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ຄວາມສຳເລັດ ຂອງ Stora Enso ໃນການເບັນນບໍລິສັດ
ວັດສະດຸທົດແທນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກ
ເຮົາທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸທົດແທນ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ຄວາມຕັ້ງໃຈ
ໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທຸກໆສິ່ງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາ
ປະຕິບັດແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່
ບົນເສັ້ນທາງການດຳເນີນທຸລະກິດນີ້ໄດ້.
ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຮາກເຫງົ້າຂອງພວກເຮົາ –
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົານັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກພາຍໃນ
ແລະ ສະແດງອອກມາສູ່ພາຍນອກຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ. ຫຼັກ
ປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນໂດຍ
ທົ່ວໄປຄືຫຼັກການປະພຶດປະຕິບັດ, ເຊິ່ງມັນເປັນເຄື່ອງມື
ໜື່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການ
ເຮັດວຽກງານຂອງທ່ານພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນຍັງຊ່ວຍສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີສິນທຳ
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງນຳອີກ.
storaenso.com/storaensocode
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ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດ
ວັດສະດຸທົດແທນ

ພວກເຮົາເລືອກອະນາຄົດທີ່ສາມາດທົດແທນ
ໄດ້
ຕົ້ນໄມ້ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸດິບຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ປູກຄືນ – ພວກມັນສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້. ໃນເມື່ອ
ຄວາມສາມາດໃນການນໍາກັບຄືນມາໃຊ້ໄໝ່ບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປ,ຄວາມສາມາດໃນການທົດແທນແມ່ນ
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງອອກໄປ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍັງດູດຊັບ
ທາດອາຍກາກບອນໄດ້, ຊ່ວຍຮັບມືກັບພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ຫຼາຍສິ່ງໃນຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ
ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ເອງຕາມທຳມະຊາດ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສູນລວມຂອງເສດຖະກິດ
ຊີວະພາບ.
ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ເທິງເສັ້ນທາງເພື່ອປ່ຽນແທນຢາງປຼາສະຕິກ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້ຕ່າງໆ.
ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ທຸກໆສິ່ງທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸຈາກສາກສັດສູ່ມື້ນີ້ສາມາດເຮັດຈາກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ໃນມື້
ໜ້າ.

ພວກເຮົາດຳເນີນທູລະກິດພາຍໃຕ້ຄ່ານິຍົມຂອງ
ພວກເຮົາ
ບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງ ແລະ
ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາເອງ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ການເຮັດສິ່ງທີ່ດີຕໍ່ຄົນ ແລະ ໂລກ. ປ່ຽນ
ຈາກການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເກິດຈາກຊາກດຶກດຳບັນ (ຊາກພືດຊາກສັດ) ມາເປັນວັດສະດຸທີ່ສາມາດ
ທົດແທນຄືນໄດ້. ຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວເນັ້ນໜັກຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊ
ສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂລກມີສີຂຽວຂຶ້ນ.
ດ້ວຍຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ນຳພາ ແລະ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມເປັນ
ຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນທຸກໆດ້ານຂອງທູລະກິດຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດຮອດການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.
ພວກເຮົາຖາມຕົວເອງຢູ່ສະເໝີວ່າ: ມີຫຍັງອີກບໍທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ມີຫຍັງອີກບໍທີ່
ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ດີຂື້ນຕື່ມ? ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ – ມັນ
ແມ່ນຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນການປະພຶດຂອງພວກເຮົາ.
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເວົ້າອອກມາເມື່ອມີຄວາມກັງວົນໃຈ, ພວກ
ເຮົາຮັບຟັງບັນຫາຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ ພວກເຮົາຖາມເມື່ອມີຂໍ້ສົງໄສ.
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ພວກເຮົາມີຄວາມມູ່ງໝັ້ນຕໍ່ແນວທາງຄວາມ
ຍືນຍົງ
ສຳລັບ ສຳລັບບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊແລ້ວ ຄວາມຍືນຍົງແມ່ນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ເປັນຮູບ
ປະທຳທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາຄື: “ການເຮັດສິ່ງທີ່ດີຕໍ່ຄົນ
ແລະ ໂລກ. ທົດແທນວັດສະດຸທີ່ເຮັດຈາກຊາກດຶກດຳບັນ(ຊາກພຶດຊາກສັດ) ດ້ວຍ
ວັດສະດຸສາມາດທົດແທນ”. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພິຈາລະນາ ແລະ ປັບໃຊ້ການແລກປ່ຽນຢ່າງ
ເໝາະສົມ ລະຫວ່າງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດຈາກການດຳເນີນງານ
ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.
ວຽກງານດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ9ຈຸດສຸມໂດຍແຕ່ລະ
ຈຸດສຸມນັ້ນຈະມີສິດທິມະນຸດປະສົມຢູ່ນຳ. ການພົວພັນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ຈະນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງຈຸດປະສົງຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າສູ່ສັງຄົມໃນທາງບວກ.

ການໃ�ຂມູນຂອງຜູຖືຫຸນ
ຢາງເ�ັນເ�ກະສານ

ວາລະສງແ�ດລອມ

ສິດທິມະນຸດ

ວາລະພິເ�ດ

ພະນ�ກງານ ແ�ະ
ກ�ລ�ງແ�ງງານທກວາງຂວາງ

ຊ�ມຊ�ນ

ຈ�ນຍາບ�ນທຸ
ລະກິດ

ຄາວ�ດຖ�ອຸປະກອນຕາງໆ,
ນ� ແ�ະ ພະລ�ງງານ

ທາດກາກບອນ
ໄ�ອ�ກຊາຍ

ປາໄ�, ການປູກພືດ ແ�ະ
ການນ�ໃ�ທດິນ

ລູກຄາ

ຜູສະໜອງ

ຜູລ�ງທຶນ

ວາລະເ�ດຖະກິດ

ການປະກອບສວນໃ�ແ�ສ�
ງຄ�ມລວມທ�ງໝ�ດ (TCS)
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ພວກເຮົານຳພາດ້ວຍຄ່າ
ນິຍົມຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາເຄົາລົບຫຼັກປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ
ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊທຸກໆຄົນແມ່ນປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຫຼັກການອັນດຽວກັນ
ເຊິ່ງມັນເປັນຄູ່ມືແນະນຳທີ່ອະທິບາຍເຖິງແນວທາງການພັດທະນາທຸລະກິດຢ່າງມີຈັນຫຼັກຍາບັນ,
ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານຕະຫຼອດຮອດຄຸນຄ່າທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄ່ານິຍົມເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ນຳ
ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນທຸະລກິດຢູ່.
ຫຼັກປະຕິບັດດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍທ່ານ:
• ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
• ເຮັດການຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຈັນຍາບັນໃນວຽກປະຈຳວັນຂອງທ່ານ
• ຢູ່ກັບຄ່ານິຍົມ ຂອງ Stora Enso ແລະ ປົກປ້ອງຊື່ສຽງ ຂອງພວກເຮົາ
• ຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະໄປຂໍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຳແນະນຳເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ.
• ລາຍງານກ່ຽວກັບການປະພຶດ ແລະ ການກະທຳທີ່ທ່ານກັງວົນໃຈ.
ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ:
• ຈຳກັດສິດຂອງທ່ານໃນການເປັນພະນັກງານທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເປັນຄວາມ
ກັງວົນ ຂອງປະຊາຊົນ
• ພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງການຄິດ ຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທັງໝົດມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ
– ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຄວາມຄິດ
• ມີຄຳຕອບທັງໝົດ – ເມື່ອມີຂໍ້ສົງໄສ, ຖາມກ່ອນທ່ານຈະລົງມືເຮັດ!

ພວກເຮົາເຮັດການຕັດສິນໃຈໄດ້ຖືກຕ້ອງ
ຂ້ອຍສາມາດຈ່າຍຄ່າອາຫານຄ່ຳຂອງລູກຄ້າໄດ້ບໍ? ຂ້ອຍສາມາດຈ້າງອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍເຮັດວຽກ
ໄດ້ບໍ? ຂ້ອຍຄວນບອກໃຜບາງຄົນກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ປອດໄພທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນບໍ? ພວກເຮົາພົບ
ກັບຄຳຖາມຕ່າງໆໃນລັກສະນະແບບນີ້ໃນວຽກຂອງພວກເຮົາທຸກໆມື້. ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊ
ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ – ການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງເລິກລົງໄປກວ່ານັ້ນ ແລະ ພິຈາລະນາຖ້າຫາກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນມັນຖືກກັບຈັນຍາບັນ. ນອກຈາກການຍຶດຖືປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການແລ້ວ, ພວກເຮົາຄວນນຳໃຊ້ຄວາມປາຖະໜາທາງສີລະທຳ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດ
ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຖາມຕົວທ່ານເອງດ້ວຍຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອຕັດສິນໃຈສິ່ງທີ່ຈະເຮັດ:		
• ມັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍບໍ?
• ມັນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງພວກເຮົາບໍ?
• ມັນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງພວກເຮົາບໍ?
• ມັນຖືກຈັນຍາບັນບໍ?
• ຂ້ອຍຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈບໍ ຖ້າຫາກການກະທຳ ຂອງຂ້ອຍຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ?
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ພວກເຮົາເວົ້າອອກມາ ແລະ
ພວກເຮົາຮັບຟັງ
ວັດທະນະທຳການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບຜົນ
ສຳເລັດໃນໄລຍະຍາວ. ການດຳລົງຊີວິດໂດຍຍຶດຖືຕາມຄ່ານິຍົມ ຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດລະບຽບເທົ່ານັ້ນ –ແຕ່ການໃຊ້ຄ່ານິຍົມເປັນໂຕຊຸກຍູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານສົນໃຈເລື່ອງຈັນຍາບັນທຸລະກິດກຳລັງເຕີບໂຕ.
ການລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມກັງວົນໃຈມັນຊ່ວຍພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ກ່ອນທີ່
ພວກມັນຈະພັດທະນາເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປາກົດຂຶ້ນມາໃຫ້ສຳເລັດ. ມັນ
ຍັງຊ່ວຍພວກເຮົາສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ພາຍໃນບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊແຕ່ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງພາຍນອກ ຂອງພວກເຮົານຳອີກ.
ຖາມກ່ຽວກັບການປະພຶດ ຫຼື ການກະທຳທີ່ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເວົ້າອອກມາ.
ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຄິດ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດອາດກຳລັງລະເມີດຄ່ານິຍົມທີ່ມີຢູ່ໃນ
ຫຼັກປະຕິບັດນີ້, ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານຕໍ່ການລາຍງານ ການລະເມີດດັ່ງກ່າວ. ທຸກໆກໍ່
ລະນີທີ່ຖືກລາຍງານທັງມົດຖືກສອບສວນໂດຍທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມພັນທະນາ
ຂອງ Stora Enso ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ – ແລະ ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ດຳເນີນການຕໍ່
ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກະທໍາຜິດກ່ອນທີ່ຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ຢ່າງລະອຽດ. ທຸກໆບັນຫາທີ່ພົບເຫັນນັ້ນຈະຈົດຖືກບັນທຶກ, ທົບທວນ ແລະ ລາຍງາຍຕໍ່ທັງ
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
ຂອງພວກເຮົາ. ກໍລະນີການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso ທີ່ໄດ້ພິສູດແລ້ວເຊັ່ນ:
ການຮັບ ຫຼື ການໃຫ້ສິນບົນ, ຈະນຳໄປສູ່ການປະຕິບັດການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດວິໄນ,
ປ່ຽນແປງໃນຂະບວນການ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ລວມທັງການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕະການທາງວິໄນຈະມີຄວາມເປັນທຳ ແລະ ສອດຄ່ອງເລື່ອຍໆ.
ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານຈະເວົ້າອອກມາທ່ານຄວນຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ສະດວດທີ່ຈະເວົ້າມັນອອກມາ – ເຊິ່ງ
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊຈິ່ງປົກປ້ອງຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ສະແດງຄວາມ
ກັງວົນໃຈອອກມາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ອົດທົນອົດກັ້ນທຸກການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີ
ເຈດຕະນາຄວາມເຊື່ອທີ່ດີທີລາຍງານການປະພຶດຜິດ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງການຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົດ,
ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່
ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈົງໃຈສ້າງການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ໃຫ້ການບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຕໍ່ຜູ້ສອບສວນ
ຫຼື ກໍ່ກວນຂະບວນການສອບສວນ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທຳການເວົ້າອອກມາປາກົດເປັນຈິງ, ພວກເຮົາຍັງຈຳຕ້ອງຮັບຟັງນຳອີກ.
ບັນຫາກັງວົນໃຈທັງໝົດ ແລະ ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຖິງຈະເປັນສິ່ງທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ,
ຄວນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ, ຮັບຟັງ ແລະ ແກ້ໄຂໂດຍຜູ້ຈັດການ ຂອງພະນັກງານ. ບັນດາຜູ້
ຈັດການຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ຂອງຕົນຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາຖືກຮັບຟັງ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນ
ຂອງພວກເຂົານັ້ນສຳຄັນ, ເຖິງແມ່ນເລື່ອງນັ້ນຈະຍາກທີ່ຈະເວົ້າເຖິງ. ບັນດາຜູ້ຈັດການຍັງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງຕໍ່ຄຳຕິຕຽນທີ່ໜັກໜ່ວງຫາທີມງານກວດສອບພາຍໃນ ແລະ
ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເພື່ອເຮັດການສືບສວນ ແລະ ການດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.
ພວກເຮົາຍັງຮັບຟັງສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຍິນຄຳຄິດເຫັນດັ່ງນີ້, ທ່ານອາດ
ກຳລັງພົບເຫັນການລະເມີດຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso ແລະ ຄວນຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການ ຂອງທ່ານ
ຫຼື ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ:
”ຕື່ນໄດ້ແລ້ວ ນີ້ແມ່ນທຸລະກິດ. ທຸກໆຄົນກຳລັງເຮັດສິ່ງນີ້”.
”ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າ ເຈົ້າເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ແຕ່ຕອນນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫາໄດ້ເຊິ່ງຈັນຍາບັນທັງໝົດ”.
”ນີ້ແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ໃນປະເທດນີ້, ນີ້ແມ່ນວິທີທາງທີ່ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດ”.
”ແກ້ໄຂບັນຫາພຽງຢ່າງດຽວ, ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບມັນອີກ”
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ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
“ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ” – ຄຳເຫຼົ່ານີ້ຄວນຊີ້ນໍາພະນັກງານ ຂອງ Stora Enso
ທັງໝົດໃນການເຮັດວຽກແຕ່ລະມື້ ຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຍາມໃດພວກເຮົາກໍ່
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ພັນທະອາສາ ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນທຸລະກິດ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່
ທ່ານຕື່ນຕົວ ແລະ ຍຶດປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ຂອງທ່ານ ລວມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ບ່ອນທີ່ມີກົດໝາຍ ຫຼື
ລະບຽບການແຕກຕ່າງຈາກຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວ່າພວກເຮົາຕອບສະໜອງໄດ້ທັງສອງມາດຕະຖານ. ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ
ຢ່າງດຽວນ້ັນບໍ່ພຽງພໍ ພວກເຮົາໄປໄກກວ່າການປະຕິບັດຕາມ ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ພະຍາມຍາມປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ຕົວແທນທັງໝົດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕາງໜ້າໃຫ້
Stora Enso ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ວິທີປະຕິບັດດຽວກັນເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງຫຼັປະຕິບັດ
ຂອງຜູ້ສະໜອງ ຂອງ Stora Enso.

ພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່ການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ
ຄວາມສຳເລັດ ຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນໄດ້ຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານສິນຄ້າ
ແລະ ການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້, ບໍ່ແມ່ນການປະພຶດທີ່ຜິດຈັນຍາທຳ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ
ເຊັ່ນ: ການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງການໃຊ້ອຳນາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ,
ເກີດໄດ້ໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຮູບການ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ສິນບົນ, ການໃຫ້ສິ່ງບັນເທີງໃຈທາງທຸລະກິດ
ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.

ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ຈ່າຍເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່ການໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພວກເຮົາພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າ ຄູ່ຮ່ວມທຸະລກິດພາຍນອກເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມພວກເຮົາຕື່ນໂຕ
ແລະ ແບ່ງປັນພັນທະສັນຍາ ຂອງພວກເຮົາໃນການເຮັດທຸລະກິດຢ່າງມີຈັນຍາບັນ.
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ພວກເຮົາຫຼກ
ີ ລ້ຽງການໃຫ້ສງ່ິ ບັນເທີງທາງທຸລະກິດ.
ພວກເຮົາແຂ່ງຂັນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ
ລັກສະນະແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ສະເໜີ ຫຼື ຮັບຂອງຂວັນ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ການ
ຈ່າຍເງິນທີ່ມີມູນຄ່າສູງແບບບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງ ທຸລະກິດ
ຫຼື ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແບບບໍ່ເໝາະສົມ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ຄ່າຕອບແທນ, ຄ່ານາຍໜ້າ,
ການໃຫ້ລ້າ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນມີຄວາມໂປ່ງໃສ.

ພວເຮົາຫຼກ
ີ ລ້ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ.

ການທີ່ Stora Enso ທີ່ຈະຍັງຄົງເປັນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນ, ການເຮັດ
ທຸລະກຳທາງທຸລະກິດທັງໝົດໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງ Stora Enso.
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຫຼີກລ້ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດໃດໆທັງໝົດ.
ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດກໍ່ຄື ເມື່ອທ່ານມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ໃນຊີວິດ
ສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານທີ່ອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ວຽກ ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ Stora Enso ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງ
ຍາກແກ່ທ່ານທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງ Stora Enso ໄດ້. ການພິຈາລະນາ
ຫຼື ຄວາມສຳພັນສ່ວນຕົວ ປະເພດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນສົ່ງຜົນຕໍ່ວຽກ ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ Stora Enso.
ທັງຫຼີກລ້ຽງສະຖານະການ ບ່ອນທີ່ອາດປາກົດມີບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ທ່ານມີຄວາມຂັດແຍ່ງທາງ
ຜົນປະໂຫຍດນຳ.
ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້
• ການຮັບວຽກນອກທີ່ອາດຂັດແຍ່ງກັບວຽກ ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ Stora Enso.
• ການເຊັນສັນຍາກັບທູລະກິດໃດໜຶ່ງທີ່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຂອງທ່ານຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງ.
• ການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ, ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານ ຫຼື ທີ່ປຶກສາໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃນການເຂົ້ຮ່ວມ
ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຫຼື ອົງການການກຸສົນ.
• ການມີຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ການຖືຄອງຮຸ້ນໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງ,
ລູກຄ້າ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງ ຂອງ Stora Enso. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານອາດເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນທີ່ບໍ່ສຳຄັນ
ໃນບໍລິສັດ ຫຼື ກອງທຶນໃດໜຶ່ງ ບ່ອນທີ່ທ່ານໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງ ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄດ້ທີ່ຈະມີອິດທິ
ພົນຕໍ່ການດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ຫ້າມສະເໜີໃຫ້, ສັນຍາຈະໃຫ້ ຫຼື ຮັບສິນບົນ, ຈ່າຍເງິນເພື່ອສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ,່ສ່ວນຫຼຸດທີ່
ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນທີ່ຂັດກັບຈັນຍາບັນອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າການຈ່າຍເງິນນັ້ນຈະເປັນສິ່ງ
ທີ່ເຮັດກັນທົ່ວໄປໃນວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ.
• ບໍ່ຄວນມີການສະເໜີໃຫ້ຂອງຂັວນ ຫຼື ການໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ໃນວິທີທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບ
ຮູ້ສຶກວ່າ ຜູ້ໃຫ້ຄາດຫວັງບາງສິ່ງບາງຢ່າງເປັນສິ່ງຕອບແທນ. ພວກເຂົາຄວນບໍ່ຟຸມເຟືອຍ,
ໃຊ້ຈ່າຍມູນຄ່າເກີນຕົວ ຫຼື ຖືກສະເໜີໃຫ້ເລື້ອຍໆ.
• ທ່ານບໍ່ຄວນໃຫ້ ຫຼື ຮັບເງິນສົດ ຫຼື ສິ່ງຂອງທຽບເທົ່າເງິນສົດ.
• Stora Enso ຍາມໃດກໍ່ຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ ແລະ ທີ່ພັກ ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ
ແຕ່ມາລະຍາດທາງທຸລະກິດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ການຈ່າຍຄ່າອາຫານ ຫຼື ການຈ່າຍຄ່າລົດແທັກຊີ່
ຊ່ວຍອາດພິຈານາວ່າເປັນການໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
• ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານອາດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ.
• ຖ້າຫາກທ່ານສົງໄສຊີວິດ ຫຼື ຄວາມສຳພັນສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ
ຕັດສິນໃຈ ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເພື່ອນຮ່ວມງານບໍ່ມີຄວາມສຳພັນກັບສະຖານະການ
ຂອງທ່ານທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ (ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອຈ້າງງານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ).
• ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຜູ້ຈັດການ ຂອງທ່ານ ແລະ ບັນທຶກຜູ້ທີ່ເຮັດການຕັດ
ສິນໃຈສຸດທ້າຍເລື້ອຍໆ.
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ຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso – ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ
ເນື່ອງຈາກເປັນບໍລິສັດລະດັບໂລກ, Stora Enso ເຮັດວຽກກັບຫຼາຍສິບພັນຜູ້ສະໜອງ, ລູກຄ້າ,
ຕົວແທນ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດອື່ນໆຢູ່ທົ່ວໂລກ. ເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ຜູ້ໃດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ
ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການເຂົ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກິດ
ຈະກຳທີ່ຜິດຈັນຍາບັນ, ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ອາຊະຍະກຳ. ຍາມໃດໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບທາງ
ທຸລະກິດຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ອນຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມທຸະລກິດ. ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງ
ແຕ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະທຳຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານພວກເຮົາ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງການກະທຳຂອງ
ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແທນພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແຜນງານບໍ່ຕິດຕໍ່ຊື້-ຂາຍທາງການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໃນທົ່ວ
ໂລກຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຮັດທຸລະກຳກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຖືກ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຊື້-ຂາຍທາງການຄ້າ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟອກເງິນ ຫຼື ການຫຼີກລ້ຽງ
ພາສີ-ອາກອນທາງອາຍາ. ກິດຈະກຳທາງການເງິນທັງມົດຄວນຖືກດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ
ແລະ ຖືກບັນທຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນພາຍນອກທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມ ຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ຂັ້ນຕອນວິທີການກວດສອບການຟອກເງິນທາງທຸລະກິດ. ຫຼີກລ້ຽງບັນດາຄູ່ຮ່ວມທີ່ເຄີຍມີປະຫວັດ
ການໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ມີສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງການໃຫ້ສິນບົນ.
• ກວດສອບຜູ້ທີ່ຈະມາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທັງໝົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ການຫ້າມຄ້າຂາຍນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເມື່ອມີການວາງແຜນການເຮັດທຸລະກຳທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນແຜນງານ
ຫ້າມຄ້າຂາຍນຳ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນກວດສອບທາງທຸລະກິດ ຂອງພວກເຮົາ.
• ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ສຳລັບທຸງສີແດງສຳລັບການຟອກເງິນ ແລະ ການໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່
ອາດມີຂຶ້ນ. ທຸງສີແດງສາມາດລວມມີໂຄງສ້າງ ຫຼື ວິທີການຊຳລະສະສາງທີ່ຊັບຊ້ອນ ຫຼື ບໍ່ປົກກະຕິ
(ເຊັ່ນ: ເງິນສົດ), ຮ້ອງຂໍການຊຳລະສະສາງຫາບັນຊີທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຂາດ
ຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບການເຮັດທຸລະກຳນັ້ນ.
• ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຖານຢູ່ປະເທດທີ່ປອດພາສີ-ອາກອນ, ໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າມັນ
ແມ່ນທຸລະກິດທີ່ຊອບທຳ. ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ ຂອງພວກເຮົາສາມາດ
ສະໜອງການທົດສອບສຳລັບສິ່ງນີ້ໄດ້.

ພວກເຮົາແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງເປັນທຳ
ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຄຸນນະພາບສູງ ຂອງ Stora Enso ລວມທັງພະນັກງານທີ່ມີພອນສະຫວັນ
ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ການ
ສະໜັບສະໜູນການແຂ່ງຂັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເປັນທຳໃນຕະຫຼາດຊ່ວຍເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມໂດຍລວມ.
ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທຸກໆບໍລິສັດຄວນສາມາດຄ້າຂາຍ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່
ພວກເຮົາປາດຖະໜາ ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນຄືກັນ
ກັບພວກເຮົາເຮັດຢູ່. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງໃນການກຳນົດລາຄາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ່ຳລົງ ຫຼື
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິທີປະຕິບັດ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆທີ່ຈຳກັດການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາບໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ລັບກັບຄູ່ແຂ່ງ.
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ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ອີງຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປ, ຫ້າມຕົກລົງເຫັນດີໃນການກຳນົດລາຄາ, ລະດັບຜົນຜະລິດ,
ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ຫຼື ການຈັດສັນລູກຄ້າ.
• ຫ້າມແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບຄູ່ແຂ່ງ. ວິທີທາງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດ
ສິ່ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ແລະໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າທ່ານ
ໄດ້ມີເຫດຜົນທີ່ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄູ່ແຂ່ງ. ຄວນຫຼີກ
ລ້ຽງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄູ່ແຂ່ງ ຂອງພວກເຮົາແບບບໍ່ຈຳເປັນໃດໆທັງໝົດ. ຖ້າຄູ່ແຂ່ງຫາກ ຍຸຍົງ
ສົ່ງເສີມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາການຕະຫຼາດ, ໃຫ້ຢຸດຕິການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວທັນທີ ແລະ
ແຈ້ງໃຫ້ທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ.
• ຫ້າມເປີດເຜີຍລາຄາຕໍ່ສາທາລະນະ ຫຼື ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງການຄ້າ
ກັບພາກສ່ວນພາຍນອກ ໂດຍປາສະຈາກການປຶກສາຫາລືກັບທີມງານຈັນຍາບັນ ແລະ
ການປະຕິບັດຕາມເສຍກ່ອນ.
• ໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າທ່ານຂໍຮັບຄຳແນະນຳທາງກົດໝາຍກ່ອນເຮັດການຕົກລົງເຫັນດີກັບຄູ່ແຂ່ງຕ່າງໆ ຫຼື
ເຮັດສັນຍາໄລຍະຍາວແບບພິເສດກັບຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ລູກຄ້າ.

ພວກເຮົາປົກປ້ອງຊັບສິນ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ຍົກສູງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ນະວັດຕະກຳແມ່ນແກນກາງ ຂອງເສັ້ນທາງການປ່ຽນແປງ ຂອງ Stora Enso ແລະ ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຍັງຄົງແຂ່ງຂັນໄດ້. ໃນວຽກຂອງທ່ານ,
ບາງເທື່ອທ່ານອາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ແອັບພລິເຄເຊິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆທີ່ເປັນ
ຂອງ Stora Enso. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ
ຂອງບໍລິສັດໂດຍພື້ນຖານ ທັງບໍ່ແມ່ນເພື່ອການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍລິສັດສະໜອງໃຫ້
ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງງວິຊາຊີບ ຂອງຕົນ ຫຼື ໃຊ້ເຮັດວຽກສ່ວນຕົວອາດເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັບ
ຜົນປະໂຫຍດ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ຂອງ Stora Enso. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການນຳໃຊ້ທັງໝົດຍັງ
ຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫົວຂໍຍ
້ ອ
່ ຍ: ພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍມ
້ ນ
ູ ທີລ
່ ະອຽດອ່ອນ

ການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ Stora Enso ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການເຊື່ອໝັ່້ນໃຫ້ປະຕິບັດງານກັບ
ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນວຽກງານ ຂອງທ່ານດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບຢ່າງ
ເດັດຂາດ. ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນກັບຄົນພາຍນອກ ຫຼື ໃຊ້ມັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
ຕົນອາດເປັນການທຳຮ້າຍ Stora Enso. ເຮັດໜ້າທີ່ໃນສ່ວນຂອງທ່ານເພື່ອປົກປ້ອງມັນ.
ເພື່ອປົກປ້ອງການລະເມີດທາງຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຊື້ຂາຍຫຸ້ນ,
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນອື່ນໆ..
ພວກເຮົາຍົກສູງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ນຳມາເຊິ່ງໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສູ່ Stora Enso
ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ ເຊັ່ນ: ວິທີການຈັດການກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງພະນັກງານ, ລູກຄ້າ,
ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຂອງພວກເຮົາ. ການເກັບກຳ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນນີ້ຈະ
ເຮັດໂດຍມີຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດສະເພາະ ແລະ ຊອບທຳເລື້ອຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ປົກປ້ອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ມັນໃນວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຖືກຈັນຍາບັນ. ເຄົາລົບລິຂະສິດ, ຕິດຕັ້ງແຕ່ຊັອບແວຣ໌ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງ
ໃນຄອມພິວເຕີ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນເວັບໄຊທີ່ບໍ່ປອດໄພ.
• ຫ້າມເກັບສື່ທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ລາມົກ (ເຊັ່ນ: ພາບໂປ້ເປືອຍ) ໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ.
• ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກ໋ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ກັບ
ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດເທົ່ານັ້ນ. ຫຼີກລ້ຽງການປຶກສາຫາລືຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວກັບຄອບ
ຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ; ໃນບ່ອນສາທາລະນະ ເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງຕ້ອນຮັບ ຂອງໂຮງແຮມ ຫຼື
ລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ; ຢູ່ກອງປະຊຸມສະມາຄົມການຄ້າ; ຫຼື ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
• ຫ້າມນຳໃຊ້ລະຫັດຜ່ານດຽວກັນຄືກັບຫຼາຍໆໜ໊າເວັບ. ການເຂົ້າເຖິງຂໍມູນລັບທີ່ຮົ່ວໄຫຼ
ແມ່ນຖືກ ກວດສອບໄດ້ງ່າຍໆກັບຜູ້ບໍລິການອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຊື່ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນທີ່ຢູ່ອີເມວ ຂອງ
Stora Enso.
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• ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ຈື່ວ່າ ທ່ານອາດບໍ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນບໍລິສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນມະຫາຊົນຊື້ ຫຼື້ ຂາຍຮຸ້ນ ຫຼື ຫຼັກຊັບ ຫຼື
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວອື່ນໆ.
• ການເກັບກຳ ແລະ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງຊັດເຈນ
ແລະ ຢັ້ງຢືນຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມັນຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ຈຳເປັນກັບວຽກງານທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່.
• ເກັບກຳຈຳນວນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເທົ່າທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ,
ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ລຶບອອກຈາກແຟ້ມເອກະສານທັງໝົດ
ເມື່ອຂໍ້ມູນເກົ່າແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການອີກຕໍ່ໄປ.
• ວິທີໃດແດ່ທີ່ຂໍ້ມູນຈະຖືກນຳໃຊ້ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.
• ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄວ້ບ່ອນປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນ. ອະນຍຸາດໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ພາກ
ສ່ວນພາຍນອກທີ່ມີເຫດຜົນຢັ້ງຢືນພຽງພໍເທົ່ານັ້ນຄວນໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ພວກເຮົາສື່ສານຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ໂປ່ງໃສ
ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບ Stora Enso ທີ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ
ເຊື້ອໝັ້ນພວກເຮົາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງສື່ສານກັບພວກເຂົາໃນລັກສະນະທີ່ຈະແຈ້ງ
ຊັດເຈນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນການ ແລະ ໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂຽນ ຫຼື ເວົ້າ, ທັງຕໍ່ພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ, ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ສົມດຸນກັນ. ພວກເຮົາຍັງຮັບຟັງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອງ
ຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຂົ້າໃຈທັດສະນະ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Stora Enso ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການຕ່ງໆທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຕະຫຼາດຮຸ້ນ
ແລະ ການລາຍງານທາງການເງິນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງຂອງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ມີການແບ່ງປັນ
ກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃນເວລາດຽວກັນ.
ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານທັງໝົດ ຂອງ Stora Enso ທີ່ສາມາດເວົ້າໃນນາມ ຂອງບໍລິສັດໄດ້.
ໂຄສົກບໍລິສັດຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍການເງິນ, ຫົວໜ້າຝ່າຍສືສານ,
ສຳພັນຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳປະເທດ. ເມື່ອຈຳເປັນຈະມີການຕັ້ງທີມງານສືສານຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໂຄສົກຜູ້ອື່ນໆ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນໂຄສົກ, ຫ້າມເວົ້າຕໍ່ສາທາລະນະໃນນາມ ຂອງ
Stora Enso. ສິ່ງນີ້ແມ່ນກວມເອົາເວທີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ສື່ດັ່ງເດີມ, ແລະ
ຕະຫຼາດຮຸ້ນ. ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄຳເຫັນ, ໃຫ້ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງໂຄສົກທີ່ຖືກຕ້ອງ
ເລື້ອຍໆ.
• ເມື່ອຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນກໍລະນີທີ່ຄົນຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນພະນັກງານ
ຂອງ Stora Enso, ໃຫ້ປະຕິບັດໂຕສອດຄ່ອງກັບຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso ແລະ ໃຫ້
ທັດສະນະທີ່ຈະແຈ້ງເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ, ບໍ່ແມ່ນ Stora Enso. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ເບິ່ງ
ຄູ່ມືສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ.
• ເມື່ອນຳໃຊ້ອີເມວ ຂອງບໍລິສັດ, ໃຫ້ຈື່ວ່າທ່ານກຳລັງເປັນຕົວແທນ ຂອງ Stora Enso.
ເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງມືອາຊີບ ແລະ ຊື່ສັດ.
• ຫ້າມແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລັບກ່ຽວກັບ Stora Enso, ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດຂອງພວກ
ເຮົາທາງອິນເຕີເນັດ.
• ເຄົາລົບລິຂະສິດ ແລະ ຫ້າມເຂົ້າຮ່ວມໃນການສື່ສານທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງ
ຕົນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫຼື Stora Enso.
• ຫ້າມແບ່ງປັນທຸກໆສິ່ງທີ່ອາດເປັນລັກສະນະການຂົ່ມຂູ່, ການຄຸມຄາມ ຫຼື ການຮຸກຮານ.
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ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຜູ້
ຄົນ ແລະ
ໂລກໃບນີ້

ພວກເຮົາຢູ່ຢ່າງປອດໄພ
ບໍລິສັດສະໂຕຣາເອັນໂຊຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ບ້ານຢ່າງປອດໄພ ລວມທັງພະນັກງານ ຂອງພວກເຮົາ,
ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດຮອດແຂກຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມສະໜາມຂອງພວກເຮົາ
ທັງໝົດ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນປາສະຈາກອຸບັດຕິເຫດໃດໆ ແລະ ພວກເຮົາເຮັດວຽກທຸກໆມື້
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ.
ຢູ່ທີ່ Stora Enso, ຄວາມປອດໄພເລີ່ມຕົ້ນຈາກການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ແຕ່ມັນຍັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງທຸກຄົນໃນການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນ
ການສ້າງວັດທະນະທຳຄວາມປອດໄພແບບເປີດເຜີຍ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດໃຫ້ຄຳຕິຊົມ ແລະ
ສັງເກດການກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງ ທີ່ສ້າງສັນ.
ເມື່ອພວກເຮົາເລືອກທາງເລືອກ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ບອກໃຫ້ກັນຮູ້
ເມື່ອພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ທຸກໆອຸບັດຕິເຫດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ສຶກສາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພແບບລວມກຸມ
່ ຂອງພວກເຮົາ.
ຍັງມີຂກ
້ໍ ຳນົດ ແລະ ຄຳແນະນຳສະເພາະປະເທດນຳອີກມີໃຫ້ຜຈ
ູ້ ດ
ັ ການ ແລະ ພະນັກງານຕ່າງໆ.
• ຕິດຕໍຫ
່ ຜູຈ
້ ດ
ັ ການຝ່າຍຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນທ້ອງຖິນ
່ ຂອງທ່ານສຳລັບການຝຶກ
ອົບຮົມຄວາມປອດໄພ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນທ້ອງຖິນ
່ .

ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊ່ວຍຮັດແໜ້ນການແຂ່ງຂັນ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ພະຍາຍາມໃນການສະທ້ອນສັງຄົມບ່ອນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່. ທີມງານເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍວິຖີຄິດ ຂອງພວກເຮົາ,
ຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໄດ້ດີ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານ
ຕ່າງໆ ລວມທັງເພດ, ອາຍຸ, ທັກສະ, ປະສົບການ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ບຸກຄະລິກະພາບ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ແນໃສ່ການສ້າງທີມງານທີ່ມີຄົນຈາກຫຼາກຫຼາຍທີ່ມາ ແລະ ທັກສະ.
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ຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso – ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຜູ້ຄົນ ແລະ ໂລກໃບນີ້

ພວກເຮົາເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ
Stora Enso ຍຶດຖືປະຕິບັດຕາມສິດທິມະນຸດ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານແຮງງານທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ
ຂອງສາກົນ ແລະ ຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ກັບພະນັກງານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ອົດທົນຕໍ່ການ
ເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງບົນພື້ນຖານຊົນເຜົ່າ, ອາຍຸ, ເພດ, ຄວາມພິການ, ການບ່ຽງເບນ
ທາງເພດ, ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ, ຄວາມຄິດເຫັນທາງການເມືອງ, ສະຖານະຄອບຄົວ,
ສັງຄົມກຳເນີດ ຫຼື ລັກສະນະອືື່ນໆດັ່ງນັ້ນ.
ເຊ່ັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ອະໄພຕໍ່ການລະເມີດຄຸກຄາມທຸກຮູບການ
ລວມທັງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄຸກຄາມທາງເພດ, ການລົງໂທດ ຫຼື ການລະເມີດທຸກຮູບແບບ.
ພວກເຮົາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນຄັບແຮງງານ ຫຼື ແຮງງານເດັກ.
ພວກເຮົາເຄົາລົບສິດທິຂອງພະນັກງານ ຂອງພວກເຮົາໃນການຈັດຕັ້ງ, ຮ່ວມສະມາຄົມ ແລະ
ກຳມະບານ, ແລະ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງລວມໝູ່ກັບບໍລິສັດ. ບ່ອນໃດທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ, ພວກເຮົາ
ພະຍາຍາມອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການເປັນຕົວແທນກຳມະກອນຮູບແບບອື່ນໆ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ Stora Enso ແລະ ວຽກ
ຂອງທ່ານ.
• ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດແບບທົ່ວເຖິງ ເມື່ອປະຕິສຳພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ,
ຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດ, ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເພື່ອນ
ບ້ານໃກ້ຄຽງ
ການດຳເນີນງານ ຂອງ Stora Ensoຫຼັກໆແມ່ນອີງໃສ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສຳລັບ
ແຮງງານທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ລວມທັງການຈັດຫາວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ໄມ້.
ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ,
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ.
ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້, ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ດີເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ແລະ ສັງຄົມ ຂອງຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງການດຳເນີນງານ ຂອງ
ພວກເຮົາຕໍ່ຊຸມຊົນໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການລົງທຶນກັບຊຸມຊົນແບບສະໝັກໃຈໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ທັງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ບໍລິສັດໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ Stora Enso ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຕ່າງໆ
ອ້ອມແອ້ມໂຮງຜະລິດ ແລະ ກິດຈະການໃນຫຼາຍວິທີ. ພວກເຮົາຍັງເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາ
ປຶກສາຫາລືແບບຕັ້ງໜ້າກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມໂດຍຮ່ວມກັບ
ຜູ້ຮ່ວມງານໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ.
ພວກເຮົາເຄົາລົບວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ, ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງສາຍສຳພັນ
ກັບເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ດຳເນີນຊີວິດຕາມຄ່ານິຍົມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ Stora Enso.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕໍ່ Stora Enso.
• ເຄົາລົບວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ, ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງພະຍາຍາມດຳເນີນ
ຊີວິດຕາມຄ່ານິຍົມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກປະຕິບັດນີ້.
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ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບພາວະໂລກຮ້ອນ
ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດວັດສະດຸທົດແທນ, Stora Enso ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບພາວະໂລກຮ້ອນ ເພາະສິນຄ້າທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ຂອງພວກເຮົາສະໜອງທາງເລືອກ
ກາກບອນຕ່ຳໃຫ້ແກ່ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍອີງໃສ່ຊາກດືກດຳບັນ ແລະ ເກັບຮັກສາກາກບອນ
ທັງຜ່ານການນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່. ຕົ້ນໄມ້ໃນປ່າຄຸ້ມຄອງເພື່ອຄວາມຍືນຍົງໄດ້ດູດຊັບເອົາທາດກາກ
ບອນໄດອົກຊາຍຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນເກັບກັບກາກບອນ.
ພວກເຮົາຍັງຕໍ່ສູ້ກັບພາວະໂລກຮ້ອນໃນການດຳເນີນງານ ຂອງພວກເຮົາ ຕົວຢ່າງ: ປັບປຸງຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບທາງພະລັງງານ ແລະ ທົດແທນພະລັງງານເຊື້ອໄຟຈາກຊາກດຶກດຳບັນດ້ວຍເຊື້ອໄຟ
ຊີວະມວນ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເປັນທີໜຶ່ງໃນອຸດສະຫະກຳ ຂອງພວກເຮົາໃນການຕັ້ງ
ເປົ້າໝາຍລັກສະນະວິທະຍາສາດ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນ
ແກ້ວທັງໃນການດຳເນີນກິດຈະການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕະຫຼອດຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ. ເປົ້າໝາຍນີ້ຈະ
ຊ່ວຍພວກເຮົາແບ່ງປັນເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ້ຕ່ຳກວ່າ 2˚C ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງ
ເຫັນດີໃນສັນຍາປາຣີ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ສຶກສາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ພາວະໂລກຮ້ອນອາດມີຕໍ່ວຽກງານ ຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ສຳລັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ຈະໃຫ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ດີ.
• ຄິດກ່ຽວກັບວິທີທາງທີ່ທີມງານ ຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
Stora Enso ໃຫ້ສາມາດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້ຕື່ມ,
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃດທີ່ໜ້ອຍເກີນໄປ.

ພວກເຮົາເຄົາລົບສິ່ງແວດລ້ອມ
ວັດຖຸດິບຫຼັກ ຂອງພວກເຮົາຄື ໄມ້ ແມ່ນສາມາດທົດແທນໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດປູກຄືນໄດ້.
ຜະລິດຕະພັນ ຂອງພວກເຮົາເກັບກັກກາກບອນ ແລະ ພວກມັນສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້.
ໃນນັ້ນມີບາງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນຊີວະພາບໄດ້ ແລະ ພວກມັນສາມາດ
ຖືກນຳໃຊ້ເປັນພະລັງງານທົດແທນໄດ້ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງວົງຈອນຊີວິດ ຂອງພວກມັນ. ພວກ
ເຮົາຈັດຫາໄມ້ຈາກປ່າຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພວກເຮົານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ທັງໝົດນີ້ໃຫ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາດຳເນີນງານທັງໃນວົງ
ຈອນຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທາງບວກ.
ແຕ່ວ່າ ການດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພວກເຮົາຍັງຜະລິດການປ່ອຍພະລັງງານ
ອອກມາໃສ່ອາກາດ ແລະ ນ້ຳ. ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ, ທາງນ້ຳ, ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງພວກເຮົາ,
ແລະ ດິນ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ເປັນລະບົບເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມດີຂຶ້ນ
ໂດຍການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ, ວາງມາດຕະຖານ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພະນັກງານ ຂອງພວກເຮົາທັງໝົດສາມາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້.
ຖາມຕົວເອງ: ສິ່ງໃດທີ່ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງໃນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ແນ່?
ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດ?
• ລະມັດລະວັງຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກງານ ຂອງທ່ານທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ, ໃຫ້ປຶກສາກັບທີມງານຂອງທ່ານ. ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່
ພົວພັນກັບຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຍືນຍົງປະຈຳພະແນກ ຫຼື ກຸ່ມເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳຖ້າຈຳເປັນ.
• ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຊ້ຄືນ ແລະ ໝູນວຽນນຳໃຊ້ວັດສະດຸ ເມື່ອເປັນໄປ
ໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
• ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸທົດແທນມາປ່ຽນແທນວັດສະດຸທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້.
• ປະຢັດນ້ຳບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
• ຖ້າຫາກທ່ານມີແນວຄິດໃນການປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງໃນໜ່ວຍງານຂອງທ່ານ,
ໃຫ້ແບ່ງປັນກັບທີມງານ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ/ຫຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຂອງທ່ານ.
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ສະເໜີຂຶ້ນ: ວິທີການລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ
ຖ້າທ່ານເຫັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ສະເໜີຂຶ້ນຕະຫຼອດ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕ່າມຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເມື່ອມີການລາຍງານ.

1.

ຜູຈດ
ັ ການຂອງທ່ານ

ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານຄວນເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ການລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ.

2.

ໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຂອງທ່ານ (HR)
ຖ້າຈຳເປັນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກຸມໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນ

3.

ຫົວໜ້າກວດກາພາຍໃນ ຫຼື ຫົວໜ້າຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດ

4.
4.

ສາຍດ່ວນເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການລາຍງານໃຫ້ສາຍດ່ວນຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ອອນລາຍ, ໂດຍ ອີແມ໌ວ ຫຼື ໂດຍໂທລະສັບ.

ການລາຍງານຄວາມປອດໄພ:

ໃຫ້ລາຍງານຕະຫຼອດກ່ຽວກັບ ການປະພຶດ ແລະ ລັກສະນະທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ປອດໄພ ແລະ
ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຈັດຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຫຼື ຕົວແທນຊາບ. ຖ້າຈຳເປັນ,
ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫົວໜ້ນໜ່ວຍງານຄວາມປອດໄພ ຫຼື ກຸ່ມສຸຂະພາບດ້ານອາຊີບ ແລະ
ທີມງານຄວາມປອດໄພ.
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ສຳລ ບ
ັ ຄຳຖາມໃດໆ
ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຈັນຍາບັນ ແລະ
ການປະຕິບັດຕາມໄດ້ທີ່
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