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ការគោ�រពលើ�ើមនុុស្្ស និិង បរិិស្ថាា�នគឺឺជា
ចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�មុុខជំំនួួញរបស់់យើ�ើង
តាំំងពីីដើ�ើមរៀ�ៀងមក។ យើ�ើងព្្យាយាម
ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�ន
ជារឿ�ឿងដែ�លងាយស្រួ�ួលនោះ�ះទេ� និិង
រាល់់ការសម្រេ�េចចិិត្តតទាំំងអស់់របស់់យើ�ើង
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងប្រ�កបដោ�យមនសិិការ។

កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងជាស្តតង់់ដារ

ស្តតង់់ដាររបស់់យើ�ើងសម្តៅ�ៅ�ពន្្យល់់ឲ្្យច្្បាស់់នូូវអត្ថថន័័យទាំំងនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ង
លក្ខខខណ្ឌឌអាកប្្បកិិរិិយាជាក់់ស្តែ�ែង។ អភិិបាលកិិច្ចចល្អអ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិង ការគោ�រពតាមបទបញ្ញញត្តិិ� និិង
ច្្បាប់់ឲ្្យបានរឹឹងមាំំមានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ��ងណាស់់នៅ�ក្នុុ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រា�កដថា
យើ�ើងបន្តតធ្វើ�ើ�មុុខជំំនួួញតាមរបៀ�ៀបមួួយដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
យើ�ើងរំំពឹឹងថាមនុុស្្ស និិង ដៃ�គូូររបស់់យើ�ើង មិិនថាពួួកគេ�ជាអ្ននកចែ�កចាយ
អ្ននកទទួួលអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ឬ ជាសាខាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការ
ជាមួួយនោះ�ះទេ� នឹឹងទទួួលយក និិង អនុុវត្តតតាមស្តតង់់ដាររបស់់យើ�ើង ឬ មាន
បទបញ្ជាា�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីស្តតង់់ដារសមមូូល
គ្នាា� ឬ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងយើ�ើង។

ជាមួួយនឹឹងភាពច្្បាស់់លាស់់
និិង សេ�ចក្តីី�ក្លាា�ហាន

នៅ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Pentland Brands យើ�ើងផ្តោ�ោ�តលើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងអាច
ក្លាា�យជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយដែ�លវិិជ្ជជមាន។ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រពាណិិជ្ជជកម្មមវិិជ្ជជមានរបស់់
យើ�ើងពន្្យល់់ពីីការបេ្ត�តជ្ញាា�ចិិត្តតរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងការប្រ�កាន់់យកវិិធានការ ការ
ប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតសម្រា�ប់់មនុុស្្សជាតិិ និិង ភពផែ�នដីីរបស់់យើ�ើង។
បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានដឹឹកនាំំតាមគោ�លការណ៍៍បួួនយ៉ាា�ង ដែ�ល
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្្យមនុុស្្សគ្រ�ប់់គ្នាា�មិិនគ្រា�ន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ការកិិច្ចចការបានល្អអប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ធ្វើ�ើ�វាតាមរបៀ�ៀបមួួយដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវផងដែ�រ៖

	
ភាពជោ�គជ័័យគឺឺជាល្បែ�ែ�ងជាក្រុ�ុមមួួយ៖ ចំំណុុចខ្លាំំ��ងម្នាា�ក់់ៗរបស់់យើ�ើង

ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ន នៅ�ពេ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការជាក្រុ�ុម ដោ�យចែ�ករំំលែ�កជំំនាញ
គ្នាា� និិងដោ�យមានមហិិច្ឆិិ�តារួួមគ្នាា�។

មានមនសិិការល្អអ

	
ជាមួួយនឹឹងភាពច្្បាស់់លាស់់ និិង សេ�ចក្តីី�ក្លាា�ហាន៖ ច្្បាស់់លាស់់នៅ�
ក្នុុ�ងមហិិច្ឆិិ�តារបស់់យើ�ើង ហើ�ើយមោះ�ះមុុត និិង ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ដើ�ើម្្បីីសម្រេ�េ
ចមហិិច្ឆិិ�តា។

	
កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងជាស្តតង់់ដារ៖ ការបង្កើ�ើ�ត ការរៀ�ៀនសូូត្រ� និិង ការ
ធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ ការធ្វើ�ើ�ឲ្្យកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងអ្វីី�ដែ�ល
យើ�ើងធ្វើ�ើ�គឺឺជាកិិច្ចចការរបស់់យើ�ើងជាធម្មមតា។

	
មានមនសិិការល្អអ៖ កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��ទទួួលបានដោ�យការប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង។

យើ�ើងជឿ�ឿលើ�ើការធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជារឿ�ឿងដែ�ល
ងាយស្រួ�ួលនោះ�ះទេ� ទាំំងក្នុុ�ងនាមជាបុុគ្គគល និិង ក្នុុ�ងនាមជាអង្គគភាព
មួួយ។

ភាពជោ�គជ័័យគឺឺជា
ល្បែ�ែ�ងជាក្រុ�ុមមួួយ
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ការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតនិិងវិិធីីសាស្ត្រ�រ
របស់់យើ�ើង៖

4.	
យើ�ើងផ្តតល់់ជូូននូូវឳកាសសមស្រ�បនិិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិង ការអភិិវឌ្្ឍជំំនាញដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�មនុុស្្សរបស់់
យើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងការសម្រេ�េចបានសក្តាា�នុុពលរបស់់ខ្លួួ�ន និិង ដើ�ើម្្បីី
ធ្វើ�ើ�ឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ើងលូូតលាស់់ឡើ�ើង។

ក្រុ�ុមថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំរបស់់យើ�ើងផ្តោ�ោ�តលើ�ើការសម្រេ�េចបានជោ�គជ័័យមួួយ
ដែ�លយូូរអង្វែ�ែងនិិងប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតភាពរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ើង។
ក្នុុ�ងនាមជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយ យើ�ើងត្រូ�ូវបានដឹឹកនាំំដោ�យអភិិបាលកិិច្ចច
ការសាជីីវកម្មមល្អអ តម្លាា�ភាព គណនេ�យ្្យភាព និិង ការប្រ�តិិបត្តិិ�
ប្រ�កបដោ�យក្រ�មសីីលធម៌៌។

5.	
យើ�ើងស្វះះ�ស្វែ�ែងដើ�ើម្្បីីទាក់់ទាញ រក្្សា លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិង ផ្តតល់់
រង្វាា�ន់់ដល់់មនុុស្្សរបស់់យើ�ើង ដោ�យការបង្កើ�ើ�ត និិង ថែ�រក្្សា
កម្មមវិិធីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិង ប្រា�ក់់ខែ�ដែ�លមានការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ខណៈៈដែ�លកំំពុុងគិិតដល់់ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់យើ�ើងចំំពោះ�ះម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នរបស់់យើ�ើង។ យើ�ើង
មានគោ�លការណ៍៍ធ្វើ�ើ�ឲ្្យស្មើ�ើ�ភាពជាសកលដើ�ើម្្បីីធានាពីីភាព
យុុត្តិិ�ធម៌៌ និិង ភាពទៀ�ៀងទាត់់នៅ�ទូូទាំំងតួួនាទីីរបស់់យើ�ើង។

វិិធីីសាស្ត្រ�ររបស់់យើ�ើងចំំពោះ�ះអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមមានបីីចំំណុុច៖
•

 ង្កាា�រ៖ បង្កើ�ើ�ត និិង រក្្សាវប្្បធម៌៌មួួយដែ�លលើ�ើកកម្ពពស់់
ប
គោ�លការណ៍៍របស់់យើ�ើង។ យើ�ើងព្្យាយាមបង្កើ�ើ�តការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យល្អអ ដោ�យការអនុុវត្តតបទបញ្ជាា�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នីីតិិវិិធីី ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិង ការទំំនាក់់ទំំនង និិង ដោ�យការផ្តតល់់
ការណែ�នាំំ និិង ការគាំំទ្រ�។

•

 ង្កេ�េតតាមដាន៖ ណែ�នាំំឲ្្យមានការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញ
អ
និិង ឳកាសដើ�ើម្្បីីនិិយាយចេ�ញនូូវអ្វីី�ដែ�លខ្លួួ�នគិិត។

•


ឆ្លើ�ើ�យត
ប៖ ប្រ�ឈមនឹឹងបញ្ហាា�ឲ្្យបានលឿ�ឿន ដើ�ើម្្បីីកែ�តម្រូ�ូវពួួកវា
ឲ្្យមានប្រ�សិិទ្ធធភាព និិង ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

6.	
យើ�ើងតែ�ងតែ�មានបំំណងជ្រើ�ើ�សរើើ�សមនុុស្្ស ដែ�លចែ�ករំំលែ�ក
និិង លើ�ើកតម្កើ�ើ�ងស្តតង់់ដារ និិង គោ�លការណ៍៍របស់់យើ�ើងជានិិច្ចច។
7.	
យើ�ើងផ្តតល់់បរិិស្ថាា�នការងារជាបរិិយាប័័ន្ននមួួយ ដែ�លជម្រុ�ុញរបៀ�ៀ
បនៃ�ការធ្វើ�ើ�ការប្រ�កបដោ�យការសហការនៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មក្រុ�ុម
ពួួកយើ�ើង។
8.	
យើ�ើងប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្្បីីប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ចំំពោះ�ះមនុុស្្សគ្រ�ប់់គ្នាា�ដោ�យ
យុុត្តិិ�ធម៌៌ ដោ�យសេ�ចក្តីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ ភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិង ការគោ�រព
ដែ�លហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបង្កើ�ើ�តបាននូូវបរិិស្ថាា�នមួួយ ដែ�លមនុុស្្ស
មានអារម្មមណ៍៍ថាខ្លួួ�នត្រូ�ូវបានគេ�ឲ្្យតម្លៃ�ៃ។

A) មនុុស្្ស

9.	
គោ�លការណ៍៍ទាំំងបួួនរបស់់យើ�ើងលើ�ើកកម្ពពស់់ការងារជាក្រុ�ុម
មហិិច្ឆិិ�តា ការកែ�លម្អអគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ និិង សុុចរិិតភាព។

ស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះមានសារៈ�សំំខាន់់ ដែ�លមិិនគ្រា�ន់់តែ�ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យ
គោ�រពតាមច្្បាប់់ការងារដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំង
ដោ�យសារតែ�ពួួកវារួួមចំំណែ�កដល់់វប្្បធម៌៌របស់់យើ�ើងផងដែ�រ។ នេះ�ះ
ធានាថា បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងដឹឹងថាពួួកគេ�ជាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ដែ�លតែ�ងតែ�គិិតគូូដល់់ពួួកគេ�ជានិិច្ចចនៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�លខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�។
ទំំនាក់់ទំំនងដែ�លយើ�ើងបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាមួួយនឹឹងនិិយោ�ជិិតរបស់់យើ�ើង
នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ើងទទួួលបានលទ្ធធផលល្អអជាង និិង មានជោ�គ
ជ័័យយូូរអង្វែ�ែងជាងគូូរប្រ�ជែ�ងរបស់់យើ�ើងនៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងទាំំងអស់់
នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក។

10.	
យើ�ើងផ្តតល់់ និិង ថែ�រក្្សាបរិិស្ថាា�នការងារប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព
និិងសុុខភាពសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិតគ្រ�ប់់គ្នាា�។

1.	
យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ការជួួល និិង ការរក្្សាទុុកមនុុស្្សល្អអបំំផុុត
ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ការនៅ�ខាងក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់យើ�ើង គឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់
ខ្លាំំ��ងណាស់់។
2.	
យើ�ើងធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចលើ�ើការជ្រើ�ើ�សរើើ�ស ជួួល ផ្តតល់់រង្វាា�ន់់ ការ
អភិិវឌ្្ឍ និិង ការដំំឡើ�ើងតំំណែ�ងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើសមត្ថថភាព
ជំំនាញ បទពិិសោ�ធន៍៍ អាកប្្បកិិរិិយា សក្តាា�នុុពល និិង លទ្ធធផល
នៃ�ការបំំពេ�ញការងារ។
3.	
យើ�ើងគាំំទ្រ�បរិិស្ថាា�នសម្្បូូរបែ�ប និិង ជាបរិិយាប័័ន្ននសម្រា�ប់់មនុុស្្ស
របស់់យើ�ើង ដោ�យប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ចំំពោះ�ះមនុុស្្សទាំំងអស់់ដោ�យស្មើ�ើ�ភាព
ដោ�យការគោ�រព និិង ដោ�យសេ�ចក្តីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ។ យើ�ើងអបអរវប្្បធម៌៌
សម្្បូូរបែ�ប និិង ជាបរិិយាប័័ន្នន ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះគ្រ�ប់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាន
ស្វាា�គមន៍៍ គាំំទ្រ� និិង លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្្យរីីកចម្រើ�ើ�ន។ ភាពសម្្បូូរ
បែ�ប និិង បរិិយាប័័ន្នន (D&I) មានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ��ងណាស់់
ចំំពោះ�ះរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់យើ�ើង។

11.	
យើ�ើងគោ�រពសិិទ្ធិិ�របស់់មនុុស្្សរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�
សាសនា និិង ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�ស្រ�បតាមជំំនឿ�ឿផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
ពួួកគេ�។
12.	
យើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់មនុុស្្សរបស់់យើ�ើងចូូលរួួមចំំណែ�ក
នៅ�ក្នុុ�ងធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការខុុសប្លែ�ែកទាំំងនៅ�ខាងក្នុុ�ង និិង ខាងក្រៅ��
នៃ�អង្គគភាពរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�អតិិថិិជន អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិង
សហគមន៍៍របស់់យើ�ើង។
13.	
យើ�ើងមិិនអត់់ឳនដល់់ការរើើ�សអើ�ើង ការគំំរាមកំំហែ�ង ឬ ការ
យាយីីណាមួួយនោះ�ះទេ� ហើ�ើយនឹឹងចាត់់វិិធានការដើ�ើម្្បីីលុុបបំំបាត់់
អាកប្្បកិិរិិយាបែ�បនេះ�ះ។ យើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិង ផ្តតល់់អំំណាច
ដល់់និិយោ�ជិិតក្នុុ�ងការនិិយាយចេ�ញនូូវអ្វីី�ដែ�លខ្លួួ�នគិិតអំំពីី
អាកប្្បកិិរិិយា ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យពួួកគេ�បារម្ភភ ដោ�យមិិនចាំំបាច់់មានការ
ភ័័យខ្លាា�ចពីីការសងសឹឹកណាមួួយនោះ�ះទេ�។
14.	
យើ�ើងមានគោ�លនយោ�បាយគ្មាា�នការអត់់ឳនលើ�ើអំំពើ�ើហឹឹង្្សា
នៅ�កន្លែ�ែងការងារ និិង ហាមឃាត់់ទង្វើ�ើ�ណាមួួយដែ�លអាចបង្កកឲ្្យ
បុុគ្គគលដទៃ�មានអារម្មមណ៍៍ថាខ្លួួ�នត្រូ�ូវបានគេ�គំំរាមកំំហែ�ង ឬ គ្មាា�ន
សុុវត្ថិិ�ភាព។
15.	
យើ�ើងមិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្្យនិិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលនៃ�
គ្រឿ��ឿងស្រ�វឹឹង ឬ ថ្នាំំ��ញៀ�ៀនខុុសច្្បាប់់នោះ�ះទេ�។
16.	
យើ�ើងគោ�រពសិិទ្ធិិ�ឯកជនភាពរបស់់និិយោ�ជិិតដោ�យការប្រើ�ើ�
រក្្សាទុុក និិង ផ្ទេ�េរទិិន្ននន័័យផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នស្រ�បតាមស្តតង់់ដារការពារ
ទិិន្ននន័័យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
4

B) អតិិថិិជន
1.	
យើ�ើងទទួួលបាន និិង រក្្សាបានអតិិថិិជន ដោ�យការបង្កើ�ើ�ត
ទំំនាក់់ទំំនងដ៏៏រឹឹងមាំំដែ�លមានរយៈៈពេ�លយូូរអង្វែ�ែង។ យើ�ើង
ប្តេ�េជ្ញាា�ចំំពោះ�ះការប្រ�កាន់់យកវិិធីីសាស្ត្រ�រស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ប្រ�កបដោ�យ
ក្រ�មសីីលធម៌៌ ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បានតាមការសន្្យារបស់់យើ�ើង។
2.	
យើ�ើងប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ជូូននូូវផលិិតផល និិង
សេ�វាកម្មមដែ�លផ្តតល់់ឲ្្យអតិិថិិជននូូវតម្លៃ�ៃល្អអទាក់់ទងនឹឹងថ្លៃ�ៃ
គុុណភាព ប្រ�សិិទ្ធធភាព និិង បែ�បផែ�ន។ យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតចំំពោះ�ះ
ការកែ�លម្អអគ្មាា�នទីីបញ្ចចប់់ និិង នវានុុវត្តតន៍៍ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យផលិិតផល
របស់់យើ�ើងល្អអបំំផុុត ដែ�លពួួកវាអាចធ្វើ�ើ�ក្លាា�យខ្លួួ�នបាន។
3.	
យើ�ើងផ្គគត់់ផ្គគង់់អតិិថិិជននូូវព័័ត៌៌មានច្្បាស់់លាស់់និិងប្រ�កបដោ�យ
ភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់អំំពីីផលិិតផល និិង សេ�វាកម្មមរបស់់យើ�ើង។
4.	
យើ�ើងគោ�រពសិិទ្ធិិ�ឯកជនភាពរបស់់អតិិថិិជន ហើ�ើយនឹឹងតែ�ងតែ�
ចាត់់ការជាមួួយនឹឹងព័័ត៌៌មាន ដែ�លពួួកគេ�ផ្តតល់់ឲ្្យយើ�ើងដោ�យការ
យកចិិត្តតទុុកដាក់់ និិង រក្្សាការសង្ងាា�ត់់បំំផុុត ស្រ�បតាមស្តតង់់ដារ
ការពារទិិន្ននន័័យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
5.	
យើ�ើងយល់់ពីីការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងការផ្្សាយ
ពាណិិជ្ជជកម្មមពីីផលិិតផល និិង សេ�វាកម្មមរបស់់យើ�ើងប្រ�កបដោ�យ
ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិង ពិិតប្រា�កដ។
6.	
យើ�ើងព្្យាយាមដើ�ើម្្បីីធានាថា បញ្ហាា�គុុណភាព ឬ ប្រ�សិិទ្ធធភាព
ណាមួួយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងផលិិតផល ឬ សេ�វាកម្មមរបស់់
យើ�ើងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យភ្លាា�មៗ ដោ�យផ្តតល់់ឲ្្យអតិិថិិជនរបស់់
យើ�ើងនូូវការមិិនងាយស្រួ�ួលតិិចតួួចបំំផុុត។
7.	
យើ�ើងប្រ�កាន់់យកវិិធានការជាក់់ស្តែ�ែងនិិងសមហេ�តុុផលទាំំងអស់់
ដើ�ើម្្បីីបង្កាា�រការក្លែ�ែងបន្លំំ�ផលិិតផលរបស់់យើ�ើងពីីការលក់់នៅ�លើ�ើ
ទីីផ្្សារ។

C) ដៃ�គូូ
1.	
យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ដៃ�គូូរបស់់យើ�ើង មិិនថាពួួកគេ�ជាអ្ននក
ចែ�កចាយ អ្ននកទទួួលបានអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ឬ សាខារបស់់
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការជាមួួយនោះ�ះទេ� មានទំំនាក់់ទំំនង
យ៉ាា�ងសំំខាន់់លើ�ើកម្រិ�ិតនៃ�ភាពជោ�គជ័័យដែ�លយើ�ើងសម្រេ�េចបាន
នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់យើ�ើង។
2.

យើ�ើងប្រ�កាន់់អាកប្្បកិិរិិយាប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិង
ក្រ�មសីីលធម៌៌ទៅ�កាន់់ដៃ�គូូរបស់់យើ�ើង។

3.	
យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតចំំពោះ�ះការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម និិង ការថែ�រក្្សាទំំនាក់់ទំំនង
ប្រ�កបដោ�យភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ សមធម៌៌ និិង រឹឹងមាំំជាមួួយនឹឹងដៃ�គូូ
ដោ�យការបង្កើ�ើ�តភាពជាដៃ�គូូដែ�លមានផ្តតល់់ប្រ�យោ�ជន៍៍ឲ្្យគ្នាា�
ទៅ�វិិញទៅ�មក។

4.	
យើ�ើងវាយតម្លៃ�ៃពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លអាចជាដៃ�គូូនាពេ�លខាងមុុខ
យ៉ាា�ងម៉៉ត់់ចត់់ដោ�យធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងសំំណុំំ�នៃ�លក្ខខខណ្ឌឌទាមទារ
ក្នុុ�ងពាណិិជ្ជជកម្មម មុុនពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មមានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយនឹឹង
ពួួកគេ�។ កិិច្ចចការទាំំងនេះ�ះរួួមមានគុុណភាព សេ�វាកម្មម ការធានា
អះះអាងលើ�ើការផ្គគត់់ផ្គគង់់ កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�� ថ្លៃ�ៃដើ�ើម និិង និិរន្តតរភាព។
5.	
យើ�ើងណែ�នាំំដៃ�គូូពីីស្តតង់់ដាររបស់់យើ�ើង ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ� និិង
គោ�លការណ៍៍បរិិស្ថាា�ន ដែ�លយើ�ើងរំំពឹឹងថាពួួកគេ�នឹឹងគោ�រព
តាម នៅ�ពេ�លណាក៏៏ដោ�យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ ឧស្្សាហករ
ទាំំងអស់់ដែ�លផលិិតផលិិតផលរបស់់យើ�ើង មិិនថាដោ�យផ្ទាា�ល់់
ឬ ដោ�យប្រ�យោ�លក្តីី� (តាមរយៈៈអ្ននកបានទទួួលអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ
ភ្នាា�ក់់ងារ ឬ ទំំនាក់់ទំំនងម៉ៅ�ៅ�ការបន្តតដែ�លបានទទួួលការ
យល់់ព្រ�ម និិង បានប្រ�កាសហើ�ើយ) ត្រូ�ូវតែ�គោ�រពតាមក្រ�ម
ប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់យើ�ើង។
6.	
យើ�ើងបង្កើ�ើ�តលក្ខខខណ្ឌឌទូូទាត់់ប្រា�ក់់ច្្បាស់់លាស់់ជាមួួយនឹឹង
អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិង គោ�រពតាមកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់យើ�ើងស្រ�បតាម
លក្ខខខណ្ឌឌទាំំងនោះ�ះ។
7.	
យើ�ើងទាមទារឲ្្យមានភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ និិង សុុចរិិតភាពនៅ�គ្រ�ប់់
ផ្នែ�ែកទាំំងអស់់នៃ�ពាណិិជ្ជជកម្មមរបស់់យើ�ើងជាមួួយនឹឹងអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
និិង មិិនអត់់ឳនដល់់ការព្្យាយាមណាមួួយដើ�ើម្្បីីទទួួលបាន
មុុខជំំនួួញពីីពួួកយើ�ើង ដោ�យការផ្តតល់់ប្រា�ក់់ បដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចច ឬ
អំំណោ�យដ៏៏មានតម្លៃ�ៃដល់់និិយោ�ជិិតរបស់់យើ�ើង ភ្នាា�ក់់ងារ ឬ
សមាជិិករបស់់គ្រួ�ួសារពួួកគេ�។

D) ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�
ពាណិិជ្ជជកម្មមវិិជ្ជជមានមានន័័យថា ការធ្វើ�ើ�ការប្រ�កបដោ�យក្រ�មសីីលធម៌៌
តម្លាា�ភាព និិង និិរន្តតរភាពគឺឺជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់អង្គគភាពយើ�ើង
ទាំំងមូូល។ ដោ�យការផ្តោ�ោ�តលើ�ើឥទ្ធិិ�ពល យើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
មួួយ ដែ�លនឹឹងអនុុញ្ញាា�តឲ្្យយើ�ើងសម្រេ�េចបានលទ្ធធផលបានកាន់់តែ�
លឿ�ឿនរួួមគ្នាា�។
យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតចំំពោះ�ះការធ្វើ�ើ�ពាណិិជ្ជជកម្មមប្រ�កបដោ�យក្រ�មសីីលធម៌៌។
ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់យើ�ើងឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីក្រ�មមូូលដ្ឋាា�នស្តីី�ពីីគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម
ការធ្វើ�ើ�ពាណិិជ្ជជកម្មមតាមក្រ�មសីីលធ (ETI) និិង អនុុសញ្ញាា�អង្គគការ
ពលកម្មមអន្តតរជាតិិ (ILO)។ ក្រ�មនេះ�ះផ្តតល់់នូូវបទដ្ឋាា�នអប្្បបរមា ដែ�ល
គួួរត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឲ្្យលើ�ើស ប្រ�សិិនបើ�ើអាចធ្វើ�ើ�បាន។ នៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតវា
អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ចាំំចាច់់ត្រូ�ូវគោ�រពតាមច្្បាប់់ជាតិិ និិង ច្្បាប់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត និិង ប្រ�សិិនបើ�ើបទបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ច្្បាប់់ និិង ក្រ�មនេះ�ះលើ�ើកឡើ�ើង
ពីីប្រ�ធានបទដូូចគ្នាា� ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�បទបញ្ញញត្តិិ�នេះ�ះ ដែ�លផ្តតល់់ឲ្្យបុុគ្គគលិិកនូូវ
ការការពារបានកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។

1.	ការងារត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�យសេ�រីី
1.1	
មិិនមានការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ពលកម្មមក្នុុ�ងពន្ធធនាគារ ដោ�យគ្មាា�នការ
ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ដើ�ើម្្បីីដោះ�ះបំំណុុល ឬ ដោ�យបង្ខំំ�នោះ�ះទេ�។
1.2	
បុុគ្គគលិិកមិិនត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឲ្្យដាក់់ “ប្រា�ក់់តម្កកល់់” ឯកសារបញ្ជាា�ក់់
អត្តតសញ្ញាា�ណ ឬ របស់់ធានាណាមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតជាមួួយនឹឹង
និិយោ�ជករបស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើយ និិង មានសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការចាកចេ�ញពីី
និិយោ�ជករបស់់ខ្លួួ�ន បន្ទាា�ប់់ពីីមានការជូូនដំំណឹឹងសមហេ�តុុផល
ណាមួួយ។
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2.	សេ�រីីភាពបង្កើ�ើ�តសមាគម និិង សិិទ្ធិិ�នៃ�ការចរចារ
សមូូហភាពត្រូ�ូវបានគោ�រពតាម
2.1	
គ្រ�ប់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់មានសិិទ្ធិិ�ចូូលរួួម ឬ បង្កើ�ើ�តសហជីីព
ពាណិិជ្ជជកម្មមដោ�យខ្លួួ�នឯង និិង ដើ�ើម្្បីីចរចារជាសមូូហភាព។
ពួួកគេ�ក៏៏មានសិិទ្ធិិ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សមិិនចូូលរួួមក្នុុ�ងសហជីីពពាណិិជ្ជជកម្មម
ណាមួួយបានផងដែ�រ។
2.2	
អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ប្រ�កាន់់យកឥរិិយាបថបើ�ើកចំំហចំំពោះ�ះសកម្មមភាព
របស់់សហជីីពពាណិិជ្ជជកម្មម និិង ការជ្រើ�ើ�សរើើ�សសមាជិិករបស់់
ពួួកគេ�។
2.3	
អ្ននកតំំណាងរបស់់បុុគ្គគលិិកមិិនត្រូ�ូវបានរើើ�សអើ�ើងលើ�ើនោះ�ះទេ�
ហើ�ើយត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានសិិទ្ធិិ�ចូូលទៅ�កាន់់កន្លែ�ែងការងារ
ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតមុុខងារជាតំំណាងរបស់់ពួួកគេ�។
2.4	
ប្រ�សិិនបើ�ើសិិទ្ធិិ�ស្តីី�ពីីសេ�រីីភាពបង្កើ�ើ�តសមាគម និិង សិិទ្ធិិ�នៃ�ការ
ចរចារសមូូហភាពត្រូ�ូវបានរឹឹតត្្បឹឹតដោ�យច្្បាប់់ និិយោ�ជកគាំំទ្រ�
ការបង្កើ�ើ�តមធ្យោ�ោ�បាយស្រ�បគ្នាា�សម្រា�ប់់ការចរចារ និិង បង្កើ�ើ�ត
សមាគមដោ�យសេ�រីី និិង ឯករាជ្្យរបស់់បុុគ្គគលិិក។

3.	ស្ថាា�នភាពធ្វើ�ើ�ការងារមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិង អនាម័័យ
3.1	
បរិិស្ថាា�នធ្វើ�ើ�ការមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិង អនាម័័យនឹឹងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់
ឲ្្យ ដោ�យចាំំទុុកពីីចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លមានស្រា�ប់់លើ�ើគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់
ក្នុុ�ងឧស្្សាហកម្មម និិង គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ជាក់់លាក់់ណាមួួយ។ ជំំហាន
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់នឹឹងត្រូ�ូវប្រ�កាន់់យក ដើ�ើម្្បីីបង្កាា�រគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ និិង
ការរងរបួួសដល់់សុុខភាព ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចេ�ញពីី ទាក់់ទង
នឹឹង ឬ កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លកំំពុុងបំំពេ�ញការងារ ដោ�យ
ការកាត់់បន្ថថយឲ្្យបានអតិិបរមាតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន នូូវ
មូូលហេ�តុុនៃ�ការបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ ដែ�លមានជាប់់នៅ�ក្នុុ�ងបរិិស្ថាា�ន
ធ្វើ�ើ�ការងារ។
3.2	
បុុគ្គគលិិកនឹឹងទទួួលបានការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាព
និិង សុុខភាពជាប្រ�ចាំំ និិង ដែ�លបានថតទុុក ហើ�ើយការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា�លបែ�បនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងវិិញសម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិក
ទើ�ើបចាត់់តាំំងមកធ្វើ�ើ�ការថ្មីី� ឬ បុុគ្គគលិិកថ្មីី�។
3.3	
សិិទ្ធិិ�ចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កន្លែ�ែងបង្គគន់់ស្អាា�ត និិង ទឹឹកដែ�លអាចដាក់់
តាមខ្លួួ�នបាន និិង ប្រ�សិិនបើ�ើសមស្រ�ប កន្លែ�ែងអនាម័័យសម្រា�ប់់
រក្្សាទុុកអាហារនឹឹងត្រូ�ូវផ្តតល់់ជូូន។
3.4	
ការស្នាា�ក់់នៅ� ប្រ�សិិនបើ�ើផ្តតល់់ជូូន នឹឹងត្រូ�ូវមានលក្ខខណៈៈស្អាា�ត
សុុវត្ថិិ�ភាព និិង បំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការមូូលដ្ឋាា�នរបស់់បុុគ្គគលិិក។
3.5	
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លគោ�រពតាមក្រ�មនេះ�ះនឹឹងចាត់់ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
លើ�ើសុុខភាព និិង សុុវត្ថិិ�ភាពដល់់អ្ននកតំំណាងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ជាន់់ខ្ពពស់់។

4.	ពលកម្មមកុុមារនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នោះ�ះទេ�
4.1	
នឹឹងមិិនមានការជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកពលកម្មមកុុមារនោះ�ះទេ�។
4.2	
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននឹឹងបង្កើ�ើ�ត ឬ ចូូលរួួម និិង រួួមចំំណែ�កដល់់
គោ�លនយោ�បាយ និិង កម្មមវិិធីី ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រលើ�ើ
កុុមារណាមួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�រកឃើ�ើញថាកំំពុុងធ្វើ�ើ�ពលកម្មម
កុុមារ ដើ�ើម្្បីីឲ្្យអាចឲ្្យពួួកគេ�ចូូលរួួម ឬ បន្តតស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងការអប់់រំំ
ដែ�លមានគុុណភាព រហូូតដល់់ពួកគេ
ួ �លែ�ងជាកុុមារតទៅ�ទៀ�ៀត។
4.3	
កុុមារ និិង បុុគ្គគលមានអាយុុក្រោ��ម 18 ឆ្នាំំ��នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានជួួលឲ្្យ
ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ពេ�លយប់់ ឬ នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពដែ�លមានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់
នោះ�ះទេ�។
4.4	
គោ�លនយោ�បាយ និិង នីីតិិវិិធីីទាំំងនេះ�ះនឹឹងគោ�រពតាមបទបញ្ញញត្តិិ�
របស់់ស្តតង់់ដារ ILO ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។
4.5 នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មនេះ�ះ “កុុមារ” មានន័័យថាអ្ននកដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម
15 ឆ្នាំំ� ប្រ�សិិនបើ�ើច្្បាប់់ជាតិិ ឬ មូូលដ្ឋាា�នមិិនបានចែ�ងពីីអាយុុ
ធ្វើ�ើ�ការអប្្បបរមា ឬ ចាកចេ�ញពីីសាលាខ្ពពស់់ជាងនេះ�ះ ដែ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងករណីីនោះ�ះ អាយុុខ្ពពស់់ជាងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ហើ�ើយ
“ពលកម្មមកុុមារ” មានន័័យថាជាការងារណាមួួយដែ�លធ្វើ�ើ�ដោ�យ
កុុមារ ឬ បុុគ្គគលមានវ័័យក្មេ�េងណាមួួយ។

5.	ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លល្មមមអាចរស់់នៅ�បានត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូន
5.1	
ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លល្មមមអាចរស់់នៅ�បានគឺឺជាចំំណូូលអប្្បបរមា ដែ�ល
ចាំំបាច់់សម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិកអាចបំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការមូូលដ្ឋាា�នរបស់់
ខ្លួួ�នបាន និិង គ្រួ�ួសារខ្លួួ�នបាន ដែ�លរួួមមានទាំំងប្រា�ក់់ចំំណូូល
សម្រា�ប់់ប្រើ�ើ�តាមតម្រូ�ូវការផងដែ�រ។ វាគួួរតែ�រកបាននៅ�អំំឡុុង
ពេ�លនៃ�ការកម្រិ�ិតម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការស្រ�បច្្បាប់់ (បានន័័យថា ដោ�យ
គ្មាា�នការថែ�មម៉ោ�ោ�ង)។

	
ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�ល និិង ប្រា�ក់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបានបង់់សម្រា�ប់់

សប្តាា�ហ៍៍ធ្វើ�ើ�ការតាមស្តតង់់ដារ ជាអប្្បបរមា ត្រូ�ូវបំំពេ�ញតាម
ស្តតង់់ដារច្្បាប់់ជាតិិ ឬ ស្តតង់់ដារគោ�លឧស្្សាហកម្មម ដោ�យ
ប្រ�កាន់់យកណាមួួយដែ�លខ្ពពស់់ជាង។ នៅ�ក្នុុ�ងករណីី
ណាក៏៏ដោ�យ ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លគួួរត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ជានិិច្ចចដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញ
បានតាមតម្រូ�ូវការមូូលដ្ឋាា�ន និិង ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់នូូវប្រា�ក់់ចំំណូូល
សម្រា�ប់់ប្រើ�ើ�តាមតម្រូ�ូវការ។

5.2	
គ្រ�ប់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្្យនូូវព័័ត៌៌មានជា
លាយលក្ខខណ៍៍អក្្សរនិិងអាចយល់់បានស្តីី�ពីីលក្ខខខណ្ឌឌការងារ
របស់់ពួួកគេ� ទាក់់ទងនឹឹងប្រា�ក់់ឈ្នួួ�ល មុុនពេ�លពួួកគេ�ចូូល
បម្រើ�ើ�ការងារ និិង ស្តីី�ពីីព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តនៃ�ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លពួួកគេ�
សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លដែ�លត្រូ�ូវទទួួលប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានគេ�បង់់ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លឲ្្យ។
5.3	
ការកាត់់ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លទុុកជាវិិធានការដាក់់ពិិន័័យនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបាន
អនុុញ្ញាា�តនោះ�ះទេ� ហើ�ើយក៏៏នឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានការ
កាត់់ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�ល ដែ�លមិិនមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងច្្បាប់់ជាតិិដែ�រ
ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានការអនុុញ្ញាា�តច្្បាស់់លាស់់ពីីបុុគ្គគលិិកដែ�ល
ពាក់់ព័ន្ធ
័ ។
ធ គ្រ�ប់់វិធា
ិ នការដាក់់ពិន័
ិ យ
័ ទាំំងអស់នឹ
់ ងត្រូ�
ឹ
វូ កត់់ត្រា�ទុក
ុ ។
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6.	ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការមិិនច្រើ�ើ�នហួួសហេ�តុុនោះ�ះទេ�
6.1	
ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការចាំំបាច់់ត្រូ�ូវគោ�រពតាមច្្បាប់់ជាតិិ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
សមូូហភាព និិង បទបញ្ញញត្តិិ� 6.2 ដល់់ 6.6 ខាងក្រោ��ម ដោ�យ
ប្រ�កាន់់យកណាមួួយដែ�លផ្តតល់់ការការពារប្រ�សើ�ើរជាងសម្រា�ប់់
បុុគ្គគលិិក។
	
ប្រ�ការរង 6.2 ដល់់ 6.6 ត្រូ�ូវបានផ្អែ�ែកលើ�ើស្តតង់់ដារពលកម្មម
អន្តតរជាតិិ។
6.2	
ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការដោ�យមិិនរួួមបញ្ចូូ�លការបន្ថែ�ែមម៉ោ�ោ�ង នឹឹងត្រូ�ូវបាន
កំំណត់់ដោ�យកិិច្ចចសន្្យា និិង មិិនឲ្្យលើ�ើសពីី 48 ម៉ោ�ោ�ងក្នុុ�ងមួួយ
សប្តាា�ហ៍៍ឡើ�ើយ។*
6.3	
គ្រ�ប់់ការថែ�មម៉ោ�ោ�ងនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការឡើ�ើងដោ�យការស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត។ ការ
បន្ថែ�ែមម៉ោ�ោ�ងនឹឹងត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ ដោ�យ
ពិិចារណាដូូចតទៅ�នេះ�ះ៖ កម្រិ�ិត ភាពញឹឹកញាប់់ និិង ចំំនួួន
ម៉ោ�ោ�ងដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការដោ�យបុុគ្គគលិិកនីីមួួយ និិង កម្លាំំ��ងការងារ
ទាំំងមូូល។ Iវានឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្្បីីជំំនួួសការងារជាប្រ�ចាំំ
នោះ�ះទេ�។ ការបន្ថែ�ែមម៉ោ�ោ�ងនឹឹងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់សំំណងតាមអាត្រា�
ពិិសេ�សជានិិច្ចច ដែ�លត្រូ�ូវបានណែ�នាំំថាមិិនឲ្្យតិិចជាង 125%
នៃ�អាត្រា�ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លធម្មមតាឡើ�ើយ។
6.4	
ចំំនួួនម៉ោ�ោ�ងសរុុបដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 7 ថ្ងៃ�ៃនឹឹង
មិិនឲ្្យលើ�ើសពីី 60 ម៉ោ�ោ�ងឡើ�ើង លើ�ើកលែ�ងតែ�ប្រ�សិិនវាត្រូ�ូវបាន
រួួមបញ្ចូូ�លដោ�យប្រ�ការ 6.5 ខាងក្រោ��ម។
6.5	
ចំំនួួនម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការអាចលើ�ើលសពីី 60 ម៉ោ�ោ�ងនៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
7 ថ្ងៃ�ៃ តែ�ក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈពិិសេ�សប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ
លក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់ដូូចតទៅ�នេះ�ះត្រូ�ូវបានបំំពេ�ញ៖
•

វាត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យច្្បាប់់ជាតិិ

•	
វាត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តដោ�យកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសមូូហភាព ដែ�ល
មានការចរចារដោ�យសេ�រីីជាមួួយនឹឹងអង្គគការរបស់់បុុគ្គគលិិក ដែ�ល
តំំណាងឲ្្យចំំណែ�កភាគច្រើ�ើ�ននៃ�កម្លាំំ��ងការងារក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។
•	
ការការពារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវត្រូ�ូវបានប្រ�កាន់់យកដើ�ើម្្បីីការពារសុុវត្ថិិ�ភាព
និិង សុុខភាពរបស់់បុុគ្គគលិិក និិង
•

 ិយោ�ជកអាចបង្ហាា�ញឲ្្យឃើ�ើញថា កាលៈៈទេ�សៈៈពិិសេ�សនោះ�ះ
និ
ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ដូូចជានៅ�ក្នុុ�ងពេ�លផលិិតកម្មមកំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើង
ខ្ពពស់់បំំផុុតដោ�យមិិននឹឹកស្មាា�នដល់់ គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ ឬ គ្រា�អាសន្នន
ជាដើ�ើម។

6.6	
បុុគ្គគលិិកនឹឹងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្្យយ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ការឈប់់សម្រា�ក
មួួយថ្ងៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 7 ថ្ងៃ�ៃ ឬ ប្រ�សិិនបើ�ើមានការអនុុញ្ញាា�ត
ដោ�យច្្បាប់់ជាតិិ នឹឹងមានការឈប់់សម្រា�កពីីរថ្ងៃ�ៃនៅ�រៀ�ៀងរាល់់
រយៈៈពេ�ល 14 ថ្ងៃ�ៃ។

7.	គ្មាា�នការរើើ�សអើ�ើងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនោះ�ះទេ�
7.1	
មិិនមានការរើើ�សអើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងការជួួល ការផ្តតល់់សំំណង
ការមានសិិទ្ធិិ�ចូូលទៅ�កាន់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល ការដំំឡើ�ើង

តំំណែ�ង ការបញ្្ឈប់់ពីីការងារ ឬ ការចូូលនិិវត្តតន៍៍ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
ពូូជសាសន៍៍ ដើ�ើមកំំណើ�ើតជាតិិ សាសនា អាយុុ យេ�នឌ័័រ ឋានៈៈ
អាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍ ទំំនោ�រផ្លូូ�វភេ�ទ សមាជិិកភាពសហជីីព ឬ ការ
ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងនយោ�បាយនោះ�ះទេ�។

8.	ការងារទៀ�ៀងទាត់់ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្្យ
8.1	
ទៅ�តាមកម្រិ�ិតដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន ការងារដែ�លបំំពេ�ញចាំំបាច់់
ត្រូ�ូវផ្អែ�ែកលើ�ើទំំនាក់់ទំំនងការងារដែ�លស្គាា�ល់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងតាមរយៈៈច្្បាប់់ជាតិិ និិង ទម្លាា�ប់់អនុុវត្តត។
8.2	
កាតព្វវកិិច្ចចចំំពោះ�ះនិិយោ�ជិិតនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់សន្តិិ�សុុខសង្គគម ឬ
ច្្បាប់់ការងារ និិង បទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លចេ�ញពីីទំំនាក់់ទំំនងការងារ
ធម្មមតានឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានចៀ�ៀសវាងតាមរយៈៈការប្រើ�ើ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
ដែ�លមានកិិច្ចចសន្្យាប្រើ�ើ�តែ�ពលកម្មម កិិច្ចចសន្្យាម៉ៅ�ៅ�ការបន្តតប្រើ�ើ�តែ�
ពលកម្មម ឬ ការធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ� ឬ តាមរយៈៈគម្រោ��ងហត្ថថការ
ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានបំំណងពិិតប្រា�កដដើ�ើម្្បីីផ្ទេ�េរជំំនាញ ឬ ផ្តតល់់
ការងារទៀ�ៀងទាត់់ ហើ�ើយកាតព្វវកិិច្ចចណាមួួយបែ�បនេះ�ះក៏៏មិិនត្រូ�ូវ
បានចៀ�ៀសវាងតាមរយៈៈការប្រើ�ើ�ច្រើ�ើ�នហួួសហេ�តុុលើ�ើកិិច្ចចសន្្យា
ការងារមានពេ�លកំំណត់់ផងដែ�រ។

9.	គ្មាា�នការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ដាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឬ គ្មាា�នមនុុស្្សធម៌៌ត្រូ�ូវ
បានអនុុញ្ញាា�តនោះ�ះទេ�
9.1	
ការរំំលោ�ភបំំពាន ឬ ការដាក់់ពិិន័័យលើ�ើរាងកាយ ការគំំរាម
រំំលោ�ភបំំពានលើ�ើរាងកាយ ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ ឬ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត និិង ការរំំលោ�ភបំំពានផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ឬ
រូូបភាពផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៃ�ការបំំភិិតបំំភ័័យនឹឹងត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់។
9.2	
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នគួួរផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ឲ្្យចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់យន្តតការដាក់់បណ្តឹឹ�ង
សារទុុក្ខខជាសម្ងាា�ត់់ សម្រា�ប់់គ្រ�ប់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់។

10.	ការម៉ៅ�ៅ�ការបន្តតដោ�យគ្មាា�នការអនុុញ្ញាា�តមិិនត្រូ�ូវបាន
អនុុញ្ញាា�តនោះ�ះទេ�
10.1	អ្ននកម៉ៅ�ៅ�ការបន្តតនៅ�ខាងក្នុុ�ងខ្សែ�ែ�សង្វាា�ក់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវបាន
ប្រ�កាស និិង យក់់ព្រ�មដោ�យយើ�ើងជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្្សរ មុុន
ពេ�លការបញ្ជាា�ទិិញណាមួួយត្រូ�ូវបានដាក់់ជាមួួយនឹឹងពួួកគេ�
។ គ្រ�ប់់ការជួួញដូូរជាមួួយនឹឹងអ្ននកម៉ៅ�ៅ�ការបែ�បនេះ�ះចាំំបាច់់ត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យស្រ�បតាមលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអ្ននកទទួួល
បានអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ ផលិិតកម្មម និិង ចែ�កចាយជាមួួយនឹឹងដៃ�គូូរ។
យើ�ើងអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានការធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ� ប្រ�សិិនបើ�ើវាត្រូ�ូវបាន
ប្រ�កាសដោ�យអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់យើ�ើង និិង ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ដោ�យស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំនៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយ
ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ�របស់់យើ�ើង។
10.2	គ្រ�ប់់អ្ននកម៉ៅ�ៅ�ការដែ�លបានប្រ�កាសនិិងយល់់ព្រ�មទាំំងអស់់ចាំំបាច់់
ត្រូ�ូវគោ�រពតាមក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់យើ�ើង។
10.3	ប្រ�ព័័ន្ធធ និិង ដំំណើ�ើរការគួួរត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្្បីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងការម៉ៅ�ៅ�ង
ការបន្តត ការធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ� និិង ការដំំណើ�ើរការពីីខាងក្រៅ��។
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E) បរិិស្ថាា�ន
ការគោ�រពភពផែ�នដីីរបស់់យើ�ើងគឺឺជាចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់
យើ�ើងតាំំងពីីដើ�ើមរៀ�ៀងមក។ ស្រ�បតាមយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រពាណិិជ្ជជកម្មមវិិជ្ជជមាន
របស់់យើ�ើង យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតចំំពោះ�ះការកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
បរិិស្ថាា�នពីីការប្រ�តិិបត្តិិ� និិង វត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើមរបស់់យើ�ើង។ យើ�ើងបានសម្តៅ�ៅ�
យកវិិធីីសាស្ត្រ�រទៅ�កាន់់និិរន្តតរភាពដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
ជាក់់ស្តែ�ែងនិិងពិិតប្រា�កដនៅ�ទូូទាំំងអង្គគភាពយើ�ើង ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យយើ�ើង
អាចបន្្សល់់ទុុកនូូវឥទ្ធិិ�ពលវិិជ្ជជមានដល់់បរិិស្ថាា�ន។
1.

យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតក្នុុ�ងការក្លាា�យជាអុ្នន�កជាប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ធនធាន

ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពឲ្្យបានច្រើ�ើ�នបំំផុុតតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�
បាន ហើ�ើយយើ�ើងគោ�រពតាមច្្បាប់់បរិិស្ថាា�នដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។

2.	
យើ�ើងប្រ�តិិបត្តិិ�ការកន្លែ�ែង ដែ�លរួួមមានការិិយាល័័យ មជ្្ឈមណ្ឌឌល
ចែ�កចាយ និិង ហាងលក់់រាយរបស់់យើ�ើងប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិទ្ធធភាព ទាក់់ទងនឹឹងថាមពល ទឹឹក និិង កាកសំំណល់់។
សម្រា�ប់់កន្លែ�ែងរបស់់យើ�ើងនីីមួួយៗ យើ�ើងមានបំំណង៖
•	
ប្រើ�ើ�ថាមពលឲ្្យកាន់់តែ�មានប្រ�សិិទ្ធធភាព

ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយ
ការភាយចេ�ញនូូវឧស្ម័័�នកាបូូនិិច កាត់់បន្ថថយថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដាក់់កម្រិ�ិត
ការប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�នឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ការកើ�ើតមានការខ្វះះ�ខាត
ថាមពល និិង ធានាថា យើ�ើងត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នបានកាន់់តែ�ល្អអដើ�ើម្្បីី
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងច្្បាប់់ថ្មីី�ៗ

•	
កាត់់បន្ថថយការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹក

និិង នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ
ដាក់់កម្រិ�ិតហានិិភ័័យពីីខ្វះះ�ខាតទឹឹកនាពេ�លអនាគត និិង

•	
កាត់់បន្ថថយបរិិមាណកាកសំំណលដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

កែ�ឆ្នៃ�ៃឲ្្យបានច្រើ�ើ�នតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន។

និិង ធ្វើ�ើ�ការ

3.	
យើ�ើងដាក់់កម្រិ�ិតលើ�ើវិិសាលភាពដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន
តាមអាកាសដើ�ើម្្បីីដឹឹកជញ្ជូូ�នផលិិតផល ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយ
ការភាយចេ�ញនូូវឧស្ម័័�នកាបូូនិិច។

8.	
យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថា អនាគតដ៏៏វែែងឆ្ងាា�យរបស់់ម៉ាា�កផលិិតផល
និិង ផលិិតផលរបស់់យើ�ើងទាមទារនូូវកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដែ�ល
មានការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត និិង នវានុុវត្តតន៍៍ដើ�ើម្្បីីថែ�រក្្សា និិង គោ�រព
ធនធានធម្មមជាតិិ។
9.	
យើ�ើងគាំំទ្រ�អង្គគការមនុុស្្សធម៌៌ និិង អង្គគការសហគមន៍៍ និិង
សកម្មមភាពពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លស័័ក្តិិ�សម។

F) វិិធីីនៃ�ការធ្វើ�ើ�ពាណិិជ្ជជកម្មមរបស់់យើ�ើង
យើ�ើងជឿ�ឿថា ការផ្តោ�ោ�តសំំខាន់់របស់់យើ�ើងទៅ�លើ�ើភាពស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
និិង សុុចរិិតភាពបានដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាា�ងសំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងជោ�គជ័័យនិិង
និិរន្តតរភាពរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងនាមជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយ។ វាជាលក្ខខណៈៈ
សម្គាា�ល់់ទូូទៅ�នៃ�អាកប្្បកិិរិិយារបស់់យើ�ើង នៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងដែ�ល
យើ�ើងធ្វើ�ើ� និិង មានឥទ្ធិិ�ពល និិង បង្កើ�ើ�តជារូូបរាងឡើ�ើងនូូវគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែក
ទាំំងអស់់នៃ�ទំំនាក់់ទំំនងរបស់់យើ�ើងជាមួួយនឹឹងមនុុស្្ស អតិិថិិជន និិង
ដៃ�គូូរបស់់យើ�ើង។

1.	ហានិិភ័័យ
1.1	
យើ�ើងយល់់ថាសមាសភាគសំំខាន់់នៃ�អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមល្អអ
គឺឺជាអត្តតសញ្ញាា�ណកម្មម ការវាយតម្លៃ�ៃ និិង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
។ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដានទៀ�ៀងទាត់់លើ�ើហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗត្រូ�ូវ
បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�យហានិិភ័័យសំំខាន់់ថ្មីី�ៗនឹឹងត្រូ�ូវបានជូូនដំំណឹឹង
ដល់់កម្រិ�ិតគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
1.2	
ផ្នែ�ែកសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងក្នុុ�ងក្រុ�ុម (Group Internal Audit) របស់់
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ�របស់់យើ�ើងធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យមើ�ើលជាប្រ�ចាំំលើ�ើ
ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដើ�ើម្្បគគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

2.	ក្រ�មសីីលធម៌៌ និិង សុុចរិិតភាព
2.1	
យើ�ើងនឹឹងមិិនអត់់ឳនដល់់អាកប្្បកិិរិិយាដែ�លគ្មាា�នក្តីី�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់
គ្មាា�នក្រ�មសីីលធម៌៌ ឬ ពុុករលួួយឡើ�ើយ។

4.	
យើ�ើងស្វែ�ែងរកវិិធីីដើ�ើម្្បីីរចនា និិង ផលិិតផលិិតផល ដោ�យគិិតគូូរ
ដល់់បិិរស្ថាា�ន ដើ�ើម្្បីីឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�កាន់់ការប្រើ�ើ�វត្ថុុ�ធាតុុ និិង ការវេេចខ្ចចប់់
ដែ�លមាននិិរន្តតភាពដល់់បរិិស្ថាា�ន។

2.2	
យើ�ើងនឹឹងស្វះះ�ស្វែ�ែងដោ�យចេ�តនាដើ�ើម្្បីីទទួួលបានប្រ�យោ�ជន៍៍
ពីីទង្វើ�ើ�គ្មាា�នក្តៅ�ៅ�ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ឬ បោ�កប្រា�ស់់ ឬ ដោ�យការធ្វើ�ើ�ការ
អះះអាងក្លែ�ែងក្លាា�យនោះ�ះទេ�។

5.	
យើ�ើងគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សារធាតុុហាមឃាត់់នៅ�ក្នុុ�ង
ការផលិិតផលិិតផល និិង គោ�រពតាមច្្បាប់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។

2.3	
យើ�ើងនឹឹងមិិនអនុុញ្ញាា�តឲ្្យលុុយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ឬ ធនធានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នត្រូ�ូ
វបានប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់ការបោ�កប្រា�ស់់ ឬ ក្លែ�ែងបន្លំំ�ដោ�យចេ�តនា
ឡើ�ើយ។

6.	
យើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្្យអ្ននកផ្តតត់់ផ្គគង់់ធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវ
ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�កន្លែ�ែងផលិិតកម្មមរបស់់ពួួកគេ�លើ�ើបរិិស្ថាា�ន និិង
ជាពិិសេ�សកាត់់បន្ថថយការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពល ទឹឹក និិង
កាកសំំណល់់។
7.	
យើ�ើងស្វែ�ែងរកឳកាសដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នសមាមាត្រ�នៃ�ផលិិតផល និិង
សេ�វាកម្មមដែ�លមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់បរិិស្ថាា�ន ដែ�លយើ�ើងទិិញ។

3.	ប្រ�ឆាំំងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិង អំំពើ�ើពុុករលួួយ
3.1	
យើ�ើងនឹឹងមិិនអត់់ឳនដល់់ការផ្តតល់់ ឬ ការទទួួលសំំណូូក ឬ
ការបង់់ប្រា�ក់់មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ� ហើ�ើយយើ�ើងនឹឹងមិិនចូូលរួួមក្នុុ�ង
សកម្មមភាពពុុករលួួយគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ មិិនថាដោ�យផ្ទាា�ល់់ ឬ
តាមរយៈៈភាគីីទីីបីីក្តីី�។
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3.2	
គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិង អំំពើ�ើពុុករលួួយ
របស់់យើ�ើងដាក់់ចេ�ញនូូវការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់យើ�ើង និិង អ្ននក
ដែ�លធ្វើ�ើ�ការឲ្្យយើ�ើង នៅ�ក្នុុ�ងការគោ�រពតាម និិង លើ�ើកតម្កើ�ើ�ង
វិិធីីនៃ�ការធ្វើ�ើ�ពាណិិជ្ជជកម្មមរបស់់យើ�ើង។ វាក៏៏ផ្តតល់់នូូវព័័ត៌៌មាន
និិង គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដល់់អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�ការឲ្្យយើ�ើងស្តីី�ពីីវិិធីី
ដោះ�ះស្រា�យនឹឹងបញ្ហាា�ពុុករលួួយ និិង ការប្រ�ឆាំំងការសូូកប៉ាា�ន់់។

7.2	
យើ�ើងមិិនធ្វើ�ើ�ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រព័័ត៌៌មានដែ�លអសាធារណៈៈ ឬ ព័័ត៌៌មាន
ដែ�លរសើ�ើបផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតជាមួួយនឹឹងភាគីីទីីបីីនោះ�ះទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
មិិនត្រូ�ូវបានរួួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ�។

4.	ពន្ធធ

7.4	
យើ�ើងផ្តតល់់ជូូននូូវធនធាន ដែ�លរួួមមានគោ�លនយោ�បាយ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ និិង ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល ដើ�ើម្្បីីអប់់រំំ និិង
ផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានដល់់មនុុស្្សរបស់់យើ�ើងអំំពីីសារៈ�សំំខាន់់នៃ�ការ
ប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវច្្បាប់់ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ និិង ជួួយឲ្្យ
ពួួកគេ�យល់់ពីីវិិធីីបង្កាា�រ អង្កេ�េតតាមដាន និិង ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹង
បញ្ហាា�ប្រ�ឈមផ្សេ�េ�ងៗដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង។

4.1	
យើ�ើងបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រពន្ធធចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសរបស់់
យើ�ើងសម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Pentland Group និិង បុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធនៅ�
ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននេះ�ះនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់
យើ�ើង។ វាអាចរកបាននៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រដែ�លមានអាសយដ្ឋាា�ន
pentlandgroup.com/corporate-governance ។
4.2	
យើ�ើងនឹឹងមិិនអត់់ឳន ឬ ចូូលរួួមក្នុុ�ងការគេ�ចពន្ធធ មិិនថាដោ�យ
ផ្ទាា�ល់់ ឬ តាមរយៈៈភាគីីទីីបីីនោះ�ះទេ�។
4.3	
យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតចំំពោះ�ះការប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវគ្រ�ប់់ច្្បាប់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
ទាំំងអស់់ ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកបង់់ពន្ធធ និិង នៅ�ក្នុុ�ងទំំនាក់់ទំំនងរបស់់
យើ�ើងជាមួួយនឹឹងមនុុស្្សរបស់់យើ�ើង អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង និិង
ដៃ�គូូរបស់់យើ�ើង ដែ�លរួួមមានបទល្មើ�ើ�សសាជីីវកម្មមលើ�កា
ើ រ
ខកខានក្នុុ�ងការបង្កាារ� ការសម្រ�បសម្រួ�ួលលើ�កា
ើ រគេ�ចពន្ធធនៅ�
ក្រោ��មផ្នែ�ែកទីីបីនៃី �ច្្បាប់់ព្រំ�ទ
ំ ណ្ឌឌហរិញ្ញ
ិ វញ ត្ថុុ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស
2017 ។

7.3	
យើ�ើងនឹឹងមិិនស្វះះ�ស្វែ�ែងដើ�ើម្្បីីទទួួលបានព័័ត៌៌មានសម្ងាា�ត់់ពីីគូូរ
ប្រ�ជែ�ងដោ�យមធ្យោ�ោ�បាយមិិនសុុចរិិតនោះ�ះទេ�។

8. កម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា�
8.1	
កម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា�គឺឺទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ស្នូូ�លមួួយរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយ
ដែ�លហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយ នឹឹងត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ និិង ការពារដោ�យ
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវជានិិច្ចច។ នេះ�ះរួួមមានស្លាា�កសម្គាា�ល់់ពាណិិជ្ជជកម្មម
ការរចនា ស្លាា�កយីីហោ� សិិទ្ធិិ�អ្ននកនិិពន្ធធ និិង ប្រ�កាសនីីយបត្រ�
តក្កកកម្មម។
8.2	
ភាគីីទីីបីីនឹឹងគ្រា�ន់់តែ�ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យប្រើ�ើ�កម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា�
របស់់យើ�ើងដោ�យមានការអនុុញ្ញាា�តត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិង កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

5.	អំំណោ�យ និិង បដិិសណ្ឋាា�ការកិិច្ចច

9. បច្ចេ�េកវិិជ្ជាា�ព័័ត៌៌មាន

5.1	
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីណោ�យ និិង បដិិសណ្ឋាា�ការកិិច្ចចរបស់់
យើ�ើងដាក់់ចេ�ញនូូវគោ�លជំំហរបស់់យើ�ើងស្តីី�ពីីអំំណោ�យ និិង
បដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចច ដែ�លស្រ�បច្្បាប់់ យុុត្តិិ�ធម៌៌ និិង សមស្រ�បចំំពោះ�ះ
ឧស្្សាហកម្មមរបស់់យើ�ើង។

9.1	
យើ�ើងតម្រូ�ូវឲ្្យនិិយោ�ជិិតរបស់់យើ�ើងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អ៊ីី�មែ�ល
អ៊ីី�នធឺឺណិិត និិង គណនីីបណ្តាា�ញសង្គគមរបស់់ខ្លួួ�នប្រ�កបដោ�យ
ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិង ការពារសុុវត្តិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មាន
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន និិង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។

6.	ជម្លោះ�ះ��ផលប្រ�យោ�ជន៍៍
6.1	
យើ�ើងតម្រូ�ូវឲ្្យនិិយោ�ជិិតរបស់់យើ�ើងយកចិិត្តតទុុកដាក់់ឲ្្យបាន
ខ្លាំំ��ងក្លាា�កុំំ�ឲ្្យខ្លួួ�នឯងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអ្វីី�មួួយដែ�លអាចបង្កកជាជម្លោះ�ះ��
រវាងផលប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ណ និិង ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។
6.2	
យើ�ើងតម្រូ�ូវឲ្្យនិិយោ�ជិិតរបស់់យើ�ើងគិិតគូូរដល់់កិិច្ចចការថែ�ទាំំរបស់់
ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន និិង ប្រឹ�ឹក្្សាជាមួួយនឹឹងអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ប្រ�សិិនបើ�ើស្ថិិ�តក្នុុ�ងមន្ទិិ�លសង្្ស័័យ។

7. ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
7.1	
យើ�ើងជឿ�ឿនៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងបើ�ើកចំំហ និិង យុុត្តិិ�ធម៌៌ និិង
គ្រា�ន់់តែ�ស្វែ�ែងរកការមានប្រៀ��ៀបលើ�ើការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងតាមរយៈៈ
ការមធ្យោ�ោ�បាយស្រ�បច្្បាប់់ និិង យុុត្តិិ�ធម៌៌ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
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បង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមម៉ាា�កផលិិតផល
មួួយដើ�ើម្្បីីឲ្្យពិិភពលោ�ក
ស្រ�ឡាញ់់គ្រ�ប់់ជំំនាន់់

@pentlandbrands @pentlandjobs

www.pentlandbrands.com
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