
 

 

ການສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນ  

ພວກເຮົ າຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນ ຖ້າທ່ານມີ ຄວາມກັງວົນ ຫ ຼື  ສົງໄສວ່າມີ ການລະເມີ ດກົດໝາຍ, 

ກົດການ ປະພຶດຂອງພວກເຮົ າ ຫ ຼື  ກົດຈັນຍາບັນຂອງຜ ້ ຈັດຈໍ າໜ່າຍ.  

 

ພວກເຮົ າສ່ົງເສີ ມຄວາມກົງໄປກົງມາ ແລະ ຈະສະໜັບສະໜ ນຜ ້ ທີ່ ສະແດງຄວາມກັງວົນ 

ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມກັງວົນນ້ັນ ຈະກາຍ ເປັນເລຼື່ ອງທີ່ ຜິດພາດກໍຕາມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 

ການສະແດງຄວາມກັງວົນໂດຍທີ່ ມີ ເຈດຕະນາຮ້າຍອາດນໍ າໄປສ ່ ການລົງໂທດທາງ ວິ ໄນໄດ້.  
 

ກົດການປະພຶດ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງຜ ້ ຈັດຈໍ າໜ່າຍຂອງພວກເຮົ າ ແມ່ນມີ ຢ ່ ໃນເຄຼື ອຂ່າຍພາຍໃນອົງການ ແລະ 
ຢ ່ ທີ່ : www.imperialbrandsplc.com. ທ່ານສາມາດສ່ົງອີ ເມວສອບຖາມທີ່  
Governance.Team@impbrands.com  
 

ທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນໃນຫ າຍວິ ທີ ທາງ:  

 

1. ການສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນພາຍໃນ  

ຖ້າທ່ານຮ ້ ສຶ ກສະບາຍໃຈ ທີ່ ຈະເຮັດໃນສິ່ ງດ່ັງກ່າວ, 

ທ່ານກໍຄວນສະແດງຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານກັບຜ ້ ຈັດການຝ່າຍບຸກຄົນ ຫ ຼື  

ກັບທີ ມງານບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຂອງທ່ານ.  
 

2. ການສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນຕ່ໍກຸ່ມບໍ ລິ ສັດ  

ຖ້າທ່ານຮ ້ ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍໃຈ ທີ່ ຈະສະແດງຄວາມກັງວົນກັບໝ ່ ຮ່ວມງານ ຫ ຼື  

ຖ້າທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນພາຍໃນແລ້ວ ແລະ ເຊຼື່ ອວ່າການຕອບກັບພາຍໃນນ້ັນບໍ່ ພຽງພໍ, 

ພວກເຮົ າກໍຂໍ ສ່ົງເສີ ມໃຫ້ທ່ານສ່ົງລາຍງານຜ່ານລະບົບລາຍງານຄວາມລັບອັດຕະໂນ ມັດຂອງພວກເຮົ າ. 
ລະບົບນີ ້ ປອດໄພ, ເຂົ ້ າຫາງ່ າຍ ແລະ ໃຊ້ງ່ າຍ ເຊິ່ ງຈະຮັບປະກັນວ່າລາຍງານຂອງທ່ານຈະຖຼື ກສ່ົງຫາບຸກຄົນ 

ທີ່ ຖຼື ກຕ້ອງໂດຍໄວ. ທ່ານສາມາດສ່ົງລາຍງານຂອງທ່ານໂດຍທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງລະບຸຕົວຕົນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. 
 

ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າລະບົບຈາກຄອມພິວເຕີ  ຫ ຼື  ອຸປະກອນມຼື ຖຼື ຂອງທ່ານ ໂດຍເຂົ ້ າໄປທີ່   

https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. ທ່ານຍັງສາມາດສະແກນລະຫັດ QR ທີ່ ຢ ່ ດ້ານລຸ່ມນີ ້  

ໂດຍ ນໍ າໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮ ບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ: 
 
 
 

 
 
 
 
ເມຼື່ ອຢ ່ ໃນລະບົບແລ້ວ, ທ່ານຈະສາມາດເຮັດລາຍງານຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ຼື  ບັນທຶກຂໍ ້ ຄວາມສຽງ 

(ປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່  ຮອງຮັບລະບົບ iOS) ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດແນບຕິດເອກະສານ, ຮ ບພາບ ຫ ຼື  ວິ ດີ ໂອ 

ເພຼື່ ອສະໜັບສະໜ ນລາຍງານຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ຖ້າທ່ານເລຼື ອກທີ່ ຈະຝາກຂໍ ້ ຄວາມສຽງ, 
ສຽງຂອງທ່ານກໍຈະຖຼື ກບິ ດບັງໃນຮ ບແບບດິ ຈິ ຕອນ ເພຼື່ ອປົກປ້ອງຂໍ ້ ມ ນປະຈໍ າຕົວຂອງທ່ານ 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ ຈະບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຕົວເອງ. 
 

ໃນບາງປະເທດ ທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາສາຍດ່ວນພາຍໃນໂດຍທ ່ ບ ່ ຕ້ອງເສຍຄ່າໂທ ແລະ 

ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າອັດຕະໂນມັດ ເພ ່ ອຝາກຂ ້ ຄວາມຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. 

ທ່ານສາມາດເຂ ້ າຫາລາຍຊ ່ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບ ຢ ່ ບ່ອນນ ້ . ພຽງແຕ່ປ້ອນລະຫັດ 25492 

ເມ ່ ອມ ການແຈ້ງບອກ. 
 

mailto:Governance.Team@impbrands.com
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net/
https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperial-brands/corporate/about-us/governance/speakingup/Speaking%20Up%20Telephone%20Numbers.pdf


 

ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະເລຼື ອກທາງເລຼື ອກໃດກໍຕາມ, 

ຈະມີ ການຂໍ ໃຫ້ທ່ານສ້າງກ່ອງໄປສະນີ ທີ່ ປອດໄພເຊິ່ ງຈະເປັນວິ ທີ ທາງທີ່ ປອດໄພ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບ 

ເພຼື່ ອໃຫ້ພວກເຮົ າສຼື່ ສານກັບທ່ານຜ່ານລະບົບ ແລະ ເພຼື່ ອຕອບກັບຫາທ່ານ.  
 

ການຮັບປະກັນຂອງພວກເຮົ າທີ່ ມີ ຕ່ໍທ່ານ  

ພວກເຮົ າຈະປິ ດບັງຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ຈະຮັກສາເລຼື່ ອງທີ່ ທ່ານກັງວົນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບເທ່ົາທີ່ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້. 

ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ, ອາດມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງເປີ ດເຜີຍບາງຂໍ ້ ມ ນເພຼື່ ອດໍ າເນີ ນການສຼື ບສວນຢ່າງຖຼື ກຕ້ອງ.  

ທ່ານສາມາດເລຼື ອກທີ່ ຈະສະແດງ ຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຕົວຕົນ 

ຖ້າຫາກກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ ທ່ານເຮັດວຽກຢ ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດສິ່ ງດ່ັງກ່າວ.  

 

ພວກເຮົ າຈະບໍ່ ຍອມໃຫ້ມີ ການໂຕ້ຕອບບຸກຄົນທີ່ ສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນ ຫ ຼື  ຊ່ວຍໃນການສຼື ບສວນ.  

 

ເດຼື ອນພະຈິ ກ 2020 


