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Amer Sports Ethical Policy (ຕໍ່ໄປຈະເອີ້ນວ່າ, “ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນ”) ກຳນົດຮາກຖານທາງ ສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງ Amer Sports. ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນ – ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງ
ຍຸດທະສາດໃນການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Amer Sports – ຂຶ້ນກັບ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະ
ຄ�ຳຊູສິດທິມະນຸດ ດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງມາດຕະຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ຈັນຍາ ບັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ລວມ
ທັງມາດຕະຖານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ຄຳ ປະຕິຍານສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຖືວ່າເປັນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານອົບພະຍົບ. Amer Sports 
ແບ່ງປັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນນີ້ພາຍໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທັງໝົດ ເພື່ອປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານດ້ວຍ ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ 
ໃຫ້ກຽດ.

ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບຜູ້ປະຕິບັດງານທັງໝົດ ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງ Amer Sports 
ລວມທັງຜູ້ສະໜອງ (ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລຸ່ມນີ້) ແລະ ສະຖານທີ່ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ພາຍໃນຂອງ Amer Sports ຄື
ກັນ (ເອີ້ນລວມວ່າ “ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ”). “ຜູ້ສະໜອງ” ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງທັງໝົດ ລວມ
ທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ແລະ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ດຳເນີນສະຖານທີ່ຜະລິດສ່ວນປະກອບ, ວັດສະ
ດຸສຳລັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Amer Sports ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ.

ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ດ້ານຈັນຍາບັນແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຕື່ມອີກ ໃນເກນມາດຕະຖານການ ປະຕິບັດຕາມ
ທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕໍ່ໄປຈະເອີ້ນວ່າ, “ເກນມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ”). ຜູ້ໃຊ້ ແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ (ເສີມດ້ວຍເກນມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ) ແລະ ກົດໝາຍ ບັງຄັບໃຊ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ, 
ກົດເກນ, ລະບຽບການທາງກົດໝາຍທັງໝົດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງອຸດສະຫະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳຂອງ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະ, ສິ່ງທີ່ໃຊ້ກັບການ ຜະລິດ, ການຂາຍ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ. ເມື່ອຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງມາດຕະຖານເກີດຂຶ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງ ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ.

ເນື່ອງຈາກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງ Amer Sports (ຕໍ່ໄປຈະເອີ້ນວ່າ, “ExCom”) ມີໜ້າທີ່ຮັບ ຜິດຊອບຄ�ຳຊູ
ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນ, ຈິ່ງມີການທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນເປັນ ປະຈຳ. ສຳລັບສະຖານທີ່ຜະລິດ 
ແລະ ຈຳໜ່າຍທີ່ມີເຈົ້າຂອງ, ExCom ຈະພິຈາລະນາຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດ້ານ
ຈັນຍາບັນ. ຜູ້ສະໜອງຕົກລົງເຫັນດີຄ�ຳຊູ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນ ໂດຍການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການ
ສະໜອງກັບ Amer Sports Corporation ຫຼື ໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຍ່ອຍ. ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການຈັດຫາຂອງ Amer 
Sports ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ສະໜອງຂອງຕົນ ໃນການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ດ້ານການສະໜອງດັ່ງກ່າວ. ສຸດທ້າຍ, ExCom ຄຸ້ມຄອງ
ທີມງານ Vendor Sustainability ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາ
ບັນຂອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ.

ອີງຕາມສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ສືບເນື່ອງຈາກຍຸດທະສາດໃນການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ Amer Sports, 
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເປັນປະຈຳ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງພວກເຂົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ການພິຈາລະນາຂອງພວກ
ເຮົາ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງມີການ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຂັບເຄື່ອນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່
ການ ຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນ ຈົນເຖິງການສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານຄວາມຍືນ ຍົງໃນ
ສະຖານທີ່ ແລະ ຜູ້ສະໜອງລະດັບຊັ້ນຂອງຕົນ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັກສາບັນທຶກຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ໂປ່ງໃສເພື່ອສະແດງໃຫ້
ເຫັນ ການປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດທັງໝົດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນ.

ຖ້າມີການລະເມີດມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຈ້ງ ບັນຫາຕ່າງ
ໆໄປຫາການພິຈາລະນາຂອງ Amer Sports ໂດຍການສົ່ງອີເມວໄປທີ່ vsl@amersports.com ເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື 
ພາສາແມ່ຂອງພວກເຂົາ. Amer Sports ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນ ທັງໝົດທີ່ເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຜູ້ອອກແຮງງານຈະຕ້ອງ
ບໍ່ມີການຕອບໂຕ້ຍ້ອນບັນຫາທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ.

1. ຄວາມສຳພັນໃນການຈ້າງງານ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຈ້າງງານທີ່ເຄົາລົບ ຜູ້ອອກແຮງງານ 
ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ, ກໍ່ຕ້ອງປົກປ້ອງສິດຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ
ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ.

2. ຂໍ້ຫ້າມໃນການໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ

ຫ້າມການຈ້າງງານເດັກນ້ອຍໃນທຸກກໍລະນີ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈ້າງງານບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ�ຳກວ່າສິບຫ້າປີ (15 ປີ) ຫຼື ຕ�ຳກວ່າອາຍຸ
ທີ່ຈົບການສຶກສາພາກບັງຄັບ ຫຼື ຕ�ຳກວ່າອາຍຸຂັ້ນຕ�ຳຕາມກົດໝາຍ ສຳລັບການຈ້າງງານໃນປະເທດ, ແລ້ວແຕ່ວ່າກໍລະນີໃດຈະ
ສູງກວ່າ. ການຈ້າງງານໄວໜຸ່ມຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບການ ປົກປ້ອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ. ຂັ້ນຕອນການ
ຈ້າງງານຈະປະກອບມີການເກັບກຳ ແລະ ຮັກສາເອກະສານທັງໝົດທີ່ ຈຳເປັນເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ກວດສອບວັນເດືອນປີເກີດ
ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ. ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂທີ່ມີ ປະສິດທິພາບຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖ້າມີການລະບຸວ່າໃຊ້ແຮງງານ
ເດັກ.

3. ຂໍ້ຫ້າມໃນການໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ

ການຈ້າງງານບຸກຄົນຈະຕ້ອງເປັນໄປໂດຍສະໝັກໃຈ ແລະ ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ ຫືຼ ບ່ໍສະໝັກໃຈ, ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນ
ຄຸກ, ມີຂ້ໍຜູກມັດ, ມີສັນຍາ ຫືຼ ຢ່າງອ່ືນ. ທຸກຮູບແບບຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານ ແບບບັງຄັບເຊ່ັນ: ເງນິຄ່າມັດ
ຈຳທ່ີພັກ ຫືຼ ການກັກເອກະສານປະຈຳຕົວຈາກຜູ້ອອກແຮງງານ ເມ່ືອເລ່ີມການ ຈ້າງງານກ່ໍເປັນການເກືອດຫ້າມເຊ່ັນກັນ. ຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານ ຫືຼ ໜ່ວຍງານໃດໆທ່ີສະໜອງແຮງງານໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຈະຕ້ອງບ່ໍຫັກເອົາສ່ວນໜ່ຶງຂອງເງນິເດືອນ, ຜົນປະໂຫຍດ, 
ຊັບສິນ ຫືຼ ເອກະສານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເພ່ືອ ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານດ່ັງກ່າວສືບຕ່ໍເຮັດວຽກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ.

4. ຂໍ້ຫ້າມໃນການຄຸກຄາມ ແລະ ການທາລຸນ

ຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີກຽດ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ການລົງໂທດ ທາງຮ່າງກາຍ
, ການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆຂອງການຄຸກຄາມ ຫຼື ການທາລຸນຮ່າງກາຍ, ທາງເພດ, ທາງຈິດໃຈ ຫຼື 
ວາຈາ.

5. ຂໍ້ຫາມໃນການເລືອກປະຕິບັດ

ຫ້າມມີການເລືອກປະຕິບັດໃນການວ່າຈ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດຈ້າງງານລວມທັງເງິນເດືອນ, ຜົນປະໂຫຍດ, ການເຂົ້າເຖິງການ
ຝຶກອົບຮົມ, ການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ການລົງວິໄນ, ການຢຸດຈ້າງ ຫຼື ກະສຽນອາຍຸ, ບົນພື້ນຖານ ຂອງເຊື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, 
ຊັ້ນວັນນະ, ການກຳເນີດ, ອາຍຸ, ສັນຊາດ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ຊົນເຜົ່າກຳເນີດ, ລົດນິຍົມ ທາງເພດ, ເພດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ຄອບຄົວ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ, ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນ ອົງກອນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລວມທັງສະຫະພັນ, ການ
ພົວພັນທາງການເມືອງ, ຄວາມຄິດທາງການເມືອງ ຫຼື ຄວາມພິການ.

6. ການຊົດເຊີຍ

ຄົນງານທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍສຳລັບອາທິດທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ເຊິ່ງພຽງພໍຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງ ການຂັ້ນພື້ນຖານ
ຂອງຄົນງານ ແລະ ໃຫ້ລາຍໄດ້ບາງສ່ວນຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ�ຳ ຫຼື ຄ່າຈ້າງທົ່ວໄປ
ທີ່ເໝາະສົມ, ແລ້ວແຕ່ວ່າອັນໃດສູງກວ່າ, ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດ ທາງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ໃຫ້
ຜົນປະໂຫຍດຕາມທີ່ຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້, ລະບຽບການ ຫຼື ສັນຍາຈ້າງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມຸ່ງໝັ້ນ
ໃນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ມີການດຳເນີນງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິໃນການຊົດເຊີຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
ເທື່ອລະກ້າວ.

7. ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດວຽກລ່ວງ ເວລາທີ່ອະນຸຍາດ
ໂດຍກົດໝາຍຂອງປະເທດນັ້ນໆ ທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບການຈ້າງງານ. ອາທິດທີ່ເຮັດວຽກ ປົກກະຕິຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນສີ່ສິບ
ແປດ (48) ຊົ່ວໂມງ. ນອກຈາກສະຖານະການພິເສດ, ຜົນລວມຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໃນໜຶ່ງອາທິດຈະ
ຕ້ອງບໍ່ເກີນຫົກສິບ (60) ຊົ່ວໂມງ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານພັກຜ່ອນຢ່າງໜ້ອຍຊາວສີ່ (24) ຊົ່ວໂມງ
ຕິດຕໍ່ກັນໃນທຸກໆເຈັດວັນ. ການເຮັດວຽກລ່ວງ ເວລາທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຕ້ອງບໍ່ຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຈະຕ້ອງຊົດເຊີຍຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາທັງໝົດຕາມອັດຕາພິເສດ.

8. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜອງບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍຍັງຄັບ
ໃຊ້, ຮັບປະກັນ, ຢ່າງໜ້ອຍສຸກແມ່ນ, ເຂົ້າເຖິງນໍ�າດື່ມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ຄວາມປອດໄພຈາກອັກຄີໄພ 
ແລະ ມີແສງໄຟ ແລະ ການລະບາຍອາກາດພຽງພໍ. ມາດຕະຖານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດຽວກັນຈະຖືກນຳໃຊ້ ໃນທີ່ພັກ
ອາໄສທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສະໜອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ. ຕ້ອງດຳເນີນ ບາດກ້າວທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດ
ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການບາດເຈັບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ ອອກແຮງງານທີ່ເກີດຈາກ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ
, ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສາເຫດຂອງ ໄພຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປດ້ານອຸດສາຫະກຳ 
ແລະ ໄພ ອັນຕະລາຍສະເພາະ. ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພເປັນ
ປະຈຳ ແລະ ມີການບັນທຶກໄວ້, ນອກນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຊ�ຳອີກ ສຳລັບຜູ້ອອກ ແຮງງານໃໝ່ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃໝ່.

9. ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ

ນອກຈາກການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຈັດການ ແລະ ການກຳຈັດ
ສານເຄມີ ແລະ ວັດສະດຸອັນຕະລາຍອື່ນໆ, ການກຳຈັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຍັງຕ້ອງພະຍາຍາມ
ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກການປະຕິບັດງານຂອງ ພວກເຂົາ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

10. ເສລີພາບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສິດທິໃນການຕໍ່ລອງຮ່ວມກັນ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເຄົາລົບສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕໍ່ເສລີພາບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສິດທິໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຕໍ່ລອງຮ່ວມກັນ
ໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດ ຫຼື ການແຊກແຊງ. ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນອິດສະຫຼະທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ອົງກອນຕາມການເລືອກຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ການເຮັດແນວນັ້ນຈະບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນທາງລົບຕໍ່ພວກເຂົາ. ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເລືອກຕົວແທນ
ຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ. ເມື່ອສິດເສລີພາບໃນ ສະມາຄົມ ແລະ ການຕໍ່ລອງຮ່ວມກັນຖືກຈຳກັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, ຜູ້
ໃຊ້ແຮງງານຈະຕ້ອງ ບໍ່ກີດຂວາງ ວິທີທາງເລືອກທາງກົດໝາຍຂອງສະມາຄົມຜູ້ອອກແຮງງານ.

11. ການຕິດຕາມກວດກາ

Amer Sports ແລະ ຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ (ລວມທັງບຸກຄົນທີສາມ) ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ ຕິດຕາມກວດ
ກາຕາມຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນຂອງ Amer Sports. ເພື່ອກວດສອບ
ຄວາມສອດຄ່ອງ, ກິດຈະກຳຕິດຕາມກວດກາລວມມີການທົບທວນປຶ້ມ ແລະ ບັນທຶກ ແລະ ການສຳພາດສ່ວນຕົວກັບຜູ້ອອກ
ແຮງງານ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຈຳເປັນທັງໝົດໄວ້ໃນສະຖານທີ່ ເພື່ອສະແດງການປະຕິບັດຕາມ
ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນນີ້.

12. ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຫຼີກເວັ້ນການລະເມີດ ຫຼື ການຍັກຍອກສິດທິບັດ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ລິຂະສິດ, ຄວາມລັບທາງ ການຄ້າ ຫຼື 
ສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆ ຂອງບຸກຄົນທີສາມໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼື ລະເມີດສິດທິ ຂອງບຸກຄົນທີສາມໃນ
ຂະບວນການຜະລິດ.

13. ການສື່ສານຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງມີບາດກ້າວທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນນີ້ໄດ້ຮັບການສື່ສານໃຫ້ ຜູ້ອອກ
ແຮງງານ ຜ່ານການປະກາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນນີ້ ໃນພາສາທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຂົ້າໃຈ. ນະໂຍບາຍດ້ານ
ຈັນຍາບັນຍັງມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ Amer Sports www.amerports.com. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສ້າງກົນໄກ ການຮ້ອງທຸກ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງສຳລັບຜູ້ອອກ ແຮງງານ ຜູ້ທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່
ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການທົບທວນບັນຫາການຮ້ອງທຸກ ແມ່ນດຳເນີນໄປຢ່າງຍຸດຕິທຳ, ໜ້າເຊື່ອຖື 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບໂດຍ ບໍ່ມີການຕອບໂຕ້ໃດໆ.

14. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດທີ່ເກັບກຳ ຫຼື ເກັບໄວ້ ຈະໄດ້ຮັບການ
ປະມວນຜົນໃນລັກສະນະເປັນທຳ, ຮອບຄອບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ປົກປ້ອງຄວາມ ເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ.

15. ຂໍ້ຫ້າມໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການຕິດສິນບົນ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃຫ້ ຫຼື ຮັບ, ສິນບົນ, ເງິນກ້ອງໂຕະ, ການຈ່າຍເງິນຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດ
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ ບໍ່ວ່າໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ
. ຈະຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການປາກົດມີ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງໜ້າທີ່ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.

16. ການຮັບເໝົາຍ່ອຍ

ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງບໍ່ເຮັດສັນຍາຍ່ອຍກັບສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ ຫຼື ການຜະລິດສ່ວນປະກອບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຈາກ Amer Sports. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ (ຖ້າມີ) ເພື່ອຮັບປະກັນ
ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍດ້ານຈັນຍາບັນນີ້.


