ຫຼັກປະພຶດປະ
ຕິບັດດ້ານຈັນ
ຍາບັນ ແລະ
ທຸລະກິດ

ສາລະບານ

10	
ລກ
ູ ຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ
10 ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ບາດບັງຫຼວງ
12 ການປະຕິບດ
ັ ຕາມການນ�ຳເຂົາ້ /ການສົງ່ ອອກ

3

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ

12 ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ

3

ການນ�ຳໃຊ້ຫກ
ຼັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ

15 ກົດໝາຍຕ້ານການຜູກຂາດ/ການແຂ່ງຂັນ

3

 ານຮູ້ຈກ
ກ
ັ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ຕາມທຸກກົດລະບຽບ,  
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີນ
່ ຳ� ໃຊ້

16 ການດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຍຸຕທ
ິ �ຳ

4

ຜົນຂອງການລະເມີດຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ

4

 ວ
ຫ
ົ ໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ຈດ
ັ ການຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
“ຜູ້ສງົ່ ເສີມ” ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ

5	
ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ແລະ
ການລາຍງານການລະເມີດ

16 ການເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າ
17 ຄູນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ

18 ຜູ້ຖຮ
ື ຸ້ນຂອງພວກເຮົາ
18 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍທາງການເງິນ
19 ການຮັກສາບັນທຶກ

5

 ານຂໍຄ�ຳແນະນ�ຳ, ການຖາມຄ�ຳຖາມ ແລະ
ກ
ການລາຍງານບັນຫາກັງວົນໃຈ

19 ກ
 ານປະຕິບດ
ັ ຕາມການກວດສອບ ແລະ
ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານ

6

ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສ�ຳລັບການລາຍງານແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່

19 ການຊືຂ
້ າຍຫຼກ
ັ ຊັບຂອງຄົນວົງໃນ

6

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ແກ້ແຄ້ນ

20 ການປົກປ້ອງ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ ຂອງຊັບສິນ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ

6

ການຈັດການກັບລາຍງານ ແລະ ການສືບສວນ

21 ການໃຊ້ຊບ
ັ ສິນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຢ່າງເໝາະສົມ
21 ການເປັນນໍ້າໜຶງ່ ໃຈດຽວກັນ

7

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ

7

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການເຄົາລົບຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

22 ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ

8

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

22 ການປະກອບສ່ວນທາງການເມືອງ ແລະ ການກຸສນ
ົ

9

ຄວາມປອດໄພຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

22 ການປົກປ້ອງສິງ່ ແວດລ້ອມ

9

ຢາເສບຕິດ ແລະ ເຫຼາົ້ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

23 ຂໍ້ມນ
ູ ຕິດຕໍ່
24 ແບບຟອມການຮັບຮູ້

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ: ໃນຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາໃຊ້ຄ�ຳວ່າ “ບໍລິສັດ”, “ພວກເຮົາ”, “ເຮົາ”
ແລະ “ຂອງພວກເຮົາ” ເພື່ອໝາຍເຖິງບໍລິສັດ Nordson, ບໍລິສັດສາຂາ ແລະ ຜູ້ອ�ຳນວຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່
ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ.

ບັນດານະໂຍບາຍທີອ
່ າ
້ ງເຖິງໃນຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ນີ້
ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມອັກສອນຕົວເນີ້ງເພື່ອອ້າງອີງເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ແນະນ�ຳຕ່າງໆຂອງ Nordson.  ສາມາດເບິ່ງ
ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃນອິນຕຣາເນັດຂອງ Nordson ໂດຍໃຊ້ຟັງຊັນການຊອກຫາໃນເວັບໄຊ.  ຖ້າທ່ານບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງອິນຕຣາ
ເນັດ, ໃຫ້ຂໍເອົາສ�ຳເນົາຂອງນະໂຍບາຍທີ່ຖືກອ້າງເຖິງນ�ຳຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 2

ສະບາຍດີເພືອ
່ ນຮ່ວມງານຂອງ Nordson,
ເນືອ
້ ໃນສ�ຳຄັນຂອງຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຈຸດປະສົງຂອງບໍ
ລິສດ
ັ Nordson:  

ບ ໍລິສດ
ັ Nordson ພະຍາຍາມເປັນອົງການຈັດຕັງ້ ທີສ
່ �ຳຄັນ, ຂະຫຍາຍຕົວດ ້ວຍຕົນເອງ
ແລະ ມີຊສ
ື່ ຽງທົວ
່ ໂລກ ເຊິງ່ ເຕີບໃຫຍ ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສ ້າງຄວາມຮັງ່ ມີໃຫ ້ແກ່ລູກຄ ້າ,
ພະນັກງານ, ຜູ ້ຖືຮຸ ້ນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ຢູ ່ພາຍໃນກອບການປະພຶດທີມ
່ ຈ
ີ ນ
ັ ຍາ
ບັນ ແລະ ການເປັນພົນລະເມືອງທີຮ
່ ູ ້ແຈ ້ງແລ ້ວ.
ສະນັນ
້ , ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາຈິງ່ ສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັນ
້ ທີເ່ ດັດດ່ຽວຂອງຜູ້ກໍ່ຕງັ້ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເ
ຮົາໃນການປະຕິບດ
ັ ຕໍ່ທກ
ຸ ຄົນ—ຜູ້ຖຮ
ື ຸ້ນ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສ�ຳຄັນທີສ
່ ດ
ຸ ແມ່ນພະນັກງານ—
ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ສຸດຈະຫຼດ
ິ . ຄ່ານິຍມ
ົ ຂອງພວກເຮົາ—ຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ສຸດຈະຫຼດ
ິ , ຄວາມເປັນເລີດ,
ຄວາມຫຼງົ ໄຫຼສ�ຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ພະລັງງານ ແລະ ການເຄົາລົບຜູ້ຄນ
ົ —ເຕີບໂຕຈາກຄວາມມຸ່ງໝັນ
້ ນີ້ ແລະ
ສະທ້ອນເຖິງການປະພຶດທີພ
່ ວກເຮົາທຸກຄົນຄວນພະຍາຍາມລວມເອົາເຂົາ້ ໃນແຕ່ລະດ້ານຂອງແບບວິທທ
ີ ພ
ີ່ ວກເຮົາດ
ຳເນີນທຸລະກິດໃນນາມ Nordson.
ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດສະບັບປັບປຸງຂອງພວກເຮົາ ເຊິງ່ ໃນເອກະສານນີພ
້ ວກເຮົາເອີນ
້
ວ່າ “ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ” ໃຫ້ຂໍ້ແນະນ�ຳພືນ
້ ຖານທີຈ
່ ຳ� ເປັນເພືອ
່ ເຂົາ້ ໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນການ
ດ�ຳເນີນທຸລະກິດໃນນາມ Nordson ແລະ ການເຮັດການຕັດສິນໃຈທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ. ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຄວນຊ່ວຍພວກ
ເຮົາພິຈາລະນາວ່າການດ�ຳເນີນການແຕ່ລະຢ່າງຂອງພວກເຮົາຈະກະທົບແນວໃດຕໍ່ກບ
ັ ຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ສຸດຈະຫຼດ
ິ ແລະ
ຄວາມໜ້າເຊືອ
່ ຖືຂອງ Nordson ໃນນາມເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ; ແລະ ຫຼກ
ີ ເວັນ
້ ສະພາບການຕ່າງໆທີຈ
່ ະນ�ຳໄປສູ່ການດ�ຳເນີນ
ການທີບ
່ ໍ່ຖກ
ື ຕ້ອງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ.
ໃນນາມເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ລະດັບໂລກ, Nordson ດ�ຳເນີນທຸລະກິດໃນຫຼາຍປະເທດທີມ
່ ກ
ີ ດ
ົ ໝາຍ, ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ
ວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ທີປ
່ ່ຽນແປງ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິງ່ ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງປະພຶດຕົນດ້ວຍຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ສຸດຈະ
ຫຼດ
ິ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີຄ
່ ວບຄຸມການດ�ຳເນີນທຸລະກິດໃນທົວ
່ ໂລກ
ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຄວາມມຸ່ງໝັນ
້ ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກບ
ັ ການປະພຶດທີມ
່ ຈ
ີ ນ
ັ ຍາບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາກ�ຳນົ
ດມາດຕະຖານທີເ່ ໜືອກວ່າສິງ່ ທີກ
່ ດ
ົ ໝາຍກ�ຳນົດໄວ້ ຫຼື ປະຕິບດ
ັ ກັນໂດຍທົວ
່ ໄປໃນເຂດພືນ
້ ທີສ
່ ະເພາະນັນ
້ ໆ. ຕ້ອງບໍ່
ມີການໂຍະຍານຕໍ່ກບ
ັ ຄວາມມຸ່ງໝັນ
້ ນີ.້
ຂ້າພະເຈົາ້ ສົງ່ ເສີມໃຫ້ທ່ານຖາມຄ�ຳຖາມຕ່າງໆຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າການກະທ�ຳຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງເພືອ
່ ນຮ່ວມງາ
ນໃດໜຶງ່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ພາຍໃຕ້ຫກ
ຼັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ນີຫ
້ ບ
ຼື ໍ່. ບໍ່ມພ
ີ ະນັກງານ Nordson ຄົນໃດຈະຖືກ
ແກ້ແຄ້ນເນືອ
່ ງຈາກເຮັດການລາຍງານດ້ວຍຄວາມບໍລສ
ິ ດ
ຸ ໃຈ. ສາມາດສົງ່ ຄ�ຳຖາມ ຫຼື ລາຍງານກ່ຽວກັບການລະ
ເມີດຈັນຍາບັນໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ມນ
ູ ຕິດຕໍ່ຢູ່ສ່ວນທ້າຍຂອງຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ນີ.້ ການຮູ້ຈກ
ັ ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິ
ບັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ດ�ຳເນີນຊີວດ
ິ ຕາມມັນແມ່ນສິງ່ ສ�ຳຄັນຢ່າງຍິງ່ ຕໍ່ກບ
ັ ຄວາມສ�ຳເລັດທີຕ
່ ໍ່ເນືອ
່ ງຂອງ Nordson.
ໂດຍການເຂົາ້ ໃຈຄວາມຄາດຫວັງຂອງ Nordson ໄດ້ດກ
ີ ວ່າ, ພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດການເລືອກທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ.
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,  

Michael F. Hilton
ປະທານ ແລະ ຫົວໜ້າເຈົາ້ ໜ້າທີບ
່ ໍລຫ
ິ ານ

ຫຼັກປະພຶດປະ
ຕິບັດຂອງພວກເຮົາ
ການນ�ຳໃຊ້ຫກ
ຼັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ

ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ Nordson
(“ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ” ຂອງພວກເຮົາ) ແມ່ນຂໍ້ແນະນ�ຳອ້າງອີງເພື່
ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດຢ່າງມີຈັນຍາ
ບັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາມີໄວ້ເພື່ອ
ແນະນ�ຳພວກເຮົາໃຫ້ໄປໃນທິດທາງທີ່ມີຈັນຍາບັນທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ມັ
ນອາດຈະບໍ່ງ່າຍໃນການກ�ຳນົດການດ�ຳເນີນການທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນແກ້ໄ
ຂບາງສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ພົບເຫັນກັນເລື້ອຍໆທີ່
ພວກເຮົາອາດຈະພະເຊີນ ແລະ ໃຫ້ແຫຼ່ງຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອທີ່ເປັນປະໂຫຍດສ�ຳລັບການຊອກຫາຄ�ຳແນະນ�ຳເພີ່ມເຕີມ ແລະ
ລາຍງານບັນຫາກັງວົນໃຈຂອງພວກເຮົາ.
ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົານ�ຳໃຊ້ກັບຜູ້ອ�ຳນວຍການ,
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນຂອງ Nordson. ບໍ່ວ່າພວກເຮົາ
ຈະຢູ່ໃສໃນທົ່ວໂລກນີ້, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມມາ
ດຕະຖານທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ. ນອກນັ້ນ
ພວກເຮົາຍັງຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ, ຕົວແທນ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ
ແລະ ທີ່ປຶກສາຂອງ Nordson ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ດ�ຳເນີນງານໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ພວກເຮົາ.  
ມັນແມ່ນພັນທະຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາໃນການດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງ
ຊື່ສັດ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາ
ສາມາດສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວໂລກ.

ການຮູ້ຈກ
ັ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ຕາມທຸກກົດລະບຽບ,
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີນ
່ �ຳໃຊ້
ໃນຂໍ້ນີ້
--------------------ການນ�ຳໃຊ້ຫກ
ຼັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ
ການຮູ້ຈກ
ັ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ຕາມທຸກກົດລະບຽບ,
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີນ
່ �ຳໃຊ້
ຜົນຂອງການລະເມີດຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ
ຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ຈດ
ັ ການຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
“ຜູ້ສງົ່ ເສີມ” ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ

ໃນຖານະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພວກເຮົາຄວນຮັບຮູ້ວ່າກົດໝາຍ
ແລະ ກົດລະບຽບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະ
ບຽບຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ນ�ຳໃຊ້ກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ.
ເພາະວ່າ Nordson ແມ່ນບໍລິສັດການຄ້າມະຫາຊົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ, ສະນັ້ນມັນສ�ຳຄັນທີ່ສຸດວ່າພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາ
ມກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ບ່ອນໃດ. ຖ້າມີ
ການຂັດກັນລະຫວ່າງກົດໝາຍສະຫະລັດ ແລະ ກົດໝາຍ ຫຼື
ປະເພນີປະຕິບັດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານຄວນຂໍຄ�ຳແນະນ�ຳຈາກໜຶ່ງໃນ
ທະນາຍຄວາມຢູ່ພະແນກກົດໝາຍກ່ອນທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ. ໃນຂະນ
ທີ່ພວກເຮົາຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍທົ່ວໄປກັບຂໍ້ແນະນ�ຳຂອ
ງໜ້າວຽກຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງແມ່ນຜູ້
ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 4

ໃນສະພາບການທີ່ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບການດ�ຳເນີນການທີ່ຖືກຕ້ອງ,
ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ຫາໜຶ່ງໃນທະນາຍຄວາມຢູ່ພະແນກກົດໝາຍຂອງ
Nordson.

ຜົນຂອງການລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ
ການລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາຈະຖືກປະຕິບັດ
ໂທດທາງວິໄນສູງເຖິງ ແລະ ລວມເຖິງການຢຸດເຊົາການຈ້າງງານ.
ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຫດການ, ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດ
ຈະມີຄວາມສ່ຽງຖືກດ�ຳເນີນຄະດີທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍານ�ຳອີກ.
ມັນສ�ຳຄັນໃນການຈື່ວ່າບາງການປະພຶດຜິດສະເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້
Nordson ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ແລະ/ຫຼື ທາງອາຍານ�ຳອີກ.

ຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ
ຜູ້ຈັດການຂອງພວກເຮົາແມ່ນ “ຜູ້ສົ່ງເສີມ”
ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ
ຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການຂອງ Nordson ມີໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມໃ
ນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມຫຼັກປະພຶດປະຕິ
ບັດຂອງພວກເຮົາ. ໃນນາມເປັນຜູ້ນ�ຳພາ, ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບຮັບປ
ະກັນວ່າພະນັກງານທີ່ພວກເຮົາຄວບຄຸມດູແລແມ່ນຄຸ້ນ
ເຄີຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານໃນກຸ່ມຂອງຕົນເຂົ້າໃຈຫຼັກປະພຶດປະຕິ
ບັດນີ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດຂອງ
ພະນັກງານເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້.
ພວກເຮົາທຸກຄົນ—ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ອ�ຳນວຍການ—
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າພວກເຮົາຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພວກເຮົາທີ່ອະບາຍໄວ້ໃນຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາໃນທຸ

ຫຼກ
ັ ການຕ່າງໆໃນຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ້ານຈັນຍາ
ບັນຂອງ Nordson ເກີດຂຶນ
້ ໂດຍກົງຈາກຄວາມເຊື່
ອຂອງຜູ້ກໍ່ຕງັ້ ຂອງພວກເຮົາ Walter Nord (ຊ້າຍ)
ແລະ ລູກຊາຍຂອງລາວ Eric (ເຄິງ່ ກາງ) ແລະ
Evan (ຂວາ). ຕັງ້ ແຕ່ເລີມ
່ ຕົນ
້ , Nords ໄດ້ເນັນ
້
ໜັກວ່າຄວາມສ�ຳເລັດຂອງພວກເຮົາສາມາດເກີດຂຶ້

ກໆປີ.

ນໄດ້ພຽງແຕ່ໂດຍການ “ດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ

ນອກນັ້ນ, ຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການຕ້ອງໃຫ້ບ່ອນເຮັດ

ກອບການປະພຶດທີມ
່ ຈ
ີ ນ
ັ ຍາບັນ ແລະ ການເປັນພົ

ວຽກທີ່ພະນັກງານຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື
ລາຍງານບັນຫາກັງວົນໃຈ. Nordson ບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່ການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ກັບ
ໃຜກໍຕາມ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ນ�ຳພາຂອງພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນຕາມ
ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນນີ້. ຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການບໍ່ສາມາດແກ້ແຄ້ນ
ຫຼື ອົດກັ້ນຕໍ່ກັບການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ກັບພະນັກງານໃດໆກໍຕາມທີ່ເຮັດການ
ລາງານດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. ການລາຍງານ “ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ”
ໝາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເຮັດການລາຍງານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ອີງຕາມຄວາມຮູ້ທີ່ດີສຸດຂອງຕົນ.

ນລະເມືອງທີຮ
່ ູ້ແຈ້ງແລ້ວ”.

ການຂ ໍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼອ
ື ແລະ ການລາ
ຍງານການລະເມີດ
ການຂໍຄ�ຳແນະນ�ຳ, ການຖາມຄ�ຳຖາມ ແລະ
ການລາຍງານບັນຫາກັງວົນໃຈ
ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາພະຍາຍາມກວມເອົາ
ຫຼາຍໆສະພາບການດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຈັນຍາບັນທີພ
່ ບ
ົ ເຫັນທົວ
່ ໄປ
ທີທ
່ ່ານອາດຈະພະເຊີນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ແຕ່ອາດ
ຈະມີບາງຄັງ້ ທີທ
່ ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະແກ້ໄຂສະພາບການນັນ
້ ໆແນວໃດ.
ຖ້າເກີດສະພາບແບບນີ,້ ພວກເຮົາສົງ່ ເສີມໃຫ້ທ່ານນ�ຳໃຊ້ແຫຼງ່ ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ເພືອ
່ ຂໍຄຳ� ແນະນ�ຳ.
ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງຊອກຫາຄ�ຳແນະນ�ຳ ຫຼື ຕ້ອງການຍົກບັນຫາກັງວົນໃຈ,
ທ່ານຄວນພິຈາລະນາໂອ້ລມ
ົ ບັນຫາກັບຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື
ຜູ້ຈດ
ັ ການທີທ
່ ່ານສັງກັດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ
ແຫຼງ່ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຕ່າງໆທີລ
່ ະບຸໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ດດ
ັ ຊະນີຂໍ້ມນ
ູ ຕິດຕໍ່
ລວມທັງສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກພາຍນອກ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານບັນຫ
າກັງວົນໃຈຕ່າງໆ ຫຼື ການລະເມີດຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ
ນີໃ້ ນທັນທີ. ໂດຍການແຈ້ງບອກບັນຫາກັງວົນໃຈ ຫຼື
ການລະເມີດຕໍ່ກບ
ັ ຄະນະຜູ້ບໍລຫ
ິ ານ, ທ່ານກ�ຳລັງຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້
Nordson ປະຕິບດ
ັ ຕາມມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ
ກົດໝາຍທີເ່ ຄັງ່ ຄັດທີສ
່ ດ
ຸ .

ໃນຂໍ້ນີ້
-------------------- ານຂໍຄ�ຳແນະນ�ຳ, ການຖາມຄ�ຳຖາມ ແລະ
ກ
ການລາຍງານບັນຫາກັງວົນໃຈ		
ສາຍຊ່ວຍເຫຼືອສ�ຳລັບການລາຍງານແບບບໍ່ເປີດເຜີຍ
ຊື່
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ແກ້ແຄ້ນ
ການຈັດການກັບລາຍງານ ແລະ ການສືບສວນ

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 6

ສາຍຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສ�ຳລັບການລາຍງານແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ແກ້ແຄ້ນ

ບ່ອນທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ, ທ່ານສາມາດເຮັດການລາຍງານແບບ

ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມວັດທະນະທ�ຳບ່ອນທີພ
່ ວກເຮົາສະບາຍໃຈໃນການຍົກ ແລະ

ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໄດ້ໂດຍການຕິດຕໍ່ຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ.

ໂອ້ລມ
ົ ບັນຫາກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ທາງທຸລະກິດຂອງພວກ

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການລາຍງານແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ອອາດຈະຈ�ຳກັ

ເຮົາ, ມັນສ�ຳຄັນວ່າແຕ່ລະຄົນພວກເຮົາມຸ່ງໝັນ
້ ຄັດຄ້ານວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ

ດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການດ�ຳເນີນການສືບສວນທີ່ລະ

ທາງທຸລະກິດທີຜ
່ ດ
ິ ກົດໝາຍ ຫຼື ຂາດຈັນຍາບັນ. ສະນັນ
້ , ຫ້າມທຸກໆ

ອຽດ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ

ການກະທ�ຳທີເ່ ປັນການແກ້ແຄ້ນທີເ່ ກີດຈາກການຂໍເອົາຄ�ຳແນະນ�ຳ ຫຼື

ລວມທັງຕົວຕົນຂອງທ່ານ ໃນເວລາເຮັດການລາຍງານ. ທຸກລາຍງານ

ການລາຍງານການລະເມີດທີຮ
່ ູ້ໄດ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າເກີດຂຶນ
້ ດ້ວຍຄວາມບໍລິ

ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກ�ຳນົດໄວ້

ສຸດໃຈ.

ແລະ ຈ�ຳເປັນເພື່ອເຮັດສ�ຳເລັດການສືບສວນ.

ພະນັກງານໃດໆກໍຕາມນທີດ
່ �ຳເນີນການຕໍ່ກບ
ັ ພະນັກງານຄົນອືນ
່ ເ

ສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກແມ່ນຫຍັງ?

ນືອ
່ ງຈາກການເຮັດການລາຍງານຈະຖືກປະຕິບດ
ັ ວິໄນ ສູງເຖິງ ແລະ

ສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກແມ່ນແຫຼ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພາ

ລວມເຖິງການຢຸດເຊົາຈ້າງງານ.

ກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ທາງໂທລະສັບເພື່ອສົ່ງຄ�ຳຖາມ
ຫຼື ບັນຫາກັງວົນໃຈຕ່າງໆ ຫຼື ເພື່ອລາຍງານການລະເມີດໃດໜຶ່ງ.
ໃນເວລາໃຊ້ສາຍຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານມີສິດເລືອກບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຢ່າງ
ສິ້ນເຊີງກໍໄດ້ ໃນບ່ອນທີ່ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນອະນຸຍາດ. ແຫຼ່ງຄວາມຊ່ວ
ຍເຫຼືອນີ້ມີໃຫ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ມີລ່າມແ
ປພາສາຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເມື່ອຂໍເອົາ. ສາຍຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຖືກດ�ຳ
ເນີນໂດຍບໍລິສັດເອກະລາດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍ Nordson ໃນການຕອບສ
ະໜອງຕໍ່ກັບບັນຫາກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະໄປຖ
າມຄ�ຳຖາມຢູ່ໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສົ່ງລາຍງານ ແລະ ບໍ່ສະບາຍໃຈທີ່ຈະໃຊ້
ໜຶ່ງໃນຜູ້ຕິດຕໍ່, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ໄດ້ໂດຍການ
ໂທຫາໜຶ່ງໃນເບີໂທຟຣີໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໃຫ້ໄວ້ໃນດັດຊະນີຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ຫຼື
ທາງອອນລາຍທີ່ www.nordson.ethicspoint.com.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຕິດຕໍ່ຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ?
ເມື່ອທ່ານຕິດຕໍ່ຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ, ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ທ່າ
ນສະໜອງໃຫ້ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບໃນຂອບເຂດທີ່
ເປັນໄປໄດ້. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະສ້າງສັງລວມລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍງານ
ຂອງທ່ານ ແລະ ຈະສົ່ງຕໍ່ສັງລວມດັ່ງກ່າວຫາສະມາຊິກທີມງານຕອ
ບສະໜອງດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ຂອງ Nordson ເພື່ອກວດເບິ່ງ,
ຕອບສະໜອງ ແລະ ແກ້ໄຂ. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຮັດລາຍງານແລ້ວ,
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໝາຍເລກຕິດຕາມ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສະ
ຖານະຂອງລາຍງານຂອງທ່ານ.

ກາຈັດການກັບລາຍງານ ແລະ ການສືບສວນ
Nordson ສືບສວນທຸກລາຍງານຢ່າງຮີບດ່ວນ, ລະອຽດ ແລະ
ໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານລ�ຳອຽງ. ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເຮົາຈະດ�ຳເນີນມາດຕະການແກ້
ໄຂ ຫຼື ການປະຕິບດ
ັ ວິໄນຢ່າງເໝາະສົມໃນທຸກເມືອ
່ ທີຈ
່ �ຳເປັນ. ທ່ານອາ
ດຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນການສືບສວນການປະຸພດ
ຶ ຜິດທີຖ
່ ກ
ື ລາຍ
ງານ. ການຮ່ວມມືຂອງທ່ານແມ່ນຈ�ຳເປັນເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດແກ້
ໄຂທຸກການປະພຶດຜິດໄດ້.

ພະນັກງານຂອງ
ພວກເຮົາ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການເຄົາລົບຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນປະຕິບັດຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາ
ມເຄົາລົບ, ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທ�ຳ. ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກ
ການນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ມັນ
ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາດຶງດູດໄດ້ພະນັກງານທີ່ເກັ່ງ, ມີຈຸດແຂງ ແລະ
ພື້ນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງເສີມຄວາມສ�ຳເລັດ
ຂອງພວກເຮົາ.
Nordson ອຸທິດຕົນຕໍ່ກັບການປູກຝັງສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກທີ່ດີ
ບ່ອນທີ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງຍຸຕິທ�ຳ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົ
າຕ້ອງເຮັດທຸກການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການຈ້າງງານໂດຍອີງໃສ່ຄຸນວຸດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ ແລະ
ໂດຍບໍ່ຄ�ຳນຶງເຖິງລັກສະນະທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ເຊັ່ນວ່າ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກ�ຳເນີດ, ສາສະໜາ, ເພດ, ອາຍຸ,
ສະຖານະການແຕ່ງງານ, ຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈ,
ສະຖານະນັກຮົບເກົ່າ, ລັກສະນະ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ
ຫຼື ລົດສະນິຍົມທາງເພດ. ເບິ່ງ ຄ�ຳຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການ

ຢືນຢັນສິດທິ ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈ້າງງາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກທີ່ດີຍັງແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປາສະຈ
າກການຄຸກຄາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄ�ຳນິຍາມທາງກົດໝາຍຂອງຄ�ຳວ່າລ່ວ
ງລະເມີດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ, “ການລ່ວງລະເມີດ”
ຢູ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາລວມເອົາການປະພຶດທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອນຮັບຕໍ່ກັບ
ຄົນອື່ນທີ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂົ່ມຂູ່, ບໍ່ເປັນມິດ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ.
ມັນສ�ຳຄັນໃນການຮັບຮູ້ວ່າການຄຸກຄາມສາມາດເປັນທາງຄ�ຳເວົ້າ ຫຼື

ໃນຂໍ້ນີ້
--------------------ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
ຄວາມປອດໄພຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
ຢາເສບຕິດ ແລະ ເຫຼາົ້ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

ຮ່າງກາຍ, ປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ດ້ວຍຕົວບຸກຄົນເອງ ຫຼື
ຜ່ານວິທີການອື່ນ ເຊັ່ນວ່າ ອີເມວ. ນອກນັ້ນ, ການຄຸກຄາມບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້
ອງມີລັກສະນະທາງເພດຈິ່ງຖືວ່າບໍ່ເໝາະສົມ. ພຶດຕິກ�ຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່
າຫຍາບຄາຍລວມມີການລ່ວງເກີນທາງເພດ, ການດູຖູກທາງເຊື້ອຊາດ
ຫຼື ຄ�ຳຄິດເຫັນ ຫຼື ການຕະຫຼົກທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊ່ັນວ່າ
ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ ຫຼື ຊົນເຜົ່າ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່
ກັບການປະພຶດປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ສົນວ່າການກ່າວອ້າງການຄຸກ
ຄາມໃດໜຶ່ງຈະສາມາດຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນໃນປະ
ເທດທີ່ທ່ານດ�ຳເນີນງານຢູ່ນັ້ນຫຼືບໍ່ກໍຕາມ.  

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 8

ວິທີປະຕິບັດດ້ານການຈ້າງງານທີ່ຍຸຕິທ�ຳ
ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເຄົາລົບຄົນອື່ນຂອງພວກເຮົາ,
ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນສິດທິມະນຸດໃນທຸກການດ�ຳເນີນງານຂອງ
ພວກເຮົາ. Nordson ປະຕິບັດຕາມທຸກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າຈ້າງ ແລະ
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ນ�ຳໃຊ້ ເຊິ່ງຮັບປະກັນວິທີປະຕິບັດດ້ານການຈ້າງງ
ານທີ່ຍຸຕິທ�ຳໃນທົ່ວກ�ຳລັງແຮງງານທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ. ນອກນັ້ນ,
ພວກເຮົາບໍ່ນ�ຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫຼື ແຮງງານຖືກບັງຄັບ ແລະ ຈະບໍ່ເຈດ
ຕະນາດ�ຳເນີນທຸກິດກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດອື່ນໃດ
ໆກໍຕາມຜູ້ທີ່ໃຊ້ແຮງງານດັ່ງກ່າວ. ເບິ່ງ ນະໂຍບາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ແລະ ການເປັນທາດ ຂອງ Nordson ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.   

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ, ພວກເຮົາຈ�ຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ອ່ອ
ນໄຫວ ຫຼື ລະບຸຕົວຕົນໄດ້ຢູ່ເລື້ອຍໆແກ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວ
ກເຮົາ ເຊັ່ນວ່າ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່, ຄ່າຕອບແທນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງປົກປ້ອງ ແລະ ເຄົາລົບຂໍ້ມູ
ນສ່ວນຕົວທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ
ໂດຍປະຕິບັດຕາມທຸກກົດໝາຍທີ່ນ�ຳໃຊ້ ລວມທັງກົດໝາຍວ່າດ້ວ
ຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້
າໜ້າວຽກຂອງທ່ານຈ�ຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນປະເພດນີ້, ທ່ານ
ຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດເພື່ອປົກປ້ອງມັນ ແລະ ໃຊ້ມັນພຽ
ງແຕ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຈ�ຳເປັນເພື່ອປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງທ່ານເທົ່າ
ນັ້ນ.  ເບິ່ງ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທົ່ວໄປ ຂອງ Nordson
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.  .

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານຜູ້ໜງຶ່ ເລົາ່ ສູ່ຂ້ອຍຟັງວ່າຫົວໜ້າສາຍງານຂອງລາວໄດ້ລ່ວງ
ລະເມີດລາວ ແລະ ຈັບບາຍລາວຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ

ຖາມ:

ຂ້ອຍໄດ້ຍນ
ິ ເລືອ
່ ງເລົາ່ ທີລ
່ ໍ້ລຽນບາງກຸ່ມຊົນເຜົາ່ ສະເພາະ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້
ເຄືອງໃຈຫຍັງຈາກເລືອ
່ ງດັງ່ ກ່າວ, ແນວໃດກໍຕາມ ຂ້ອຍຄິດວ່າເພືອ
່

ຄັງ້ ໜຶງ່ . ນີບ
້ ໍ່ແມ່ນຄັງ້ ທ�ຳອິດ. ຂ້ອຍໄດ້ສງົ່ ເສີມໃຫ້ເພືອ
່ ນຮ່ວງານຂອງຂ້ອຍ

ນຮ່ວມງານຂອງຂ້ອຍບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຫັນວ່າເປັນເລືອ
່ ງຕະຫຼກ
ົ .

ລາຍງານສະພາບການດັງ່ ກ່າວ, ແຕ່ລາວຢ້ານວ່າລາວຈະເສຍວຽກເຮັດຂອ

ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ງລາວຖ້າລາວລາຍງານເລືອ
່ ງນັນ
້ . ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຕອບ: ບອກຫົວໜ້າສາຍງານຂອງລາວວ່າການຈັບບາຍລາວແບບນັນ້ ແ

ກ່ອນອືນ
່ , ທ່ານຄວນແນະນ�ຳໃຫ້ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານຂອງທ່ານແຈ້ງ

ງເລົາ່ ທີໄ່ ປລໍ້ລຽນປະເທດ, ເຊືອ
້ ຊາດ ຫຼື ກຸ່ມຊົນເຜົາ່ ສະເພາະໃດ
ຕອບ: ເລືໜຶອ່ ງ່ ອາດຈະເປັ
ນເລືອ
່ ງທີເ່ ຮັດໃຫ້ເຄືອງໃຈ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ—ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພະນັກງານບາງຄົນຈະເຫັນວ່າເປັນເລືອ
່ ງ “ບໍ່ອນ
ັ ຕະລາຍ”

ມ່ນບໍ່ເປັນທີຍ
່ ອມຮັບ. ຖ້າການປະພຶດດັງ່ ກ່າວຍັງບໍ່ຢດ
ຸ ເຊົາ ແລະ

ແລະ ຕະຫຼກ
ົ ມ່ວນເທົາ່ ນັນ
້ ຊືນ
່ ກໍຕາມ. ທ່ານບໍ່ຄວນເລົາ່ ຄືນເລືອ
່ ງດັງ່

ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານຂອງທ່ານບໍກ
່ ້າທີຈ
່ ະລາຍງານ, ຈາກນັນ
້ ທ່ານຄ

ກ່າວໃຫ້ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານຂອງທ່ານໄດ້ຍນ
ິ ເພືອ
່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມໃີ ຜເ

ວນລາຍງານສະພາບການດັງ່ ກ່າວຫາຫົວໜ້າສາຍງານຂອງທ່

ຄືອງໃຈ. ນອກນັນ
້ , ຖ້າທ່ານຮູ້ສກ
ຶ ສະບາຍໃຈ, ທ່ານຄວນແນະນ�ຳໃຫ້

ານ ຫຼື ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. Nordson ສົງ່ ເສີມໃຫ້

ຜູ້ເລົາ່ ເລືອ
່ ງບໍ່ເວົາ້ ເລືອ
່ ງດັງ່ ກ່າວອີກ ເພາະວ່າພະນັກງານບາງຄົນອາ

ພວກເຮົາທຸກຄົນລາຍງານທຸກການລະເມີດຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ,

ດຈະເຫັນວ່າເປັນເລືອ
່ ງທີຫ
່ ຍາບຄາຍໄດ້. ທ່ານຄວນລາຍງານເຫດ

ນະໂຍບາຍບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ກົດໝາຍ. ການລາຍງານເຫດກ

ການນັນ
້ ຫາຜູ້ຈດ
ັ ການຂອງທ່ານ ຫຼື ແຫຼງ່ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ອືນ
່ .

ານນີອ
້ າດຈະຊ່ວຍເພືອ
່ ນຮ່ວມງານທີຢ
່ ູ່ໃນສະພາບການຄ້າຍຄືກນ
ັ ໄດ້.
ຖ້າທ່ານແມ່ນຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈດ
ັ ການ ແລະ ພະນັກງານໃດ
ໜຶງ່ ເປີດເຜີຍສະພາບການແບບນີຕ
້ ໍ່ກບ
ັ ທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີພນ
ັ ທ
ະຕາມກົດໝາຍໃນການລາຍງານເຫດການດັງ່ ກ່າວຕໍ່ໄປ.

ຖາມ:

ຖາມ:

ຂ້ອຍໄດ້ຮບ
ັ ມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບເພືອ
່ ນຮ່ວມງານຄົນໜຶ່
ງຜູ້ທໃີ່ ນອະດີດເຄີຍສະແດງຄ�ຳຄິດເຫັນທີເ່ ປັນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ຕໍ່ກບ
ັ ຂ້ອຍ. ລາວເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່ສະບາຍໃຈຫຼາຍຈົນມັນກະທົບກັບສະມາ
ທິໃນການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຫົວໜ້າສາຍງານຂອງຂ້ອຍໄດ້ປະກາດເມືອ
່ ບໍ່ດນ
ົ ມານີວ
້ ່າລາວຈະຍ້າຍກ
ອງປະຊຸມທີມງານຂອງພວກເຮົາໄປເປັນຕອນທ່ຽງໃນມືວ
້ ນ
ັ ສຸກ. ຂ້ອຍໄດ້
ອະທິບາຍກັບລາວວ່າຂ້ອຍຕ້ອງສວດມົນໃນລະຫວ່າງຕອນພັກທ່ຽງໃນ
ແຕ່ລະມື.້ ຫົວໜ້າສາຍງານຂອງຂ້ອຍບອກຂ້ອຍວ່າຖ້າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້
າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ ເພາະວ່າ “ພະເຈົາ້ ຂອງເຈົາ້ ສ�ຳຄັນຫຼາຍ”, ຂ້ອຍຈະ
ບໍ່ພຈ
ິ າລະນາການເລືອ
່ ນຕ�ຳແໜ່ງໃຫ້ເຈົາ້ . ຂ້ອຍຮູ້ສກ
ຶ ບໍ່ດີ ແລະ ສິນ
້ ຫວັງ.
ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ານຄວນລາຍງານການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຫົວໜ້າສາຍງ
ຕອບ: ທ່ານຂອງທ່
ານຫາຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທັນທີ. ໂດ
ຍບໍ່ສນ
ົ ວ່າຄ�ຳຄິດເຫັນຂອງຫົວໜ້າສາຍງານຂອງທ່ານຈະປະກອບເປັ
ນການເລືອກປະຕິບດ
ັ ທີຜ
່ ດ
ິ ກົດໝາຍຫຼບ
ື ໍ່ກໍຕາມ, ຄ�ຳຄິດເຫັນດັງ່ ກ່າ
ວເປັນເລືອ
່ ງບໍ່ດີ ແລະ ຈະຖືກຈັດການຢ່າງເໝາະສົມ.

ນການທີດ
່ ສ
ີ ດ
ຸ ຂອງທ່ານແມ່ນການຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍຊັບພະ
ຕອບ: ການດ�ຳເນີ
ຍາກອນມະນຸດກ່ຽວກັບສະພາບການນັນ
້ . ຖ້າທ່ານຮູ້ສກ
ື ສະບາຍໃ
ຈໃນການເຮັດສິງ່ ນັນ
້ , ທ່ານຄວນເວົາ້ ໂດຍກົກບ
ັ ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານ ຫຼື
ກັບຫົວໜ້າສາຍງານຂອງທ່ານ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນສະພາບການນີ,້
ມັນພໍເຂົາ້ ໃຈໄດ້ຖ້າທ່ານເລືອກບໍ່ເຮັດແບບນັນ
້ .

ຄວາມປອດໄພຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເຮົາມຸ່ງໝັນ
້ ຮັກສາເງືອ
່ ນໄຂເຮັດວຽກທີ່
ປອດໄພ ແລະ ດີຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບສ�ຳລັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ.
ເພືອ
່ ສະໜັບສະໜູນຄວາມມຸ່ງໝັນ
້ ນີ,້ ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຈ�ຳເປັນຕ້ອງ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ຂ້ອຍຫາກໍໄດ້ຮບ
ັ ການເລືອ
່ ນຕ�ຳແໜ່ງໃໝ່ຢູ່ໜງຶ່ ໃນໂຮງງານຜະລິດຂອງພວ
ກເຮົາ. ຫົວໜ້າສາຍງານຂອງຂ້ອຍໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້ອຍເລີມ
່ ວຽກໃນທັນທີ ເຖິ

ຮັບຜິດຊອບສ�ຳລັບກົດໝຍ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ໄປນີ້

ງແມ່ນວ່າຂ້ອຍຍັງບໍ່ທນ
ັ ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຄືອ
່ ງຈັກທີຂ
່ ້ອຍ

ເຊັນ
່ ດຽວກັນກັບວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ແລະ ລະບຽບຂັນ
້ ຕອນທີ່ Nord-

ຈະເຮັດໃຊ້ເຮັດວຽກເລີຍ. ຂ້ອຍສາມາດເລີມ
່ ໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນນີກ
້ ່ອນທີໄ່ ດ້ຮັ

son ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ . ທ່ານຄວນລາຍງານສະພາບການ

ບການຝຶກອົບຮົມທີເ່ ໝາະສົມບໍ?

ຫຼື ວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ທີບ
່ ໍ່ປອດໄພ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍໃນທັນທີ.
ນອກນັນ
້ , ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຄວນທ�ຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ຂອງ Nordson.

ຕອບ: ວາມມຸ່ງໝັນ້ ຂອງພວກເຮົາໃນການປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ ແລະ
ບໍ່. ການຝຶກອົບຮົມທີເ່ ໝາະສົມແມ່ນສິງ່ ສ�ຳຄັນຢ່າງຍິງ່ ຕໍ່ກບ
ັ ຄ

ການບາດເຈັບທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ. ທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດວຽກກັບອຸ
ປະກອນໃດໆທີທ
່ ່ານຍັງບໍ່ທນ
ັ ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມວິທນ
ີ �ຳໃຊ້.

ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງຄວາມມຸ່ງໝັນ
້ ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກບ
ັ ຄວາມ

ກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານຄວນແຈ້ງບອກໃຫ້ຫວ
ົ ໜ້າສາຍງານຂອງທ່ານຮັບ

ປອດໄພຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ພວກເຮົາບໍ່ອດ
ົ ກັນ
້ ຕໍ່ກບ
ັ ການກະທ�ຳ ຫຼື

ຊາບວ່າທ່ານຍັງບໍ່ທນ
ັ ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມທີເ່ ໝາະສົມເທືອ
່ .

ການຂົມ
່ ຂູ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍ ຫຼື ຕໍ່ກບ
ັ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ.
ນີລ
້ ວມເອົາການປະພຶດທາງຮ່າງ
ກາຍຕົວຈິງ ແລະ ການຂົມ
່ ຂູ່ ຫຼື ຄຸກຄາມທາງຄ�ຳເວົາ້ . ຖ້າທ່ານຮູ້
ປະພຶດກ�ຳທີເ່ ປັນການຂົມ
່ ຂູ່ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ຕົວຈິງ

ຖາມ:

ຫົວໜ້າສາຍງານຂອງຂ້ອຍໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່ລາຍງານການບາດເຈັບເລັກ
ນ້ອຍທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ເມືອ
່ ບໍ່ດນ
ົ ມານີຢ
້ ູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຂາດວຽກໃດ

ຫຼື ທີເ່ ປັນໄປໄດ້, ທ່ານຄວນລາຍງານມັນໃນທັນທີ. ເບິງ່

ໆເນືອ
່ ງຈາກເຫດການນັນ
້ ແລະ ລາງວັນຜົນງານດີເດັນ
່ ຂອງທີມຂອງຂ້ອຍ

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ

ຂຶນ
້ ກັບການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາການເກີດອຸປະຕິເຫດຂອງພວກເຮົາ. ມັນບໍ່ເ

ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີມ
່ ເຕີມ.

ປັນຫຍັງແມ່ນບໍໃນການບໍ່ລາຍງານ?

ຕອບ: ວ່າງສິງ່ ຈູງໃຈທາງການເງິນກັບຂໍ້ກ�ຳນົດໃນການລາຍງານທຸກກາ

ເປັນແທ້, ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານສິງ່ ນີ.້ ມີການຂັດແຍ່ງທີຈ
່ ະແຈ້ງລະຫ

ຢາເສບຕິດ ແລະ ເຫຼາ້ົ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເຮົານ�ຳໃຊ້ ນະໂຍບາຍບ່ອນເຮັດວຽກປອດຢາເສບຕິດ

ນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ. ທ່າ
ນຕ້ອງລາຍງານທຸກການບາດເຈັບທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ

ແລະ ການກວດຫາເຫຼາົ້ ແລະ ຢາເສບຕິດ.

ບໍ່ວ່າຈະໜ້ອຍສໍ່າໃດກໍຕາມ. ການຕິດຕາມການບາດເຈັບ ລວມທັງອຸ

ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງມີບນ
ັ ຫາກັບສານເສບຕິດ ແລະ ສະໝັກໃຊ້ແຈ້ງບອກ,

ປະຕິເຫດທີບ
່ ໍ່ມໃີ ຜບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຂາດວຽກ ຊ່ວຍພວກເຮົາ

Nordson ຈະເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃນການໃຫ້ການ

ຕິດຕາມແນວໂນ້ມທີສ
່ າມາດນ�ຳໄປສູ່ອປ
ຸ ະຕິເຫດທີຮ
່ ້າຍແຮງກວ່າ.

ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຜ່ານການນ�ຳສົງ່ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານບ�ຳບັດຟືນ
້ ຟູ. ຖ້າທ່
ານເຊືອ
່ ວ່າເພືອ
່ ນຮ່ວມງານໃດໜຶງ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ອດ
ິ ທິພນ
ົ ຂອງຢາ ຫຼື
ເຫຼາົ້ ໃນເວລາເຮັດວຽກ, ໃຫ້ແຈ້ງບອກຫົວໜ້າສາຍງານຂອງທ່ານ ຫຼື
ແຈ້ງບອກຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທັນທີ.  ກວດເບິງ່
ນະໂຍບາຍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ເພີມ
່ ເຕີມ.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 1 0

ລູກຄ ້າ,
ຜູ ້ສະໜອງສິນຄ ້າ ແລະ
ຄູແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ
່
ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ບາດບັງຫຼວງ
ການດ�ຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດໃນທົວ
່ ໂລກຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມsຊືສ
່ ດ
ັ ສຸດຈະຫຼດ
ິ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍກາ
ນປະຕິບດ
ັ ຕາມມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນສູງສຸດຢູ່ທກ
ຸ ບ່ອນທີພ
່ ວກ
ເຮົາເຮັດວຽກ. ນີໝ
້ າຍເຖິງການປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງຕ່າງໆ – ລວມທັງກົດໝາຍປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ
ຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ (FCPA), ກົດໝາຍຕ້ານການໃຫ້ສນ
ິ ບົນຂ
ອງສະຫາລາດຊະອານາຈັກ ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວ
ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ—ຢູ່ໃນທຸກໆເຂດອ�ຳນາດທີພ
່ ວກເຮົາດ�ຳເນີນງ
ານ. ເພືອ
່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍເຫຼາົ່ ນີ້ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ Nordson,
ຫ້າມພວກເຮົາທຸກຄົນ—ລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເ
ຮົາ—ບໍ່ໃຫ້:
• ໃຫ້ອນ
ັ ໃດກໍຕາມທີມ
່ ມ
ີ ນ
ູ ຄ່າແກ່ເຈົາ້ ໜ້າທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານເພືອ
່ ໄດ້ຮບ
ັ
ຫຼື ຮັກສາທຸລະກິດໄວ້
• ເຮັດການຈ່າຍເງິນທີບ
່ ໍ່ເໝາະສົມຜ່ານພາກສ່ວນທີສາມໃດໜຶງ່
• ໃຊ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ເພືອ
່ ຄອບງ�ຳຄົນອືນ
່ ຜ່ານການໃຫ້ສນ
ິ
ບົນ ແລະ ເງິນສິນບົນ.
“ສິນບົນ” ແມ່ນການໃຫ້ສງິ່ ຂອງທີມ
່ ຄ
ີ ່າເພືອ
່ ພະຍາຍາມຄອບງ�ຳ

ໃນຂໍ້ນີ້

ການດ�ຳເນີນການ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົາ້ ໜ້າທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານ,

---------------------

ສິນບົນບໍ່ພຽງແຕ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍຢູ່ຫາຼ ຍໆບ່ອນ, ແຕ່ຍງັ ທ�ຳລາຍຊຸມຊົນທີ່

ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ບາດບັງຫຼວງ

ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດຢູ່. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ,້ ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ສນ
ິ ບົນ

ການປະຕິບດ
ັ ຕາມການນ�ຳເຂົາ້ /ການສົງ່ ອອກ
ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ
ກົດໝາຍຕ້ານການຜູກຂາດ/ການແຂ່ງຂັນ
ການດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຍຸຕທ
ິ �ຳ	
ການເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າ
ຄູນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ

ເພືອ
່ ໄດ້ຮບ
ັ ທຸລະກິດ ຫຼື ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທີບ
່ ໍ່ເໝາະສົມອືນ
່ . ການໃຫ້

ຫຼື ພະຍາຍາມໃຫ້ສນ
ິ ບົນແກ່ເຈົາ້ ໜ້າທີໃ່ ດໆກໍຕາມ.

ຈືວ
່ ່າໃນບາງປະເທດ, ເຈົາ້ ໜ້າທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານລວມມີ:
• ເຈົາ້ ໜ້າທີ,່ ພະນັກງານ ແລະ
ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານລະດັບສູນກາງ, ພາກ ຫຼື ທ້ອງຖິນ
່
• ເຈົາ້ ໜ້າທີທ
່ ະຫານ
• ສະມາຊິກໜ່ວຍງານບໍລຫ
ິ ານ, ນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ ແລະ
ສານຂອງລັດຖະບານລະດັບສູນກາງ, ພາກ ຫຼື ທ້ອງຖິນ
່
• ຜູ້ສະໝັກຊິງຕ�ຳແໜ່ງທາງການເມືອງ, ພັກການເມືອງ ແລະ
ເຈົາ້ ໜ້າທີພ
່ ກ
ັ ການເມືອງ

ເງິນຄ່າອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນບາງສະພາບການທີ່ຈ�ຳກັດທີ່ສຸດ, ການຈ່າຍເງິນຈ�ຳນວນເລັກນ້ອຍ
ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດເພື່ອເລັ່ງລັດວຽກງານ
ປົກກະຕິໃຫ້ໄວຂຶ້ນບໍ່ຖືວ່າເປັນການໃຫ້ສິນບົນ. ແນວໃດກໍຕາມ,
ໃນຫຼາຍໆຄັ້ງການກ�ຳນົດຄວາມຕ່າງກັນແມ່ນເລື່ອງຍາກ,
ສະນັ້ນຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ, ທ່ານຄວນປຶກສາຫານ�ຳໜຶ່ງໃນທະນາຍ
ຄວາມຢູ່ພະແນກກົດໝາຍ. ນອກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍເອົາ
ເງິນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ, ທ່ານຄວນແຈ້ງບອກພະແນກກົດໝ
າຍໃນທັນທີ.
ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ຜົນຕາມມາ

• ພະນັກງານ, ທຸລະກິດການຄ້າ ຫຼື ວິສາຫະກິດອືນ
່ ທີເ່ ປັນເຈົາ້ ຂອງ

ສ�ຳລັບການລະເມີດກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ,

ຫຼື ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານລະດັບສູນກາງ, ພາກ ຫຼື ທ້ອງຖິນ
່

ທ່ານຄວນຫຼີກເວັ້ນກິດຈະກ�ຳທີ່ສາມາດຖືກຕີຄວາມໝາຍເປັນການ

ຍິງ່ ກວ່ານັນ
້ , ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ພວ
ົ ພັນໃນການໃຫ້ສິ

ໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຂອງຂວັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ນບົນທາງການຄ້າ. “ການໃຫ້ສນ
ິ ບົນທາງການຄ້າ”

ການໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼ

ແມ່ນການໃຫ້ສນ
ິ ບົນແກ່ລກ
ູ ຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າພາກເອກະຊົນ ຫຼື

ວງ ແລະ ຕ້ານການໃຫ້ສິນບົນເຫຼົ່ານີ—
້ ເຊັ່ນວ່າ ຄ່າເດີນທາງທີ່ສົມເຫ

ໃຜກໍຕາມທີເ່ ຮັດວຽກໃນນາມເຂົາເຈົາ້ ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືອ
່ ໄດ້ມາ ຫຼື

ດສົມຜົນສ�ຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເພື່ອເຂົ້າຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງ

ຮັກສາທຸລະກິດໄວ້. ນອກນັນ
້ ພວກເຮົາຍັງຖືກຫ້າມຈາກການອະນຸຍາດ

ພວກເຮົາເພື່ອເບິ່ງການທົດສອບອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ—ຕ້ອງຖືກ

ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເຮັດການຈ່າຍເງິນທີບ
່ ໍ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.

ບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບັນທຶການບັນຊີຂອງພວກເຮົາ.

ໃນແບບດຽວກັນ, ພວກເຮົານ�ຳໃຊ້ນະໂຍບາຍບໍ່ອດ
ົ ກັນ
້ ສ�ຳລັບ
“ເງິນສິນບົນ”. ນີໝ
້ າຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນ ຫຼື ຮັບເອົາ
ເງິນເພືອ
່ ເປັນຄ່າຕອບແທນສ�ຳລັບການເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງການຈັດວາງທ
າງທຸລະກິດໃດໜຶງ່ .

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ຂ້ອຍກ�ຳລັງວາງແຜນເປັນເຈົາ້ ພາບຕ້ອນຮັບເຈົາ້ ໜ້າທີລ
່ ດ
ັ ຖະບາ
ນຕ່າງປະເທດທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດທີດ
່ �ຳເນີນກັບ Nordson

ຖາມ:

ມັນເປັນເລືອ
່ ງຍາກສ�ຳລັບ Nordson ສ້າງຕັງ້ ທຸລະກິດໃນຫຼາຍໆປະເທດ.
ເມືອ
່ ບໍ່ດນ
ົ ມານີຂ
້ ້ອຍໄດ້ພບ
ົ ກັບຕົວແທນໜຶງ່ ທີສ
່ າມາດຊ່ວຍບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພ

ຢູ່ໃນການພົບປະຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ. ສິງ່ ນີຈ
້ ະລະເມີດກົດໝາຍ

ວກເຮົາໃນການໄດ້ທລ
ຸ ະກິດໃນປະເທດໜຶງ່ . ຂ້ອຍສາມາດວ່າຈ້າງຕົວແທນ

FCPA ຫຼື ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງອືນ
່ ຫຼບ
ື ໍ່?

ນີໃ້ ນນາມບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງພວກເຮົາບໍ?

ການຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງທາງທຸລະກິດປົກກະຕິກບ
ັ ເຈົາ້ ໜ້າທີ່

ຕອບ: ລັດຖະບານທີມ່ ມີ ນູ ຄ່າສົມເຫດສົມຜົນອາດຈະບໍ່ຖກື ຫ້າມພາຍໃຕ້ກົ

ທ່ານອາດຈະ, ແຕ່ກ່ອນທີຈ
່ ະວ່າຈ້າງ, ພວກເຮົາຕ້ອງດ�ຳເນີນການ

ຕອບ: ກວດສອບປະຫວັດຂອງຕົວແທນນັນ້ ເຊິງ່ ເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງການກ

ດໝາຍ FCPA ຫຼື ກົດໝາຍທ້ອງຖິນ
່ . ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງ

ວດສອບທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຕິດຕໍ່ຫາທະນາຍຄວາມໃນ

ໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ກ່ອນລ່ວງໜ້າຈາກຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈດ
ັ

ພະແນກກົດໝາຍເພືອ
່ ຂໍເອົາແບບຟອມໄປໃຫ້ຕວ
ົ ແທນນັນ
້ . ແບບ

ການຂອງທ່ານກ່ອນທີຈ
່ ະປະສານງານດັງ່ ກ່າວ. ຫົວໜ້າສາຍງານ

ຟອມນີຕ
້ ້ອງຖືກເຮັດສ�ຳເລັດກ່ອນທີຈ
່ ະເຊັນສັນຍາໃດໆ. ຈົງ່ ຈືວ
່ ່າກ

ຫຼື ຜູຈ
້ ດ
ັ ການຂອງທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກກົດໝາຍ ສາມາດຊ່ວ

ານກວດສອບພືນ
້ ຖານຍັງຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຂາຍ ແລະ

ຍທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າສິງ່ ນີສ
້ າມາດສ້າງການປະກົດວ່າເປັນການໃຫ້ສິ

ຕົວແທນຈ�ຳໜ່າຍໃໝ່ເຊັນ
່ ກັນ.

ນບົນຫຼບ
ື ໍ່.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 1 2

ການປະຕິບດ
ັ ຕາມການນ�ຳເຂົາ້ /ການສົງ່ ອອກ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການກ�ຳນົດວ່າທ່ານສາມ

ເພາະວ່າພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດລະດັບໂລກທີ່ມີການດ�ຳເນີນງານ ແລະ

າດຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂອງ Nordson ໄດ້ຫຼືບໍ່, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍປະ

ລູກຄ້າຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດ

ຕິິບັດຕາມການຄ້າທົ່ວໂລກທີ່ tradecompliance@nordson.com.

ລະບຽບດ້ານການຄ້າໃນແຕ່ລະປະເທດບ່ອນທີ່ພວກເຮົາດ�ຳເນີນທຸລະ

ທ່ານອາດຈະເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂຄງການປະຕິບັດຕາມການສົ່ງອອກ

ກິດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຈ�ຳກັດດ້ານການຄ້າທີ່ວາງອອກໂດຍລັດຖະບາ

ຂອງພວກເຮົາໃນອິນຕຣາເນັດຂອງ Nordson ໄດ້.

ນສະຫະລັດ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມດ ພວກເຮົາສ່ຽງທີ່ຈະສູນ
ເສຍສິດທິໃນການສົ່ງອອກໃນທົ່ວໂລກ.
ກົດໝາຍຄວບຄຸມການສົ່ງອອກໃນສະຫະລັດເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ
ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດການສົ່ງອອກໃຫ້ແກ່ບາງກຸ່ມຄົນ, ບໍລິສັດ ແລະ
ປະເທດສະເພາະ. ຂໍ້ຫ້າມການສົ່ງອອກເຫຼົ່ານີ້ນ�ຳໃຊ້ກັບ Nordson,
ບໍລິສັດສາຂາໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕົວແທນຈ�ຳໜ່າຍຂອງພວກເຮົາ.

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ຈົ່ງຈື່ວ່າ “ການສົ່ງອອກ” ລວມເອົາຜະລິດຕະພັນ ແລະ

Nordson ຍັງປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍຕ້ານການຂວ້າມບາດຂອງ

ອງຜະລິດຕະພັນ ເຊິງ່ ຂ້ອຍຕ້ອງການເພືອ
່ ປະເມີນການປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດ
ລະບຽບການສົງ່ ອອກໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍສາມາດດ�ຳເນີນຕໍ່ໂດຍ

ອຸປະກອນທີ່ພວກເຮົາຜະລິດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ.

ລູກຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດປະຕິເສດໃຫ້ຂໍ້ມນ
ູ ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ສດ
ຸ ທ້າຍຂ

ບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ມນ
ູ ນີໄ້ ດ້ບໍ?

ຕອບ: ຕາມກົດລະບຽບການຄວບຄຸມສົງ່ ອອກ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຂໍເອົາຂໍ້ມູ
ບໍ່ໄດ້. ຈົງ່ ອະທິບາຍຕໍ່ກບ
ັ ລູກຄ້ານັນ
້ ວ່າຂໍ້ມນ
ູ ນີຈ
້ �ຳເປັນເພືອ
່ ປະຕິບດ
ັ

ນນີຈ
້ າກລູກຄ້ານັນ
້ ໄດ້, ໃຫ້ຕດ
ິ ຕໍ່ຫາຝ່າຍປະຕິບດ
ັ ຕາມການຄ້າໂລກ

ສະຫະລັດທີຫ
່ ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົາ້ ຮ່ວມໃນການປະຕິບດ
ັ ທາ

(Global Trade Compliance Group) ເພືອ
່ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື .

ງການຄ້າແບບຈ�ຳກັດ ຫຼື ການຂວ້າມບາດທີບ
່ ໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ .
ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ບ່ອນໃດ, ກົດໝາຍສະຫະລັດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາ
ປະຕິເສດ ຫຼື ເຫັນດີປະຕິເສດບໍ່ເຮັດທຸລະກິດກັບ:
• ປະເທດທີຖ
່ ກ
ື ຂວ້າມບາດ ຫຼື ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດນັນ
້
• ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີຖ
່ ກ
ື ຂຶນ
້ ບັນຊີດ�ຳ ຫຼື ຖືກຂວ້າມບາດ

ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ
ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທີຫ
່ ກ
ຼີ ລຽງການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ.

ນອກນັນ
້ , ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ຢງັ້ ຢືນວ່ານິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນໃດໜຶງ່ ບໍ່ຖກ
ື ຂຶນ
້ ບັນຊີ

“ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ” ເກີດຂຶນ
້ ເມືອ
່ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື

ດ�ຳ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ຳຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃດໜຶງ່ ກັບປະເທດທີຖ
່ ກ
ື

ທາງຄອບຄົວລົບກວນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການເຮັດການຕັດ

ຂວ້າມບາດ ຫຼື ກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີຖ
່ ກ
ື ຂຶນ
້ ບັນຊີດຳ 
� ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊືອ
້ ຊາດ,

ສິນທາງທຸລະກິດທີດ
່ ີ ຫຼື ບໍ່ລຳ� ອຽງ. ຖ້າທ່ານຮູ້ການຂັດແຍ່ງທີເ່ ປັນໄປໄດ້,

ສາສະໜາ, ເພດ ຫຼື ຊາດກ�ຳເນີດຂອງພະນັກງານ.

ທ່ານຄວນເປີດເຜີຍມັນກັບຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈດ
ັ ການຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາຕ້ອງລາຍງານການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນການຂວ້າມບາດທີບ
່ ໍ່ໄ

ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີໃ້ ຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳເພີມ
່ ເຕີມສ�ຳລັບສະພາບການຂັດແຍ່ງຜົນປະ

ດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ແກ່ລດ
ັ ຖະບານສະຫະລັດ. ສະນັນ
້ , ຖ້າທ່ານເຊືອ
່ ວ່າທ່

ໂຫຍດຕ່າງໆ.

ານໄດ້ຮບ
ັ ການຮ້ອງຂໍເລືອ
່ ງການຂວ້າມບາດ ຫຼື ມີຄ�ຳຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ກິດຈະກ�ຳການຂວ້າມບາດ, ມັນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິງ່ ວ່າທ່ານຕ້ອງແຈ້ງບອກພະ
ແນກກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ.

ການບັນເທີງ ແລະ ຂອງຂວັນ
ການບັນເທີງ ແລະ ຂອງຂວັນແມ່ນມາລະຍາດທີ່ແລກປ່ຽນ
ກັນທົ່ວໄປເພື່ອເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດ ແລະ
ສ້າງມິດໄມຕີທີ່ດີຕໍ່ກັນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນແມ່ນການຂັດແຍ່ງຜົ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ໂຄງການການຕະຫຼາດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບລາງວັນທີໜຶ່ງໃນ
ການແຂ່ງຂັນທີ່ອະປະຖ�ຳໂດຍສະມາຄົມການຄ້າໜຶ່ງ ແລະ

ນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ການບັນເທີງ ຫຼື ຂອງຂວັນເພື່ອຄອບງ�ຳກາ

ຂ້ອຍໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນເງິນສົດ. ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາລາງວັນເງິນສົດນັ້

ນຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດ (ແລະ ອາດຈະລະເມີດນະໂຍບາຍດ້ານ

ຕອບ: ບໍ່ໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ Nordson ພູມໃຈໃນຄວາມສ�ຳເລັດຂອງທ່ານ,

ການໃຫ້ສິນບົນທີ່ເວົ້າເຖິງຂ້າງເທິງກໍໄດ້). ພວກເຮົາແນະນ�ຳໃຫ້ທ່

ນໄວ້ໄດ້ບໍ?

ແຕ່ການຮັບເອົາລາງວັນເງິນສົດຈະສ້າງການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫ

ານໃຊ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮູ້ຈັກພໍດີໃນການຮັບເອົາ ຫຼື

ຍດ. ບຸກຄົນບໍ່ຄວນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ ນອກເໜືອຈາກ

ໃຫ້ຂອງຂວັນຊະນິດໃດກໍຕາມ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂອງຂວັນຖ້າມັນຖືກຫ້

ຄ່າຕອບແທນປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາ ສ�ຳລັບໂຄງການວຽກທີ່ເຮັດ
ສ�ຳເລັດໃນນາມເປັນພະນັກງານຂອງ Nordson. ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່

າມໂດຍກົດໝາຍ ຫຼື ຖ້າມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ຫຼື ຈະປະກົດວ່າເພື່ອມີ

ຫາຜູ້ປະສານງານຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກ່ຽວກັ

ອິດທິພົນຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຜູ້ຮັບ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂອງຂວັນໃນຮູບ

ບວິທີໃຊ້ລາງວັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີສຸດ. ບາງທາງເລືອກໃຫ້ພິຈາລະນາ

ແບບເງິນສົດ ຫຼື ສິ່ງທຽບເທົ່າເງິນສົດ.

ແມ່ນການໃຊ້ເງິນນັ້ນສ�ຳລັບບໍລິສັດ ຫຼື ພະແນກທີ່ອຸປະຖ�ຳງານ ຫຼື
ບໍລິຈາກໃຫ້ການກຸສົນ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງຈ�ຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງບອຫົ

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີສຸດໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນ�ຳທີ່ງ່າຍດາຍເຫຼົ່ານີ້

ວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບລາງວັນນັ້ນ ແລະ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອງຂວັນ, ເງິນລາງວັນ ຫຼື ມາລະຍາດທາງທຸລະກິດ:
•ບ
 ໍ່ຄວນໃຫ້ ຫຼື ຮັບເອົາຂອງຂວັນ, ເງິນລາງວັນ ຫຼື
ມາລະຍາດທາງທຸລະກິດ ຖ້າມີການຄາດຫວັງວ່າການປະຕິບັດ
ແບບພິເສດຈະຕາມມາ.
•ຂ
 ອງຂວັນ, ເງິນລາງວັນ ຫຼື ມາລະຍາດທາງທຸລະກິດທີ່ຈະໃຫ້ ຫຼື

ເງິນຖືກໃຊ້ແນວໃດ.

ຖາມ:

ບໍ່ໄດ້. ທ່ານບໍ່ຄວນຮັບເອົາຂອງຂວັນນີ້ເພາະວ່າມັນຢູ່ໃນຮູບແ

ບໍ່ອະນຸຍາດການໃຫ້ ຫຼື ການຮັບເອົາຂອງຂວັນໃນຮູບແບບເງິນສົດ
ຫຼື ສິ່ງທຽບເທົ່າເງິນສົດ ເຊັ່ນວ່າ ບັດເງິນສົດ ຫຼື ໃບເຊັກ.

ຫ້ ແລະ ຜູ້ຮັບ.

ສອດຄ່ອງກັບມູນຄ່າຂອງຂວັນ, ເງິນລາງວັນ ຫຼື ມາລະຍາດທາງ
ທຸລະກິດປົກກະຕິທົ່ວໄປໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ.
ຈົ່ງຈື່ວ່າກົດລະບຽບທີ່ຄວບຄຸມການໃຫ້ຂອງຂວັນ, ຂອງກ�ຳນັນ
ແລະ ການບັນເທີງແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານແມ່ນເຄັ່ງຄັດກວ່າ
ຫຼາຍທຽບກັບກົດລະບຽບທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ນີ້. ກະລຸນາເບິ່ງຫົວຂໍ້
“ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ຂອງຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້ສ�ຳລັບ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ກໃຫ້ຂ້ອຍ. ຂ້ອຍສາມາດຮັບເອົາຂອງຂວັນນີ້ໄດ້ບໍ?

ຕອບ: ບບບັດເງິນສົດ. ບໍ່ວ່າຈ�ຳນວນເງິນຈະແມ່ນເທົ່າໃດ, Nordson

ຮັບເອົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ນ�ຳໃຊ້ທີ່ຄວບຄຸມຜູ້ໃ

•ມ
 ູນຄ່າຂອງຂວັນ, ເງິນລາງວັນ ຫຼື ມາລະຍາດທາງທຸລະກິດແມ່ນ

ຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄວາມສ�ຳພັນຍາວນານສົ່ງບັດເງິນສົດໄປຮ້ານອາຫານທີ່ຂ້ອຍມັ

ຖາມ:

ປະທານບໍລິສັດຂາຍສິນຄ້າໜຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ປີ້ສີ່ໃບໄປງານແຂ່ງຂັນກິ
ລາອາຊີບໜຶ່ງເຊິ່ງປີ້ໄດ້ຖືກຂາຍໝົດເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ. ປະ
ທານຄົນນັ້ນຈະບໍ່ໄປຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ເປັ
ນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂາຍສິນຄ້ານັ້ນຈະໄປຮ່ວມງານນ�ຳຂ້ອຍ.
ຂ້ອຍສາມາດເຊີນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ຫຼື ຂ້ອຍຈ�ຳເປັນຕ້ອງເຊີນເພື່ອນຮ່
ວມງານໄປນ�ຳບໍ?

ນທີ່ຈິງແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຂອງຂວັນນີ້ໄດ້ເລີຍ. ມັນຈະ
ຕອບ: ອັປະກົ
ດວ່າບໍ່ມີຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດໃດໆເລີຍ ຖ້າທ່ານ ແລະ ຄອ
ບຄົວຂອງທ່ານແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງດຽວທີ່ໄປຮ່ວມ. ນອກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຈະ
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ຂາຍນັ້ນໃນທຸລະກ�ຳທຸລະກິດ
ໃນອະນາຄົດເປັນການຕອບແທນ, ທ່ານບໍ່ຄວນຮັບເອົາຄ�ຳເຊີນນີ້.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າອີງຕາມວັດທະນະທ�ຳຂອງຜູ້ໃຫ້ຂອງຂວັນ,
ການປະຕິເສດການສະເໜີໃຫ້ຈະເປັນການບໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ
ຫຍາບຄາຍ, ອາດຈະຮັບເອົາຂອງຂວັນນັ້ນດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ
ມັນຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ Nordson ສ�ຳລັບການໃຊ້ທາງການກຸສົນ.
ຖ້າຜູ້ຂາຍນັ້ນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ,
ທ່ານຈະສາມາດຮັບເອົາຄ�ຳເຊີນໄດ້ ຕາບໃດທີ່ບໍ່ມີການເຂົ້າໃຈໃນສ່ວ
ນຂອງຜູ້ຂາຍນັ້ນວ່າຜູ້ຂາຍຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທຸລະກ�ຳທຸລ
ະກິດໃດໜຶ່ງ.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 1 4

ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນຢູ່ພາຍນອກ

ຖ້າທ່ານຮູ້ສະພາບການດັງ່ ກ່າວ, ທ່ານຄວນເປີດເຜີຍມັນກັບຫົວໜ້າ

ແນ່ນອນວ່າມັນຍອມຮັບໄດ້ໃນການມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນໃນ

ສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈດ
ັ ການຂອງທ່ານ.

ບໍລິສັດມະຫາຊົນໃດໜຶ່ງ ແມ້ກະທັ້ງວ່າບໍລິສັດນັ້ນເປັນຄູ່ແຂ່ງ, ລູກຄ້າ
ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຂອງ Nordson. ແນວໃດກໍຕາມ, ການລົງທຶນໂດຍ
ກົງບໍ່ຄວນຫຼວງຫຼາຍເກີນໄປ (ໃຫຍ່ກວ່າ 1% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້
ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນ) ທີ່ມັນສາມາດມີອິດທິພົນ—ຫຼືປະກົດຢ່
າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່
ກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ. ຖ້າທ່ານມີການລົງທຶນທີ່ຫຼວງຫຼາຍ
ໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຄວນແຈ້ງບອກສິ່ງນັ້ນກັບໜຶ່ງໃນທະນາຍຄວ

ຄ້າຍຄືກັນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດມອບໝາຍໃຫ້ Nordson
ເຮັດທຸລະກິດກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງທີ່ສະ
ມາຊິກຄອບຄົວເປັນຮຸ້ນສ່ວນ, ຜູ້ອ�ຳນວຍການ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້
ໂດຍບໍ່ມີການໂອ້ລົມຜົນກະທົບຕ່າງໆກັບຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື
ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານກ່ອນ. ການອະນຸຍາດຈາກພະແນກກົດໝາຍອາ
ດຈະຈ�ຳເປັນເຊັ່ນກັນ.

າມຢູ່ພະແນກກົດໝາຍ.
ໂອກາດການຈ້າງງານຢູ່ພາຍນອກ
ພະນັກງານບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຈ້າງງານ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ທາງທຸລະກິດຢູ່ພາຍນອກທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ່ງຜົນ
ປະໂຫຍດ ຫຼື ການລົບກວນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບ Nordson
ໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ເປັນພະນັກງານຢູ່ Nordson, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາ

ຖາມ:

ຍຂອງຂ້ອຍສ�ຳລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຂ້ອຍໃນບໍລິສັດນັ້ນໄດ້ບໍ?

ງສິນຄ້າ, ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງຂອງ Nordson. ນອກນັ້ນ,
າກວຽກຂອງພວກເຮົາເພື່ອໄປເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນໄດ້.

ຂອງ Nordson ແລະ ຂ້ອຍເປັນຫ່ວງວ່າ Nordson ຈະບໍ່ອະນຸຍາດ. ເພື່
ອຫຼີກລຽງການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ, ຂ້ອຍສາມາດອອກຊື່ຂອງນ້ອງຊາ

ດຍອມຮັບຕ�ຳແໜ່ງໃດໆຢູ່ພາຍນອກນ�ຳບໍລິສັດທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອ
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ Nordson ຫຼື ໃຊ້ເວລາໜີຈ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຂ້ອຍໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ

າທ່ານໄດ້ປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກຜົນປະໂຫຍ
ຕອບ: ບໍດນັ່ໄດ້້ນ.,ກ່ມັອນນອືກໍ່ມ່ນີກໝົານຂັດ, ດຖ້ແຍ່
ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຈະແຈ້ງບໍ່ວ່າຜົນປະໂ
ຫຍດໃນທຸລະກິດນັ້ນຈະອອກຊື່ໃຜກໍຕາມ. ອັນທີສອງ, ນະໂຍບາຍ

ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ການຮັບໜ້າທີ່ໃນສະພາຜູ້ອ�ຳນວຍການ ຫຼື

ຂອງພວກເຮົາກວມໄປຮອດຜົນປະໂຫຍດດ້ານກ�ຳມະສິດໂດຍຍາດ

ເປັນຜູ້ດູແລຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າສ�ຳລັບບໍລິສັດອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ

ພີ່ນ້ອງ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າການຂັດແຍ່

Nordson ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີການອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກພະແ

ງຜົນປະໂຫຍດຈະຍັງມີຢູ່ ແລະ ຕ້ອງຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຜູ້ປະສານງາ

ນກກົດໝາຍ.

ນດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ.

ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດອາດຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ອ�ຳນວ
ຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພະນັກງານ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ
ທີ່ໃກ້ຊິດຂອງລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ເໝາ
ະສົມ ເນື່ອງຈາກຕ�ຳແໜ່ງຂອງລາວຢູ່ພາຍໃນ Nordson.
ຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວລວມມີຂອງຂວັນ ຫຼື ເງິນກູ້ຈາກບຸກຄົນ ຫຼື
ນິຕິບຸກຄົນທີ່ Nordson ເຮັດທຸລະກິດນ�ຳ. ພວກເຮົາຕ້ອງຫຼີກລຽງກາ
ນຍອມຮັບຜົນປະໂຫຍດດ່ັງກ່າວ ເພາະວ່າການເຮັດແບບນັ້ນແມ່ນກາ
ນລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ, ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ
ແລະ ກົດໝາຍ.  
ຄວາມສ�ຳພັນສ່ວນຕົວ
ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ—ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງການປະກົດວ່າມີການ
ຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດ—ຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າພວກເຮົາອະນຸຍ
າດໃຫ້ຄວາມສ�ຳພັນສ່ວນຕົວມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈທາງ
ທຸລະກິດ. ເນື່ອງຈາກສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸ
ມດູແລສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ໃກ້ຊິດ ຫຼື ພວກເຂົາຄວນລາຍງານຫາ
ພວກເຮົາໂດຍກົງ. “ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ໃກ້ຊິດ” ລວມມີຄູ່ສົມລົດ,
ລູກ, ລູກລ້ຽງ, ພໍ່ແມ່, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ອ້າຍເຂີຍເອື້ອຍໄພ້ ແລະ
ສະມາຊິກອື່ນໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ.  

ຖາມ:

ຂ້ອຍມີວຽກທີສອງທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມທາງໂທລະສັບຢ່າງເປັ
ນປົກກະຕິນ�ຳລູກຄ້າຂອງຂ້ອຍ. ມັນຍອມຮັບໄດ້ບໍໃນການໂທລະສັບ ຫຼື
ສົ່ງອີເມວຫາລູກຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນຈາກໂຕະເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງຊ່
ວງພັກ?

່ໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະຍອມຮັບໄດ້ໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອ
ຕອບ: ບໍນຂອງ
Nordson ລວມທັງອີເມວ ແລະ ໂທລະສັບສ�ຳລັບຈຸດປະສົງ
ສ່ວນຕົວໃນບາງຄັ້ງຄາວ ເຊັ່ນວ່າ ການໂທຫາໝູ່ເພື່ອວາງແຜນໄປ
ກິນເຂົ້າທ່ຽງ, ແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ຫຼື ລະບົບອີເມວຂອງ
Nordson ເພື່ອເຮັດວຽກສ�ຳລັບວຽກພາຍນອກ.

ກົດໝາຍຕ້ານການຜູກຂາດ/ການແຂ່ງຂັນ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນ
ທົ່ວໂລກ, ແຕ່ມີຈຸດປະສົງດຽວກັນຄື: ປົກປ້ອງ ແລະ
ຮັກສາຕະຫຼາດເສລີທີ່ໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູ

ຖາມ:

ຫຼື “ຕ້ານກຸ່ມຜູກຂາດທາງທຸລະກິດ”) ຢູ່ທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຮົາດ�ຳເນີນ
ທຸລະກິດ.

ບສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຂ້ອຍຄວນຕອບແນວໃດ?
່ອນຂອງທ່ານວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການສົນທະນາທາງທຸ
ຕອບ: ທ່ລະກິານຄວນບອກເພື
ດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລາຍງານການສົນທະນານີ້ໃຫ້ຜູ້ຈັດການ
ຂອງທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກພະແນກກົດໝາຍຮັບຊາບຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ຖ້າທ່ານເຫັນດີນ�ຳຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຜິດເລື່ອ

ມີຫຼາຍສະພາບການທີ່ພວກເຮົາຄວນຫຼີກເວັ້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ

ງການລວມຫົວກັນກ�ຳນົດລາຄາ. ການລວມຫົວກັນກ�ຳນົດລາຄາຕາ

ກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ສົນທະນາການກ�ຳນົດລາຄາ ຫຼື

ຍຕົວລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸຕິທ�ຳ ແລະ ສາມາ
ດມີຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງສ�ຳລັບທັງຕົວທ່ານ ແລະ Nordson.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຄາກັບຄູ່ແຂ່ງ, ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນການສົນທະນ
າທົ່ວໄປກໍຕາມ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດການຕົກລົງກັບໃຜກໍຕາ
ມທີ່ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດນ�ຳເພື່ອແບ່ງປັນຕະຫຼາດ, ລູກຄ້າ ຫຼື
ເຂດແດນ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ໂອ້ລົມການຂວ້າມບາດລູກຄ້າ,
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງ. ຖ້າຄູ່ແຂ່ງໃດໜຶ່ງຊັກຊວນທ່ານເຂົ້າສູ່ກ
ານສົນທະນາປະເພດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຄວນຢຸດການສົນທະນາໃນທັນທີ
ແລະ ແຈ້ງບອກມັນໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື

ວ່າຖ້າຂ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ Nordson ຄິດລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສ�ຳລັບສິນຄ້າບ
າງຕົວ, ລາວຈະຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດຂອງລາວຈະຄິດລາຄາດຽວກັນສ�ຳລັ

ງແກ່ລູກຄ້າໃນລາຄາທີ່ຍຸຕິທ�ຳ. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ (ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍ “ຕ້ານການຜູກຂາດ”

ໃນເວລາທີ່ໂອ້ລົມກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງ, ລາວໄດ້ເວົ້າເປັນໄນ

ຖາມ:

ຢູ່ກອງປະຊຸມອຸດສາຫະກ�ຳ, ຂ້ອຍກ�ຳລັງກິນອາຫານທ່ຽງກັບກຸ່ມຜູ້ຕາ
ງໜ້າຝ່າຍຂາຍຈາກຫຼາຍໆບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງ. ໜຶ່ງໃນພວກເຂົາແນະນ�ຳວ່າ
“ພວກເຮົາທັງໝົດຈະດີຂຶ້ນ ຖ້າພວກເຮົາແບ່ງປັນເຂດແດນກັນ”.
ນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ດີບໍ?

່. ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຂາຍນີ້ກ�ຳລັງແນະນ�ຳການແບ່ງປັນຕະຫຼາດ ເຊິ່ງ
ຕອບ: ບໍສາມາດເປັ
ນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸຕິທ�ຳ.

ຜູ້ຈດ
ັ ການຂອງທ່ານຮັບຊາບໃນທັນທີ. ເຖິງແມ່ນການປະກົດວ່າມີການ

ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຂໍຕົວອອກໄປເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຄວນບອກແຈ້ງໃນແບບ

ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກໍສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທີໃ່ ຫຍ່ຫວ
ຼ ງສ�ຳລັບ Nordson ໄດ້.

ທີ່ບໍ່ໃຫ້ມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານການສົນທະນາດັ່ງກ່າວຂອງ

ພວກເຮົາຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມທາງການຄ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ.

ກສອນກ່ຽວກັບເຫດການນັ້ນ ແລະ ການອອກຈາກການສົນທະນາ

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ, ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງ
ພວກເຮົາ. ຈົ່ງຈື່ວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸຕິທ�ຳນ�ຳໃຊ້ກັບ
ແບບວິທີທີ່ພວກເຮົາປະພຶດຕົນໃນເລື່ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບສະມາຄົມກ
ານຄ້າ. ພວກເຮົາອາດຈະບັງເອີນຮູ້ຈັກກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາເປັນ
ຢ່າງດີຢູ່ກອງປະຊຸມສະມາຄົມການຄ້າ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງວ່າການ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນທາງສັງຄົມສາມາດນ�ຳໄປສູ່ການສົນທະນາທາງທຸລະກິ
ດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້. ວິທີທີ່ດີສຸດໃນການຫຼີກລຽງບັນຫາແມ່ນການປ
ະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນ�ຳຕ່າງໆໃນຫົວຂໍ້ນີ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື
ໄປຮ່ວມງານວາງສະແດງ ຫຼື ກອງປະຊຸມທາງການຄ້າ.
ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ໄດ້ໃນ ຂໍ້ແນະນ�ຳສ�ຳລັບການ

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຍຸ
ຕິທ�ຳ ຂອງ Nordson.

ທ່ານນ�ຳອີກ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຄວນໃຫ້ລາຍລະອຽດເປັນລາຍລັກອັ
ແລະ ກຸ່ມນັ້ນຂອງທ່ານໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ແລະ
ສະມາຊິກພະແນກກົດໝາຍໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
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ການດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຍຸຕທ
ິ �ຳ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ມັນສ�ຳຄັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຮັບມືຢ່າງຍຸຕິທ�ຳຢູ່ຕະ
ຫຼອດເວລາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າການປະພຶດທາງທຸລະກິດຂອງພວກ
ເຮົາຕ້ອງເອົາຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະຫຼິດເປັນສິ່ງນ�ຳທາງ. ມັນສ�ຳຄັນໂດຍສ

ຖາມ:

ດີຂອງສິນຄ້າຂອງ Nordson.  

ພວກເຮົາສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຈິ່ງດີກວ່າໄດ້ບໍ?

ະເພາະສ�ຳລັບພວກເຮົາຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍ ຫຼື ການຕະຫຼາດໃ
ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນໃນເວລາທີ່ນ�ຳສະເໜີຂໍ້

ພວກເຮົາບໍ່ຄວນດູຖູກດູໝິ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ.

ໄດ້. ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງໃນການຊີ້ໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື ຄົນອື່ນເຫັນວ່າ

ຕອບ: ຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄຸນສົມບັດ ແລະ ການໃຊ້ງານຜ
ະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຈິ່ງດີກວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງຄູ່ແ
ຂ່ງ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ມັ

ສະນັ້ນ, ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາໂອ້ລົມກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ການບໍລິການ

ນຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ໃນການເຮັດການກ່າວອ້າງທີ່ບໍ່ມີການພິສູດ

ແລະ ລາຄາຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າຕາມຄວາມຈິງ ແລະ

ຢືນຢັນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ ຫຼື

ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນີ້ຍັງໝາຍເຖິງວ່າພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ເຮັດການກ່າວອ້າງ

ເອີ້ນຜະລິດຕະພັນນັ້ນວ່າ “ຂອງບໍ່ດ”ີ ຫຼື “ບໍ່ປອດໄພ”. ກົງກັນຂ້າມ,

ທີ່ບໍ່ເປັນຈິງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ ຫຼື

ພວກເຮົາຄວນສຸມໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງຜະລິດຕະພັນ
ຂອງພວກເຮົາຈິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີສຸດ.

ສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເພື່ອໃຫ້ແຂ່ງຂັນໄດ້, ມັນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີປະ
ຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ຊອ
ກຮູ້ຂໍ້ມູນນີ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ແບບບໍ່ມີຈັນຍາບັນ. ຕົວຢ່າງ: ພວ
ກເຮົາບໍ່ສາມາດຈ້າງພະນັກງານຂອງຄູ່ແຂ່ງເພື່ອຈຸດປະສົງໄດ້ມາຂໍ້ມູນ

Nordson ມີວັດທະນະທ�ຳຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ
ຂອງລູກຄ້າ.

ລັບ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ວ່າພະນັກງານໃໝ່ອາດຈະມີຂໍ້ຕົກລົງການຮັກສາ

ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພະນັກງານ Nordson ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ທຸກ

ຄວາມລັບທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ, ສະນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ຄວນສົ່ງເ

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກລູກ

ສີມໃຫ້ພວກເຂົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະດີດນາຍຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄ້າ ຫຼື ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ ຫຼື ທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ຫຼື

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈ່າຍ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງເພື່ອແ

ຜະລິດຕະພັນຂອງລູກຄ້າ, ເປັນຂໍ້ມູນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ ເຖິງແມ່ນ

ລກເອົາຂໍ້ມູນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດສຶກສາວິໄຈຄູ່ແຂ່ງຂອ

ວ່າບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງເລື່ອງການບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກໍຕາມ.

ງພວກເຮົາຜ່ານວິທີການທີ່ມີໃຫ້ທົ່ວໄປແກ່ສາທາລະນະ.

ພະນັກງານຕ້ອງບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບພະນັກງານອື່ນໃ

ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການສື່ສານຕາມຄວາມ

ດໆກໍຕາມ ຫຼື ໂອ້ລົມມັນກັບຄົນອື່ນ ຍົກເວັ້ນພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມ

ຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ເບິ່ໂຄງການ Write Smart ຂອງ Nordson ເຊິ່ງມີ

ຈ�ຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນນັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂຄງກ

ໃຫ້ຢູ່ໃນໜ້າອິນຕຣາເນັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ.

ານຂອງລູກຄ້າ.  

ການເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າ

ນອກນັ້ນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລູກຄ້າເປີດເຜີຍຂໍ້ເທັດຈິງຕໍ່
ສາທາລະນະວ່າລູກຄ້າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ Nordson,

ມັນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາສືບຕໍ່ປູກຝັງຄວາມເຊື່ອຂອງລູກຄ້າຂອງ

ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າ

ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍການໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ

Nordson ເປັນຜູ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້ານັ້ນ

ທີ່ປອດໄພ, ຄຸນນະພາບສູງທີ່ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າຂອງພ

ໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນລັບ ແລະ ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນັ້ນກັບລູກຄ້າອື່ນໃດໆ ຫຼື

ວກເຮົາ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການສື່ສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ກັບພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໃດໆ.

ແລະ ເປີດກວ້າງເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ມັນສ�ຳຄັນຢ່
າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາຕ້ອງມີສັນຍາຂໍ້ກ�ຳນົດສະເພາະລະຫວ່າງ Nordson
ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.   

ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າ, ມັນສ�ຳຄັນວ່າທ່ານຕ້ອງບໍ່:
•ກ
 �ຳນົດຂໍ້ຈ�ຳກັດດ້ານເຂດແດນ, ລູກຄ້າ ຫຼື ການໃຊ້ສຸດທ້າຍຕໍ່ກັບ
ຄວາມສາມາດຂອງລູກຄ້າໃນການຂາຍຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກ
ເຮົາໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດກ່ອນລ່ວງໜ້າຈາກພະແນກກົດໝາຍ
•ພ
 ະຍາຍາມຮ້ອງຂໍເອົາການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລູກຄ້າວ່
າພວກເຂົາຈະຊື້ຜະລິດຕະພັນສະເພາະທີ່ພວກເຂົາຕ້ອ
ງການທັງໝົດຈາກ Nordson ພຽງບ່ອນດຽວເທົ່ານັ້ນ,
ພວກເຂົາຈະເຮັດທຸລະກິດສະເພາະກັບ Nordson ເທົ່ານັ້ນ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ຂ້ອຍແມ່ນຄົນງານຢູ່ໜຶ່ງໃນໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຂ້ອຍກ�ຳລັງສ້າງອຸປະກ
ອນເຊື່ອມຈອດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ. ມື້ນີ້ ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າເຄື່ອງຢຶດນິ
ລະໄພທີ່ພວກເຮົາກ�ຳລັງໃຊ້ປະກົດວ່າເຮັດຈາກໂລຫະທີ່ຄຸນນະພາບດ້ອຍ
ກວ່າເຄື່ອງຢຶດນິລະໄພປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາ. ຂ້ອຍຄວນລາຍງານບໍ?

ຕອບ: ານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານຮັບຊາບໃນທັນທີ. ໃນຂະນະທີ່ບາງ
ແມ່ນ, ທ່ານຄວນລາຍງານສະພາບການນັ້ນໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງ

ຄັ້ງມາດຕະຖານຈ�ຳເພາະຂອງອົງປະກອບໃດໜຶ່ງອາດຈະປ່ຽນແ

ຫຼື ພວກເຂົາຈະບໍ່ຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ອື່ນ—

ປງ, ແຕ່ຍັງມີໂອກາດທີ່ພວກເຮົາອາດຈະກ�ຳລັງໃຊ້ອາໄຫຼ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້

ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ປຶກສານ�ຳ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ

ອງໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການສົ່ງ ຫຼື ຢ່າງອື່ນ.

ໜຶ່ງໃນທະນາຍຄວາມຢູ່ພະແນກກົດໝາຍແລ້ວ
•ຮ
 ຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າຊື້ຜະລິດຕະພັນອັນໜຶ່ງໂດຍເປັນເງື່ອນໄຂ
ຂອງການຂາຍຜະລິດຕະພັນອື່ນໃຫ້ລູກຄ້າ
• ສະເໜີໃຫ້ລາຄາ, ສ່ວນຫຼຸດ, ເງິນຄືນ ຫຼື ຂໍ້ກ�ຳນົດການຂາຍອືນ
່ ທີ່
ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ແກ່ລກ
ູ ຄ້າທີເ່ ປັນຄູ່ແຂ່ງກັນສ�ຳລັບຜະລິດຕະພັນ
ດຽວກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກນ
ັ , ເວັນ
້ ເສຍແຕ່ວ່າມັນຈ�ຳເປັນຕ້ອງເຮັດແນວ
ນັນ
້ ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງລາຄາທີຖ
່ ກ
ື ສະເໜີຂາຍໂດຍຄູ່ແຂ່ງຂອງພ
ວກເຮົາ, ລູກຄ້າກ�ຳລັງຊືພ
້ າຍໃຕ້ໂຄງການສ່ວນຫຼຸດຕາມປະລິມານ
ຊື້ ຫຼື ມີຄ�ຳອະທິບາຍທາງທຸລະກິດອືນ
່ ສ�ຳລັບການເຮັດເຊັນ
່ ນັນ
້
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການກ�ຳນົດລາຄາ, ພວກເຮົາອາດຈະຕັ້ງລາຄາສະເພ
າະສ�ຳລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຕັ້ງໃ
ຫ້ສອດຄ່ອງກັບລາຄາຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ. ແນວໃດກໍຕາມ,
ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສ�ຳລັບຜະລິດຕະພັນອັນດຽ
ວກັນແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ແຂ່ງຂັນກັນໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນທາງກົດໝາຍໃ
ນການເຮັດແບບນັ້ນ. ຖ້າທ່ານພົບພໍ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ແລະ
ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະດ�ຳເນີນຕໍ່ແນວໃດ, ກະລຸນາປຶກສານ�ຳພະແນກກົດ
ໝາຍຂອງພວກເຮົາ.

ຄູນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ
ໃນນາມເປັນຜູ້ນ�ຳໃນອຸດສາຫະກ�ຳ, Nordson
ອຸທິດຕົນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ.
ການໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ປອດໄພ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງແກ່ລູກ
ຄ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນສິ່ງສ�ຳຄັນຈ�ຳເປັນຕໍ່ກັບຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມສ�ຳເ
ລັດທີ່ຕໍ່ເນື່ງຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມທຸກກົດໝາຍ ແລະ
ກົດລະບຽບທີ່ນ�ຳໃຊ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ພວກເຮົາຕ້ອງລາຍງານບັນຫາກັງວົນໃຈຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອຸປະກອນ, ບໍ່ວ່າຈະເລັກນ້ອຍສໍ່າໃດກໍຕາມ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ແມ້ກະ
ທັ້ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບລູກຄ້າ ຫຼື ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊື່ສຽງຂອງ Nordson.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 1 8

ຜູ້ຖຮ
ື ຸ້ນຂອງພວກເຮົາ
ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍທາງການເງິນ
ໃນຖານະບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ມັນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຮັ
ກສາບັນທຶກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ໃຫ້ສະຖານະດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົ
າທີ່ລະອຽດ ແລະ ເປັນຈິງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮັກສາບັນຊີທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນຈິງ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດເຮັ
ດໄດ້ດ້ວຍການກວດກາທຸກບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃນບັນທຶ
ກຂອງບໍລິສັດ – ການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ – ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ.
ພະນັກງານ Nordson ສະເພາະບາງຄົນ—ເຊັ່ນວ່າ
ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານ, ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນ,
ຜູ້ຈັດການການເງິນອາວຸໂສ ແລະ ພະນັກງານການເງິນ ແລະ
ການບັນຊີທຸກຄົນ—ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມເປັນເລີດ
ທີ່ສູງກວ່ານີ້ອີກ. ພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມວິທີປະຕິບັດດ້ານບັນຊີຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍ
ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານການເງິນຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຂົາຈ�ຳເປັນ
ຕ້ອງຮັບປະກັນຂໍ້ມູນທີ່ປະກອບມີໃນການເປີດເຜີຍດ້ານການເງິນຕໍ່
ສາທາລະນະຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄົບຖ້ວນ, ຍຸຕິທ�ຳ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນອາວຸໂສຂອງພວກເຮົາຍັງຈ�ຳເປັ
ນຕ້ອງ:
•ຊ
 ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປະເມີນການຄວບຄຸມ ແລະ
ລະບຽບຂັ້ນຕອນພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ລາຍງານ
ແລະ ການເປີດເຜີຍດ້ານການເງິນຂອງ Nordson
ຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກ�ຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ
ກົດລະບຽບທີ່ນ�ຳໃຊ້

ໃນຂໍ້ນີ້
--------------------ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍທາງການເງິນ
ການຮັກສາບັນທຶກ
ການປະຕິບດ
ັ ຕາມການກວດສອບ ແລະ
ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານ
ການຊືຂ
້ າຍຫຼກ
ັ ຊັບຂອງຄົນວົງໃນ
ການປົກປ້ອງ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ ຂອງຊັບສິນ ແລະ
ຂໍ້ມນ
ູ
ການໃຊ້ຊບ
ັ ສິນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຢ່າງເໝາະສົມ
ການເປັນນໍ້າໜຶງ່ ໃຈດຽວກັນ

•ລ
 າຍງານຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ອາດຈະ
ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ກັບການເປີດເຜີຍ ຫຼື ລາຍງານດ້ານການເງິນຕໍ່
ສາທາລະນະຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນ,
ຜູ້ປະສານງານດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂອງຄະນ
ະກ�ຳມະການກວດສອບບັນຊີ
•ຕ
 ິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງເປີດກວ້າງ ແລະ ຈິງໃຈກັບບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ
ທີ່ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ກັບຜູ້ກວດສອບພາຍນອກຂອງພວກເຮົາ

•ຮ
 ັບປະກັນວ່າພະນັກງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ດ້ານບັນຊີ ແລະ
ການລາຍງານການເງິນຮູ້ຈັກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້
ເພື່ອຮັກສາຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາສ�ຳລັບການລາຍງານການເງິນ,

ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າການແຈ້ງການດັ່ງກ່າວຍັງມີຜົນນ�ຳໃຊ້ຢູ່ຫຼືບໍ່, ທ່າ
ນຄວນຕິດຕໍ່ຫາໜຶ່ງໃນທະນາຍຄວາມຢູ່ພະແນກກົດໝາຍ, ເພື່ອໃ
ຫ້ພວກເຮົາສາມາດຮ່ວມມືກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ
ແລະ ຜູ້ສືບສວນຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສ

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງລາຍງານທຸກການລະເມີດດ້ານບັນຊີ ຫຼື

ອບ ຫຼື ການກວດຄືນຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າໃຜກໍຕາມ –

ການລາຍງານການເງິນທີ່ຕົນຮູ້ຈັກ.

ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ບ່ອນອື່ນ – ຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອ
ງກັບການສືບສວນທີ່ພວມດ�ຳເນີນຢູ່ກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຫຼື
ເພື່ອນຮ່ວມງານໃດໜຶ່ງ, ທ່ານຄວນຄ�ຳແນະນ�ຳຈາກໜຶ່ງໃນທະນາຍຄ
ວາມຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ພະແນນກົດໝາຍກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໆ.  

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ໃນທຸກສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ສະ
ໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອງ

ຖາມ:

ໃນຂະນະທີ່ອອກໄປເຮັດວຽກນອກເມືອງ, ຂ້ອຍໄດ້ລ້ຽງເຂົ້າທ່ຽງເພື່ອນ

ຫຼື ປອມແປງຂໍ້ມູນທຸລະກິດ ຫຼື ພະຍາຍາມຄອບງ�ຳ ຫຼື

ຂອງຂ້ອຍຢູ່ຮ້ານອາຫານທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີລາຄາພໍສົມຄວນ. ຄ່າອາຫານແມ່

ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສືບສວນເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຄວນສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນອື່ນປະພຶ

ນຫຼາຍກວ່າຄ່າອາຫານທົ່ວໄປສ�ຳລັບບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງ, ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ຂ້

ດຕົນຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ. ການກະທ�ຳໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການກະທ�ຳຜິ

ອຍສາມາດຍື່ນແຈ້ງລາຍຈ່າຍເພື່ອຂໍການຈ່າຍແທນຄືນສ�ຳລັບອາຫານທ່
ຽງນີ້ໄດ້ບໍ?
າຍແທນຄືນຄ່າອາຫານທ່ຽງຂອງທ່
ຕອບ: ບໍານ,່ໄດ້.ແຕ່ບໍລບິສໍ່ແັດມ່ຈະຈ່
ນຄ່າອາຫານທ່ຽງສ�ຳລັບເພື່ອນຂອງທ່ານ. ກາ
ນເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໃສ່ໃນລາຍງານລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່
ຊື່ສັດ ແລະ ແມ່ນການລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ ແລະ
ນະໂຍບາຍບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.

ດທີ່ສາມາດຖືກລົງໂທດໄດ້ ແລະ ອາດຈະນ�ຳໄປສູ່ການຢຸດເຊົາຈ້າງງານ
ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມສ່ຽງຖືກດ�ຳເນີນຄະດີອາຍາໄດ້.

ການຊືຂ
້ າຍຫຼກ
ັ ຊັບຂອງຄົນວົງໃນ
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາໃຫ້ Nordson, ພວ
ກເຮົາອາດຈະບັງເອີນມີຂໍ້ມູນສ�ຳຄັນທີ່ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະກ່
ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ບໍລິສັດອື່ນທີ່ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດ
ນ�ຳ. ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກາ

ການຮັກສາບັນທຶກ

ນຊື້ ຫຼື ຂາຍຮຸ້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນຂອງຕົນ ເຊິ່ງຖືວ່າເ
ປັນການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຄົນວົງໃນ. ຂໍ້ມູນແມ່ນຂໍ້ມູນ “ສ�ຳຄັນ” ຖ້

ມັນສ�ຳຄັນທີ່ສຸດວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາບັນທຶກຂອ

າຂໍ້ມູນນັ້ນຈະຖືວ່າສ�ຳຄັນໂດຍຜູ້ລົງທຶນທົ່ວໄປໃນການຕັດສິນວ່າຈະ

ງພວກເຮົາໄວ້ໃນແບບທີ່ເໝາະສົມໂດຍການປະຕິບັ

ຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຮັກສາຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດນັ້ນໄວ້ຫຼືບໍ່. ຂໍ້ມູນແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່

ດຕາມ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາບັນທຶກ ແລະ

“ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ” ຖ້າມັນຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທ

ກ�ຳນົດເວລາການຮັກສາບັນທຶກ. ນະໂຍບາຍນີ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນຕ່
າງໆທີ່ພວກເຮົາຄວນດ�ຳເນີນເພື່ອລະບຸ, ເກັບຮັກສາ, ປົກປ້ອງ ແລະ
ກ�ຳຈັດເອກະສານ ແລະ ບັນທຶກຂອງບໍລິສັດຖິ້ມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການປະຕິບດ
ັ ຕາມການກວດສອບ ແລະ
ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານ
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າບັນທຶກຂອງທ່ານແມ່ນຈ�ຳເປັນຕໍ່ກັບການຮ້ອງຟ້
ອງ, ການກວດສອບ ຫຼື ການສືບສວນທີ່ພວມດ�ຳເນີນຢູ່ ຫຼື ເປັນໄປໄດ້,
ມັນສ�ຳຄັນວ່າທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຮັກສາບັນທຶ
ກເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຕ້ອງບໍ່ທ�ຳລາຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງເອ
ກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ�ຳຮ້ອງຂໍນີ້.  

າລະນະຜ່ານການເປີດເຜີຍທາງສື່, ການເປີດເຜີຍຜົນປະກອບການ
ຫຼື ການຍື່ນແບບຟອມ 8-K ນ�ຳຄະນະກ�ຳມະການຫຼັກຊັບ ແລະ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ຕົວຢ່າງຂອງຂໍ້ມູນສ�ຳຄັນທີ່ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະ
ນະລວມມີ:  
•ຂ
 ່າວກ່ຽວກັບການລວມບໍລິສັດ ຫຼື ການຊື້ກິດຈະການ
•ລ
 າຍງານຍອດຂາຍ ແລະ ຜົນປະກອບການປະຈ�ຳໄຕມາ ຫຼື
ທ້າຍປີ
•ຂ
 ່າວກ່ຽວກັບຍອດຂາຍຊັບສິນທີ່ສ�ຳຄັນ
•ກ
 ານແຍກຮຸ້ນທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະກາດເທື່ອ
•ກ
 ານປ່ຽນແປງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ
•ຜ
 ະລິດຕະພັນໃໝ່ ຫຼື ການພັດທະນາທີ່ສ�ຳຄັນ

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 2 0

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຄົນວົງໃນຍັງຫ້າມ
“ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ” ຫຼື ການໃຫ້ຂໍ້ມູນສ�ຳຄັນທີ່ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລ
ະນະແກ່ບຸກຄົນອື່ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນເປັນພື້ນຖານສ�ຳລັບການຊື້ ຫຼື
ຂາຍຫຼັກຊັບ. ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງນີ້, ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະເພ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ຂອງຂ້ອຍ?

ຕໍ່ກັບບຸກຄົນຢູ່ພາຍນອກບໍລິສັດ Nordson ລວມທັງໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື
ນຮ່ວມງານ ຍົກເວັ້ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນທາງທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ໂອ້ລົມ.

ຍເກັບໄວ້ຢູ່ໃນມັນ. ຖ້າຂ້ອຍຈະເອົາແລັບທັອບກັບບ້ານນ�ຳ ແຕ່ຈ�ຳເປັນຕ້
ອງຈອດແວ່ຫຼັງຈາກເລີກວຽກ, ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດກັບແລັບທັອບ

ດນີ້—ບໍ່ວ່າມັນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ Nordson ຫຼື ບໍລິສັດອື່ນກໍຕາມ—
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ທ່ານຕ້ອງຫຼີກລຽງການໂອ້ລົມຂໍ້ມູນນີ້ກັບເພື່ອ

ແລັບທັອບຂອງຂ້ອຍມີຂໍ້ມູນການເງິນທີ່ເປັນຄວາມລັບຈ�ຳນວນຫຼວງຫຼາ

ທ່ານຄວນນ�ຳແລັບທັອບຕິດຕົວໄປນ�ຳທ່ານ ແລະ ບໍ່ປະມັນໄວ້ໃນລົ

ຕອບ: ດຂອງທ່ານບ່ອນທີ່ມັນອາດຈະຖືກລັກໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງປົກປ້ອງຂໍ້
ມູນລັບຂອງບໍລິສັດທີ່ພວກເຮົາມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ. ບໍ່ວ່າມັນອາດຈະ
ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສໍ່າໃດກໍຕາມໃນເວລານີ້.

ການຊືຂ
້ າຍຫຼກ
ັ ຊັບ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມນ
ູ ຂອງຄົນວົງໃນທັງ
ແມ່ນການລະເມີດຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ

ເບິ່ງ ໂຄງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນ ແລະ

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ຂອງ Nordson ສ�ຳລັບລ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼກ
ັ ຊັບຂອງສະຫະລັດ. ຖ້າທ່ານມີຄຳ� ຖາມ ຫຼື

າຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລັບທັອບ ແລະ

ຄວາມກັງວົນໃຈໃດໆກໍຕາມກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ຳການຊືຂ
້ າຍ ຫຼື

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນ. .

ການໃຫ້ຂໍ້ມນ
ູ ຂອງຄົນວົງໃນ, ຈົງ່ ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກກົດໝາຍສ�ຳ
ລັບຄ�ຳແນະນ�ຳ ແລະ ເບິງ່ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຊືຂ
້ າຍຮຸ້ນສາມັ

ນປຂອງ Nordson.   

ຖາມ:

ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ອືນ
່ ແນະນ�ຳວິດໂີ ອການຝຶກອົບຮົມກ່ຽ
ວກັບການຜະລິດທີລ
່ າວບອກວ່າເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສ�ຳລັບທີມງ
ານຂອງລາວ. ຂ້ອຍຕ້ອງການສະແດງວິດໂີ ອນັນ
້ ໃຫ້ທມ
ີ ງານຂອງຂ້
ອຍ, ແຕ່ມນ
ັ ຂ້ອນຂ້າງແພງ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ມງີ ົບປະມານສ�ຳລັບຊືມ
້ ນ
ັ .

ການປົກປ້ອງ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ ຂອງຊັບສິນ ແລະ
ຂໍ້ມນ
ູ
ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງ Nordson—
ລວມາງຊັບສິນທີ່ເປັນວັດຖຸ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີເຈົ້າຂອງ ແລະ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຊັບສິນທີ່ເປັນວັດຖຸຂອງ Nordson ລວມມີອຸປະກອນ,
ສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ, ວັດສະດຸ, ເງິນທຶນຂອງບໍລິສັດ,
ເອກະສານ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະ
ວັງໃນການໃຊ້ຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເໝາະສົມ. “ຂໍ້ມູນທີ່ມີເຈົ້າຂອງ”
ອາດຈະລວມມີສິດທິບັດ, ຂໍ້ມູນຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາ, ບັນທຶກການເງິນ
ແລະ ເຄັດລັບທາງການຄ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຮົາຄວນເຄົາລົ
ບຊັບສິນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ຄູ່ແຂ່ງ ແລະ
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ການເຮັດແບບນັ້ນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຄວາມສ�ຳ
ເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຜົນປະກອບການດ້ານການເງິນທີ່ເປັນເລີດຂອງ
ພວກເຮົາໃນນາມເປັນບໍລິສັດອັນດັບໂລກ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີເຈົ້າຂອງຂອງພວ
ກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນຊັບສິນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ພວກ
ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນລັບ
ແລະ ມີເຈົ້າຂອງບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.  
ເບິ່ງ ໂຄງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນ ຂອງ Nordson
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.   

ຂ້ອຍສາມາດຢືມວິດໂີ ອຂອງລາວ ແລະ ເຮັດການອັດສ�ຳເນົາໄດ້ບໍ?
ເ່ ປັນລາຍລັກອັກສອນ, ວິດໂີ ອໂດຍທົວ
່ ໄປ
ຕອບ: ບໍແລ້່ໄດ້ວ.ກໍຄືມກລີ ນັ ຂິ ກັະສິບເອກະສານທີ
ດເຊັນ
່ ກັນ. ນີໝ
້ າຍຄວາມວ່າບໍ່ສາມາດອັດສ�ຳເນົາພວ
ກມັນ ແລະ ຍາງຄັງ້ ມັນກະທັງ້ ວ່າບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຢມ
ື ວິດໂີ ອນັນ
້
ມາເບິງ່ ໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານອະນຸຍາດກ່ອນລ່ວງໜ້າຈາກເຈົາ້ ຂອງລິຂະສິດ. ຖ້
າທ່ານຕ້ອງການສະແດງໂປຣແກຣມນັນ
້ ໃຫ້ທມ
ີ ງານຂອງທ່ານເບິງ່ , ທ່
ານຕ້ອງຊືສ
້ �ຳເນົາທີຖ
່ ກ
ື ກົດໝາຍຂອງວິດໂີ ອນັນ
້ .

ການໃຊ້ຊບ
ັ ສິນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຢ່າງເໝາະສົມ

ການເປັນນໍ້າໜຶງ່ ໃຈດຽວກັນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການໃຊ້ຊັບສິນບໍລິສັດ Nordson ຂອງພວກເຮົາແມ່

ເພື່ອໃຫ້ການສື່ສານກ່ຽວກັບ Nordson ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ,

ນສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸ

ພຽງແຕ່ໂຄສົກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເທົ່ານັ້ນສາມາດສື່ສານກັ

ຍາດໃຫ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການສື່ສານທາງອີເລັກໂທຣນິກອື່ນເພື່ອຈຸ

ບມວນຊົນໃນນາມຂອງ Nordson. ທຸກຄ�ຳຮ້ອງຂໍຂອງສື່ ຫຼື

ດປະສົງສ່ວນຕົວຢ່າງຈ�ຳກັດ, ມັນຕ້ອງບໍ່ລົບກວນພັນທະການເຮັດວຽ

ການສອບຖາມຈາກນັກລົງທຶນ ຫຼື ຜູ້ວິເຄາະຫຼັກຊັບຄວນຖືກນ�ຳສົ່ງຫາ

ກຂອງພວກເຮົາ.  

ພະແນກສື່ສານຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນສື່ສານທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ບໍລິສັດ

ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ເວົ້າໃນນາມ Nordson ຫຼື ກ່ຽວ

ອອກໃຫ້ສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ມີຈັນຍາບັນທີ່ສາມາດ

ກັບດ້ານໃດໆກໍຕາມຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດເຮັດໄ

ປະກອບເປັນການຄຸກຄາມໄດ້. ສິ່ງນີ້ລວມມີຄອມພິວເຕີ, ແລັບທັອບ,

ດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກ່ອນລ່ວງໜ້າຈາກຜູ້ຈັດການຂອ

ສະມາດໂຟນ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອຸປະກອນອື່ນແບບນັ້ນ. ການ

ງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າພະຍາຍາມກ່າວຕໍ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບ Nordson

ໃຊ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໃນທາງທີ່ຜິດລວມມີການສື່ສານຄ�ຳເວົ້າທີ່ບໍ່ເໝ

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.  

າະສົມທາງເພດ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ, ການເບິ່ງສິ່ງລາມົກ ຫຼື ຫຍາບຄາຍ
ຫຼື ການໃຊ້ຄວາມຫຍາບຄາຍ, ການສະແດງຄ�ຳຄິດເຫັນທີ່ມີລັກສ
ະນະເລືອກປະຕິບັດ ຫຼື ເສຍຫາຍ, ຫຼື ພາສາທີ່ເປັນການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື
ຫຍາບຄາຍ.

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການສື່ສານມວນຊົນ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາຫຼີກລຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງສ�ຳລັບ Nordson,
ສາຂາຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພວກເຮົາເອງ, ແລະ ເພື່ອຫຼີກລຽງຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍ່ກັບຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາ.

ໃນເວລາໃຊ້ອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງມືສື່ສານທີ່ບໍລິສັດສະໜອງໃຫ້
ເຊັ່ນວ່າ ຂໍ້ຄວາມສຽງ, ທ່ານບໍ່ຄວນຄາດຫວັງວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສົ່ງ ຫຼື
ໄດ້ຮັບຈະເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນຂະນະທີ່ Nordson ບໍ່ມີວິທີປະຕິບັດໃນ
ການຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວສື່ສານທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງພະ
ນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, Nordson ມີສິດເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວ

ຍລະບົບສື່ສານທາງອີເລັກໂທຣນິກ (“ECS”) ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄ�ຳແນ
ະນ�ຳກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກອື່ນຢ່າງເໝາະສົມ.
ສື່ສັງຄົມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ
ໃນຊ່ວງໂມງເຮັດວຽກ, ພວກເຮົາຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າ
ຍສັງຄົມອອນລາຍພຽງແຕ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດທີ່ຖືກກົດໝ
າຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ
ອອນລາຍ. ສ�ຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ໂພສອັນໃດທີ່ອາດຈະ
ຖືກຕີຄວາມໝາຍເປັນການຄຸກຄາມ ຫຼື ການເລືອກປະຕິບັດ, ເປີດ
ເຜີຍຂໍ້ມູນລັບກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງ Nordson ຫຼື
ອ້າງອີງເຖິງລູກຄ້າ, ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຂອງພວກ
ເຮົາໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກເຂົາເຈົ້າ. ພະແນກສື່ສານບໍລິສັ
ດຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງການນ�ຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນວ່າ
Facebook, Twitter ແລະ LinkedIn ແລະ ທຸກຄ�ຳຖະແຫຼງ ຫຼື ໂພສທາ
ງການຕ່າງໆຈະຖືກຈັດການໂດຍທີມງານສື່ສານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຮັບ
ມອບໝາຍຢູ່ພາຍໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງ Nordson ເທົ່ານັ້ນ.  

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ນັກຂ່າວໄດ້ໂທມາເພື່ອຖາມເອົາຄ�ຳຄິດເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຂອງຂ້
ອຍ. ຂ້ອຍຮູ້ຄ�ຳຕອບຕໍ່ກັບຄ�ຳຖາມຂອງລາວ. ຂ້ອຍສາມາດບອກລາວສິ່ງ
ທີ່ລາວຕ້ອງການຮູ້ໄດ້ບໍ?

. ທ່ານບໍ່ຄວນຕອບຄ�ຳຖາມໃດໆຈາກນັກຂ່າວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ
ຕອບ: ບໍທ່່ໄາດ້ນໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດ. ຖ້າທ່ານມີຄ�ຳຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ຄ�ຳຕອບຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສື່ສານຂອງບໍລິສັດ.

ຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ດ ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ | 2 2

ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ
ການປະກອບສ່ວນທາງການເມືອງ ແລະ ການກຸສນ
ົ
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ຫ້າວຫັນໃນຊຸມ
ຊົນຂອງພວກເຮົາ. ແນວໃດກໍຕາມດ ມັນສ�ຳຄັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ Nordson ຢູ່ໃນງານທາງການເມືອງ, ລາດຊະການ
ຫຼື ການກຸສົນໃດໆໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດກ່ອນລ່ວງໜ້າຈາກຫົວໜ້
າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຂອງພວກເຮົາ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ Nordson
ເປັນຜູ້ອຸປະຖ�ຳງານນັ້ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ�ຳປະເພດເຫຼົ່ານີ້ຕ້
ອງຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ,
ແລະ ບໍ່ຄວນລົບກວນໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ.

ການປົກປ້ອງສິງ່ ແວດລ້ອມ
ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຄົາລົບສະພາບແວດລ້ອມບ່ອ
ນທີ່ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດ. ນີ້ໝາຍເຖິງການດ�ຳເນີນທຸລະກິດ
ຂອງພວກເຮົາໃນແບບທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີເຫດຜົນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ,
ກົດລະບຽບທີ່ນ�ຳໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ກ�ຳນົດຂອງໃບອະນຸຍາດ. ຖ້າວຽກຂອງທ່
ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ມັນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິ່ງວ່າທ່ານຕ້ອງຄຸ້ນເຄີຍກັບກົດໝ
າຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ສັບສົນຕ່າງໆທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບໜ້າວຽກຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນເບິ່ງ

ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຂໍ້ນີ້
--------------------ການປະກອບສ່ວນທາງການເມືອງ ແລະ ການກຸສົນ
ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ການດ�ຳເນີນຊີວິດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ

ຖາມ:

ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກ�ຳລັງຈັດການສານທີ່ເປັນຂອງແຫຼວຂອງລູກຄ້າໃນລະຫວ່າງກ
ານສາທິດທາງຫ້ອງແລັບ, ຂ້ອຍບັງເອີນເຮັດສານບາງສ່ວນຕົກເຮ່ຍໃສ່ພື້ນຫ້ອງແ
ລັບ. ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຕອບ: ນຮັບຊາບໃນທັທີ່ທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ກວດເບິ່ງໃບຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພສານເຄ

ທ່ານຄວນລາຍງານເຫດການໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຂອງທ່າ
ມີສ�ຳລັບສານນັ້ນໃນທັນທີເພື່ອກ�ຳນົດມາດຕະການທ�ຳຄວາມສະອາດທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ. ທ່ານບໍ່ຄວນຄິດວ່າຄົນອື່ນຈະຈັດການກັບສິ່ງຕ່າງໆ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດນ້
ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຕ້ອງເປັນຫ່ວງ. ການຕົກເຮ່ຍສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ
ທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້, ສະນັ້ນມັນສ�ຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການລາຍງານມັນໃນທັນທີ.

ຂໍ້ມູນຕິດຕ
 ໍ່
ສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອທາງນອກ

ພະແນກກົດໝາຍ

Navex Global

Gina Beredo

ປິດລັບ. ພ້ອມຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂ ມງຕໍ່ວັນ, ເຈັດ ວັນຕ
 ໍ່ອາທິດ.

ຮອງປະທານບໍລິຫານ, ທີປ
່ ຶກສາ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່

ສະຫະລັດ: 1.888.391.3196

440.414.5499

ປະເທດອື່ນ: www.nordson.ethicspoint.com

Gina.Beredo@nordson.com

ການລາຍງານທາງເວັບ: www.nordson.ethicspoint.com

Susan Warner

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ

ທີ່ປຶກສາບໍລິສັດອາວຸໂສ

Gina Beredo

440.414.5232

ຮອງປະທານບໍລິຫານ, ທີປ
່ ຶກສາ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັນຍາບັນ

Susan.Warner@nordson.com

ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ
440.414.5499

Ed Wasp

Gina.Beredo@nordson.com

ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຝ່າຍຕິດຕໍ່ສື່ສານບໍລສ
ິ ັດ ແລະ ຄວາມສ�ຳພັນກັບຜູ້ລົງທຶນ

Edmund.Wasp@nordson.com

Lara Mahoney
ຮອງປະທານ, ຝ່າຍຄວາມສ�ຳພັນກັບຜູ້ລົງທ
 ຶນ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານບໍລິສັດ
440.414.5639
Lara.Mahoney@nordson.com
ກຸ່ມປະຕິບັດການຄ້າທົ່ວໂ ລກ
John Dillon
ຮອງປະທານ, ຝ່າຍຈັດກ
 ານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ
440.985.4275
John.Dillon@nordson.com
Mary White
ຝ່າຍຄ�ຳຖາມການສົ່ງອ
 ອກ
ຜູ້ຈັດການປະຕິບັດຕາມການຄ້າທົ່ວໂລກ
440.985.4509
Mary.White@nordson.com
Bachlien Scanlan
ຝ່າຍຄ�ຳຖາມການສົ່ງອອກ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາສີ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມການຄ້າ
440.985.4542
Bachlien.Scanlan@nordson.com
Donna Ryan
ຝ່າຍຄ�ຳຖາມການນ�ຳເຂົ້າ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານການປະຕິບັດຕາມການຄ້າ
440.985.4512
Donna.Ryan@nordson.com
Barbara Kantola
ຜູ້ຈັດກ
 ານປະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນ, ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄ
 ວາມປອດໄພ
440.985.4203
Barbara.Kantola@nordson.com

440.414.5411

Ray Slattery
ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ
440.414.5632
Raymond.Slattery@nordson.com
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຕິດຕໍ່ຕົວແທນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ແບບຟອມການຮັບຮູ້
ໂດຍການເຊັນຊື່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ, ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບສ�ຳເນົາຂອງຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດດ້ານຈັນຍາບັນ
ແລະ ທຸລະກິດຂອງ Nordson (“ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດ”) ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າພະນັກງານ, ຜູ້ອ�ຳນວຍການ,
ຕົວແທນ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄົນງານສັນຍາຈ້າງຂອງ Nordson ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮູ້ຈັກ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້.
ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີຕື່ມອີກວ່າ ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການອະທິບາຍໂດຍທົ່ວໄປກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງສະແດງທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທັງໝົດທີ່ມີຜົນນ�ຳໃຊ້
ໃນເວລາສະເພາະໃດໆກໍຕາມ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນ�ຳດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງລວມ
ມີພັນທະຂອງຂ້ອຍໃນການຖາມຄ�ຳຖາມ ແລະ ຍົກບັນຫາກັງວົນໃຈ, ລາຍງານການລະເມີດຂໍ້ແນະນ�ຳທີ່ສົງໄສວ່າ
ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບການສືບສວນຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ສຸດທ້າຍ, ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດວິໄຈ
ສູງເຖິງ ແລະ ລວມເຖິງການຢຸດເຊົາການຈ້າງງານ.

ຊື່ (ກະລຸນາຂຽນຕົວພິມ)

ວັນທີ:

ລາຍເຊັນ

ຂໍ້ຍກ
ົ ເວັນ
້ ຂອງຫຼກ
ັ ປະພຶດປະຕິບດ
ັ ຂອງພວກເຮົາ
ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນເພື່ອນ�ຳໃຊ້ກັບຜູ້ອ�ຳນວຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນຂອງ Nordson. ມີບາງກໍລະນີ
ທີ່ບໍ່ປົກກະຕິທີ່ຂໍ້ກ�ຳນົດຂອງຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດນີ້ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ, ສິ່ງນີ້ອາດຈະຖືກເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນສະເພາະ
ເທົ່ານັ້ນ. ການຍົກເວັ້ນໃດໆກໍຕາມຂອງຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສ�ຳລັບສະມາຊິກຂອງສະພາຜູ້ອ�ຳນວຍການ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າບໍລິຫານ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາຜູ້ອ�ຳນວຍການ. ທຸກການຍົກເວັ້ນອື່ນຕ້ອງມີການອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທີ່ປຶກສາທົ່ວ
ໄປ. ຖ້າໃຫ້ການຍົກເວັ້ນດັ່ງກ່າວ, Nordson ຈະເປີດເຜີຍມັນໃນທັນທີຕາມທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບດ້ານຫຼັກຊັບ.

ກະລຸນາເຊັນແບບຟອມຮັບຮູ້ຢູ່ໜ້າກ່ອນນີ້ ແລະ ສົ່ງຄືນໃຫ້ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ Nordson.

ພວກເຮົາແມ່ນ Nordson
ການເຄົາລົບຜູ້ຄົນ
ຄວາມເປັນເລີດ
ພະລັງງານ

ຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະຫຼິດ
ຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນລູກຄ້າ

ສາຍຊ່ວຍເຫຼືອພາຍນອກ: Navex Global
ເປັນຄວາມລັບ. ໃຫ້ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ.
ສະຫະລັດ:

ປະເທດອື່ນ:

ການລາຍງານທາງເວັບ:

1.888.391.3196

www.nordson.ethicspoint.com

www.nordson.ethicspoint.com

