫ�ອງການ

•  ເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ

•  ລະບັົບັຮາດແວ ແລະ ຊອບັແວຄຸ້ອມພິວເຕິີ

•  ໂທລະສັບັ

•  ອ້ປະກອນສື່ສານໄຮ�ສາຍ

•  ເຄຸ້ື່ອງອັດເອກະສານ ແລະ ເຄຸ້ື່ອງແຟັກ

•  ພາຫານະຂອງບັໍລິສັດ

•  ເຄຸ້ື່ອງໝາຍການຄຸ້�າຂອງບັໍລິສັດ

ການິປກົປ້ອງຊື່ບັັສັນິິຂອງພຶວກເຮາົ

ຕິວົຢູ່່າງຂອງຂ້ມນູກ່ຽວກບັັຊບັັສນິ
 ແລະ ເປນັຄຸ້ວາມລບັັ

• ແຜນທ້ລະກິດ, ການເງິນ, ການ
ຕິະຫັາດ ແລະ ການບັໍລິການ

• ຂ້ມູນພະນັກງານ ເຊ່ນວ່າ: ຂ້ມູນເງິນ
ເດືອນ ຫັືບັັນທຶກທາງການແພດ

• ລາຍຊື່ລູກຄຸ້�າ
• ຂ້ມູນລູກຄຸ້�າທີ່ມີຢູູ່່ ຫັືທີ່ເປັນໄປໄດ�
• ລິຂະສິດ, ສິດທິບັັດ, ຄຸ້ວາມລັບັທາງການ

ຄຸ້�າ, ຂະບັວນການຜະລິດ ຫັືຊອບັແວຣ

ວິທີທີ່ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍ 
ປົກປ�ອງຂ້ມູນກ່ຽວກັບັຊັບັສິນ 
ແລະ ເປັນຄຸ້ວາມລັບັ
• ຢູ່່າເປີດເຜີຍຂ້ມູນລັບັກັບັຜູ�ໃດທີ່ຢູູ່່ນອກ

 Celestica ໂດຍບັ່ໄດ�ຮັບັການອະນ້ຍາດ
• ເປີດເຜີຍຂ້ມູນລັບັຕິ່ກັບັພະນັກງານອື່ນເພື່ອຈ້ດ 

ປະສົງທາງທ້ ລະກິດທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ
 ຕິາມ ຄຸ້ວາມຈໍາເປັນຕິ�ອງຮູ�ເທ່ານ້ນ

• ຮັກສາທ້ກຂ້ມູ ນໃຫ�ເປັນຄຸ້ວາມລັບັ ຖ�າ
ເປີດເຜີຍອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕິ່ ກັບັຄຸູ້່ແຂ່ງ
 ຫັືເປັນຜົນເສຍຫາຍຕິ່ກັບັ Celestica 

• ເກັບັມ�ຽນເອກະສານທີ່ອ່ອນໄຫວໄວ�ໃນ 
ແຟ�ມ ຫັືລ້ນຊັກທີ່ມີການລັອກໄວ�ຄຸ້ັກແນ່

• ຂ້ມູນທີ່ເປັນຄຸ້ວາມລັບັທີ່ສ່ງທາງອີເລັກໂທຣນິກ
ອາດຈະຈໍາເປັນຕິ�ອງເຂົ້າລະຫັດກ່ອນທີ່ຈະ
ສ່ງ. ຖ�າຫາກຕິ�ອງໃຊ�ຂ້ຄຸ້ວາມລະຫັດຜ່ານ
ເພື່ອເຂົ້າລະຫັດ, ແມ່ນໃຫ�ສ່ງຂ້ຄຸ້ວາມລະຫັດ
ຜ່ານດ່ງກ່າວ ຫາຜູ�ຮັບັໃນອີເມວຕິ່າງຫາກ.

https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies


ໜ້າ 13  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ

ຂ້າພຶະເຈ້າເຄົາລິົບັຄວາມເປັນິສັ່ວນິຕິົວ ແລິະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນິທຸ່ເປັນິ
ຄວາມລິັບັ ແລິະ ກ່ຽວກັບັຊື່ັບັສັິນິ
ຢູູ່່ Celestica, ພວກເຮົາເຄຸ້ົາລົບັຄຸ້ວາມເປັນສ່ວນຕິົວຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫ້�ນສ່ວນທ້ລະກິດ, ລູກຄຸ້�າ  
ແລະ ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ. ໃນຊີວິດເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຂອງຂ�າພະເຈົ້າ, ຂ�າພະເຈົ້າອາດຈະພົບັເຫັນຂ້ມູນ 
ບັ້ກຄຸ້ົນ ແລະ ທ້ລະກິດກ່ຽວກັບັເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ�າພະເຈົ້າ, ລູກຄຸ້�າ, ຜູ�ສະໜອງສິນຄຸ້�າ ຫັື Celestica.  
ຂ້ມູນນ້ແມ່ນເປັນຄຸ້ວາມລັບັ ແລະ ກ່ຽວກັບັຊັບັສິນ, ແລະ ມັນແມ່ນຄຸ້ວາມຮັບັຜິດຊອບັຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃນ
ການປົກປ�ອງມັນ ໂດຍການໝາຍມັນຢູ່່າງເໝາະສົມ, ຮັກສາມັນໄວ�ໃຫ�ປອດໄພ ແລະ ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງ
ໃຫ� 
ແຕິ່ຜູ�ທີ່ຕິ�ອງການມັນເພື່ອເຮັດໜ�າວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າເທ່ານ້ນ. ຂ�າພະເຈົ້າເກັບັເອົາ, ໃຊ� ແລະ ປະມວນຜົນ 
ຂ້ມູນນ້ເພື່ອຈ້ດປະສົງທາງທ້ລະກິດເທ່ານ້ນ. ຂ�າພະເຈົ້າດໍາເນີນການເກັບັກໍາຂ້ມູນບັ້ກຄຸ້ົນຢູ່່າງມີຄຸ້ວາມຮັບັ 
ຜິດຊອບັ ໂດຍສອດຄຸ້່ອງກັບັກົດໝາຍວ່າດ�ວຍຄຸ້ວາມເປັນສ່ວນຕິົວ ແລະ ວິທີປະຕິິບັັດທີ່ດີສ້ດຂອງອ້ດ 
ສາຫະກໍາ, ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປ�ອງກັນການເປີດເຜີຍທີ່ບັ່ໄດ�ຮັບັອະນ້ຍາດ. ພັນທະໃນການປົກປ�ອງຄຸ້ວາມລັບັ 
ຂອງຂ້ມູນກ່ຽວກັບັຊັບັສິນຂອງ Celestica ເຖິງແມ່ນຫວ່າ ຫັັງຈາກທີ່ການຈ�າງງານຂອງຂ�າພະເຈົ້າ 
ສ້ນສ້ດແລ�ວ. 

ຂ້າພຶະເຈ້າຮູ້ວ່າ Celestica ເຄົາລິົບັຄວາມເປັນິສັ່ວນິຕິົວຂອງຂ້າພຶະເຈ້າ
ໃນການດໍາເນີນທ້ລະກິດປົກກະຕິິ, Celestica ເກັບັເອົາ ແລະ ຮັກສາຂ້ມູນບັ້ກຄຸ້ົນກ່ຽວກັບັພະນັກງານທີ່ 
ກ່ຽວຂ�ອງກັບັວຽກ ຫັືວຽກທີ່ເປັນໄປໄດ�ຂອງພວກເຮົາກັບັ Celestica. ຂ�າພະເຈົ້າສະບັາຍໃຈທີ່ຮູ�ວ່າ  
ການເຂົ້າເຖິງຂ້ມູນຂອງຂ�າພະເຈົ້າຖືກຈໍາກັດສະເພາະພາຍໃນໃຫ�ແຕິ່ບັ້ກຄຸ້ົນທີ່ມີຄຸ້ວາມຈໍາເປັນຕິ�ອງຮູ� 
ທາງທ້ລະກິດເທ່ານ້ນ. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າຂ້ມູນບັ້ກຄຸ້ົນຂອງຂ�າພະເຈົ້າອາດຈະຖືກໂອນຢູູ່່ພາຍໃນປະເທດ  
ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອຈ້ດປະສົງທາງທ້ລະກິດທີ່ຖືກກົດໝາຍ. ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າຂ້ມູນບັ້ກຄຸ້ົນຂອງຂ�າ 
ພະເຈົ້າອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍກັບັບັ້ກຄຸ້ົນທີສາມພຽງແຕິ່ເມື່ອມີການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງຂ�າພະເຈົ້າເທ່າ 
ນ້ນ, ຍົກເວ້ນໃນກໍລະນີບັ່ອນທີ່ມີການເປີດເຜີຍນ້ນແມ່ນເພື່ອການບັໍລິຫານແຜນຜົນປະໂຫຍດ ຫັືຂ້ກໍານົດ 
ເພື່ອປະຕິິບັັດຕິາມການສືບັສວນທີ່ຖືກຕິ�ອງຕິາມກົດໝາຍ ຫັືຂ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍເທ່ານ້ນ.

ການິເປີດເຜິີຍມູນິລິັບັ ແລິະ 
ກ່ຽວກັບັຊື່ັບັສັິນິ 
ຢ່່າງບັ່ເໝາະສັົມຄ�…
ຜູ�ທີ່ຈະມາເປັນລູ ກ 
ຄຸ້�າທີ່ເປັນໄປໄດ�ໄດ�ຮ�ອງຂໍໃຫ� Celestica ສ່ງ
ໃບັສະເໜລີາຄຸ້າຕ່ິກບັັຜະ 
ລິດຕິະພັນບັໍລິໂພກໃໝ່ ຂອງບັໍລິສັດ. 
ລະຫວ່າງການຢູ່�ຽມຊົມສະຖານທີ່ຜະລິດ
, ລູກຄຸ້�າບັອກ Mary ກ່ຽວກັບັຜະລິດຕິະພັນ
ທີ່ຈະເປີດຕິົວໃນໄວໆນ້ ເຊິ່ງ Mary ຄຸ້ິດວ່າ
ແມ່ນຜະລິດຕິະພັນທີ່ປະຕິິວັດໃໝ່ຢູ່່າງ
ແທ�ຈິງ. ດ�ວຍຄຸ້ວາມຕິື່ນເຕິ້ນ, ລາວໄດ�ບັອກ
ເພື່ອນຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນນັກຂ່າວດ�ານເຕິັກ
ໂນໂລຊີ  ກ່ຽວກັບັຜະລິດຕິະພັນນ້ນ. ໃນ
ການເປີດເຜີຍຂ້ມູນນ້ນ, Mary ໄດ� 
ລະເມີດພັນທະການຮັກສາຄຸ້ວາມ 
ລັບັຂອງລາວ ແລະ ອາດຈະກະທົບັ 
ກັບັການເປີດຕິົວຜະລິດຕິະພັນນ້ນ.

ການິບັ່ສັາມາດປົກປ້ອງ
ຂໍ້ມູນິຂອງລິູກຄ້າມີ…
Dean ລັບັຂອງອົງການກ່ຽວກັບັ ລູກຄຸ້�າ
ຂອງ Celestica ແລະ ໂດຍປົກກະຕິິແລ�ວ
 ຈະ 
ລະມັດລະວັງທີ່ສ້ດເພື່ອຮັບັປະກັນ 
ວ່າ ແຟ�ມເອກະສານ ຂອງລາວແມ່ 
ເອົາໄວ�ໃນລ້ນຊັກທີ່ມີການລັອກ 
ໄວ�ຄຸ້ັກແນ່ກ່ອນທີ່ລາວຈະອອກຈາກ 
ຫ�ອງການ. ຕິອນແລງວັນໜ່ງ,   
Dean ຟ�າວໄປເບັິ່ງການສະແດງ 
ຟ�ອນຂອງລູກສາວ ຂອງລາວ ແລະ ໄດ�ປະ
ແຟ�ມເອກະສານທີ່ປະກອບັມ ີ
ລາຍຊື່ຂອງລູກຄຸ້�າໄວ�ເທິງໂຕິະຂອງລາວ ໂດຍ
ບັ່ຕິ້ງໃຈ. Dean ລະເລີຍໜ�າທີ່ຂອງ 
ລາວໃນການປົກປ�ອງຂ້ມູນທີ່ບັ່ເປີດເຜີຍ 
ຕິ່ສາທາລະນະຂອງລູກຄຸ້�າຂອງລາວ.
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ໃນນາມເປັນອົງການຈັດຕິ້ງລະດັບັໂລກ, ບັໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຂ້ນກັບັຫັາຍໆກົດໝາຍ, ກົດລະບັຽບັ ແລະ
 ຂ້ບັັງຄຸ້ັບັ ແລະ ພວກເຮົາມ້່ງໝ້ນປະຕິິບັັດຕິາມກົດລະບັຽບັຕິ່າງໆ ຢູູ່່ທ້ກບັ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຮັດທ້ລະກິດ
. ໃນນາມເປັນພະນັກງານ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ຖືກຄຸ້າດຫວັງໃຫ�ເປັນຜູ�ຊ່ຽວຊານດ�ານກົດໝາຍ, ແຕິ່
ຂ�າພະເຈົ້າຄຸ້ວນເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບິັດັຕິາມກດົໝາຍ, ກດົລະບັຽບັ ແລະ ຂ້ບັງັຄຸ້ບັັທີ່ນາໍໃຊ�ກບັັຕິາໍແໜງ່ຂອງ
ຂ�າພະເຈົ້າ ແລະ ຮູ�ວ່າເວລາໃດຄຸ້ວນຂໍຄຸ້ໍາແນະນໍາ.

ຂ້າພຶະເຈ້າເຂ້າໃຈຄວາມຮັບັຜິິດຊື່ອບັຂອງຂ້າພຶະເຈ້າໃນິນິາມເປັນິ 
ພຶະນິັກງານິບັຳລິິສັັດມະຫົາຊື່ົນິ
ບັັນດາບັໍລິສັດມະຫາຊົນ ເຊ່ນ Celestica ແມ່ນມີພັນທະທາງກົດໝາຍ ແລະ ຕິາມລະບັຽບັການສະເພາະ.  
ໃນຖານະເປັນພະນັກງານຂອງ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າມີການເຂົ້າເຖິງຂ້ມູນລັບັທີ່ສາມາດມີຜົນ 
ກະທົບັຕິ່ກັບັລາຄຸ້າຫ້�ນຂອງ Celestica ແລະ ຍັງບັ່ທັນເປີດເຜີຍຕິ່ກັບັສາທາລະນະເທື່ອ ເຊ່ນວ່າ:  
ການດັດແກ�ການຄຸ້າດຄຸ້ະເນລາຍໄດ�, ຜົນຮັບັທາງການເງິນ, ການປັບັໂຄຸ້ງສ�າງໃໝ່, ການລວມບັໍລິສັດ  
ແລະ ການຊ້ກິດຈະການ, ການປ່ຽນແປງຜູ�ບັໍລິຫານ ຫັືຜະລິດຕິະພັນໃໝ່. ນ້ອາດຈະລວມເອົາຂ້ມູນທີ່ 
ກ່ຽວຂ�ອງກັບັຫ້�ນຂອງບັໍລິສັດມະຫາຊົນອື່ນ. ຂ້ມູນນ້ສາມາດຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເອ້ນວ່າ “ຂ້ມູນສໍາຄຸ້ັນ”.  
ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ຄຸ້ວນເປີດເຜີຍ ຫັືໃຊ� “ຂ້ມູນສໍາຄຸ້ັນ” ກ່ຽວກັບັ Celestica ເພື່ອຜົນປະ 
ໂຫຍດທາງການເງິນຂອງຂ�າພະເຈົ້າເອງ ຫັືຂອງຄຸ້ົນອື່ນ ລວມທັງໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄຸ້ອບັຄຸ້ົວ. 

ນອກນ້ນ ຂ�າພະເຈົ້າຍັງເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນຜິດກົດໝາຍໃນການຊ້, ຂາຍ ຫັືແນະນໍາໃຫ�ຜູ�ອື່ນຊ້ ຫັືຂາຍຫັັກຊັບັ 
ຂອງບັໍລິສັດໃດໆກ່ຕິາມ ລວມທັງ Celestica, ໃນເວລາທີ່ຂ�າພະເຈົ້າຮູ� “ຂ້ມູນສໍາຄຸ້ັນ” ທີ່ຍັງບັ່ເປີດເຜີຍ 
ກ່ຽວກັບັບັໍລິສັດນ້ນ. ນອກຈາກການຖືກຫ�າມບັ່ໃຫ�ຊ້ຂາຍຫ້�ນຂອງ Celestica ແລ�ວ, ບັາງຄຸ້້ງ ຂ�າພະ 
ເຈົ້າອາດຈະຖືກຫ�າມບັ່ໃຫ�ຊ້ໍ - ຂາຍຫ້�ນຂອງບັໍລິສັດໃດໜ່ງທີ່ Celestica ເຮັດທ້ລະກິດນໍາ. ຕິົວຢູ່່າງ:  
ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າ Celestica ຢູູ່່ໃນຂະບັວນການຊ້ກິດຈະການຂອງບັໍລິສັດໃດໜ່ງ, ຂ�າພະເຈົ້າບັ່ 
ສາມາດ ຊ້ໍ - ຂາຍ ຊ້ຂາຍຫັັກຊັບັຂອງບັໍລິສັດນ້ນໄດ�ຈົນກວ່າມີການເປີດເຜີຍຂ້ມູນຕິ່ສາທາລະນະ. 

ເມື່ອມີຂ້ສົງໄສ, ຂ�າພະເຈົ້ າຈະສຶກສາ ນະໂຍບັາຍວ່າດ�ວຍການເປີດເຜີຍຂອງບັໍລິສດັ ແລະ  
ນະໂຍບັາຍການຊ້ - ຂາຍຂອງຄຸ້ົນວົງໃນ ຫັື ອີເມລ໌ complaince@celestica.com 

ນອກຈາກຂ້ຈໍາກັດດ�ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບັການຊ້-ຂາຍຂອງຄຸ້ົນວົງໃນແລ�ວ, ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ  
Celestica ອາດຈະນໍາໃຊ�ນະໂຍບັາຍຕິ່າງໆຕິາມການຕິັດສິນໃຈຂອງຕິົນ ເພື່ອຈໍາກັດຄຸ້ວາມສາມາດຂອງ 
ຂ�າພະເຈົ້າໃນການຊ້ -ຂາຍຫັັກຊັບັຂອງ Celestica ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ�. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ  
ມັນແມ່ນໜ�າທີ່ຮັບັຜິດຊອບັຂອງຂ�າພະເຈົ້າໃນການປະຕິິບັັດຕິາມນະໂຍບັາຍເຫັ່ານ້.

ການິປະຕິບິັດັກດົໝາຍ, ຄວາມຮບັັຜິດິຊື່ອບັ
 ແລິະ ການິລິະເມດີສັວ່ນິບັກຸຄົນິ

ການິເປີດເຜິີຍຂໍ້ມູນິ
ທຸ່ບັ່ເໝາະສັົມຄ�…
Scott ຕິື່ນເຕິ້ນທີ່ໄດ�ຍິນວ່າ 
ຜົນປະກອບັການປະຈໍາ 
 ໄຕິມາດຂອງ Celestica ແມ່ນດີຂ້ນ 
ຫັາຍໃນສາມໄຕິມາດສ້ດທ�າຍ. ດ�ວຍ
ຄຸ້ວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຕິື່ນເຕິ້ນ,  ລາວ
ໄດ�ໂທຫາພ່ແມ່ຂອງລາວ ແລະ  
ແນະນໍາໃຫ�ພວກເຂົາຊ້ຫ້�ນໃນບັໍລິສັດ 
ຫາັຍຂ້ນ. ການປະກາດຜນົປະກອບັການ 
ປະຈໍາໄຕິມາດຕິ່ສາທາລະນະແມ່ນຈະ
ມີ 
ຂ້ນໃນອີກໜ່ງ ອາທິດ. Scott ໄດ�ເປີດ 
ເຜີຍຂ້ມູນສໍາຄຸ້ັນຢູ່່າງບັ່ເໝາະສົມ.

https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
mailto:compliance%40celestica.com?subject=
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ການິລິະເມີດການິຄວບັຄຸມທຸາງການິຄ້າຄ�…
John ກຳລັງປະກອບັເອກະສານກ່ຽວກັບັ 
ຫັາຍໆກ່ອງສິນຄຸ້�າທີ່ມີກຳນົດເວລາຈັດ
ສ່ງໄປຕິ່າງປະເທດ ແລະ ຟ�າວ ຟ່ງເຮັດ
ສຳເລັດການຈັດສ່ງນ້. ລາວບັ່ໄດ�ຢູ່ືນຢູ່ັນວ່າ
 ປະເທດຕິົ້ນກຳເນີດ (COO) ແມ່ນຖືກຕິ�ອງ
ແລ�ວບັໍກ່ອນການຈັດສ່ງ, ແລະ ຜົນຕິາມ
ມາແມ່ນຂ້ມູນບັ່ຖືກຕິ�ອງ. ເອກະສານ
ທີ່ບັ່ຖືກຕິ�ອງຂອງ John ໄດ�ລະເມີດກົດ
ລະບັຽບັການນໍາເຂົ້າ/ການສ່ງອອກ.

ຂ້າພຶະເຈ້າພຶູມໃຈທຸ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນິສັະພຶາບັແວດລິ້ອມທຸ່ປອດໄພຶ ແລິະ
 ມີຈັນິຍາບັັນິ
Celestica ມ້່ງໝ້ນສະໜອງສະພາບັແວດລ�ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຈັນຍາບັັນສໍາລັບັພວກ 
ເຮົາທ້ກຄຸ້ົນ. ຂ�າພະເຈົ້າສະບັາຍໃຈໃນການຮູ�ວ່າບັໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ:

•  ຈ່າຍເງິນໃຫ�ພະນັກງານທ້ກຄຸ້ົນຢູ່່າງໜ�ອຍຕິາມອັດຕິາຄຸ້່າຈ�າງຕິ່າສ້ດທີ່ກົດໝາຍທ�ອງຖິ່ນກໍານົດໄວ�

•  ສະໜອງທ້ກຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີສິດໄດ�ຮັບັຕິາມກົດໝາຍໃຫ�ແກ່ພະນັກງານທ້ກຄຸ້ົນ

•  ຮັບັປະກັນວ່າບັ່ມີການບັັງຄຸ້ັບັ, ຜູກມັດ ຫັື ຈອງຈໍາໃຊ�ແຮງງານ

•  ປະຕິິບັັດຕິາມຂ້ກໍານົດເກນອາຍ້ຕິ່າສ້ດສໍາລັບັການຈ�າງງານ

ຂ້າພຶະເຈ້າປະຕິິບັັດຕິາມການິຄວບັຄຸມດ້ານິການິຄ້າລິະຫົວ່າງປະເທຸດ
ເມື່ອຂ�າພະເຈົ້າປະຕິິບັັດ ຫັືມີສ່ວນກ່ຽວຂ�ອງໃນກິດຈະກໍາການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການສ່ງອອກໃນນາມເປັນ 
ພະນັກງານຂອງ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າມີໜ�າທີ່ສ�າງຄຸ້ວາມຄຸ້້�ນເຄຸ້ີຍ ແລະ ປະຕິິບັັດຕິາມທ້ກກົດໝາຍ  
ແລະ ກົດລະບັຽບັທີ່ກ່ຽວຂ�ອງ ລວມທັງການປະຕິິບັັດຕິາມລະບັຽບັຂ້ນຕິອນການໃຫ�ອະນ້ຍາດ, ການຂົນສ່ງ,  
ການບັັນທຶກເອກະສານ, ການລາຍງານ ແລະ ການຮັກສາບັັນທຶກຢູ່່າງຖືກຕິ�ອງ. ຂ�າພະເຈົ້າມ້່ງໝ້ນປະ 
ຕິິບັັດຕິາມທ້ກການຄຸ້ວບັຄຸ້້ມດ�ານການຄຸ້�າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດຢູູ່່ຕິະຫັອດເວລາ.  
ເມື່ອຂ�າພະເຈົ້າມີຂ້ສົງໄສກ່ຽວກັບັບັັນຫາການນໍາເຂົ້າ ຫັືການສ່ງອອກ, ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າ  
ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດເບັິ່ງນະໂຍບັາຍ ແລະ ຂ້ນຕິອນການນໍາເຂົ້າ/ການສ່ງອອກຂອງ Celestica  
ຫັືຂໍຄຸ້ໍາແນະນໍາຈາກທີມງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງພວກເຮົາຜູ�ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດທີ່ຊັບັຊ�ອນນ້.

ຂ້າພຶະເຈ້າເຂ້າໃຈຜິົນິຕິາມມາຂອງການິບັ່ປະຕິິບັັດຕິາມ
ພວກເຮົາທ້ກຄຸ້ົນຮັບັຜິດຊອບັຕິ່ການປະຕິິບັັດຕິາມກົດໝາຍ ເຊ່ນດຽວກັນກັບັນະໂຍບັາຍຂອງ  
Celestica ລວມທັງນະໂຍບັາຍ BCG. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າບັ່ສາມາດປະຕິິບັັດຕິາມ, 
Celestica ອາດ ຈະປະຕິິບັັດວິໄນຕິ່ກັບັຂ�າພະເຈົ້າ ເຖິງຂ້ນໄລ່ອອກວຽກໃນທັນທີ. ໃນບັາງກໍລະນີ  
ເມື່ອການປະພຶດຂອງຂ�າພະເຈົ້າລະເມີດນະໂຍບັາຍ BCG, ມັນກ່ຍັງລະເມີດກົດໝາຍນໍາອີກ. ຂ�າພະເຈົ້າ
ເຂົ້າໃຈວ່າ ການລະເມີດເຫັ່ານ້ອາດຈະເຮັດໃຫ�ຂ�າພະເຈົ້າຖືກດໍາເນີນຄຸ້ະດີ, ຈໍາຄຸ້້ກ ແລະ ປັບັໄໝ. ຂ�າພະເຈົ້າ
ເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica ຈະໃຫ�ການຮ່ວມມືຢູ່່າງເຕິັມສ່ວນກັບັໜ່ວຍງານທີ່ເໝາະສົມໃນເວລາມີການ
ລະເມີດ ກົດໝາຍ. ຍິ່ງກວ່ານ້ນ, ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica ມີສິດຮຽກຮ�ອງເອົາການແກ�ໄຂຈາກ
ບັ້ກຄຸ້ົນ ຫັືນິຕິິບັ້ກຄຸ້ົນທີ່ຮັບັຜິດຊອບັ ເມື່ອບັໍລິສັດປະສົບັກັບັຄຸ້ວາມເສຍຫາຍ.



ໜ້າ 16  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ

ຂ້າພຶະເຈ້າເຂ້າໃຈໜັ້າທຸ່ຂອງຂ້າພຶະເຈ້າໃນິການິລິາຍງານິການິລິະເມີດ
ຂ�າພະເຈົ້າມພີນັທະສະໜບັັສະໜນູມາດຕິະຖານດ�ານຈນັຍາບັນັຂອງ Celestica ແລະ ບັລໍສິດັຂອງພວກ 
ເຮາົມ້ງ່ໝ້ນສະໜອງຄຸ້າໍແນະນາໍທີ່ຂ�າພະເຈົ້າຕິ�ອງການໃຫ�ແກຂ່�າພະເຈົ້າ, ຕິອບັຄຸ້າໍຖາມຂອງຂ�າພະເຈົ້າ  
ແລະ ໃຫ�ທາງເລອືກຫາັຍຢູ່າ່ງໃນການລາຍງານ. ເມື່ອຂ�າພະເຈົ້າມສີວ່ນພວົພນັໃນ ຫັພືບົັເຫນັພດຶ 
ຕິກິາໍທີ່ເຮດັໃຫ�ຂ�າພະເຈົ້າກງັວນົໃຈ ຫັຂື�າພະເຈົ້າສງົໄສການລະເມດີກດົໝາຍ, ນະໂຍບັາຍ BCG  
ຫັນືະໂຍບັາຍອື່ນຂອງ Celestica, ຂ�າພະເຈົ້າຍກົບັນັຫາ າດ່ງກາ່ວຂ້ນ ໃນທນັທກີບັັຜູ�ຈດັການຂອງຂ�າພະເຈົ້າ, 
ອເີມລ complaince@celestica.com ຫ ຕືິດິຕ່ິ ສາຍດວ່ນເລື່ອງຈນັຍາບັນັ.  
ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວາ່ການເຮດັແນວນ້ນ ອະນຍ້າດໃຫ� Celestica ຈດັການກບັັບັນັຫາ ແລະ ແກ�ໄຂມນັ,  
ດທີີ່ສດ້ ກອ່ນທີ່ມນັຈະກາຍເປນັການລະເມດີກດົໝາຍ ຫັເືປນັຄຸ້ວາມສຽ່ງຕ່ິກບັັສຂ້ະພາບັ,  
ຄຸ້ວາມປອດໄພ ຫັຊືື່ສຽງຂອງບັລໍສິດັຂອງພວກເຮາົ. 

ນະໂຍບັາຍ BCG ມີຈ້ດປະສົງເຮັດໜ�າທີ່ເປັນຂ້ແນະນໍາສໍາລັບັການກະທໍາ ແລະ ການຕິັດສິນໃຈຂອງພວກ
ເຮົາ. ແຕິ່ການຕິັດສິນໃຈ ຫັືສະພາບັການທີ່ກ່ຽວພັນກັບັບັັນຫາກົດໝາຍ  
ຫັືຈັນຍາບັັນມັກຈະສັບັສົນ ແລະ ບັາງຄຸ້້ງກ່ບັ່ຈະແຈ�ງ. ນ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ�າພະເຈົ້າຈິ່ງມີຫັາຍໆທາງ 
ເລືອກໃນການຖາມຄຸ້ໍາຖາມ ຫັືລາຍງານຄຸ້ວາມກັງວົນໃຈ. ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດ:

1.  ໂອ້ລິົມກັບັຜິູ້ຈັດການິຂອງຂ້າພຶະເຈ້າ. ລາວ ຫັື ນາງພ�ອມສະເໝີທີ່ຈະໂອ�ລົມຄຸ້ໍາຖາມ ຫັືຄຸ້ວາມກັງວົນໃຈ
ຂອງຂ�າພະເຈົ້າ.

2.  ໃຊື່້ ນິະໂຍບັາຍ “ເປີດກວ້າງ” ຂອງພຶວກເຮົາ. ຂ�າພະເຈົ້າຄຸ້ວນຮູ�ສຶກສະບັາຍໃຈໃນການເຂົ້າຫາສະມາ 
ຊິກຄຸ້ະນະຜູ�ບັໍລິຫານໃດໜ່ງ ຫັືຜູ�ຕິາງໜ�າຝ່າຍຊັບັພະຍາກອນມະນ້ດຂອງຂ�າພະເຈົ້າ ເພື່ອແຈ�ງບັອກ 
ຄຸ້ວາມກັງວົນໃຈຂອງຂ�າພະເຈົ້າຢູ່່າງເປັນຄຸ້ວາມລັບັ.

3.  ຕິິດຕິ່ຫາສາຍດ່ວນເລື່ອງຈັນຍາບັັນ. ຖ�າທ່ານຮູ�ສຶກບັ່ສະບັາຍໃຈໃນການລາຍງານຄຸ້ວາມກັງວົນໃຈ 
ແບັບັພາຍໃນ, ການບັໍລິການນ້ໃຫ�ທາງເລືອກແກ່ຂ�າພະເຈົ້າໃນການລາຍງານແບັບັບັ່ເປີດເຜີຍຊື່. 
ຂ�າພະເຈົ້າ 
ສາມາດໂທຫາສາຍດ່ວນເລື່ອງຈັນຍາບັັນ ເພື່ອລາຍງານຄຸ້ວາມກັງວົນໃຈຂອງຂ�າພະເຈົ້າ. ການບັໍລ ິ
ການເຫັ່ານ້ມີໃຫ�ບັໍລິການເປັນພາສາທ�ອງຖິ່ນຂອງຂ�າພະເຈົ້າ ແລະ ໃຫ�ບັໍລິການ 24 ຊ່ວໂມງຕິ່ມ້,  
7 ມ້ຕິ່ອາທິດ ໂດຍບັໍລິສັດເອກະລາດ.

4.  ໃຊ�ການລາຍງານເທິງເວັບັ. ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ສຶກບັ່ສະບັາຍໃຈໃນການລາຍງານຄຸ້ວາມກັງວົນໃຈໂດຍກົງຫາ
ຜູ�ຈັດການຂອງຂ�າພະເຈົ້າ ຫັືສະມາຊິກທີມງານຊັບັພະຍາກອນມະນ້ດໃດໜ່ງ, ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດ 
ເຂົ້າຫາສາຍດ່ວນເລື່ອງຈັນຍາບັັນຜ່ານເຄຸ້ື່ອງມືອອນລາຍທາງເວັບັທີ່ປອດໄພ. ເວັບັໄຊມີທີ່ຢູູ່່ຕິ່ໄປນ້ –  
www.ethics.celestica.com. ທາງເລືອກນ້ແມ່ນມີໃຫ�ບັໍລິການເປັນພາສາທ�ອງຖິ່ນຂອງຂ�າພະເຈົ້າ,  
24 ຊ່ວໂມງຕິ່ມ້, 7 ມ້ຕິ່ອາທິດ ແລະ ໃຫ�ບັໍລິການໂດຍບັໍລິສັດເອກະລາດ.

ການິແຈງ້ບັອກ ຫົື�ການິຮອ້ງຂຳຄວາມຊື່ວ່ຍເຫົື�ອ

mailto:complaince%40celestica.com?subject=
https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
http://www.ethics.celestica.com


ໜ້າ 17  |  ການຄຸ ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ

ການິລິາຍງານິທຸ່ມີປະສັິດທຸິຜິົນິ
Celestica ດໍາເນີນການຢູ່່າງຈິງຈັງຕິ່ກັບັທ້ກການລາຍງານເລື່ອງການປະພຶດຜິດທີ່ເປັນໄປໄດ�  
ແລະ ຈະສືບັສວນແບັບັປິດລັບັ ເຮັດການຕິັດສິນວ່າມີການລະເມີດນະໂຍບັາຍ  
BCG ຫັືກົດໝາຍແທ�ບັໍ, ແລະ ດໍາເນີນການແກ�ໄຂຢູ່່າງເໝາະສົມ. ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າມີສ່ວນພົວພັນ 
ໃນການສືບັສວນການລະເມີດ BCG, ຂ�າພະເຈົ້າຖືກຄຸ້າດຫວັງໃຫ�ການຮ່ວມມືຢູ່່າງເຕິັມສ່ວນ  
ແລະ ຕິອບັທ້ກຄຸ້ໍາຖາມຢູ່່າງຄຸ້ົບັຖ�ວນ ແລະ ຕິາມຄຸ້ວາມເປັນຈິງ.

ເມື່ອຂ�າພະເຈົ້າພົບັເຫັນເຫດການ ຫັືພຶດຕິິກໍາທີ່ລະເມີດນະໂຍບັາຍ BCG, ຂ�າພະເຈົ້າລາຍງານຂ້ເທັດຈິງທີ່ 
ກ່ຽວຂ�ອງຢູ່່າງຖືກຕິ�ອງ ເຊິ່ງລວມມີ:

•  ລາຍລະອຽດຂອງການປະພຶດຜິດທີ່ຖືກກ່າວຫາ

•  ຊື່ຂອງພະນັກງານທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບັ

•  ວັນທີ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ເກີດເຫດການ

•  ທ້ກເອກະສານສະໜັບັສະໜູນ (ອີເມວ, ບັັນທຶກ, ລາຍງານ)

ການິບັ່ແກ້ແຄ້ນິ
Celestica ໃຫ�ຄຸ້ວາມສໍາຄຸ້ັນຕິ່ກັບັການຊ່ວຍເຫັືອຂອງພະນັກງານຜູ�ທີ່ແຈ�ງຄຸ້ວາມກັງວົນ ແລະ ການ
ລະເມີດນະໂຍບັາຍ BCG, ກົດໝາຍ ຫັືກົດລະບັຽບັທີ່ເປັນໄປໄດ�. ຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ Celestica ຫ�າມ
ທ້ກການຂ່ມຂູ່, ການແກ�ແຄຸ້�ນ ຫັືການຕິອບັໂຕິ�ທ້ກປະເພດຕິ່ກັບັຜູ�ທີ່ລາຍງານການລະເມີດກົດໝາຍ
, ນະໂຍບັາຍ BCG ຫັືນະໂຍບັາຍອື່ນຂອງພວກເຮົາທີ່ເກີດຂ້ນຈິງ ຫັືສົງໄສວ່າເກີດຂ້ນ ດ�ວຍຄຸ້ວາມບັໍລິສ້ດ
ໃຈ, ຫັືຜູ�ທີ່ໃຫ�ການຮ່ວມມື ຫັືຊ່ວຍເຫັືອໃນການສືບັສວນທີ່ກ່ຽວຂ�ອງກັບັການລະ ເມີດທີ່ຖືກລາຍງານ. 
ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າ Celestica ມີສິດປະຕິິບັັດວິໄນຕິ່ກັບັພະນັກງານຜູ�ທີ່ເຈດຕິະນາໃຫ�ຂ້ມູນທີ່ບັ່ເປັນຈິງ ຫັືເຮັດ
ການກ່າວຫາທີ່ບັ່ເປັນຈິງ. ຖ�າຂ�າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະພຶດທີ່ຖືກຫ�າມ, ຂ�າພະເຈົ້າຮູ�ວ່າຂ�າພະ 
ເຈົ້າໄດ�ຮບັັການຊກ້ຍູ�ໃຫ�ລາຍງານດ�ວຍຕິນົເອງ ແລະ Celestica ຈະພຈິາລະນາ ສິ່ງນ້ໃນການເຮດັການຕິດັ 
ສິນໃຈກ່ຽວກັບັການປະຕິິບັັດໂທດທາງວິໄນ.
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ຄຳາແນິະນິຳາການິໂທຸຫົາສັາຍດ່ວນິເລິ່ອງຈັນິຍາບັັນິ 
ໃນເວລາທີ່ທ່ານໂທ, ທ່ານບັ່ຈໍາເປັນຕິ�ອງບັອກຊື່ຂອງທ່ານ. ຜູ�ຊ່ຽວຊານດ�ານການສໍາພາດມືອາຊີບັ 
ຈະບັັນທຶກບັັນຫາກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ສ່ງຕິ່ຂ້ມູນຫາ Celestica ເພື່ອຕິິດຕິາມສືບັສວນ. ທ່ານ
ອາດຈະຕິິດຕິ່ຫາສາຍດ່ວນນ້ໄດ� ໂດຍການເບັິ່ງທີ່ຕິ້ງ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບັ 
ໃນຕິາຕິະລາງລ້່ມນ້.

ທ��ຕັ້ງ ໝັ້າຍເລກໂທລະສັບ

ຈ�ນ 400-1204-132

ຮ່ັອງກງ້ 800-964214

ອນິເດຍ 000-800-050-3378

ອນິໂດເນເຊ້ຍ 0800-140-1913

ອຽກລັງ 1-800-903-377

ຍ��ປຸ�ນ 0066-33-11-2505

 00531-121520

ເກາ້ ຫີຼີ� ໃຕ້ 00798-1-1-003-8571

ປະເທດລາວ່ www.ethics.celestica.com

ມາເລເຊ້ຍ 1-800-80-8641

ແມັກຊ້�ໂກ 800-681-6906

ຟີ�ລບິປນິ 1-800-1322-0416

ໂຣມາເນຍ (Romtelecom) 001-800-913-4998

ສງິກະໂປ 800-1204201

ແອັດສະປາຍ 900-876041

ໄທ 001-800-12-0665204

ສະຫຼີະລດັ ແລະ ການາດາ 1-888-312-2689

ສັຳາລິັບັລິາຍການິໝາຍເລິກຕິິດຕິ່ທຸ່ 
ອັບັເດດຫົື້າສັຸດ, ໃຫົ້ເຂ້າເບັິ່ງ 
www.ethics.celestica.com

ຖ້າທ��ຕ້ັງບ່ອນທ��ທ່ານອາໄສຢູ່�ບໍ�ມ�ໃນລາຍຊື້�ໃນ 
ຕາຕະລາງຢູ່�ເບ້ືອງຊ້້າຍ, ກະລຸນາໃຊ້້ຄຳາແນະນໍາ
ຕໍ�ໄປນ�ເ້ພືົ��ອໂທຫຼີາສາຍດ່ວ່ນຈັນຍາບນັ:

1.  ຈາກນອກປະເທດ ໃຫຼີ້ຕິດຕໍ�ຫຼີາສູນບໍລິການ
ພົາຍໃນຂອງທ່ານ.

2.  ເພົື�ອຂໍເກັບຄ�າໂທປາຍທາງ ເບື້ອງສະຫຼີະລັດ
ອາເມລິກາ ໂທ ຫຼີາ 503-726-2457. 
ສາຍໂທລະສັບ ຕ້ອງໂທຈາກສູນບໍລິການ
ພົາຍໃນ ເພົື�ອຫຼີລ�ກລ້ຽງການເກັບຄ�າໂທ
ສາກ້ນ ແລະ  
ຮັັບປະກັນສາມາດສໍາພົາດຊ້່ຽວ່ຊ້ານເປັນ 
ພົາສາລາວ່.

3.  ເມື�ອສູນບໍລິການຖາມຜູູ້້ຮັັບສາຍ ໃຫຼີ້ບອກຊ້ື�
ບໍລິສັດຂອງທ່ານ. ບໍ�ໃຫຼີ້ແຈ້ງຊ້ື�ຂອງທ່ານ.


