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เพือ่ความส�าเร็จในอนาคตรว่มกนั

เฉลยีวฉลาด
เราสรา้งมาตรฐานดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ 
นวตักรรม และผลลพัธ์

ม ัน่ใจ  
เราคน้หาวธิทีีด่ทีีส่ดุและ  
ภมูใิจกบัผลงานทีส่ง่มอบออกไป

เอาใจใส่
เราเป็นหุน้สว่นทางธรุกจิทีล่กูคา้ไวว้างใจ 
 เรามคีวามน่าเชือ่ถอื ท�าธรุกจิดว้ยความซือ่สตัย ์
 และเคารพซึง่กนัและกนั
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สาสน์จาก

ร็อบ มโิอนสิ

เรยีน พนักงานทกุทา่น

ทีซ่เิลซตกิา ชือ่เสยีงของเราคอืสนิทรัพยท์ีม่คีา่ทีส่ดุ แกน่แทข้องชือ่เสยีงเรานัน้คอื พนักงานทกุคนทีท่�างานอยู่
ทัว่โลก ผูซ้ ึง่มคีวามรับผดิชอบตอ่คา่นยิมทีส่�าคญัเรือ่งการท�างานเป็นทมี ความเฉลยีวฉลาด ความมัน่ใจ และ
การเอาใจใสด่แูล

ขา้พเจา้ตอ้งการใหพ้นักงานทกุคนมคีวามภาคภมูใิจในการท�างานใหก้บับรษัิทซึง่อทุศิตนเพือ่ใหค้วามมัน่ใจได ้
วา่พนักงานทกุคนจะท�างานรว่มกนั ท�างานรว่มกบัลกูคา้ ซพัพลายเออร ์พันธมติร ผูถ้อืหุน้และชมุชน อยา่งมจีรยิ
ธรรมและคววามรับผดิชอบ

เพือ่ใหบ้รรลสุ ิง่นี ้เราจงึปฏบิตัตินตามคา่นยิมและจรยิธรรมทางธรุกจิซึง่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษัิท (BCG) และประมวลจรรยาบรรณเรือ่งพันธมติรธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบ (RBA) โดยนโยบายเหลา่นี ้
เราไดต้ัง้มาตรฐานไวเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่เราทกุคนจะไดก้ระท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

เราทกุคนมบีทบาทส�าคญัในการสรา้งความเขม้แข็งขององคก์รนี ้น่ันคอืความรับผดิชอบรว่มกนัในการรายงาน
พฤตกิรรมหรอืการกระท�าใดๆ ทีข่ดักบัมาตรฐานทางจรยิธรรมของเรา พนักงานทกุคนจะไดรั้บการสนับสนุนให ้
พดูคยุกบัผูจั้ดการของตนหรอื กบัทางฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอือเีมลไ์ปยงั compliance@celestica.com 
หากมคี�าถามหรอืมเีหตกุงัวลเกีย่วกบัเรือ่งจรยิธรรม พนักงานยงัสามารถรายงานเหตกุงัวลไปยงัสายดว่นจรยิธรรม

โปรดจ�าไวว้า่ การปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัยจ์ะท�าใหเ้กดิความมัน่ใจสงูสดุวา่ซเิลซตกิาจะ เป็นสถานทีซ่ ึง่เรา
ทกุคนมคีวามภาคภมูใิจทีจ่ะท�างาน และดว้ยความชว่ยเหลอืของทา่น ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ซเิลซตกิาจะยงัคงชือ่
เสยีงไวใ้นฐานะพันธมติรทีเ่ชือ่ถอืไดส้�าหรับลกูคา้ของเรา และเป็นบรษัิททีม่จีรยิธรรมและความรับผดิชอบ

ขอบคณุในการอทุศิตนของทา่น

ร็อบ มโิอนสิ ประธานและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร



บทน�าสู ่BCG

ซเิลซตกิาสรา้งความสมัพันธท์ีไ่วเ้นือ้เชือ่ใจไดแ้ละแกไ้ขปัญหาดา้น 
เทคโนโลยทีีซ่บัซอ้นเพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ของเราไดรั้บคณุคา่ มศีกัยภาพ  
และไดผ้ลลพัธท์ีด่ยี ิง่ข ึน้ และเพือ่ทีจ่ะท�าตามค�ามัน่สญัญานี ้ขา้พเจา้จะ 
ปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์และจะปฏบิตัติอ่เพือ่นรว่มงาน ลกูคา้  
ซพัพลายเออร ์พันธมติร ผูถ้อืหุน้ และชมุชนอยา่งมจีรยิธรรมและ 
ความรับผดิชอบ

นโยบาย BCG นีอ้ธบิายถงึแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทซเิลซตกิา 
และอธบิายเกีย่วกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมและกฎหมายทีข่า้พเจา้ 
ในฐานะพนักงานของซเิลซตกิา มหีนา้ทีต่อ้งยดึถอืปฏบิตัติาม พันธะ
หนา้ทีน่ีเ้ป็นมากกวา่ความภมูใิจ สิง่นีเ้ป็นการแสดงออกถงึความเป็นซิ
เลซตกิาของเรา BCG ระบนุโยบายเพือ่ชว่ยใหข้า้พเจา้ด�ารงตนตาม
ความคาดหวงัเหลา่นี ้ใหต้วัอยา่งวา่นโยบายนีม้คีวามหมายอยา่งไร และ
ท�าใหข้า้พเจา้ทราบวา่เมือ่ใดควรจะตัง้ค�าถาม จะขอความชว่ยเหลอืได ้
อยา่งไร และเพราะเหตใุดการปฏบิตัติามกฎหมายและการมจีรยิธรรมจงึ
เป็นสิง่ส�าคญั

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากขา้พเจา้ฝ่าฝืน BCG ขา้พเจา้อาจถกูลงโทษ 
ทางวนัิย จนถงึและรวมถงึขัน้ไลอ่อกจากงาน
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การปฏบิตัตินอยา่งมี
จรยิธรรม
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ในฐานะพนกังานของ
ซเิลซตกิา ขา้พเจา้
เขา้ใจวา่ นโยบาย BCG 
ก�าหนดใหข้า้พเจา้:
• แสวงหาความภกัดจีากลกูคา้โดย

การท�าตามค�ามัน่สญัญาทีใ่หไ้ว ้
• ไดม้าและด�าเนนิธรุกจิอยา่ง

ถกูกฎหมายและมจีรยิธรรม
• ท�าการตดัสนิใจทางธรุกจิเพือ่ผล

ประโยชนส์งูสดุของซเิลซตกิา
• รายงานขอ้กงัวลเกีย่วกบัการ

ด�าเนนิธรุกจิโดยทนัที
• ปฏบิตัติามกฎหมาย

จรยิธรมในการท�างานเป็นสว่นส�าคญัของคา่นยิมทีซ่เิลซตกิา การด�าเนนิธรุกจิอยา่งมี
จรยิธรรม หมายถงึ การท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง ทัง้ตอ่ตวัเราเองและตอ่ซเิลซตกิา นโยบาย 
BCG ชว่ยชีแ้นะแนวทางใหข้า้พเจา้โดยการก�าหนดหนา้ทีค่วาม รับผดิชอบของขา้พเจา้
ทีม่ตีอ่ซเิลซตกิา และเพือ่นรว่มงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์รัฐบาล และชมุชน

ขา้พเจา้ปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์
ขา้พเจา้ทราบวา่ทกุสิง่ทีข่า้พเจา้พดูและท�าไปลว้นสง่ผลตอ่ชือ่เสยีงตอ่ตวัขา้พเจา้เอง
และตอ่ซเิลซตกิา ขา้พเจา้เขา้ใจวา่หากการกระท�าของขา้พเจา้สง่ผลในแงล่บตอ่ผล
ประโยชนแ์ละชือ่เสยีงของซเิลซตกิา ขา้พเจา้อาจไดรั้บโทษทางวนัิย จนถงึและรวมทัง้
ถกูไลอ่อก ขา้พเจา้ยดึมัน่ตอ่การปฏบิตัติามคา่นยิมองคก์รและนโยบายของเรา รวมทัง้
ขอ้บงัคบั BCG นี ้ขา้พเจา้จะซือ่สตัยแ์ละมคีวามยตุธิรรมในการตดิตอ่กบัเพือ่นรว่มงาน 
ลกูคา้ คูแ่ขง่ และชมุชนของขา้พเจา้

ขา้พเจา้พดูในนามของตนเอง ไมใ่ชใ่นนามของซเิลซตกิา
ขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้ไมค่วรกลา่วค�าในทีส่าธารณะเกีย่วกบัซเิลซตกิา โดยการพดู 
กบัสือ่มวลชนหรอืผา่นเครือ่งมอืเครอืขา่ยสงัคมทางอนิเทอรเ์น็ต เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาต
ใหท้�าเชน่นัน้ หากขา้พเจา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหก้ลา่วค�าในทีส่าธารณะในนามของซเิลซ
ตกิา ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้ควรสง่ขอ้ซกัถามหรอืค�าถามใดๆ จากสือ่มวลขนหรอืผูอ้ืน่
ไปยงัฝ่ายสือ่สารองคก์ร

ขา้พเจา้รบัรองความซือ่สตัยท์างการเงนิ
ในฐานะบรษัิทมหาชน บนัทกึและรายการบญัชขีองซเิลซตกิา จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการ
บญัชแีละระบบควบคมุภายในทีก่�าหนดไว ้ขา้พเจา้ไมเ่คยลงรายการเท็จหรอืไมถ่กูตอ้ง
ในรายงานการเงนิ บนัทกึ และบญัชใีดๆ ขา้พเจา้จะใหค้วามรว่มมอืกบัการตรวจสอบบญัชี
และการตรวจสอบภายในบรษัิททัง้หมด หรอืตามทีไ่ดรั้บการรอ้งขอจากผูต้รวจสอบบญัชี
และหน่วยงานก�ากบัดแูลภายนอก พรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ ขา้พเจา้
จะไมป่กปิด แกไ้ข หรอืท�าลายเอกสารหรอืบนัทกึทีไ่ดรั้บการรอ้งขออยา่งถกูตอ้งตาม
กฎหมาย หรอืทีก่�าหนดไวซ้ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของการตรวจสอบ ขา้พเจา้รับรองวา่บนัทกึทาง
ธรุกจิทีข่า้พเจา้รับผดิชอบจะไดรั้บการปฏบิตัติามนโยบายการจัดการบนัทกึของซเิลซตกิา 

(Celestica’s Record Management Policy)

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
https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
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ขา้พเจา้จดัท�ารายงานทีถ่กูตอ้งและตรงตามความจรงิ
การท�าบนัทกึทางธรุกจิและบนัทกึดา้นการเงนิทีถ่กูตอ้งและครบถว้นไมใ่ชแ่คห่นา้ทีข่อง
พนักงานบญัชแีละพนักงานการเงนิเทา่นัน้ ทีซ่เิลซตกิา ความถกูตอ้งของบนัทกึตัง้แต่
บนัทกึการลงเวลาและรายงานคา่ใชจ้า่ย ไปจนถงึแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน์
และประวตัยิอ่ทีใ่ชส้มคัรงานเป็นความรับผดิชอบของทกุคน เมือ่ขา้พเจา้ลงบนัทกึทีถ่กู
ตอ้งและท�ารายงานทีต่รงตามความจรงิ ขา้พเจา้ไดส้นับสนุนชือ่เสยีงของซเิลซตกิา และ
ชว่ยรับประกนัวา่เราปฏบิตัติามพันธะหนา้ทีท่างกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั ขา้พเจา้
เขา้ใจวา่ การใหข้อ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งและการท�าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิอาจท�าใหซ้เิลซตกิา
และขา้พเจา้ถกูด�าเนนิคดแีพง่หรอือาญาได ้

ขา้พเจา้เป็นผูน้�าดา้นจรยิธรรม
ในฐานะผูจั้ดการของซเิลซตกิา ขา้พเจา้ไดรั้บการคาดหวงัใหเ้ป็นผูน้�าดา้นจรยิธรรม 
ขา้พเจา้มหีนา้ทีใ่นการวางตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งทีด่ ีสนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีม่กีารตดิตอ่
สือ่สารทีเ่ปิดกวา้งและตรงไปตรงมาโดยไมก่ลวัการแกแ้คน้ และพรอ้มด�าเนนิการทนัที
เมือ่ขา้พเจา้ทราบปัญหาดา้นจรยิธรรม ผูจั้ดการไดรั้บการคาดหวงัใหเ้ป็นตวัอยา่งของ
ความซือ่สตัย ์ไมส่ัง่พนักงานท�างานใหบ้รรลผุลโดยด�าเนนิการทีฝ่่าฝืนนโยบายของซเิลซ
ตกิา นโยบาย BCG หรอืกฎหมาย นอกจากนี ้ผูจั้ดการยงัมหีนา้ทีใ่นการอนุมตัธิรุกรรม
ตา่งๆ อยา่งเหมาะสมในนามของซเิลซตกิา โดยในฐานะผูจั้ดการ ขา้พเจา้ตอ้งแน่ใจวา่
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของนโยบาย ผลลพัธท์างธรุกจิไมส่�าคญัเทา่กบัการด�าเนนิงานอยา่ง
มจีรยิธรรมและการปฏบิตัติามนโยบายของซเิลซตกิา นโยบาย BCG และกฎหมาย

 

 

การรายงานทีไ่มเ่ป็นความ
จรงิมลีกัษณะดงันี.้..
ซพูยายามเบกิคา่รักษาพยาบาล
ส�าหรับบตุรคนโต โดยการสง่แบบ
ฟอรม์แจง้วา่บตุรของเธอยงัเป็น
นักเรยีนอยู ่ในความเป็นจรงิ บตุร
ของเธอเรยีนจบไปแลว้ การสง่
แบบฟอรม์เรยีกรอ้งสทิธทิีเ่ป็น
เท็จ ถอืวา่ซกู�าลงักระท�าการผดิ
จรยิธรรมและก�าลงัโกหกบรษัิท
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ขา้พเจา้สนบัสนนุสภาพแวดลอ้มการท�างานทีป่ราศจากการ
เลอืกปฏบิตัแิละการลว่งละเมดิ
ซเิลซตกิา เป็นสถานทีท่�างานทีย่อดเยีย่ม เมือ่ทกุคนชว่ยกนัสง่เสรมิสภาพแวดลอ้ม
ทีป่ลอดภยั สะอาด ดตีอ่สขุภาพ และมัน่คง เราทกุคนมหีนา้ทีต่รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
วฒันธรรมของเราปราศจากการเลอืกปฏบิตัแิละการลว่งละเมดิทางดา้นเชือ้ชาต ิสผีวิ 
ศาสนา เพศ อตัลกัษณท์างเพศ สญัชาตแิละ/หรอืเชือ้ชาต อาย ุความทพุพลภาพ วถิี
ทางเพศ สถานภาพการสมรส หรอืปัจจัยอืน่ๆ  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ซเิลซตกิาไมย่อมรับการ
รกุรานทางเพศ การปฏบิตัทิางเพศ ความเห็นหรอืพฤตกิรรมอืน่ในสถานทีท่�างานทีอ่าจ
คกุคาม สรา้งความขุน่เคอืง หรอืท�าใหพ้นักงานคนใดคนหนึง่ไมส่บายใจ สถานทีท่�างาน
ทีป่ลอดภยัและมัน่คงยงัหมายถงึสถานทีท่�างานทีป่ราศจากการใชค้วามรนุแรง การ
คกุคาม (โดยนัยหรอืโดยชดัแจง้) การขม่ขู ่และการใชค้วามรนุแรงเป็นสิง่ทีย่อมรับไม่
ไดท้ีซ่เิลซตกิา เมือ่ขา้พเจา้พบเห็นหรอืประสบกบัพฤตกิรรมใดและกจิกรรมใดๆ ทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้ ขา้พเจา้ทราบวา่เป็นหนา้ทีข่องขา้พเจา้ทีจ่ะตอ้งรายงานโดยทนัที

ขา้พเจา้สนบัสนนุสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากการใชส้ารเสพตดิ
ขา้พเจา้ทราบวา่การใชแ้อลกอฮอล ์ยาเสพตดิ หรอืของมนึเมาอืน่ๆ อาจเป็นอปุสรรคตอ่
ความสามารถของขา้พเจา้ในการปฏบิตังิาน นอกจากนัน้ ซเิลซตกิายงัมุง่มัน่ทีจ่ะใหส้ถาน
ทีท่�างานปลอดจากของมนึเมาและสอดคลอ้งกบักฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั และหา้มจ�าหน่าย 
ครอบครอง หรอืใชแ้อลกอฮอล ์ยาเสพตดิ หรอืของมนึเมาอืน่ๆ ทีผ่ดิกฎหมายหรอืไมไ่ด ้
รับอนุญาตในสถานทีข่องซเิลซตกิา ยิง่ไปกวา่นัน้ ซเิลซตกิายงัคาดหวงัใหพ้นักงานมี
วจิารณญาณและการตดัสนิใจทีช่ดัเจนและไมบ่กพรอ่งโดยผลของแอลกอฮอลล ์ยาเสพ
ตดิ หรอืของมนึเมาอืน่ๆ นอกจากจะสง่ผลกระทบตอ่งานและความสามารถในการตดัสนิ
ใจของพนักงานแลว้ การใชข้องมนึเมายงัท�าใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งเห็นไดช้ดัตอ่ความ
ปลอดภยัของผูอ้ืน่และสวสัดภิาพของธรุกจิของเรา

การสง่เสรมิสภาพแวดลอ้ม
การท�างานเชงิบวก

พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะ
สมมลีกัษณะดงันี.้..
เกรซและโฮเซก่�าลงัเขา้ประชมุ
เรือ่งงาน หลงัจากเสร็จสิน้กจิกรรม
พัฒนาทมีงาน เพือ่นใน กลุม่บาง
คนแนะน�าวา่พวกเขาน่าจะไปเทีย่ว
สถานบนัเทงิส�าหรับผูใ้หญด่ว้ยกนั 
เกรซและ โฮเซจ่งึรว่มเดนิทางไป
กบักลุม่ แตพ่วกเขารูส้กึไมส่ะดวก
ใจและออกจากสถานทีแ่หง่นัน้ การ
เขา้ไปยงัสถานทีด่งักลา่วขณะเป็น
ตวัแทนของซเิลซตกิาเป็นเรือ่งไม่
สอดคลอ้งกบัคา่นยิมหรอืนโยบาย 
BCG ของเรา ตามนโยบายการ
เดนิทางและความบนัเทงิ (Travel 
and Entertainment) ของ
เรา คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานทีด่งักลา่วจะไมส่ามารถขอ
เบกิเงนิคนืจากซเิลซตกิาได ้
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แผนภมูกิารตดัสนิใจดา้นจรยิธรรม

แผนภมูกิารตดัสนิใจนีเ้ป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชนเ์มือ่ทา่นเผชญิกบัการตดัสนิใจทีย่ากล�าบาก

ถามตวัทา่นเอง:

การตดัสนิใจเพือ่ด�าเนนิการตอ่ไปถอืเป็นเรือ่งทีเ่หมาะสม

ใช่

ถูกกฎหมายหรือไม่?
การกระท�าอาจเกิด 
ผลร้ายแรงตามมา  

อย่าท�า
ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขอค�าแนะน�าไมแ่นใ่จไม่

ใช่

เป็นไปตามนโยบาย BCG หรอืนโยบายอืน่ๆ ของซิ
เลซตกิาหรอืไม?่

การกระท�าอาจเกดิ 
ผลรา้ยแรงตามมา  

อยา่ท�า

พดูคยุกบัผูจั้ดการของทา่น  
เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล  
หรอืฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามขอ้
บงัคบัเพือ่ขอค�าแนะน�า

ไมแ่นใ่จไม่

ใช่

สอดคลอ้งกบัคา่นยิมและวฒันธรรมของซเิลซตกิา
หรอืไม?่

การกระท�าอาจเกดิ 
ผลรา้ยแรงตามมา  

อยา่ท�า

พดูคยุกบัผูจั้ดการของทา่น  
เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล  
หรอืฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามขอ้
บงัคบัเพือ่ขอค�าแนะน�า

ไมแ่นใ่จไม่

ไม่

ทา่นรูส้กึกงัวลหรอืไม ่หากเรือ่งนีป้รากฏในพาด
หวัขา่ว?

การกระท�าอาจเกดิ 
ผลรา้ยแรงตามมา  

อยา่ท�า

พดูคยุกบัผูจั้ดการของทา่น  
เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล  
หรอืฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามขอ้
บงัคบัเพือ่ขอค�าแนะน�า

ไมแ่นใ่จใช่

ไม่

สง่ผลกระทบดา้นลบตอ่ซเิลซตกิาหรอืไม ่หาก
พนักงานทกุคนท�าเรือ่งนี?้

การกระท�าอาจเกดิ 
ผลรา้ยแรงตามมา  

อยา่ท�า

พดูคยุกบัผูจั้ดการของทา่น  
เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล  
หรอืฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามขอ้
บงัคบัเพือ่ขอค�าแนะน�า

ไมแ่นใ่จใช่
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ขา้พเจา้ยดึม ัน่ตอ่การท�าธรุกจิอยา่งเป็นธรรม
ทีซ่เิลซตกิา เราตดิตอ่ธรุกจิกบัผูค้นมากมายและหลากหลายองคก์ร ตัง้แตล่กูคา้ไป
จนถงึซพัพลายเออร ์สถานศกึษา ไปจนถงึรัฐบาลและชมุชน ทกุคนทีเ่ราท�าธรุกจิหรอื
ตดิตอ่ดว้ยควรไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม รวมไปถงึคูแ่ขง่ ขา้พเจา้ทราบวา่การ
ตดิตอ่สือ่สารอยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมาเป็นปัจจัยส�าคญัไปสูพ่ฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม
และการสรา้งความสมัพันธท์ีแ่น่นแฟ้นและยัง่ยนืภายในซเิลซตกิา และกบัพันธมติร 
ภายนอกของเรา ขา้พเจา้ไมเ่คยใหข้อ้มลูเท็จเกีย่วกบัตวัเองหรอืซเิลซตกิากบัผูใ้ด

คา่นยิมองคก์รของเราระบไุวว้า่ซพัพลายเออรค์อืสว่นหนึง่ของทมีเรา น่ันหมาย 
ความวา่ ขา้พเจา้ปฏบิตัติอ่ซพัพลายเออรท์กุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม ไมใ่ช ้
อ�านาจหนา้ทีข่องขา้พเจา้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การปฏบิตัเิป็นพเิศษจาก หรอืเพือ่ซพัพลาย
เออรร์ายใดรายหนึง่ พันธะหนา้ทีข่องเราทีม่ตีอ่กระบวนการคดัเลอืกอยา่งเป็นธรรม 
สรา้งความเชือ่มัน่ใหซ้พัพลายเออรถ์งึความซือ่สตัยข์องเรา และชว่ยใหเ้รารักษาความ
สมัพันธท์ีเ่ป็นบวกกบัพวกเขา

ขา้พเจา้เคารพสทิธขิองคูแ่ขง่
ทีซ่เิลซตกิา เราเชือ่มัน่ในการแขง่ขนัอยา่งเปิดเผยและเป็นธรรม แมเ้ราจะแขง่ขนัอยา่ง
หนัก แตเ่รากป็ฏบิตัติามกฎหมายป้องกนัการผกูขาดและกฎหมายการแขง่ทางการคา้ใน
ทกุทีท่ีเ่ราประกอบธรุกจิอยู ่ขา้พเจา้เคารพสทิธขิองคูแ่ขง่และตดิตอ่ธรุกจิกบัพวกเขา
อยา่งเป็นธรรม ขา้พเจา้ไมพั่วพันในการประกอบการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืทีผ่ดิกฎหมาย 
ขา้พเจา้สง่เสรมินโยบายของซเิลซตกิา ในการท�าตลาดผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา
ตามคณุคา่ของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และไมด่ถูกูคูแ่ขง่ หรอืผลติภณัฑแ์ละบรกิารของคู่
แขง่ ขา้พเจา้หลกีเลีย่งการกลา่วเท็จ หรอืกลา่วขอ้ความทีท่�าใหเ้ขา้ใจผดิ

ในบางกรณี บรษัิทหนึง่ๆ อาจเป็นคูแ่ขง่ และเป็นลกูคา้หรซืพัพลายเออรด์ว้ยกไ็ด ้
ขา้พเจา้อาจพบปะ พดูคยุ หรอืเขา้รว่มงานกจิกรรมทางอตุสาหกรรมเดยีวกนักบัคู่
แขง่ของเราเป็นครัง้คราว ขา้พเจา้ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งยิง่กบัความสมัพันธแ์ละ
สถานการณเ์หลา่นี้

การด�าเนินธุรกิจของเราและ
การสนับสนุนช่วยเหลือ
ชุมชนของเรา

ขา้พเจา้ไมเ่คยพดูคยุถงึ
ขอ้มลูลบัของ 
ซเิลซตกิากบัคูแ่ขง่หรอืท�า
ขอ้ตกลงกบั คูแ่ขง่ในเรือ่ง:
• การก�าหนดราคา
• การแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบั

ราคา สว่นตา่ง ก�าไร ตน้ทนุ 
เงือ่นไขการขาย ลกูคา้ โปรโมชัน่  
สว่นลด แผนการตลาด
หรอืกลยทุธ์

• การจัดแบง่โอกาสทางการ
ขายหรอืพืน้ทีข่าย

• การไมเ่รยีกรอ้งเชญิชวน
ลกูคา้ของแตล่ะฝ่าย

• การไมจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารใดๆ

• การทจุรติในการประมลู หรอื
• การรว่มกนัคว�า่บาตรซพัพลาย

เออรห์รอืผูค้า้รายใดรายหนึง่
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ขา้พเจา้เขา้ใจนโยบายของซเิลซตกิาเรือ่งการใหส้นิบนและของ
ขวญั
นโยบายของเรารวมทัง้ฎหมายในประเทศสว่นใหญท่ีเ่ราประกอบธรุกจิอยู ่หา้มไมใ่หเ้รา
ใหห้รอืยอมรับสนิบนไมว่า่เพือ่จดุประสงคใ์ด ตวัอยา่งของสนิบนไดแ้ก ่การจา่ยเงนิสด
โดยตรง เงนิใตโ้ตะ๊ หรอืท�าใบแจง้หนีค้า่ใชจ้า่ยปลอม

เราตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารบนพืน้ฐานดา้นคณุภาพ ราคา และความน่าเชือ่ถอื
ของผูค้า้ ซพัพลายเออร ์และผูอ้ืน่ และเรากค็าดหวงัใหล้กูคา้ซือ้ผลติภณัฑ ์รวมทัง้และ
บรกิารของเราบนพืน้ฐานเดยีวกนั ขา้พเจา้เขา้ใจวา่การใหห้รอืยอมรับของขวญัและความ
บนัเทงิอาจสง่ผลกระทบตอ่วตัถวุสิยัหรอืการใชด้ลุยพนิจิ ขา้พเจา้อาจจะใหห้รอืยอมรับ
ของขวญั การเลีย้งอาหาร การใหบ้รกิาร และความบนัเทงิ ในกรณีที:่

• เกดิขึน้ไมบ่อ่ยนัก และมมีลูคา่ไมม่ากจนเกนิไป
• เป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละสอดคลอ้งกบัธรรมเนยีมปฏบิตัหิรอื 

มารยาททางธรุกจิ
• จะไมท่�าใหข้า้พเจา้ตกอยูภ่ายใตข้อ้ผกูมดัใดๆ ตอ่บคุคลทีใ่หข้องขวญั
• ไมเ่ป็นเงนิสด
• ไมไ่ดใ้หแ้กห่รอืรับจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาล

ไมง่า่ยเสมอไปนักทีจ่ะตดัสนิใจวา่สิง่ใดเหมาะสมหรอื ‘ไมม่ากเกนิไป’ เมือ่เป็นเรือ่งของ
การใหห้รอืรับของขวญั ในสถานการณเ์ชน่นี ้ขา้พเจา้จะใชด้ลุยพนิจิทีร่อบคอบและถาม
ตนเองดว้ยค�าถามตอ่ไปนี้

• บคุคลทีข่า้พเจา้คดิวา่จะใหข้องขวญันัน้ บรษัิทของเขามนีโยบายหา้มรับของขวญั
หรอืไม?่ ถา้ขา้พเจา้ไมแ่น่ใจ ขา้พเจา้จะท�าการตรวจสอบกอ่น

• การใหน้ีถ้กูตอ้งเหมาะสมหรอืไม?่ ถา้ไม ่ขา้พเจา้จะไมรั่บ ไมใ่ห ้หรอืขา้พเจา้จะขอ
ค�าแนะน�ากอ่น

• ขา้พเจา้ควรรับของขวญัในประเทศทีก่ารสง่คนืหรอืปฏเิสธของขวญัจะสรา้งความ
ไมพ่อใจหรอืไม?่ ในบางประเทศ การสง่คนืหรอืปฏเิสธของขวญัอาจสรา้งความ
ไมพ่อใจได ้ในกรณีเชน่นี ้ขา้พเจา้ควรรับของขวญัและปรกึษาผูจั้ดการเพือ่ขอค�า
แนะน�าทนัทวีา่ควรจะปฏบิตัติอ่ของขวญัอยา่งไร

สนิบนขององคก์รมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี.้..
มารค์เป็นเจา้หนา้ทีจั่ดซือ้ของซิ
เลซตกิา บอ๊บหนึง่ในผูซ้พัพลาย
เออรข์องซเิลซตกิาแนะน�าวา่ถา้
มารค์สัง่ซือ้สนิคา้กบับรษัิทของบ๊
อบมากกวา่บรษัิทคูแ่ขง่อืน่ เขา
จะให ้‘คา่ตอบแทน’ กอ้นใหญ่
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ซเิลซตกิาจะสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิมากกวา่จากการใหส้นิบน ลองพจิารณาสถานการณส์มมตติอ่ไปนี้

ค�าถามและค�าตอบ
ค�าถามที ่1: ลกูคา้ของขา้พเจา้รายหนึง่ก�าลงัวางแผนเดนิทางจากส�านักงานของเธอไปยงั 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้พือ่เยีย่มเยอืนส�านักงานใหญข่องซเิลซตกิาเพือ่พบกบัคณะผูบ้รหิารของเรา 
ลกูคา้รายนัน้บอกวา่เธอคดิวา่จะขอเบกิคา่ใชจ้า่ยตลอดการเดนิทางทัง้หมด รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที่
เกดิขึน้ในระหวา่งทีท่อ่งเทีย่วในประเทศนัน้ ขา้พเจา้สามารถอนุมตัไิดห้รอืไม่

ค�าตอบที ่1: ไม ่ทา่นไมส่ามารถอนุมตักิารเบกิคา่ใชจ้า่ยของลกูคา้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั 
ธรุกจิ เชน่ การทศันาจรหรอืตัว๋เครือ่งบนิส�าหรับสมาชกิในครอบครัว ซเิลซตกิาไมส่ามารถออกคา่
ใชจ้า่ยเหลา่นี ้เนือ่งจากการท�าเชน่นีอ้าจดเูหมอืนการใหส้นิบน การขอเบกิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตอ้ง (1) 
เกีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอยา่งแทจ้รงิ (2) สมเหตสุมผล และ  
(3) ไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายและนโยบายของซเิลซตกิาทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด

ค�าถามที ่2: เราใชน้ายหนา้เพือ่ชว่ยสานความสมัพันธก์บัเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลทอ้งถิน่ เมือ่ 
เร็วๆ นี ้เขาขอใหเ้ราเพิม่คา่คอมมชิชนัขึน้อกีพอสมควร แมว้า่เราจะไมไ่ดข้ยายขอบเขตหนา้ทีรั่บผดิ
ชอบของเขา หรอืขอใหเ้ขาท�างานเพิม่เตมิ ขา้พเจา้สงสยัวา่เขาอยากจะสง่ตอ่เงนินีใ้หก้บัเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ ขา้พเจา้ควรท�าอยา่งไร?

ค�าตอบที ่2: หากทา่นสงสยัวา่นายหนา้ก�าลงัจา่ยเงนิทีผ่ดิกฎหมายในนามของซเิลซตกิา  
บรษัิทจะตกอยูภ่ายใตข้อ้ผกูมดัในการสบืสวนวา่เป็นปัญหาหรอืไม ่และหยดุการจา่ยเงนิดงักลา่ว ทา่น
ควรรายงานขอ้สงสยัไปยงัฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั

ค�าถามที ่3: ขา้พเจา้ทราบวา่ในบางประเทศมธีรรมเนยีมการมอบเงนิพเิศษเล็กนอ้ยใหก้บัลกูคา้กอ่น
ทีจ่ะพวกเขาจะสัง่ซือ้ผลติภณัฑข์องซเิลซตกิา ขา้พเจา้ควรมอบเงนิพเิศษหรอืไมเ่พือ่ไมใ่หส้ญูเสยี
ธรุกจิ?

ค�าตอบที ่3: ไม ่เราไมยุ่ง่เกีย่วในธรุกจิทีจ่ะไดรั้บเฉพาะเมือ่มกีารจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสมหรอื 
ผดิกฎหมาย ทา่นควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัตามขอ้บงัคบั หากไมแ่น่ 
ใจวา่การจา่ยเงนิทีร่อ้งขอนัน้ไดรั้บอนุญาตหรอืไม ่หากทา่นทราบวา่มกีารใชข้องขวญั สนิบน เงนิพเิศษ 
เงนิใตโ้ตะ๊ การจา่ยเงนิลบั หรอืสิง่จงูใจกบับคุคลใดๆ รวมทัง้ลกูคา้ นายหนา้หรอืพนักงานของลกูคา้ 
(หรอืสมาชกิในครอบครัว) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิ ทา่นควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัโดยทนัที
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ขา้พเจา้เคารพความสมัพนัธร์ะหวา่งเรากบัเจา้หนา้ทีข่องรฐับาล
ทีซ่เิลซตกิา เราเขา้ใจวา่ ธรรมเนยีมปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในสภาพแวดลอ้มทางการคา้
ของภาคเอกชนอาจไมเ่หมาะสมหรอืผดิกฎหมายส�าหรับการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีรั่ฐบาล 
ตวัอยา่งเชน่ ขอ้บงัคบับางขอ้ทีห่า้มหรอืจ�ากดัการใหข้องขวญัเป็นการเลีย้งอาหารหรอื
ความบนัเทงิแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐบาล ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้มหีนา้ทีต่ระหนักถงึและ
ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ก�ากบัดแูลความสมัพันธร์ะหวา่ง
รัฐบาล ลกูคา้ และซพัพลายเออร์

ขา้พเจา้หลกีเลีย่งการมผีลประโยชนท์บัซอ้น
เมือ่ปฏบิตัหินา้ที ่ขา้พเจา้ด�าเนนิการเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของซเิลซตกิาเสมอ  
ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้เมือ่มเีรือ่งของผลประโยชนส์ว่นตวัและความสมัพันธเ์ขา้มา
แทรกแซงความสามารถในการตดัสนิใจของขา้พเจา้เพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
ผลประโยชนท์บัซอ้นอาจเกดิไดเ้มือ่ขา้พเจา้ไดด้�าเนนิการ การจา้งงานเชน่วา่ตอ้งไม่
ขดัตอ่หนา้ทีรั่บผดิชอบของขา้พเจา้ทีซ่เิลซตกิา หรอืเป็นอปุสรรคตอ่ความสามารถของ
ขา้พเจา้ในการปฏบิตัหินา้ทีท่ีซ่เิลซตกิา หากขา้พเจา้ไดรั้บการจา้งงานนอกซเิลซตกิา 
หรอืมผีลประโยชนท์ีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องขา้พเจา้ตามวตัถวุสิยัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ตามทีร่ะบไุวใ้น นโยบายเรือ่งการขดัผลประโยชนแ์ละความสมัพันธส์ว่น
บคุคล ของบรษัิท พนักงานมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการแจง้ใหผู้จั้ดการแผนกของตนทราบ 
ถา้พจิารณาแลว้เห็นวา่ มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารกระท�าความผดิเกีย่วกบัเรือ่ง การขดั
ผลประโยชนน์ีเ้กดิขึน้

ขา้พเจา้ชว่ยเหลอืสนบัสนนุชุมชนของขา้พเจา้
การมสีว่นรว่มในชมุชนเป็นคา่นยิมทีส่�าคญัของซเิลซตกิา ขา้พเจา้ไดรั้บการสง่เสรมิ
ใหม้บีทบาทตอ่ชวีติผูค้นในชมุชนของขา้พเจา้ ผา่นการบรจิาคทัง้เวลาและเงนิทนุของ
ขา้พเจา้

ตวัอยา่งของผลประโยชน์
ทบัซอ้น ไดแ้ก่
• การมผีลประโยชนท์างการเงนิกบัองคก์รใดๆ 

ทีซ่เิลซตกิาท�าธรุกจิดว้ย รวมทัง้ซพัพลาย
เออร ์คูแ่ขง่ ลกูคา้ และผูจั้ดจ�าหน่าย

• การแสวงประโยชนจ์ากการใชท้รัพยส์นิของ
บรษัิท ขอ้มลูของบรษัิทหรอืต�าแหน่งงาน 
หรอืการใชส้ ิง่เหลา่นีเ้พือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั

• การมคีูส่มรส ญาตสินทิ หรอืบคุคลอืน่ที่
ขา้พเจา้ใกลช้ดิดว้ย ซึง่ท�างานใหก้บัคูแ่ขง่  
ซพัพลายเออร ์หรอืลกูคา้ของซเิลซตกิา 
สถานการณน์ีม้คีวามละเอยีดออ่น 
อยา่งสงู และควรปรกึษากบัผูจั้ดการของ 
ขา้พเจา้กอ่น

• การใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืท�างาน
ใหก้บัคูแ่ขง่ของซเิลซตกิา ใน
ฐานะพนักงานหรอืทีป่รกึษา

• การเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีข่ดัตอ่ 
ผลประโยชนท์างธรุกจิของซเิลซตกิา เชน่  
กจิกรรมสง่เสรมิดา้นการตลาดของผลติภณัฑ ์
หรอืบรกิารของบรษัิทคูแ่ขง่

• เป็นซพัพลายเออรห์รอืผูแ้ทนซพัพลาย
เออรข์องซเิลซตกิา โดยไมไ่ดรั้บ
ความยนิยอมจากซเิลซตกิา

• การด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิาร
บรษัิทของซพัพลายเออรห์รอืบรษัิทคูแ่ขง่
โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากซเิลซตกิา

• ท�างานหรอืพยายามหางานจากทีอ่ืน่ทีไ่มใ่ช่
งานของซเิลซตกิาโดยใชท้รัพยส์นิของ 
ซเิลซตกิาหรอืท�างานในเวลางานของ 
ซเิลซตกิา

• การใชเ้ครือ่งมอื อปุกรณข์องซเิลซตกิา เชน่  
โทรศพัท ์วสัด ุทรัพยากร หรอืขอ้มลูลบั 
เพือ่ท�างานนอกบรษัิท

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 
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การฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบั
ดา้นสิง่แวดลอ้มมลีกัษณะ 
ดงัตอ่ไปนี.้..
ซารา่หรั์บผดิชอบงานในเรือ่งการ
จัดการและก�าจัดของเสยีทีม่พีษิ
ของซเิลซตกิา เธอทราบวา่เรือ่ง
การก�าจัดของเสยีมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งู
มาก แตจ่ะไมง่า่ยกวา่และประหยดั
ตน้ทนุกวา่หรอื หากจะโยนของ
เสยีทิง้ลงทอ่ระบายน�้า แลว้วนัหนึง่
ซารา่หก์็ไดท้�าเชน่นัน้จรงิๆ การ
ไมก่�าจัดของเสยีมพีษิอยา่งถกู
วธิ ีถอืวา่ซารา่หไ์ดฝ่้าฝืนขอ้บงัคบั
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และท�าใหแ้หลง่
น�้าตกอยูใ่นความเสีย่งอยา่งรนุแรง

อยา่งไรกต็าม ในบางครัง้การมสีว่นรว่มในชมุชนของขา้พเจา้อาจสรา้งปัญหาตอ่ซเิลซตกิา  
ซึง่ขา้พเจา้ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและด�าเนนิการเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
ตวัอยา่งเชน่

• หากขา้พเจา้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการขององคก์รทีแ่สวงหาผลก�าไรหรอืไมแ่สวง 
หาผลก�าไร ผลประโยชนท์บัซอ้นอาจเกดิขึน้ในกรณีทีข่า้พเจา้เผชญิกบัการตดัสนิ
ใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัซเิลซตกิา หากคณะกรรมการทีข่า้พเจา้ด�ารงต�าแหน่งอยูนั่น้มกีาร
ตดิตอ่ธรุกจิใดๆ กบัซเิลซตกิา ขา้พเจา้ควรปรกึษาผูจั้ดการของขา้พเจา้กอ่นเพือ่
พจิารณาวา่การด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการนัน้มผีลประโยชนท์บัซอ้นหรอืไม่

• หากขา้พเจา้แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่งใดๆ ของสาธารณะชน ขา้พเจา้จะพดู
และด�าเนนิการในฐานะสว่นตวั และจะตอ้งไมพ่ดูในนามของซเิลซตกิา

• หากขา้พเจา้เขา้รว่มในกจิกรรมทางการเมอืง ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ เมือ่ขา้พเจา้ลากจิ
อยา่งสมเหตสุมผลโดยไมไ่ดรั้บคา่จา้งส�าหรับการเขา้รว่มกจิกรรมเชน่วา่ ผูจั้ดการ
ของขา้พเจา้จะตอ้งใหก้ารอนุมตัเิสมอ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ซเิลซตกิาจะไมจ่า่ยคา่ตอบ
แทนใดๆ ส�าหรับเวลาทีข่า้พเจา้ใชไ้ปกบัการลงสมคัรรับเลอืกตัง้ การด�ารงต�าแหน่ง
ในฐานะเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บเลอืกตัง้ หรอืการหาเสยีงส�าหรับการลงสมคัรต�าแหน่ง
ทางการเมอืง

ขา้พเจา้ปกป้องสิง่แวดลอ้ม
เราทกุคนลว้นมบีทบาทส�าคญัในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม ขา้พเจา้ปฏบิตัติามมาตรฐาน
สิง่แวดลอ้มทัง้หมด รวมทัง้นโยบายสิง่แวดลอ้มของซเิลซตกิา หากขา้พเจา้พบเห็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายสิง่แวดลอ้มใดๆ หรอืการกระท�าทีส่รา้งความกงัวลใจใหข้า้พเจา้ ขา้พเจา้จะ
รายงานเรือ่งดงักลา่วทนัที

ขา้พเจา้ปกป้องชือ่เสยีงของซเิลซตกิาในฐานะบรษิทัทีด่ ี
ขา้พเจา้ยดึมัน่ในการปฏบิตัตินอยา่งมจีรยิธรรม รวมทัง้ในเวลาทีอ่ยูน่อกเหนอืส�านักงานและ
โรงงานของเรา และรว่มมอืกบัพันธมติรของเราเพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่ธรุกจิในอตุสาหกรรมของ
เราด�าเนนิไปอยา่งเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ในฐานะสมาชกิของพันธมติรธรุกจิทีรั่บผดิชอบ 
(Responsible Business Alliance) เราสนับสนุนและสง่เสรมิประมวลจรรยาบรรณกลาง
ของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์เราท�างานรว่มกบั RBA และสมาชกิเพือ่ปรับปรงุสภาพ
แวดลอ้มและสภาพการท�างานในอตุสาหกรรมของเรา เราวดัผลการปฏบิตัติามประมวล
จรรยาบรรณ RBA โดยใชก้ารประเมนิผลการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก
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ทีซ่เิลซตกิา เราทกุคนมหีนา้ทีป่กป้องสนิทรัพยแ์ละขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของเรา
จากการสญูหาย การเสยีหาย การใชผ้ดิวธิ ีหรอืการโจรกรรม ขา้พเจา้ไมเ่คยใชส้นิทรัพย์
หรอืขอ้มลูของซเิลซตกิา เพือ่จดุประสงคท์ีล่ะเมดิกฎหมายหรอืนโยบายของบรษัิท

ขา้พเจา้เคารพและปกป้องสนิทรัพยข์องเรา

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่สนิทรัพยข์องซเิลซตกิา เชน่ เงนิทนุ ผลติภณัฑ ์อปุกรณ ์ระบบ สิง่อ�านวย
ความสะดวก และวสัดตุา่งๆ ควรใชเ้พือ่ธรุกจิและจดุประสงคอ์ืน่ทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากผูบ้รหิาร
เทา่นัน้ ขา้พเจา้มหีนา้ทีร่ายงานเรือ่งการโจรกรรม การสญูหายหรอืการใชส้นิทรัพยข์อง
บรษัิทผดิวธิตีอ่ผูจั้ดการหรอืฝ่ายรักษาความปลอดภยัของบรษัิทโดยทนัท ีขา้พเจา้ไมท่�า
การใดๆ ทีไ่มใ่ชง่านของซเิลซตกิาในระหวา่งชัว่โมงท�างาน เชน่ โทรศพัทห์รอือเีมลสว่น
ตวัทีม่ากเกนิไป หรอืการใชเ้ครือ่งมอืเครอืขา่ยทางสงัคมทีแ่ทรกแซง หรอืขดัขวางไมใ่ห ้
ขา้พเจา้ท�างานตามหนา้ทีใ่หแ้ลว้เสร็จ ขา้พเจา้ไมใ่ชค้อมพวิเตอร ์อเีมล หรอือปุกรณข์อง
บรษัิทเพือ่จดุประสงคท์างธรุกจิภายนอก หรอืเพือ่กจิกรรมผดิกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 
เชน่ การสรา้ง การจัดเกบ็ หรอืการสง่เนือ้หาทีผู่อ้ ืน่อาจเห็นวา่ไมเ่หมาะสม สรา้งความขุน่
เคอืง หรอืเป็นการดหูมิน่ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ สนิทรัพยข์องบคุคลภายนอกทัง้หมด รวมถงึ
แตไ่มจ่�ากดัเพยีงซอฟตแ์วร ์อาจไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านหรอืจัดซือ้ผา่นหน่วยงาน SCM 
เทา่นัน้ พนักงานจะตอ้งเขา้ใจนโยบายการใชอ้ยา่งเหมาะสม (Acceptable Use Policy - 

AUP) เกีย่วกบัการใชท้รัพยากรขอ้มลูของซเิลซตกิา พนักงานควรตดิตอ่ผูจั้ดการฝ่ายรักษา
ความปลอดภยัขอ้มลูทัว่โลก หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบายนี้

ตวัอยา่งสนิทรัพย์
• เงนิของบรษัิท
• ผลติภณัฑข์องบรษัิท
• วสัดสุ�านักงาน
• เวลาของพนักงานในทีท่�างานและผลติภณัฑจ์ากการท�างาน
• ระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์
• โทรศพัท์
• เครือ่งมอืสือ่สารไรส้าย
• เครือ่งถา่ยเอกสารและเครือ่งโทรสาร
• ยานพาหนะของบรษัิท
• เครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท
• เอกสารทีพ่มิพอ์อกมา

การปกป้องสนิทรพัยข์องเรา

ตวัอยา่งขอ้มลูลบัและ
ขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิ์
• แผนธรุกจิ การเงนิ การตลาดและบรกิาร
• ขอ้มลูพนักงาน เชน่ ขอ้มลูเงนิเดอืน หรอื 

บนัทกึทางการแพทย์
• รายชือ่ลกูคา้
• ขอ้มลูลกูคา้หรอืผูจ้ะมาเป็นลกูคา้ในอนาคต
• ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร ความลบัทางการคา้  

กระบวนการผลติ หรอืซอฟตแ์วร์

วธิกีารทีข่า้พเจา้สามารถ
ชว่ยปกป้องขอ้มลูกรรมสทิธิ์
และขอ้มลูลบัมดีงัตอ่ไปนี้
• ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัแกบ่คุคลนอกซเิลซตกิา 

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
• เปิดเผยขอ้มลูลบัแกพ่นักงานซเิลซตกิาเพือ่

จดุประสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย
และมคีวามจ�าเป็นตอ้งทราบเทา่นัน้

• เก็บรักษาความลบัของขอ้มลูทัง้หมด
ทีอ่าจเป็นประโยชนต์อ่คูแ่ขง่ หรอื
ทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่ธรุกจิของซิ
เลซตกิา หากไดรั้บการเปิดเผย

• จัดเกบ็เอกสารขอ้มลูลบัในแฟ้มหรอืลิน้ชกั 
ทีม่กีญุแจปิดล็อค

•   ขอ้มูลูที่เ่ป็็นความลับัที่ส่ง่ทางอิเิล็็กทรอนิกิส์
 อาจจ�าเป็็นตอ้งมีกีารเขา้รหัสักอ่นการสง่
 หากมีรีหัสัผ่า่น (passphrase) ถูกูน�ามาใช ้
 ในการถอดเขา้รหัสัขอ้ความ ใหส้ง่รหสั
 ผา่นนั้น้ให ้แ้กผู่รั้บ โดยสง่อเีมลแยก
 ตา่งหากอีกีหนึ่ง่ฉบับั

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
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ขา้พเจา้เคารพความเป็นสว่นตวัและปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลู
ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั
ทีซ่เิลซตกิา เราเคารพความเป็นสว่นตวัของเพือ่นรว่มงาน พันธมติรทางธรุกจิ ลกูคา้ 
และซพัพลายเออร ์ในการท�างานประจ�าวนัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้อาจไดรั้บทราบขอ้มลู
สว่นตวัและขอ้มลูธรุกจิของเพือ่นรว่มงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืของซเิลซตกิา 
ขอ้มลูเหลา่นีเ้ป็นความลบัและมกีรรมสทิธิ ์และขา้พเจา้ทราบวา่เป็นความรับผดิชอบ
ของขา้พเจา้ทีจ่ะตอ้งปกป้องขอ้มลูดงักลา่ว โดยเกบ็รักษาใหป้ลอดภยั และจ�ากดัการ
เขา้ถงึเฉพาะบคุคลทีต่อ้งการขอ้มลูเพือ่การท�างานเทา่นัน้ ขา้พเจา้จะรวบรวม ใช ้และ
ด�าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูนีเ้พือ่จดุประสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายเทา่นัน้ ขา้พเจา้
จัดการกบัขอ้มลูสว่นตวัอยา่งรับผดิชอบ สอดคลอ้งกบักฎหมายความเป็นสว่นตวั และ
หลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในอตุสาหกรรม และดแูลเพือ่ป้องกนัการเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต พันธะหนา้ทีข่องขา้พเจา้ในการรักษาความลบัขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องซเิลซ
ตกิา ยงัคงด�าเนนิตอ่ไปถงึแมว้า่ขา้พเจา้ไดพ้น้สภาพจากการเป็นพนักงานของซเิลซติ
กาแลว้ 

ขา้พเจา้ทราบวา่ซเิลซตกิาเคารพความเป็นสว่นตวัของขา้พเจา้
ในการด�าเนนิธรุกจิตามปกต ิซเิลซตกิาจะเกบ็รวบรวมและรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของ
พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างานของพนักงานหรอืงานของซเิลซตกิา ขา้พเจา้มัน่ใจวา่  
การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของขา้พเจา้ถกูจ�ากดัอยูภ่ายในบรษัิทส�าหรับผูท้ีม่กีจิธรุะจ�าเป็น
ตอ้งทราบเทา่นัน้ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขอ้มลูสว่นตวัของขา้พเจา้อาจไดรั้บการสง่ตอ่ไปยงั 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศเพือ่จดุประสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
ขา้พเจา้ทราบวา่ขอ้มลูสว่นตวัของขา้พเจา้อาจไดรั้บการเปิดเผยแกบ่คุคลภายนอก
เมือ่ไดรั้บความยนิยอมจากขา้พเจา้เทา่นัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารเปิดเผยเป็นไปเพือ่การ
จัดการแผนสทิธปิระโยชน ์หรอืจ�าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามการสบืสวนทีช่อบดว้ยกฎหมาย
หรอืขอ้ก�าหนดทางกฎหมาย

การเปิดเผยขอ้มลูลบัและ
ขอ้มลูกรรมสทิธิอ์ยา่งไมถ่กู
ตอ้งมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี.้..
ลกูคา้ในอนาคตคนหนึง่ขอใหซ้ิ
เลซตกิา สง่ค�าขอใบเสนอราคา
ผลติภณัฑท์ีม่กีรรมสทิธิต์วัใหม ่ใน
การเยีย่มชมสถานที ่ลกูคา้แจง้
แมรีเ่รือ่งผลติภณัฑท์ีก่�าลงัจะออก
สูต่ลาดในเร็วๆ นี ้ซ ึง่แมรีค่ดิวา่
เป็นการปฏวิตัวิงการอยา่งแทจ้รงิ 
ดว้ยความตืน่เตน้ เธอจงึบอกเรือ่ง
ผลติภณัฑน์ีก้บัเพือ่น ซึง่เป็นนัก
ขา่วดา้นเทคโนโลย ีการเปิดเผย
ขอ้มลูนีถ้อืวา่แมรีไ่ดล้ะเมดิพันธะ
หนา้ทีใ่นการรักษาความลบัของ
เธอ และอาจท�าใหก้ารเปิดตวั
ผลติภณัฑต์กอยูใ่นความเสีย่งได ้

ความลม้เหลวในการ
ปกป้องขอ้มลูลกูคา้มี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี.้..
ดนีมหีนา้ทีร่วบรวมขอ้มลูกรรมสทิธิ์
เกีย่วกบัลกูคา้ของซเิลซตกิา และ
โดยปกตเิขาจะระมดัระวงัเพือ่ให ้
แน่ใจวา่แฟ้มงานของเขาเกบ็ไว ้
ในลิน้ชกัทีปิ่ดล็อคกอ่นทีเ่ขาจะ
ออกจากส�านักงานเสมอ เย็นวนั
หนึง่ ดนีก�าลงัรบีรอ้นเพือ่ไปงาน
เตน้ร�าของบตุรสาว และไดว้าง
แฟ้มทีม่รีายชือ่ลกูคา้เปิดทิง้ไวบ้น
โตะ๊โดยไมต่ัง้ใจ ดนีสะเพรา่ตอ่
หนา้ทีใ่นการปกป้องขอ้มลูทีไ่ม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะของลกูคา้
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ในฐานะองคก์รทีม่สีาขาทัว่โลก บรษัิทเราจงึตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบ และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ มากมาย และเรายดึมัน่ตอ่การปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบ 
และระเบยีบขอ้บงัคบั ในทกุทีท่ีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู ่ในฐานะพนักงานซเิลซตกิา ขา้พเจา้
ไมไ่ดถ้กูคาดหวงัใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย แตข่า้พเจา้ควรเขา้ใจและปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชก้บัต�าแหน่งงานของขา้พเจา้และ
ทราบวา่เมือ่ใดทีต่อ้งขอค�าปรกึษา

ขา้พเจา้เขา้ใจในหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของขา้พเจา้ในฐานะพนักงาน
ของบรษัิทมหาชน
บรษัิทมหาชนอยา่งเชน่ ซเิลซตกิา มพัีนธะหนา้ทีท่างกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
บางประการ ขา้พเจา้อาจมสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูลบัทีอ่าจสง่ผลตอ่ราคาหุน้ของบรษัิท ซึง่
ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ เชน่ การแกไ้ขการคาดการณร์ายได ้ผลประกอบการ การ
ปรับโครงสรา้งองคก์ร การซือ้และการควบรวมกจิการ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร หรอื
ผลติภณัฑใ์หม ่โดยขอ้มลูนีอ้าจรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้ของบรษัิทมหาชนอืน่ๆ  
ดว้ย ขอ้มลูนีอ้าจถกูมองวา่เป็น “ขอ้มลูส�าคญั” ดงัทีรู่จั้กกนัทัว่ไป ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ 
ขา้พเจา้ไมค่วรเปิดเผยหรอืใช ้“ขอ้มลูส�าคญั” เกีย่วกบัซเิลซตกิา เพือ่ประโยชนท์าง 
การเงนิของตวัขา้พเจา้เอง หรอืของบคุคลอืน่ใด รวมทัง้เพือ่นและบคุคลในครอบครัว

ขา้พเจา้เขา้ใจดว้ยเชน่กนัวา่ การซือ้หรอืขาย การเสนอซือ้หรอืขาย การแนะน�าหรอื
สนับสนุนผูอ้ืน่ใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทใดๆ รวมทัง้ของซเิลซตกิา เมือ่
ขา้พเจา้มคีวามรูเ้กีย่วกบั “ขอ้มลูส�าคญั” ทีไ่มเ่ปิดเผยเกีย่วกบับรษัิทนัน้ เป็นสิง่ผดิ
กฎหมาย นอกเหนอืจากการถกูหา้มไมใ่หซ้ือ้ขายหุน้ของซเิลซตกิาแลว้ ในบางครัง้
ขา้พเจา้อาจถกูหา้มไมใ่หซ้ือ้ขายหุน้ของบรษัิทซึง่ซเิลซตกิาท�าธรุกจิดว้ยเชน่กนั 
ตวัอยา่งเชน่ หากขา้พเจา้ทราบวา่ซเิลซตกิาก�าลงัอยูร่ะหวา่งการซือ้กจิการของบรษัิทอืน่ 
ขา้พเจา้ไมส่ามารถซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทนัน้จนกวา่ขอ้มลูจะไดรั้บการเปิดเผยสู่
สาธารณะแลว้

เมือ่มขีอ้สงสยั ขา้พเจา้จะศกึษานโยบายการเปิดเผยขอ้มลูองคก์ร (Corporate 

Disclosure Policy) และนโยบายซือ้ขายหุน้โดยใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading 
Policy) บนอนิทราเน็ต หรอือเีมลไปยงั compliance@celestica.com

นอกเหนอืจากขอ้จ�ากดัทางกฎหมายส�าหรับการซือ้ขายหุน้โดยใชข้อ้มลูภายในแลว้ 
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ซเิลซตกิา อาจน�านโยบายตา่งๆ มาใชต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทเพือ่
จ�ากดัความสามารถของขา้พเจา้ในการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องซเิลซตกิาในชว่งเวลาทีร่ะบ ุ
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขา้พเจา้มหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายเหลา่นี้

 การปฏบิตัติามกฏหมาย
 มคีวามรบัผดิชอบตอ่หนา้ที่
 และการฝ่าฝืนกฎตา่งๆ 

การเปิดเผยขอ้มลูที่
ไมเ่หมาะสมมลีกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี.้..
สกอ๊ตตต์ืน่เตน้อยา่งยิง่ทีไ่ดท้ราบวา่
ผลประกอบการรายไตรมาสของซิ
เลซตกิาดขีึน้มากเมือ่สาม 
ไตรมาสทีผ่า่นมา ดว้ยความภมูใิจ
และตืน่เตน้ เขาจงึโทรศพัทไ์ปบอก
พอ่แมแ่ละโนม้นา้วใหพ้วกเขาซือ้หุน้
บรษัิทเพิม่ การประกาศรายได ้
รายไตรมาสของบรษัิทตอ่สาธารณะ
มกี�าหนด 
จะประกาศในอกีหนึง่สปัดาหถ์ดัไป 
สกอ๊ตต ์
เปิดเผยขอ้มลูส�าคญั
อยา่งไมเ่หมาะสม

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
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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การฝ่าฝืนขอ้บงัคบั
ทางการคา้
มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้...
จอหน์ก�าลงักรอกเอกสารส�าหรับ
กลอ่งสนิคา้จ�านวนมากทีม่กี�าหนด
สง่ไปตา่งประเทศ และก�าลงัรบี
รอ้นกรอกเอกสารใหเ้สร็จ เขาไม่
ไดย้นืยนัวา่ประเทศตน้ทาง (COO) 
ถกูตอ้งกอ่นจัดสง่สนิคา้ จงึเป็น
ผลใหข้อ้มลูไมถ่กูตอ้ง เอกสาร
ทีไ่มถ่กูตอ้งของจอหน์ฝ่าฝืนกฎ
ขอ้บงัคบัการน�าเขา้/สง่ออก

ขา้พเจา้ภมูใิจทีไ่ดท้�างานในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและมี
จรยิธรรม
ซเิลซตกิายดึมัน่ตอ่การสรา้งสภาพแวดลอ้มการท�างานทีป่ลอดภยัและมจีรยิธรรมส�าหรับ
พนักงานทกุคน ขา้พเจา้มัน่ใจวา่บรษัิทของเรา:

• จา่ยคา่ตอบแทนไมต่�า่กวา่คา่จา้งขัน้ต�า่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว ้
• จัดสวสัดกิารใหพ้นักงานตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว ้
• ไมม่กีารบงัคบัใชแ้รงงาน หรอืใชส้ญัญาผกูมดัแรงงาน
• จา้งงานตามเกณฑอ์ายขุัน้ต�า่ทีก่ฎหมายแรงงานก�าหนดไว ้

ขา้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทางการคา้ระหวา่งประเทศ
เมือ่ขา้พเจา้ด�าเนนิการหรอืไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมการน�าเขา้และสง่ออกใน
ฐานะพนักงานของซเิลซตกิา ขา้พเจา้มหีนา้ทีจ่ะตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด รวมทัง้ปฏบิตัติามกระบวนการออกใบอนุญาต การ
ขนสง่สนิคา้ เอกสารประกอบ การรายงาน และการเกบ็รักษาบนัทกึทีเ่หมาะสม ขา้พเจา้
ยดึมัน่ตอ่การปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทางการคา้ระหวา่งประเทศและในประเทศทัง้หมด
ตลอดเวลา เมือ่ขา้พเจา้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัปัญหาการน�าเขา้หรอืสง่ออก ขา้พเจา้ทราบ
วา่สามารถศกึษาจากนโยบายและกระบวนการน�าเขา้/สง่ออกของซเิลซตกิา หรอืขอค�า
แนะน�าจากทมีงานภายในหรอืภายนอกองคก์รซึง่ท�างานดา้นประเด็นทีซ่บัซอ้นนี้

ขา้พเจา้เขา้ใจถงึผลทีเ่กดิตามมาจากการไมป่ฏบิตัติามกฎขอ้
บงัคบั
เราทกุคนลว้นมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบาย BCG และนโยบายอืน่ๆ ของ
ซเิลซตกิา ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากขา้พเจา้ไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายดงักลา่ว 
ขา้พเจา้อาจถกูซเิลซตกิาลงโทษทางวนัิย จนถงึและรวมถงึขัน้ไลอ่อกจากงานในทนัท ี
ในบางกรณี การกระท�าของขา้พเจา้ทีฝ่่าฝืนนโยบาย BCG อาจฝ่าฝืนกฎหมายดว้ย 
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ การฝ่าฝืนเหลา่นีอ้าจท�าใหข้า้พเจา้ถกูด�าเนนิคด ีตอ้งระวางโทษจ�า
คกุหรอืปรับ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ซเิลซตกิาจะใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มทีก่บัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งหากมกีารฝ่าฝืนกฎหมาย ขา้พเจา้เขา้ใจดว้ยวา่ ซเิลซตกิาสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีก
รอ้งการเยยีวยาจากบคุคลหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นผูรั้บผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัซเิลซ
ตกิา
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ขา้พเจา้เขา้ใจหนา้ทีใ่นการรายงานการฝ่าฝืนตา่งๆ
ขา้พเจา้มพัีนธะหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิมาตรฐานจรยิธรรมสงูสดุของซเิลซตกิา บรษัิท
มหีนา้ทีต่อ้งใหค้�าแนะน�าตามทีข่า้พเจา้รอ้งขอ ตอบค�าถาม และเสนอทางเลอืกใน
การรายงานหลายๆ วธิ ีเมือ่ขา้พเจา้เขา้ไปพัวพันใน หรอืสงัเกตเห็นพฤตกิรรมทีท่�าให ้
ขา้พเจา้กงัวลใจ หรอืทีข่า้พเจา้สงสยัวา่อาจจะขดัตอ่กฎหมาย นโยบาย BCG หรอื
นโยบายอืน่ๆ ของซเิลซตกิา ขา้พเจา้จะแจง้พฤตกิรรมนัน้ตอ่ผูจั้ดการ อเีมลไปยงั 
compliance@celestica.com หรอืตดิตอ่สายดว่นจรยิธรรมทนัท ีขา้พเจา้ทราบวา่การ
กระท�าดงักลา่ว เปิดโอกาสใหซ้เิลซตกิาจัดการกบัปัญหาและท�าการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนั
ทว่งท ีกอ่นทีจ่ะมกีารฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกลายเป็นความเสีย่งส�าหรับสวสัดภิาพ ความ
มัน่คงหรอืชือ่เสยีงของบรษัิท

นโยบาย BCG มจีดุประสงคเ์พือ่ท�าหนา้ทีเ่ป็นคูม่อืแนะน�าการกระท�าและการตดัสนิ
ใจของเรา แตก่ารตดัสนิใจหรอืสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเประเด็นทางกฎหมายหรอื
จรยิธรรมมกัมคีวามสลบัซบัซอ้นและไมช่ดัเจนในบางครัง้ นีค่อืเหตผุลทีข่า้พเจา้มหีลาย
ทางเลอืกส�าหรับการถามค�าถามหรอืรายงานขอ้กงัวล ขา้พเจา้สามารถ:

1.  พดูคยุกบัผูจ้ดัการของขา้พเจา้ ซึง่พรอ้มเสมอทีจ่ะใหค้�าปรกึษาเกีย่วกบัค�าถาม
หรอืขอ้กงัวลของขา้พเจา้

2.  ใชน้โยบาย “เปิดกวา้ง” ของเรา ขา้พเจา้ควรรูส้กึสบายใจทีจ่ะเขา้ไปพดูคยุกบั 
ฝ่ายบรหิารคนใดคนหนึง่ของบรษัิท หรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคลเพือ่แจง้ 
ขอ้กงัวลดว้ยความมัน่ใจ

3.  โทรศพัทแ์จง้สายดว่นจรยิธรรม หากขา้พเจา้รูส้กึไมส่ะดวกใจทีจ่ะรายงานขอ้กงัวล
กบัคนในบรษัิท สายดว่นจรยิธรรมเป็นทางเลอืกใหข้า้พเจา้รายงานขอ้กงัวลโดยไม่
ตอ้งเปิดเผยชือ่ สายดว่นนีเ้ปิดท�าการทกุวนัตลอด 24 ใหบ้รกิารในภาษาทอ้งถิน่ของ
ขา้พเจา้ โดยบรษัิทผูบ้รกิารอสิระ 

4.  ใชว้ธิรีายงานผา่นทางเว็บไซต ์หากขา้พเจา้รูส้กึไมส่ะดวกใจทีจ่ะรายงานขอ้กงัวล
กบัผูจั้ดการโดยตรงหรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล ขา้พเจา้สามารถ เขา้ใชง้าน
สายดว่นจรยิธรรมผา่นระบบเว็บไซตท์ีป่ลอดภยั ที ่www.ethics.celestica.com 
สายดว่นนีเ้ปิดท�าการทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ใหบ้รกิารในภาษาทอ้งถิน่ของขา้พเจา้ 
โดยบรษัิทผูบ้รกิารอสิระ

การแจง้เหตหุรอืขอความชว่ยเหลอื

mailto:compliance%40celestica.com?subject=
https://sites.google.com/celestica.com/intranet-human-resources/global-functions/human-resources/global-policies
www.ethics.celestica.com
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การรายงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ซเิลซตกิาจรงิจังตอ่การรายงานการประพฤตผิดิทัง้หมด และจะสบืสวนเรือ่งดงักลา่ว
อยา่งเป็นความลบั ท�าการพจิารณาวา่ไดม้กีารฝ่าฝืนนโยบาย BCG หรอืกฎหมายหรอืไม ่
และด�าเนนิมาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสม หากขา้พเจา้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการสบืสวน BCG 
ขา้พเจา้จะใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มที ่และตอบค�าถามทกุขอ้อยา่งครบถว้นและตรงไป
ตรงมา

เมือ่ขา้พเจา้พบเห็นเหตกุารณห์รอืพฤตกิรรมทีฝ่่าฝืนนโยบาย BCG ขา้พเจา้จะรายงาน
ขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถกูตอ้ง รวมถงึ

• รายละเอยีดของการประพฤตมิชิอบทีถ่กูกลา่วหา
• ชือ่พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ดรั้บผลกระทบ
• วนัทีแ่ละสถานทีเ่กดิเหตุ
• เอกสารสนับสนุนใดๆ (อเีมล บนัทกึ รายงาน)

การไมต่อบโต้
ซเิลซตกิาเห็นคณุคา่ความชว่ยเหลอืของพนักงานทีร่ะบขุอ้กงัวลและการฝ่าฝืนนโยบาย 
BCG กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัทีอ่าจเกดิขึน้ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ซเิลซตกิาหา้มการขม่ขู ่ 
การตอบโต ้หรอืการแกแ้คน้ทกุชนดิตอ่พนักงานผูท้ีไ่ดแ้จง้หรอืรายงานการฝ่าฝืน
กฎหมาย นโยบาย BCG หรอืฝ่าฝืนนโยบายอืน่ๆ ของบรษัิททีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืทีส่งสยัวา่
จะเกดิขึน้โดยสจุรติใจ หรอืผูร้ว่มมอืหรอืชว่ยเหลอืในการสบืสวนเกีย่วกบัการฝ่าฝืน 
ทีไ่ดรั้บรายงาน ขา้พเจา้ทราบวา่ ซเิลซตกิาสงวนสทิธิท์ีจ่ะลงโทษทางวนัิยตอ่พนักงานที่
ใหข้อ้มลูเท็จหรอืท�าการกลา่วหาเท็จโดยเจตนา หากขา้พเจา้มสีว่นรว่มในการกระท�า 
ดงักลา่ว ขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้สามารถรายงานความผดิของตนเอง ซเิลซตกิาสงวน
สทิธิท์ีจ่ะลงโทษทางวนัิยตอ่พนักงานทีใ่หข้อ้มลูเท็จหรอืท�าการกลา่วหาเท็จโดยเจตนา
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ค�าแนะน�าในการโทรศพัทแ์จง้สายดว่นจรยิธรรม
เมือ่ทา่นโทรศพัทไ์ปสายดว่นจรยิธรรม ทา่นไมจ่�าเป็นตอ้งแจง้ชือ่ของทา่น  
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสมัภาษณจ์ะบนัทกึขอ้กงัวลของทา่นและสง่ตอ่ขอ้มลูไปยงัซิ
เลซตกิาเพือ่ตดิตามผลตอ่ไป ทา่นสามารถโทรเขา้สายดว่นโดยคน้สถานทีต่ัง้และ
หมายเลขโทรศพัทไ์ดใ้นตารางดา้นลา่ง

สถานทีต่ัง้ หมายเลขโทรศพัท์
จีน 400-1204-132

ฮ่องกง  800-964214

อินเดีย 000-800-050-3378

อินโดนีเซีย 0800-140-1913

ไอร์แลนด์ 1-800-903-377

ญ่ีปุ่น 0066-33-11-2505 
 00531-121520

เกาหลีใต้ 00798-1-1-003-8571 

ลาว www.ethics.celestica.com

มาเลเซีย 1-800-80-8641

เม็กซิโก 800-681-6906

ฟิลิปปินส์ 1-800-1322-0416

โรมาเนีย 001-800-913-4998

สิงคโปร์ 800-1204201

สเปน 900-876041

ไทย 001-800-12-0665204

สหรัฐฯ และแคนาดา 1-888-312-2689

ส�าหรบัรายการหมายเลข
ตดิตอ่ลา่สดุ โปรดเขา้ไปที ่
www.ethics.celestica.com

หากทา่นอยูใ่นสถานทีต่ัง้ทีไ่มม่รีายชือ่
อยูใ่นตารางดา้นซา้ยมอื กรณุาปฏบิตั ิ
ตามค�าแนะน�าดา้นลา่งเพือ่ตดิตอ่สาย
ดว่นจรยิธรรม

1.  จากนอกพืน้ที ่ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารทอ้ง
ถิน่ของทา่น

2.  ขอการโทรแบบเรยีกเกบ็เงนิ 
ปลายทาง (ขึน้อยูก่บับรกิารทีม่ใีห)้  
ไปยงัสหรัฐอเมรกิาทีห่มายเลข  
503-726-2457 ผูใ้หบ้รกิารสาย
ดว่นจรยิธรรมจะยอมรับการโทร
แบบเรยีกเก็บเงนิปลายทางทกุสาย 
โปรดทราบวา่ทา่นจะตอ้งเสยีคา่
ธรรมเนยีมการโทรระหวา่งประเทศ
ถา้ประเทศทีท่า่นพ�านักอยูไ่มม่ี
บรกิารเรยีกเกบ็เงนิปลายทาง

3.  เมือ่ผูใ้หบ้รกิารถามชือ่ผูโ้ทรศพัท ์
ใหบ้อกชือ่บรษัิทของทา่น อยา่บอก
ชือ่ของทา่น

http://www.ethics.celestica.com

