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CO., LTD; និងក្រមុហុ៊ននានានៅក្នងុ 
CHAROEN POKPHAND GROUP

និយ្រជិត 
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ងក្រមុហុ៊ន CHAROEN 

POKPHAND GROUP។
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POKPHAND GROUP CO., LTD; និងក្រមុ

ហុ៊ននានានៅក្នងុក្រមុហុ៊ន CHAROEN 

POKPHAND GROUP។

ក្រុមហ៊ុនម្រ 
Charoen Pokphand Group 
Co., Ltd.

បុគ្គលិក 
និយោជិតក្រ្រមថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រងន្រក្រុ

មហុ៊ន CHAROEN POKPHAND GROUP 

CO., LTD; និងក្រមុហុ៊ននានានៅក្នងុក្រមុ

ហុ៊ន CHAROEN POKPHAND GROUP។ 

អ្នកពាក់ព័ន្ធ៖ 
• និយោជិត  

•  អតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រ្រស់ 
•  អ្នកផ្គត់ផ្គង់; 
•  ដ្រគូកិច្ចការជំនួញ
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•  យព័ត៌មាន 

•  អ្នកប្រកួតប្រជ្រង;
•  និងមា្ច្រស់បំណុល។ 

អ្នកផ្គត់ផ្គង ់
អ្នកលក់ អ្នកច្រកចាយ 
អ្នកម៉្រការបន្ត អ្នកផ្តល់ស្រវាកម្ម 
អ្នកជួលឱ្រយគ្រ ឬមា្ច្រស់ផលិតផលនិ
ងស្រវាកម្មទិញជួល។ 
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ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group អនុវត្តកិច្ចការជំនួញរបស់ខ្លនួប្រក
បដ្រយស្រចក្តសុីចរិតនិងស្ម្រះត្រង់។ អស់រយៈព្រលជិតមួយសតវត្រសរ៍មកហើយ 
យើងខ្ញុបំានផ្តល់ជូនផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រលមានគុណភាពមិនផ្ល្រស់ប្តរូ ដ្រលមា
នភាពស្ម្រះត្រង់ចំព្រះអតិថិជនរបស់យើង និងបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិករប
ស់យើង។ ន្របុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រមំកន្រះ អាជីវកម្មរបស់យើងបានរីកចម្រើន បានកា្ល្រយទ្រជា
ម៉ា្រកយីហ្រពិភពល្រកដ្រលត្រវូបានទទួលសា្គ្រល់និងទុកចិត្តបំផុត ដ្រលស្ថតិន្រក្នងុ
ក្រស្រភ្ន្រករបស់អតិថិជន ដ្រគូសា្ថ្រប័នជំនួញ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ។ 

សព្វថ្ង្រន្រះក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ជាក្រមុហុ៊នច្រើនចូលគ្ន្រមា
នលក្ខណៈពហុជាតិមួយ ដ្រលមានស្ថ្រប័នជំនួញនៅតាមបណា្ត្រប្រទ្រសចំនួន 
20 នៅជំុវិញពិភពលោក និងផ្តល់ការងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 300,000 នាក់។ 
ទោះបីយើងខ្ញុចំ្រករំល្រកគុណសម្របត្តដូិចគ្ន្រលើស្រចក្តសុីចរិតនិងភាពស្ម្រះត្រ
ង់ក៏ដោយ ក៏យើងខ្ញុរួំមបញ្ចលូទំាងជនជាតិនិងវប្របធម៌ចម្រះុផងដ្ររ។ ដូច្ន្រះមា
នក្រមសីលធម៌ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរដ្រលបង្ហ្រញពីស្តង់ដររបស់យើងស្រប
តាមគុណសម្របត្តនិ្រស្រចក្តសុីចរិតនិងភាពស្ម្រះត្រង់ គឺចំាបាច់ពីព្រ្រះវាអាចជួ
យឱ្រយយើងបង្កើនការយល់ដឹងក្នងុចំណោមនាយកនិងនិយោជិករបស់យើងទំា
ងអស់ ក៏ដូចជាការប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាមួយពួកគ្រអំពីគុណសម្របត្តរិបស់អង្គ
ភាព ដូច្ន្រះមនុស្រសគ្រប់គ្ន្ររូបត្រវូរួមគ្ន្រក្នងុការគិតពិចារណានិងធ្វើសកម្មភាពតា
មរបៀបត្រមួយ។ ក្រមសីលធម៌ន្រះ បានបង្ហ្រញនូវវប្របធម៌សជីវកម្មល្អ និងការ
គោរពរបស់យើងចំពោះច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តនិៅតាមបណា្ត្រប្រទ្រសដ្រលយើង
មានប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការប្រ្រស្រយ័ទាក់ទងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទំា
ងអស់អំពីអភិបាលកិច្ចសជីវកម្មរបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

“ក្រមសីលធម៌” ន្រះ គឺជាឯកសរសំខាន់ណាស់ដ្រលនាយកនិងនិយោជិតទំាង
អស់ ត្រវូខិតខំប្រងឹប្រ្រងរួមគ្ន្រយ៉្រងខា្ល្រងំ ដើម្របីអនុវត្តនិងដក់បញ្ចលូក្នងុការអនុ
វត្ត ដើម្របីឱ្រយយើងក្នងុនាមជាក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group នៅត្ររឹង
មំានិងប្រកាន់ខា្ជ្រប់ខ្ជនួនៅព្រលយើងឈានចូលសតវត្រសរ៍ថ្មបីនា្ទ្រប់ន្រះ 
ក្នងុនាមជាថ្ន្រក់ដឹកនំាពិភពលោក ដ្រលយកជាគំរូពីការអនុវត្តល្អបំផុត។

Dhanin Chearavanont
ប្រធានជាន់ខ្ពស់ន្រក្រមុហុ៊ន
Charoen Pokphand Group

លិខិតព ី
លិខិតពីប្រធានជាន់ខ្ពស់



សីលធម៌របស់យើង ក្រមរបស់យើង

 • អាកប្បកិរិយារបស់នាយក និងនាយកជិតត្រូវស្របទៅតាមស្តង់ការ
របស់ក្រុមហ៊ុន 

 • ផ្តល់ជូនការណែនាំអំពីវិធីគិតនិងធ្វើសកម្មភាពតាមស្ថានភាពប្រ
ឈមទូទៅ ដែលអាចធ្វើតេស្តក្រមសីលធម៌របស់យើង  

 • បង្ហាញពីរបៀបនិងកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មាននិង
គោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមទៀត  

 • បង្ហាញពីរបៀបនិងកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មាននិង
គោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមទៀត

5

ការទទួលខុសត្រូវ
របស់នាយកនិងនិយ្រជិត 

ក្រមសីលធម៌របស់យើង គឺជាបទដា្ឋ្រនន្រការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតដ្រលបង្កើតឡើងសម្រ្រប់ទំា
ងអស់គ្ន្រ ដ្រលនាយក អ្នកដឹកនំាគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិក ត្រវូប្រកាន់ខ្ជ្រប់ន្រខណៈព្រលទ
ប់សា្ក្រត់ការអនុវត្តអវិជ្ជមាន ដ្រលអាចធ្វើឱ្រយខូចក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះអង្គភាពន្រះ។ ក្រមសីលធម៌ន្រះ 
ក៏បញ្ជ្រក់ពីការរំពឹងទុករបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ចំព្រះនា
យកនិងនិយ្រជិតក្នងុការអនុល្រមតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តនិានា ក៏ដូចជាគ្រលនយ្រ
បាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំារបស់អង្គភាពផងដ្ររ។
 
ការត្រតួពិនិត្រយ ការពិនិត្រយឡើងវិញ និងការធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពក្រមន្រះ ដើម្របីឱ្រយស្របតា
មព្រតឹ្តកិារណ៍នាព្រលបច្ចបុ្របន្ន។ ទោះយ៉្រងណាក៏ដោយ ក៏វាជាការទទួលខុសត្រវូរួម
គ្ន្រផងដ្ររ ដើម្របីធានាថក្រមសីលធម៌ន្រះ មិនគ្រ្រន់ត្រចាត់ទុកជាឯកសរមួយបុ៉
ណោ្ណ្រះទ្រ បុ៉ន្ត្រត្រវូចាប់ផ្តើមប្រើនិងអនុវត្តដោយបុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នងុការងរប្រចំាថ្ង្រ
របស់ពួកគ្រ។ 

ក្រមសីលធម៌ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group អនុវត្តចំពោះអ្នកទំាងអស់គ្ន្រ 
ដ្រលរួមមាននាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកន្រក្រមុហុ៊ន Charoen 
Pokphand Group ទំាងអស់។ ក្រមុហុ៊នដ្រលបានចុះបញ្ជនិីងក្រមុហុ៊នចម្រះុបណា្ត្រ
ក់ទុនរួមគ្ន្រ ត្រវូគិតពិចារណាលើក្រមសីលធម៌ន្រក្រមុន្រះ និងយកគំរូតាមក្រមុន្រះ 
ដើម្របីឱ្រយសមស្របទៅនឹងប្រភ្រទអាជីវកម្មដោយមានដំណើរការអនុម័តរបស់ខ្លនួ ដ្រ
លត្រវូធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចសជីវកម្មរបស់ក្រមុហុ៊ននីមួ
យៗ។
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1 គុណធម៌

ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ប្ត្រជា្ញ្រចិត្តធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដ្រយគុណ
ធម៌និងភាពស្ម្រះត្រង់នូវគ្រប់ទីកន្ល្រងដ្រលប្រកបអាជីវកម្ម។  ជ្រគជ័យន្រក្រមុហុ៊ន កើ
តឡើងច្រញពីការរួមផ្រសំនូវគុណធម៌និងភាពស្ម្រះត្រង់តំាងពីអតីតកាល បច្ចបុ្របន្នកាល 
និងឈានទ្រដល់អនាគតកាល។

ដើម្របីធានាថ ការណ៍ន្រះនៅត្រជាការពិតនោះ យើងពឹងផ្អ្រកលើនាយក 
ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង និងសមជិកន្របុគ្គលិកទំាងអស់ ដើម្របីអនុវត្តការវិនិច្ឆយ័
ត្រមឹត្រវូនិងប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវស្តង់ដរសីលធម៌ខ្ពស់ចំពោះការងររាល់ថ្ង្រ។ ការ
រំលោភបំពានច្របាប់ឬសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធណាមួយ ដ្រលអាចយល់ឃើញថ
ប្រឆំាងនឹងគំនិតន្រស្រចក្តសុីចរិត ដ្រលមានសកា្ត្រនុពលចំពោះការចំណាយ
ខ្ពស់ខា្ល្រងំដល់ក្រមុហុ៊នទំាងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចនិងក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ។ 

ការណ៍ន្រះមិនម្រនជាការងយស្រលួទ្រសម្រ្រប់ក្រមុអាជីវកម្មតាមកម្រតិ
ថ្ន្រក់ ភាពស្មគុស្ម្រញ តំបន់មានផលប៉ះពាល់របស់យើង ដើម្របីមើលឃើញ
និងកោតសរសើរថជាពលរដ្ឋសជីវកម្មល្អគ្រប់ព្រលវ្រលាបានទ្រ។ ការដួ
លរលំត្រមួយចំពោះស្រចក្តសុីចរិត - មិនថពិតប្រ្រកដឬត្រវូបានគ្រដឹងទ្រ 
- អាចធ្វើឱ្រយអាជីវកម្មរបស់យើងទំាងមូលខូចក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ។ 
ដើម្របីជួយជៀសវាងពីស្ថ្រនភាពប្របន្រះ យើងមានបំណងផ្តល់ជូននាយកនិ
ងនិយោជិតទំាងអស់របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group នូវចំណ្រះដឹ
ងដើម្របីដឹងពីរបៀបអនុវត្តគណន្រយ្រយភាពផ្ទ្រល់ខ្លនួក្នងុការការពារស្រចក្តសុី
ចរិតន្រអាជីវកម្មរបស់យើង។

តើផ្ន្រកន្រះ មានអ្វខី្លះ? 
•  វិធីដើម្របីយល់ដឹងនិងជៀសវាងស្ថ្រនភាពដ្រលអាចមានជម្ល្រះរវាងផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្

លួននិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group

•  វិធីទប់ស្ក្រត់ការសូកប៉ា្រន់និងអំពើពុករលួយនៅក្នងុក្រមុហុ៊នCharoen Pokphand Group

•  របៀបធានាថការសម្រ្រចចិត្តដោយស្ររីមិនមានឥទ្ធពិលអវិជ្ជមានដ្រលអាចកើតមាន
•  វិធីចូលរួមចំណ្រកនិងធ្វើជាតំណាងឱ្រយការគំទ្រសហគ្រ្រសស្ររីនិងការប្រកួតប្រជ្រងដោ

យយុត្តធិម៌របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group 

• វិធីរក្រសាព័ត៌មានអាជីវកម្មរបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ប្រកបដោយភាពត្រមឹ
ត្រវូនិងតមា្ល្រភាព
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ក្នុងនាមជានាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង ឬបុគ្គលិកន្រក្រមុហុ៊ន Charoen 
Pokphand Group យើងខ្ញុទំំាងអស់គ្ន្រមានកាតព្វកិច្ចធ្វើសកម្មភាពដើម្របីផ
លប្រយ្រជន៍ក្រមុហុ៊នរបស់យើង និងជៀសវាង ការប្រើប្រ្រស់តួនាទីរបស់ខ្លនួក្   

          នុងផ្លវូខុសដើម្របីស្វ្រងរកផលប្រយ្រជ៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ឬអ្នកដទ្រ។ 

ព្រលខ្លះសកម្មភាពផ្ទ្រល់ខ្លនួ ក្រមុគ្រសួរ ហិរញ្ញវត្ថ ុឬនយោបាយ 
អាចបង្កើតឱ្រយមានជម្ល្រះជាក់ស្ត្រង ដ្រលអាចដឹងបាន ឬមានសកា្ត្រនុពលចំពោះកា
របំព្រញការទទួលខុសត្រវូរបស់ក្រមុហុ៊ន។ ក្នងុករណីរឿងនោះកើតមានឡើង បុ
គ្គលមា្ន្រក់ៗត្រវូអនុវត្តការវិនិច្ឆយ័ដោយប្រងុប្រយ័ត្ន។ ខណៈព្រលដ្រលការណ៍ន្រះ 
មិនអាចប្រព្រតឹ្តទៅបាន ដើម្របីរៀបរាបស្រណារីយូ៉ដ្រលអាចកើតមានក្នងុស្ថ្រនភាពប្រប
ន្រះ អាចកើតមានឡើងទំនាស់ដ្រលមានសកា្ត្រនុពល ដ្រលតាមធម្មតាកើតឡើងនៅព្រល
តួនាទីឬផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួមានប្រភ្រទស្ថ្រនភាពដូចខាងក្រ្រម

• ការកាន់កាប់ការវិនិយោគដ្រលធ្វើជាតំណាងការដក់ទុកក្នងុអាជីវកម្ម   
យ៉្រងច្រើននៅក្នងុគូប្រកួតប្រជ្រង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬអតិថិជនរបស់ក្រមុហុ៊ន    
Charoen Pokphand Group 

• ការជ្រើសរីស វាយតម្ល្រ ឬការចរចាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់
• ការដោះស្រ្រយជាមួយអតិថិជន និងការសម្រ្រចចិត្តទិញរបស់ពួកគ្រ

•  ការគិតពិចារណាលើការយកមកនិយយអំពីសមត្ថភាពផ្ទ្រល់ខ្លនួ 
ភាពជាអ្នកកាន់តំណ្រងជានាយក ឬតួនាទីដ្រលមានឋាៈស្មើនៅក្នងុអង្គភាពផ្រស្រងទៀត 
ឬសមាគមពាណិជ្ជកម្ម

• ការសន្មតតួនាទីសធារណៈ

1.1 

ជៀសវាង 
ការសមា្ង្រត់ន្រអន្តរកម្ម

តើអ្វទី្រជា ‘ជម្ល្រះផលប្រយ្រជន៍’។
ស្ថ្រនភាពដ្រលនាយក 
ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង ឬសមាជិកន្របុគ្គលិក 
ស្ថតិនៅក្នងុមុខងារមួយដើម្របីទទួលបានផ
លប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួពីសកម្មភាពឬការ
សម្រ្រចចិត្តដ្រលជាទំនួលខុសត្រវូនូវការ
ងាររបស់ពួកគ្រ។

8
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ចំណុចយល់ដឹង
មិនមានដំណោះស្រ្រយមួយអាចសមស្របទំាងអស់សម្រ្រប់ការកំណត់ជម្ល្រះទ្រ៖ ត្រវូប្រ្រកដថ លោ
កអ្នកអាចកំណត់ច្របាស់លាស់ចំពោះភាពខុសគ្ន្រនូវផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួ និងផលប្រយោជន៍រួម។ 
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនច្របាស់ទ្រ សូមពិចារណាអោយបានពីរដង មុនព្រលធ្វើការសម្រ្រចចិត្តអាជីវ
កម្ម។ ក្នងុករណីមានការសង្រស័យ សូមស្វ្រងរកការណ្រនំាពីនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក 
ក៏ដូចជាសម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមអានគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនំាអំពីជម្ល្រះផលប្រយោជន៍រប
ស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

•  ប្រកាសអំពីជម្ល្រះផលប្រយោជន៍ដ្រលអាចកើតមានចំពោះនា
យកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក

•  ជូនដំណឹងដល់ប្រធានគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញឬនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្
បាប់ក្រមុហុ៊ន ប្រសិនបើសមាជិកគ្រសួរជាមន្រ្តរីដ្ឋ ដ្រលអាច
កា្ល្រយជាជម្ល្រះផលប្រយោជន៍ដ្រលអាចកើតមាន

•  ស្នើសំុជំនួយពីប្រធានគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញឬនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្
បាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ច្របាស់អំពី
ជម្ល្រះ

•   ប្រើប្រ្រស់ឥទ្ធពិលតួនាទីរបស់ក្រមុហុ៊នស្វ្រងរកផលប្រយោជ
ន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ដោយផ្ទ្រល់/ដោយប្រយោល

•  ស្ទ្រក់ស្ទើ ប្រងើយកន្តើយ ផ្តល់ពត៌មានដ្រលអាចនឹងមានជម្ល្រះផ
លប្រយោជន៍ ដ្រលអាចកើត  អំពីជម្ល្រះផ្ទ្រល់ខ្លនួ គ្រសួរ 
ឬនយោបាយ

•  ទទួលយកតួនាទីការងរ  ខាងក្រ្រក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand 

Group ដោយមិនមានការទទួលស្គ្រល់ ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរជា
មុនពីនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊ន 
ដ្រលបណា្ត្រលអោយមិនអាចអនុវត្ត 
ការងរបានព្រញសមត្ថភាព។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ល្រកអ្នកត្រវូបានគ្រជ្រើសរីសឱ្រយទទួលបន្ទកុគម្រ្រងថ្មជីា
មួយដ្រគូអាជីវកម្មថ្មមួីយ ដ្រលប្តឬីប្រពន្ធរបស់អ្នកបម្រើការងារ។ 
ប្រសិនបើប្តឬីប្រពន្ធរបស់អ្នក មិនចូលរួមក្នងុគម្រ្រងឬការចរចាណ
មួយទ្រ ល្រកអ្នកមានអារម្មណ៍ថ 
ល្រកអ្នកមិនចំាបាច់និយយអ្វទី្រ។ តើចំណុចន្រះ ត្រមឹត្រវូ?
ចម្លើយ៖ ទ្រ។ ចំណុចន្រះ 
អាចបកស្រ្រយថជាជម្ល្រះផលប្រយោជន៍ ហើយលោកអ្នកត្រវូ
ត្របង្ហ្រញបញ្ហ្រន្រះទៅប្រធានគ្រប់គ្រងឬនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់
ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក ដើម្របីជៀសវាងបញ្ហ្រណាមួយកើតឡើងបន្ត
ទៀត។ ពួកគ្រអាចផ្តល់យោបល់អំពីការក្រសម្រលួដ្រលអាចកើត
មានឡើងណាមួយចំពោះការទទួលខុសត្រវូការងរតាមតម្រវូ
ការ។

ឬ

សំណួរ៖ សមាជិកន្រគ្រសួារល្រកអ្នកមា្ន្រក់ស្នើសំុល្រកអ្នកដាក់
ឈ្ម្រះពួកគ្រក្នងុកិច្ចសន្រយាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មមួីយន្រក្រមុហុ៊ន Charoen 
Pokphand Group។ តើចំណុចន្រះត្រមឹត្រវូឬទ្រ?
ចម្លើយ៖ ប្រសិនបើលោកអ្នកពិចារណារលើការផ្តល់អនុសសន៍
ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ត្រវូស្ថតិនៅលើគុណសម្របត្តនិ្រការងរពួកគ្រ 
ហើយមិនម្រនជាការអនុគ្រ្រះទ្រ។ លោកអ្នកត្រវូធ្វើការ 
ដកខ្លនួច្រញខ្លនួឯង ក្នងុករណីដ្រលលោកអ្នកមានតួនាទីក្នងុដំ
ណើរការជ្រើសរីសន្រះ ដើម្របីជៀសវាងជម្ល្រះផលប្រយោជន៍។

បន្ថ្រម

 តើអ្វជីាសញ្ញ្រដ្រលបងា្ហ្រញពីជម្ល្រះផលប្រយ្រជន៍?
ប្រសិនបើការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំព្រះសំណួរខងក្រ្រម ឆ្លើយថ 
បាទ/ចាស៎ ន្រះល្រកអ្នកអាចនឹងមានជម្ល្រះផលប្រយ្រជន៍ដូចតទ្រ
ន្រះ៖

•  តើមានសំណើរ ផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ឬប្រយោជន៍ខាងនយោបាយ ដើម្របីផ្ល្រស់ប្តរូជាមួយនូវតួនាទីរប
ស់លោកអ្នកក្នងុនាមជានាយក ឬបុគ្គលិកន្រ ក្រមុហុ៊ន Charoen 

Pokphand Group ឬទ្រ? 

•  តើលោកអ្នកបានចូលរួមក្នងុការផ្ត្រះប្តរូផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុឬគោលការណ៍ ដើម្របីជាថ្នរូនឹងការសម្រ្រចចិត្តអ្វមួីយឬ
មានឥទ្ធពិលលើការសម្រ្រចចិត្តនៅក្នងុក្រមុហុ៊ន Charoen 

Pokphand Group ឬទ្រ? 

•   តើលោកអ្នកបានប្រើប្រ្រស់ពត៌មាន ឬតួនាទីផ្ទ្រល់ខ្លនួក្នងុ 
ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand  Group ដើម្របីស្វ្រងរកប្រយោជន៍ពីអ
ង្កភាពខាងក្រ្រឬទ្រ? 

លោកអ្នកអាចមើលគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនំាអំ
ពីជម្ល្រះផលប្រយោជន៍របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand  Group 
សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមឬចូលរួមដោយផ្ទ្រល់ជាមួយនាយកដ្ឋ្រនអ
នុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នកសម្រ្រប់ការណ្រនំាបន្ថ្រម។
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ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group មិនផ្តល់ជូន ទទួលយក ឬទា
មទារដ្រយផ្ទ្រល់ឬដ្រយប្រយ្រលនូវផលប្រយ្រជន៍ដ្រលមិនត្រមឹត្រវូស
ម្រ្រប់អាជីវកម្ម ការទទួលផលចំណ្រញផ្ទ្រល់ខ្លនួឬហិរញ្ញវត្ថឡុើយ។  ន្រទូទំា 

 ងប្រតិបត្តកិាររបស់យើងទំាងផ្ន្រកឯកជននិងរដ្ឋ យើងរក្រសាគ្រលការណ៍គ្ម្រ 
 នការអត់ឱនចំព្រះការក្ល្រងបន្ល ំការសូកប៉ា្រន់ និងអំពើពុករលួយ។   
ចំព្រះចំណុចន្រះ យើងខ្ញុមិំនលួចពីក្រមុហុ៊នទ្រ ហើយយើងខ្ញុមិំនផ្តល់ជូនឬ  
ទទួលសំណូកឡើយ។

ការក្ល្រងបន្លអំាចល្រចច្រញនៅក្នងុផ្ន្រកណាមួយន្រអាជីវកម្មរបស់យើង ដូច្ន្រះវាសំខាន់ណា
ស់ដ្រលយើងចូលរួមចំណ្រកដើម្របីការពារ សូម្របីត្រការកើតឡើងមានត្រមួយដងឬអាក្រក់ជា
ងន្រះក៏ដោយ ក៏ការរីកលូតលាស់ទៅជាវប្របធម៌ន្រការក្ល្រងបន្លនិំងការប្រព្រតឹ្តមិនត្រមឹត្រវូផង
ដ្ររ។

ម៉្រយាងវិញទៀតការការពារការសូកប៉ា្រន់ អនុវត្តចំពោះដំណោះស្រ្រយអាជីវកម្មរបស់យើងទំា
ងអស់ ហើយជាពិស្រសមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នងុករណីមានការដោះស្រ្រយជាមួយមន្រ្តី
រដ្ឋ។ ក្នងុនាមជាក្រមុហុ៊នម្រឯកជន យើងខ្ញុអំនុវត្តតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តជិាតិនិងអន្ដរជាតិ
ទំាងអស់ ដ្រលទាក់ទងនឹងការបង់ប្រ្រក់ត្រមឹត្រវូ។ យើងខ្ញុតំ្រវូបានកំណ 
ត់ឱ្រយមានដ្រគូអាជីវកម្មផងដ្ររ  ដ្រលរួមមានដ្រគូក្រមុហុ៊នចម្រះុបណា្ត្រក់ទុនរួមគ្ន្រ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
អ្នកម៉្រការ អ្នកតំណាង អ្នកច្រកចាយ និងភា្ន្រក់ងរនានា ដើម្របីប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវគោលការណ៍
ប្រឆំាងនឹងការសូកប៉ា្រន់ដូចគ្ន្រ ដោយកំណត់មាត្រ្រពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុកិច្ចសន្រយាអាជីវកម្ម។ 

1.2 

ការការពារការក្ល្រងបន្ល ំ
ការសូកបា៉្រន់  
និងអំពើពុករលួយ

តើការសូកប៉ា្រន់និងអំពើពុករលួយជាអ្វ?ី 
តើភាពខុសគ្ន្រពីការក្ល្រងបន្លមំានអ្វខី្លះ?
ពាក្រយថការសូកប៉ា្រន់និងអំពើពុករលួយ 

ត្រងត្រប្រើផ្ល្រស់ប្តរូទៅវិញទៅមក។ 

ជាទូទៅពាក្រយទំាងន្រះ 

សំដៅទៅលើទង្វើន្រការផ្តល់ 

ការសម្របសម្រលួ ឬ ការសន្រយាផ្តល់ផលប្រ

យោជន៍ដល់ភាគីផ្រស្រងទៀត ដើម្របីជាថ្នរូនឹង

ផលប្រយោជន៍ខុសច្របាប់ - តាមធម្មតាជាបរិ

បទន្រការធានាកិច្ចសន្រយាអាជីវកម្មពីវិស័យរ

ដ្ឋឬឯកជន។ 

ម៉្រយាងវិញទៀតការក្ល្រងបន្ល ំជាទូទៅច្រើនត្រ

សំដៅទៅលើអំពើចោរកម្មឬបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

ន្របទឧក្រដិ្ឋពីសំណាក់នាយកឬនិយោជិត

ណាមា្ន្រក់ប្រឆំាងនឹងក្រមុហុ៊ន ដ្រលបណា្ត្រល

ឱ្រយមានការបាត់បង់ទំនិញឬតម្ល្រហិរញ្ញវត្ថដុោ

យផ្ទ្រល់ឬដោយប្រយោល។ ចំណុចន្រះ រាប់

បញ្ចលូស្ថ្រនភាពដ្រលមានតាមលំដប់ពីកា

រលក់ដ្រលមិនកត់ត្រ្រនៅក្នងុបញ្ជសីច់ប្រ្រក់ 

រហូតដល់ការបង្ហ្រញមិនត្រមឹត្រវូចំពោះក្រមុ

ហុ៊នដើម្របីផលប្រយោជន៍ផ្ទ្រល់ខ្លនួ។
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ចំណុចយល់ដឹង
ការផ្តល់ជូនឬការទទួលសំណូក និងការបង់ប្រ្រក់ផ្រស្រងទៀតជូនដល់ឬពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អតិថិជន 
ឬភាគីទីបីផ្រស្រងទៀត ក្នងុគោលបំណងទទួលបានផលប្រយោជន៍អាជីវកម្ម 
គឺមិនត្រមឹត្រមិនត្រមឹត្រវូតាមសីលធម៌បុ៉ណោ្ណ្រះទ្រ បុ៉ន្ត្រជាអំពើខុសច្របាប់ផងដ្ររ។

• បដិស្រធរាល់ការបុ៉នប៉ងទំាងអស់ឬការបុ៉នប៉ងស្នើសំុផ្តល់ជូ
នការសូកប៉ា្រន់

• រាយការណ៍ជាបនា្ទ្រន់ទៅនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរ
បស់អ្នកអំពីការបុ៉នប៉ងស្នើសំុផ្តល់ជូនឬការបុ៉នប៉ងជាក់ស្ត្រង
ណាមួយចំពោះការសូកប៉ា្រន់

• សូមចងចំាថការសូកប៉ា្រន់មិនចំាបាច់មានន័យថប្រតិបត្តិ
ការសច់ប្រ្រក់ទ្រ - សូមប្រយ័ត្នចំពោះឥទ្ធពិលដ្រលបុ៉នប៉ង
លើការសម្រ្រចចិត្តរបស់អ្នក

• បណោ្ត្រយឱ្រយខ្លនួលោកអ្នកចូលទៅក្នងុស្ថ្រនភាពដ្រលមើល
ទៅដូចជាលោកអ្នកកំពុងទទួលយកឬបង្ហ្រញឆន្ទៈក្នងុការទ
ទួលយកសំណូក

• សូម្របីត្រតាមការស្ម្រនសកសួរអំពីសំណូកឬការទូទាត់មិន
ត្រមឹត្រវូផ្រស្រងទៀត - ការណ៍ន្រះធ្វើឱ្រយលោកអ្នកស្ថតិក្នងុស្ថ្រ
នភាពសម្របសម្រលួដោយមិនគិតពីបំណងទ
េ
• ផ្តល់ជូន សន្រយា ឬផ្តល់តម្ល្រណាមួយដល់មន្រ្តរីដ្ឋ្រភិបាលដ្រ
លលើសពីចំនួនទឹកប្រ្រក់ឬការអនុវត្តស្របច្របាប់នៅមូលដ្ឋ្រ
នដ្រលបានកំណត់ 

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ដំណើរការនំាចូលធម្មតាត្រវូចំណយព្រលវ្រលាយ៉្រងច្
រីន ដើម្របីឆ្លងកាត់។ ល្រកអ្នកមានតម្រវូការបនា្ទ្រន់មួយចំព្រះទំនិ
ញមួយចំនួនត្រវូលក់ច្រញយ៉្រងឆប់រហ័ស ដើម្របីកំុឱ្រយបង្កឧបសគ្គដ
ល់ការផលិត។ ប្រសិនបើគយក្នងុស្រកុ មានការទូទាត់ប្រ្រក់សម្រ
បសម្រលួមួយ នឹងជួយពន្លឿនដំណើរការន្រះ។ តើចំណុចន្រះ 
ត្រមឹត្រវូឬទ្រ? 
ចម្លើយ៖ មិនត្រមឹត្រវូទ្រ។ ការទូទាត់ប្រ្រក់សម្របសម្រលួ 
ដើម្របីពន្លឿនដំណើរការន្រះ គឺជាការរំលោភបំពានល គ្រលន
យ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំាប្រឆំងនឹងការសូកប៉ា្រន់និងប្រឆំងអំពើពុករ
លួយ របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ។ 
សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រុ
មហុ៊នរបស់អ្នក។ ើ

បន្ថ្រម

តើផលវិបាកពីការទទួលសំណូកមានអ្វខី្លះ? 
ការសូកប៉ា្រន់ គឺជាអំពើព្រហ្មទណ្ឌ ដ្រលមានផលវិបាកជាក់លា
ក់ដ្រលកំណត់ដោយយុតា្ត្រធិការនីមួយៗដ្រលអំពើប្របន្រះ 
អាចកើតមានឡើង។ ចំណុចន្រះ អនុវត្តចំពោះការផ្តល់ជូន 
ការសម្របសម្រលួ ឬការទទួលយកសំណូក មិនត្រមឹត្រនៅក
ម្រតិបុគ្គលត្របុ៉ណោ្ណ្រះទ្រ បុ៉ន្ត្រក៏សម្រ្រប់អង្គភាពដ្រលចូលរួមផ
ងដ្ររ។ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីរបៀបដ្រលកិច្ចការន្រះត្រវូអ
នុវត្តនៅទីផ្រសាររបស់អ្នក សូមទាក់ទងក្រមុការងរផ្ន្រកច្របាប់ក្រុ
មហុ៊នរបស់អ្នក។ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម លោកអ្នកអាចអាន
គ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំាប្រឆំងនឹងការសូកប៉ា្រន់
និងប្រឆំងនឹងអំពើពុករលួយ របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand 

Group។
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ទំនាក់ទំនងរឹងមំារបស់យើងជាមួយភាគីខងក្រ្រ គឺមានសារៈសំខន់ណស់ចំ
ព្រះភាពជ្រគជ័យអាជីវកម្មរបស់យើង យើងខ្ញុតំ្រវូផ្អ្រកលើទំនាក់ទនងន្រកា
រទទួលផលប្រយ្រជន៍រួមគ្ន្រ  និងការគ្ររពស្ម្រះត្រង់ទ្រវិញទ្រមក។

ការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ចអាចជួយបង្កើតបណា្ត្រញមួយសម្រ្រប់ការយល់ដឹងកាន់ត្រប្រសើរជាមួយ
អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងភាគីទីបីផ្រស្រងទៀត។ នៅក្នងុប្រទ្រសខ្លះ វាជាទំនៀមទមា្ល្រប់ចំពោះការផ្ត
ល់ជូនការបង្ហ្រញលក្ខណៈប្របន្រះ។ ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ក៏ការផ្តល់ជូន 
ឬការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ច ឬការផ្តល់ជូនអំណោយ មិនត្រវូទទួលយកឬមិនត្រវូបង្ហ្រញថមានច្រើ
នហួសកំណត់ផងដ្ររ។ ចំណុចសំខាន់បំផុតនោះ ការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ចនិងអំណោយ មិនត្រវូ
មានឥទ្ធពិលលើការសម្រ្រចចិត្តអាជីវកម្មទ្រ។ 

ក្នងុករណីមានការសង្រស័យថតើអំណោយឬទម្រង់ន្រការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ច អាចមានឥទ្ធពិល
លើការសម្រ្រចចិត្តនោះ យើងត្រវូត្រកត់ត្រ្រហ្រតុផលរបស់យើង ដើម្របីពន្រយល់ពីរបៀបដ្រលអំ
ណោយនោះបំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រ្រម។ របាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរន្រះ ត្រវូ
ច្រករំល្រកជាមួយផ្ន្រកច្របាប់ឬនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់៖

1. ការទទួលយកអំណោយមិនបង្កឱ្រយមាន ឬកំណត់កាតព្វកិច្ចនាព្រលអនាគត   
 ហើយក៏មិនមានន័យថជា “រង្វ្រន់” សម្រ្រប់ការទាក់ទងគ្ន្រឬការសម្រ្រចចិត្តនាព្រលកន្លងមក 
 ទ្រ

2. អំណោយឬទម្រង់ន្រការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ចត្រវូមានភាពសមរម្រយទៅតាម លក្ខណៈន្រទំនា 
 ក់ទំនងរបស់អ្នកទទួលជាមួយអ្នកផ្តល់ជូន

1.3 
ការផ្តល់ជូនអំណ្រយ 
និងការទទួលបដិសណ្ឋ្ររកិច្ច
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ចំណុចយល់ដឹង
ការផ្តល់ជូននិងការទទួលយកអំណ្រយអាជីវកម្មនិងការទទួលបដិសណ្ឋ្ររកិច្ចត្រវូត្រគ្ររពតាមគ្រលនយ្របាយនិងគ្រល
ការណ៍ណ្រនំាអំពីអំណ្រយឬផលប្រយ្រជន៍របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group និងស្របទ្រតាមផ្ន្រកច្របាប់ក្នុ
ងស្រកុនិងទំនៀមទមា្ល្រប់មូលដា្ឋ្រន។

•  ស្វ្រងយល់អំពីគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនំាអំពីអំ
ណោយនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand 

Group

•  ពិនិត្រយគោលការណ៍ណ្រនំានៅមូលដ្ឋ្រនរបស់អ្នកស្តពីីទំនៀមទ
មា្ល្រប់សមរម្រយនិងស្របច្របាប់សម្រ្រប់អំណោយនិងការទទួលបដិ
សណា្ឋ្ររកិច្ចជាមួយមន្រ្តរីដ្ឋ្រភិបាល

•  បង្កើតកំណត់ត្រ្រជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួ
លបានអំណោយដ្រលលើសពីការកំណត់រូបិយវត្ថកុ្នងុស្រកុ បុ៉ន្ត្រអ្វី
ដ្រលលោកអ្នកត្រវូការទទួលយកនោះ ត្រវូជៀសវាងការធ្វើឱ្រយអា
ក់អន់ចិត្តដ្រគូអាជីវកម្ម/មន្រ្តរីដ្ឋ្រភិបាល – លោកអ្នកត្រវូជូនដំណឹង
ដល់ប្រធានគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញរបស់អ្នក ហើយរាយការណ៍ទៅនា
យកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក។

•  ត្រវូរក្រសាកំណត់ត្រ្រផ្ទ្រល់ខ្លនួអំពីអំណោយណាមួយដ្រលលោកអ្ន
កទទួលយកឬផ្តល់ជូន

•  ផ្តល់ជូនឬទទួលយកអំណោយណាមួយជាសច់ប្រ្រក់
ឬសមមូលសច់ប្រ្រក់

•  ផ្តល់ជូនឬទទួលយកអំណោយឬការទទួលបដិសណា្ឋ្រ
រកិច្ចណាមួយនៅអំឡុងព្រលដំណើរការដ្រញថ្ល្រ

•  ផ្តល់ជូនឬទទួលយកអំណោយឬការទទួលបដិសណា្ឋ្រ
រកិច្ចតាមរយៈអន្តរការី/ភាគីទីបី

•  ផ្តល់ជូនឬទទួលយកដោយគ្ម្រនការយល់ព្រមជាមុនចំ
ពោះការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ចណាមួយដ្រលពាក់ព័ន្ធ
នឹងការស្ន្រក់នៅព្រលព្រញមួយយប់ 
ឬការធ្វើដំណើរទៅបរទ្រស

• ស្នើសំុអំណោយឬការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ច

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

មិនត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ នាព្រលថ្មីៗ ន្រះ បនា្ទ្រប់ពីការណ្រនំារបស់អ្នក មានមិត្តភក្តមិា្ន្រក់
ដ្រលទើបទទួលបានកិច្ចសន្រយាជាមួយក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក បានផ្ញើអំណ្រ
យជូនល្រកអ្នកជាការអរគុណដល់ល្រកអ្នក។ តើមានបញ្ហ្រអ្វទី្រ 
ចំព្រះល្រកអ្នកទទួលយកអំណ្រយន្រះ? 
ចម្លើយ៖ មិនមានបញ្ហ្រអ្វទី្រចំពោះការទទួលយកនិមិត្តរូបន្រ
ការដឹងគុណ ដរាបណានិមិត្តរូបនោះ មិនត្រវូបានគ្រចាត់ទុក
ថហួសប្រមាណឬច្រើនហួសព្រកដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថ្រនខា
ងភាពលុយកាក់។ ទោះយ៉្រងណាក៏ដោយ ក៏វាមានសរៈសំ
ខាន់ណាស់ក្នងុការអាននិងគោរពតាមគោលនយោបាយនិង
គោលការណ៍ណ្រនំាអំពីអំណោយឬផលប្រយោជន៍របស់ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group ក្នងុករណីមិនយល់ច្របាស់
ថតើអំណោយឬការទទួលបដិសណា្ឋ្ររកិច្ចកើតឡើងនៅខា
ងក្រ្រការកំណត់អ្វដី្រលត្រវូបានអនុញ្ញ្រតដោយជាក់លាក់
ដោយក្រមុហុ៊នដោយអនុលោមទៅតាមច្របាប់ក្នងុស្រកុផង
ដ្ររ។ លោកអ្នកអាចស្វ្រងរកការណ្រនំាពីនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្ត
ច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក។

ឬ

សំណួរ៖ ល្រកអ្នកបានទទួលអំណ្រយដ្រលហួសកម្រតិកំណត់រូបិយវត្ថុ
ក្នងុស្រកុយ្រងទ្រច្របាប់ទមា្ល្រប់ក្នងុស្រកុ ត្រប្រសិនបើមិនទទួលយកន្រះ
វាហាក់ដូចជាមិនសមស្រះ។ តើ ល្រកអ្នក ត្រវូធ្វើដូចម្ត្រច? 
ចម្លើយ៖ នៅតាមបណា្ត្រប្រទ្រសខ្លះ ការទទួលយកអំណោយ
គឺជាកាយវិការមួយដ្រលមានសរៈសំខាន់បំផុត។ 
លោកអ្នកប្រហ្រលជាត្រវូទទួលយកអំណោយ ហើយបញ្ជនូ
កំណត់ត្រ្រជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរទៅប្រធានគ្រប់គ្រងនិងអ្ន
កត្រតួពិនិត្រយការងរ និងអ្នកចាត់ច្រងការងរជាន់ខ្ពស់របស់អ្
នក មុននឹងបញ្ជនូទៅផ្ន្រកធនធានមនុស្រស 
ដើម្របីពិនិត្រយមើលឡើងវិញ និងចាត់វិធានការបន្តទៀត។ 
សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម លោកអ្នកអាចអាន គ្រលនយ្របាយនិង
គ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីអំណ្រយឬផលប្រយ្រជន៍ 
របស់ក្រមុហុ៊នរបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

ត្រវូ
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ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group ទទួលយកនិងជួយគំទ្រការប្    
 រកបអាជីវកម្មដ្រយស្ររី  យើងខ្ញុជំឿជាក់លើការប្រកួតប្រជ្រងដ្រយយុត្តធិម៌  
 ដ្រលផ្តល់ផលល្អដល់អ្នកចូលរួមទីផ្រសារនិងអតិថិជនដូចគ្ន្រ។ ដូចន្រះ យើងខ្ញុគំ្ររ 
 ពតាមច្របាប់ប្រកួតប្រជ្រងដ្រយយុត្តធិម៌ទំាងអស់ន្រទីផ្រសារនានាដ្រលយើ  

  ងខ្ញុបំ្រតិបត្តកិារ។ 

ច្របាប់ស្តពីីការប្រកួតប្រជ្រងដោយស្ររី ដើម្របីលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារប្រកបដោ
យយុត្តធិម៌និងត្រមឹត្រវូ។ ពួកគ្រហាមឃាត់៖

•  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគូប្រជ្រងនានាដ្រលមានឥទ្ធពិល ឬមានបំណងលើការកំណត់ 
ការធ្វើឱ្រយមានស្ថ្ររភាព ឬការតំឡើងថ្ល្រ ឬការកំណត់យកចំណ្រញ 

•  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគូប្រជ្រងលើការប្រងច្រកអតិថិជន ផលិតផល ឬទីផ្រសារភូមិសស្ត្រ

• កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគូប្រជ្រង ដើម្របីកាត់បន្ថយផលិតកម្មឬផលិតផល

• ការសម្របសម្រលួឬការប្រងច្រកការដ្រញថ្ល្រឬការប៉ា្រន់ស្ម្រនតម្ល្រ

1.4 

ការប្រកួតប្រ 
ជ្រងដ្រយយុត្តិធម៌
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ចំណុចយល់ដឹង
ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group គឺជាអ្នកជួយគំទ្រការប្រកួតប្រជ្រងដោយយុត្តធិម៌។ 
វាជាការទទួលខុសត្រវូរបស់នាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកក្រមុហុ៊ន 
Charoen Pokphand Group ចំពោះការប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តន្រះ 
និងធ្វើជាតំណាងត្រមឹត្រវូចំពោះស្តង់ដរនិងការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធ។

•  ធានាថក្រមុហុ៊នមាន តុល្រយភាពត្រមឹត្រវូ 
ដោយបំព្រញប្របបទ និងប្រងច្រកតួនាទីទទួលខុសត្រវូច្
បាស់លាស់ ដើម្របីដ្រញថ្ល្រនិងកំណត់តម្ល្រ។  

• មានអ្នកតំណាងមា្ន្រក់ន្រក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand  

 Group ដ្រញថ្ល្រប្រកួតប្រជ្រងដោយយុត្តធិម៌ជាមួយសមាគ 
 មពាណិជ្ជកម្មឬឧស្រសាហកម្មណាមួយដ្រលចូលរួម។

•  ពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរ
បស់អ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ច្របាស់អំពីការអនុវត្ត
ប្រឆំាងនឹងការដ្រញថ្ល្រប្រកួតប្រជ្រងដ្រលមានសកា្ត្រនុពល
ណាមួយ។

•  ជៀសវាងទាក់ទងជាមួយដ្រគូប្រកួតប្រជ្រងនានា ទោះបី
ជាពួកគ្រជាមិត្តភក្តនិៅអំឡុងព្រលដំណើរការដ្រញថ្ល្រក៏
ដោយ។

• កំណត់ខ្លនួលោកអ្នកឱ្រយស្ថតិក្នងុមុខងរឬឋានៈមួយ ដ្រល 
 អ្នកផ្រស្រងទៀតអាចយល់ខុសលើលោកអ្នកក្នងុការចូលរួម 
 ក្នងុអាកប្របកិរិយប្រឆំាងនឹងការដ្រញថ្ល្រប្រកួតប្រជ្រងជាមួ 
 យដ្រគូប្រកួតប្រជ្រងនានា។ 

•  ច្រករំល្រកតម្ល្រឬលក្ខខណ្ឌន្រព័ត៌មានលក់តាមរយៈភាគីទី
បីដ្រលអាចមានឥទ្ធពិលលើដ្រគូប្រកួតប្រជ្រងនានា។

•  ពិភាក្រសាជាមួយដ្រគូប្រកួតប្រជ្រង អតិថិជនឬទីផ្រសារភូមិ
សស្ត្ររបស់អ្នក។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

មិនត្រវូត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ អតីតមិត្តភក្ដរួិមការងាររបស់អ្នកបានផ្ល្រស់ប្តរូទ្រធ្វើការ
ន្រក្រមុហុ៊នដ្រគូប្រកួតប្រជ្រង  បានស្នើសំុជួបល្រកអ្នកដើម្របី
ស្វ្រងយល់ពីការអនុវត្តលើការកំណត់តម្ល្រ ដ្រយមិត្តរបស់អ្នកទ
ទួលសមា្ព្រធពីអតិថិជនថ្មនី្រព្រលកន្លងមកន្រះ។ 
តើការជួបមិត្តន្រះ មិនមានបញ្ហ្រអ្វចំីព្រះល្រកអ្នកម្រនឬទ្រ? 
ចម្លើយ៖ ទ្រ។ ទោះបីជាការណ៍ន្រះមិនមានបញ្ហ្រអ្វចំីពោះការ
ជួបជាមួយអតីតអ្នករួមការងរក៏ដោយ បុ៉ន្ត្រការពិភាក្រសាអំពី
ការកំណត់តម្ល្រត្រវូហាមឃាត់ជាដច់ខាត។ លោកអ្នកត្រវូត្រ
បង្ហ្រញនូវគោលជំហរមុខងរឬឋានៈរបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen 

Pokphand Group ច្របាស់លាស់ថការការកំណត់តម្ល្រជាមួយ
មិត្តភក្តចិាត់ជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ។

សូមប្រ្រប់ខ្ញុចំ្រើនថ្រមទៀត!

តើការប្រកួតប្រជ្រងដ្រយយុត្តធិម៌តម្រវូឱ្រយមានលក្ខណៈចំាបាច់ 
អ្វខី្លះ? 
ការប្រកួតប្រជ្រងដោយយុត្តធិម៌រវាងស្ថ្រប័នជំនួញ 
ឈរលើលក្ខខណ្ឌស្មើភាពគ្ន្រ ដោយគូប្រកួតប្រជ្រងត្រវូអនុវ
ត្តនូវបទបញ្ញត្តនិិងគោលការណ៍ដូចគ្ន្រ ហើយក្រមុហុ៊ននានា
មិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពដ្រគូប្រកួតប្រជ្រងឡើយ។



1.5 

ការគ្រប់
គ្រងតមា្ល្រភាព
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ន្រ
ព្រលយើងប្រកាន់ខ្ជ្រប់ចំព្រះការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដ្រយស្រចក្តសុី
ចរិតនិងស្ម្រះត្រង់ន្រះ យើងត្រវូបញ្ជ្រក់ពីសារៈសំខន់ន្រការបងា្ហ្រញ
ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថនិុងព័ត៌មានមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថរុបស់យើង 
(រួមមានព័ត៌មានអាជីវកម្ម របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុកិច្ចសន្រយា 

និងកិច្ចព្រមព្រៀងនានា) ប្រកបដ្រយតមា្ល្រភាព (លើកល្រងត្រការការផ្តល់ជូនព័ត៌
មានសមា្ង្រត់ - សូមមើលផ្ន្រក 4.1 ទំព័រ 38-39) ដ្រលមានលក្ខណៈត្រមឹត្រវូនិងព្រ
ញល្រញ។ ចំព្រះដំណើរការន្រះ នាយកនិងនិយ្រជិតទំាងអស់ 
អាចពឹងផ្អ្រកលើព័ត៌មានន្រះ ន្រព្រលធ្វើការសម្រ្រចចិត្តអាជីវកម្មប្រកបដ្រយទទួ
លខុសត្រវូ។ 

ការរក្រសាទុករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថឱុ្រយបានត្រមឹត្រវូ មិនម្រនជាការទទួលខុសត្រវូរប
ស់ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង គណន្រយ្រយករ ឬនិយោជិតផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថនុោះត្របុ៉ណោ្ណ្រះទ្រ 
បុ៉ន្ត្ររួមបញ្ចលូទំាងនាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង និងនិយោជិតទំាងអស់ន្រក្រមុហុ៊ន 
Charoen Pokphand Group ដើម្របីធានាថរាល់ឯកសរនិងប្រតិបត្តកិារប្រចំាថ្ង្រ 
ត្រវូបានកត់ត្រ្រត្រមឹត្រវូ ព្រញល្រញ និងអាចទុកចិត្តបានមុនព្រលដំណើរការ។ 
នាយកនិងនិយោជិតទំាងអស់ ត្រវូធានារួមគ្ន្រថ ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងព័ត៌មាន
អាជីវកម្ម ត្រវូបានគ្រប់គ្រងត្រមឹត្រវូ មានតមា្ល្រភាព និងរៀបចំសម្រ្រប់ការសុើបអង្ក្រត
សវនកម្មណាមួយ។
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ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ល្រកអ្នកបានរកឃើញថមិត្តរួមការងារមា្ន្រក់ បានចុះហត្ថល្រខលើ
សំណំុប្របបទអធិការកិច្ចន្រព្រលគត់បានរំលងច្រលដ្រយជាក់លាក់ចំព្រះ
ការត្រតួពិនិត្រយន្រះ។ តើ ល្រកអ្នក ត្រវូត្រធ្វើអ្វខី្លះ? 
ចម្លើយ៖ ការចុះហត្ថល្រខាលើសំណំុប្របបទអធិការកិច្ចដោយមិ
នអនុវត្តការត្រតួពិនិត្រយន្រះ គឺជាសំណំុប្របបទន្រឯកសរនិងរបា
យការណ៍ក្ល្រងបន្ល ំដ្រលចំណុចទំាងពីរន្រះផ្ទយុនឹងគុណសម្របត្តិ
ន្រតមា្ល្រភាពរបស់យើង ហើយប្រសិនបើបានរកឃើញនោះ ក្រមុ
ហុ៊នរបស់អ្នកអាចចំណាយលុយលើការខូចខាតនានា។ ពិគ្រ្រះ
យោបល់ជាមួយប្រធានគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញររបស់អ្នក ឬនាយកដ្ឋ្រ
នអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នកអំពីអ្វដី្រលលោកអ្នកបានរកឃើ
ញសម្រ្រប់ការចាត់វិធានការបន្ថ្រមដ្រលអាចកើតមាន។

ចំណុចយល់ដឹង
តមា្ល្រភាពជាធាតុផ្រសំសំខាន់ន្រអភិបាលកិច្ចសជីវកម្មល្អ។ តមា្ល្រភាពជាផ្ន្រកមួយន្រភាពស្ម្រះត្រង់ចំពោះខ្លនួយើង 
និងអ្វីៗ គ្រប់យ៉្រងដ្រលយើងធ្វើ។ ដូច្ន្រះយើងត្រវូត្រធានាថ យើងគោរពតាមដំណើរការនិងនីតិវិធីរបស់យើងត្រមឹត្រវូ។

• ទទួលខុសត្រវូផ្ទ្រល់ខ្លនួចំពោះរបៀបនិយយនិងសកម្មភា 
 ពរបស់អ្នក អាចបង្ហ្រញពីក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand  

 Group។

•  ជូនដំណឹងដល់ប្រធានគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញឬផ្ន្រកទំនាក់ទំន
ងរបស់អ្នកក្នងុករណីលោកអ្នកពិនិត្រយឃើញយ៉្រងជាក់លា
ក់ថមានព័ត៌មានមិនត្រមឹត្រវូអំពីក្រមុហុ៊ន Charoen 

Pokphand Group នៅលើគ្រហទំព័រ 
ប្រព័ន្ធសរព័ត៌មានសង្គម ឬសរព័ត៌មាន។

•  កត់ត្រ្រប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មទំាងអស់ឱ្រយបានព្រញល្រញ 
ត្រមឹត្រវូ និងទាន់ព្រលវ្រលា ដោយមានការធានាថ កំណ
ត់ត្រ្រនិងគណនីស្របតាមស្តង់ដរគណន្រយ្រយដ្រលទទួល
យកនៅមូលដ្ឋ្រន និងប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុរបស់យើង។

•  ទូទាត់វិក្កយបត្រតាមលក្ខខណ្ឌដ្រលបានព្រមព្រៀងពីក្រមុ
ការងរលក់សម្រ្រប់ការដោះស្រ្រយ។

• ទុកឱ្រយព័ត៌មានមិនត្រមឹត្រវូអំពីក្រមុហុ៊ន Charoen  

 Pokphand Group បង្ហ្រញនៅទីសធារណៈ

•  ចូលរួមចំណ្រកដល់ការយល់ខុសឬបង្កើតការយល់ច្រឡំអំ
ពីក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group 

ដល់សធារណជន។

•  ចុះហត្ថល្រខាលើឯកសរឬកិច្ចព្រមព្រៀងលើក្រដសទ
ទ្រ ឬមិនព្រញល្រញ ឬស្នើសំុអតិថិជនឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចុះហ
ត្ថល្រខាលើឯកសរឬកិច្ចព្រមព្រៀងលើក្រដសទទ្រ 
ឬមិនព្រញល្រញ

•  ព្រយាយមបំផ្លើស ឬផ្ល្រស់ប្តរូចំនួនន្រការលក់ 
ប៉ា្រន់ស្ម្រនចំណាយ ឬបំណុលមុនព្រលបិទបញ្ជបី្រចំាឆា្ន្រំ

• ក្ល្រងបន្ល ំក្រតម្រវូ ឬលាក់បំាងកំណត់ត្រ្រ គណនី  
 និងឯកសរក្រមុហុ៊ន

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

មិនត្រវូត្រវូ
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2 គុណភាព

អាទិភាពរបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group Co., Ltd. 
ក្នងុនាមជាក្រមុហុ៊នម្រ មានតួនាទីត្រតួពិនិត្រយក្រមុហុ៊នចំណុះ គឺដើម្របីធានាកម្រតិគុ
ណភាពនិងសុវត្ថភិាពខ្ពស់បំផុតចំព្រះផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើងទំាងអស់
ន្រក្នងុអាជីវកម្មនីមួយៗ។ ខ្រស្ររសងា្វ្រក់តម្ល្រន្រទីផ្រសារសាកលភាវូបនីយកម្មដ្រលយើង
ខ្ញុធំ្វើប្រតិបត្តកិារនាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ ប្ត្រជា្ញ្រចិត្តត្រវូត្រមានការរក្រសាបានស្តង់ដារន្រក្នងុ
អគរផលិតកម្មផ្ទ្រល់របស់យើង។

ដើម្របីផ្តល់ជូនស្តង់ដរន្រះ យើងត្រវូត្រធានាបានគុណភាពនិងសុវត្ថភិាពដំណើរការ
ផលិតកម្មផ្ន្រកខាងលើនិងដំណើរការផលិតកម្មផ្ន្រកខាងក្រ្រម - ការទាក់ទងគ្ន្រទំា
ងអស់នៅក្នងុដំណើរផ្ល្រស់ប្តរូផលិតផលរបស់យើង។ តាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផ
លនិងស្រវាកម្មដ្រលមានតម្ល្រសម្រ្រប់ទីផ្រសារន្រះ ដោយគិតចាប់ពីតម្រវូការរហូតដ
ល់លទ្ធផល ការលក់រហូតដល់ការទិញនោះ ជានិច្ចកាលយើងខ្ញុតំ្រវូត្រប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនិង
ផ្តល់ជូនកម្រតិខ្ពស់ដោយមិនផ្ល្រស់ប្តរូ។ ចំពោះកិច្ចការជំនួញស្រវាកម្មរបស់យើង ជា
និច្ចកាលយើងខ្ញុតំ្រវូត្រប្រព្រតឹ្តតាមលក្ខណៈមួយដ្រលសុភាព សមរម្រយ 
និងមានប្រយោជន៍ផងដ្ររ។

តើផ្ន្រកន្រះ មានអ្វខី្លះ?
•  វិធីចូលរួមចំណ្រកក្នងុការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់យើងចំពោះការផ្តល់ជូនផលិតផលនិងស្រវាកម្មនា

នាដ្រលយើងខ្ញុអំាចមានគុណភាពល្អត្របុ៉ណោ្ណ្រះ

•  វិធីអនុវត្តការគិតប្រកបដោយនិរន្តរភាពរាល់ថ្ង្រលើការងរ

•  វិធីជួយរក្រសាខ្រស្ររសង្វ្រក់តម្ល្រន្រក្រមុហុ៊ន C.P. Group 
 ឱ្រយដំណើរការស្របតាមការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តឆ្ព្រះទៅកាន់និរន្តរភាពនិងស្តង់ដរគុណភាព 

•  វិធីធ្វើឱ្រយដំណើរការស្របតាមការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះគុណភាពន្រការពង្រងឹផ្ន្រកផលិតផលនិង
ស្រវាកម្មរបស់យើង
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យើ
ងខ្ញុទំទួលសា្គ្រល់តម្រវូការអ្នកប្រើប្រ្រស់របស់យើងតាមរយៈការពិនិ
ត្រយមើលទស្រសនៈរបស់ពួកគ្រ។ ជាលទ្ធផលយើងខ្ញុរំៀបចំផលិតផ
លនិងស្រវាកម្មរបស់យើងដើម្របីជួយអ្នកប្រើប្រ្រស់ព្រញចិត្តទទួល
បានការរស់ន្រប្រកបដ្រយគុណភាព ដ្រយមានភាពងាយស្រលួ 

តម្ល្រត្រមឹត្រវូ និងទមា្ល្រប់ដ្រលមាននិរន្តរភាព។     

ដើម្របីផ្តល់ជូនស្តង់ដរខ្ពស់ជាប្រចំា និងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់យើងសម្រ្រប់រយៈ
ព្រលវ្រងនោះ យើងមា្ន្រក់ៗត្រវូយល់ដឹងនិងបំព្រញតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រវូរបស់យើងមា្ន្រក់ៗ។ 
យើងខ្ញុតំ្រវូត្រប្រកាន់ខា្ជ្រប់ចំពោះស្តង់ដរគុណភាព ដំណើរការអាជីវកម្ម និងតម្រវូការទាមទារបទប្
បញ្ញត្តរិបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group និងយល់ដឹងពីរបៀបដ្រលត្រវូអនុវត្តចំពោះយើងក្នងុ
បរិបទពាក់ព័ន្ធទំាងអស់គ្រប់ព្រលវ្រលា។ 

យើងខ្ញុនឹំងចាត់វិធានការភា្ល្រមៗនិងទាន់ព្រលវ្រលានៅគ្រប់ទីកន្ល្រង និងនៅព្រលណាដ្រលយើង
ខ្ញុមំានបញ្ហ្រផលិតផលឬស្រវាកម្មដ្រលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដរគុណភាពផ្ទ្រក្នងុនិងតម្រវូកា
រតាមទីផ្រសារ។ យើងខ្ញុនឹំងធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងគុណភាពន្របទពិសធន៍អតិថិជនរបស់យើងជាប
ន្តបនា្ទ្រប់តាមរយៈការយល់ដឹងទូលំទូលាយដ្រលបានទទួលពីប្រព័ន្ធវាស់វ្រងការអនុវត្តផ្ទ្រក្នងុនិ
ងខាងក្រ្រ ដ្រលបានប្រើធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងគុណភាពផលិតផល និងការបង្កើតស្រវាកម្ម។

2.1 

ការផ្តល ់
ជូនផលិតផល 
និងស្រវាកម្ម  
ដ្រលមានគុណភាព

តើអ្វទី្រជា ‘គុណភាព’? 
យើងខ្ញុកំំណត់ថគុណភាព
គឺជាផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រល
មានសុវត្ថភិាព មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថ្រន 
ដោយស្របតាមស្តង់ដរនិងបទប្របញ្ញត្
តិស្តពីីគុណភាព ផលិតផល 
និងស្រវាកម្មក្នងុស្រកុ 
ក៏ដូចជាការពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរស់នៅរប
ស់អតិថិជនយើងផងដ្ររ។ 
លើសពីន្រះទៀតយើងខ្ញុមំាន
គោលបំណងថផលិតផលដ
ែលមានគុណភាពអាចរីកចម្រើន
ឡើងស្របតាមបទពិសធន៍រប
ស់អ្នកប្រើប្រ្រស់ 
ដ្រលបង្ហ្រញពីការផ្ល្រស់ប្តរូការរំពឹង
ទុកនិងចំណង់ចំណូលចិត្តទៅតាម
ព្រលវ្រលានិងនៅទូ
ទំាងភូមិសស្ត្រផ្រស្រងៗ។
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ប្រសិនបើល្រកអ្នកជាប្រធានគ្រប់គ្រង...

•  ស្ទង់មតិអតិថិជននិងភាគីទីបីផ្រស្រងទៀតអំពីគុណភាពផលិត
ផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើង ដើម្របីធានាថយើងបន្តផ្តល់ជូន
កម្រតិគុណភាពខ្ពស់បំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។

•  ធ្វើការសម្រ្រចចិត្តទទួលខុសត្រវូនូវផលិតផលឬស្រវាកម្មរប
ស់យើងដ្រលមិនតាមស្តង់ដរ ឬអាចនឹងមិនមានស្តង់ដរ 
ឬលើសពីបទប្របញ្ញត្តដិ្រលកំណត់ដោយច្របាប់មូលដ្ឋ្រនន្រប្រ
ទ្រសនីមួយៗ។

•  អនុវត្តដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្របីវាស់វ្រងនិង
កត់ត្រ្រផលិតផលនិងដំណើរការផលិតកម្ម ត្រវូចាត់វិធានកា
របង្ក្ររដ្រលមានប្រសិសិទ្ធភាពឬវិធានការក្រលម្អតាមភាព
សមរម្រយ ដើម្របីផ្តល់អោយអតិថិជនរបស់ក្រមុហុ៊នទទួលបាន
នូវ បទពិសធន៍គុណភាពន្រផលិតផល។

•  រក្រសាបច្ចបុ្របន្នភាពលើស្តង់ដរពិភពលោកនិងទីផ្រសារថ្មីៗ ស
ម្រ្រប់សុខភាពនិងសុវត្ថភិាពអ្នកប្រើប្រ្រស់ ក៏ដូចជាគោលកា
រណ៍ណ្រនំាអំពីគុណភាពពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ផងដ្ររ។

ចំណុចយល់ដឹង
យើងខ្ញុគិំតតាមទស្រសនៈរបស់អតិថិជនយើង៖ យើងខ្ញុគំ្រ្រន់ត្រចង់ធ្វើឱ្រយផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រ
លយើងអាចព្រញចិត្ត ហើយកើនឡើងក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់យើង។

• សួរខ្លនួឯង ក្នងុនាមជាអ្នកប្រើប្រ្រស់និងជានាយក   
 ឬនិយោជិតរបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group តើគុណភាពនិ 
 ងសុវត្ថភិាពអ្វដី្រលលោកអ្នកចង់បានសម្រ្រប់ផលិតផលឬស្រវាកម្ម  
 ហើយទាមទារ    ឱ្រយសម្រ្រចបានស្តង់ដរនោះនៅព្រលចូលរួមក្នងុ 
 ផ្ន្រកណាមួយន្រការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រលមានតម្ល្រ 
 សម្រ្រប់ទីផ្រសារ។

• បង្កើតផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រលអ្នកមានព្រញចិត្ត និងអ្វដី្រលលោ 
 កអ្នកអាចណ្រនំាដល់ក្រមុគ្រសួរនិងមិត្តភក្តអិ្នកបាន។

•  ធានាថផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើង ត្រវូបានផលិតនៅក្នងុបរិ
យកាសដ្រលលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសុវត្ថភិាពអ្នកប្រើប្រ្រស់ 
ដ្រលជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់យើង។

• រាយការណ៍ជាបនា្ទ្រន់អំពីការគំរាមគំហ្រងណាមួយចំពោះផលិតផលនិ 
 ងស្រវាកម្មរបស់យើង ឬសុវត្ថភិាពអ្នកប្រើប្រ្រស់ដល់ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់ 
 គ្រង ដើម្របីចាត់វិធានការសមស្របនិងបនា្ទ្រន់។

• ស្ទ្រក់ស្ទើរ ធ្វើឱ្រយមានការព្រយួបារម្ភពីសុវត្ថភិាព

• បណោ្ត្រយឱ្រយខ្លនួអ្នកឬក្រមុការងររបស់អ្នកខកខានចំពោះការផ្តល់ជូ 
 នការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់យើង។ ដើម្របីជួយអ្នកប្រើប្រ្រស់ឱ្រយទទួលបានកា 
 ររស់នៅប្រកបដោយគុណភាព ដោយភាពងយស្រលួ តម្ល្រត្រមឹត្រវូ  
 និងទមា្ល្រប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ 

• ជៀសវាងការត្រតួពិនិត្រយគុណភាពឬប្រើផ្លវូកាត់ ដ្រលធ្វើឱ្រយខូចខាត 
 ដល់គុណភាពឬសុវត្ថភិាពផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើង។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

មិនត្រវូត្រវូ

សូមប្រ្រប់ខ្ញុចំ្រើនថ្រមទៀត!

តើទំនួលខុសត្រវូផលប៉ះពាល់ដ្រលកើតមានលើផលិតផលដ្រលមិនមានសុវត្ថិ
ភាពន្រក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុ
មហុ៊នចំណុះឬទ្រ? ហើយត្រវូមានការទទួលខុសត្រវូឬទ្រ? 
ច្របាប់ស្តពីីការទទួលខុសត្រវូនូវផលិតផលដ្រលមិនមានសុវត្ថភិាពត្រវូអ
នុវត្តចំពោះសហគ្រ្រសផលិត អ្នកច្រកចាយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកលក់រា
យទំាងអស់នៅក្នងុខ្រស្ររសង្វ្រក់តម្ល្រ។ យើងទំាងអស់គ្ន្រត្រវូចូលរួមចំ
ណ្រកការទទួលខុសត្រវូចំពោះផលប៉ះពាល់ផលិតផលដ្រលអាចកើត
ឡើង ដ្រលយើងផលិត ច្រកចាយ ឬលក់ ដោយមិនគិតពីការកំណត់ល
ក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្រយានៅដំណាក់កាលដោយឡ្រកណាមួយន្របណា្ត្រញ
នោះ។ ហើយន្រះជាមូលហ្រតុដ្រលសំខាន់ណាស់ ដ្រលយើងត្រងត្រ
ធានាបានគុណភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះអ្វគី្រប់យ៉្រងដ្រលយើងធ្វើ។ លោ
កអ្នកអាចមើលច្របាប់ស្តពីីការទទួលខុសត្រវូនៅមូលដ្ឋ្រនរបស់អ្នកស
ម្រ្រប់ការណ្រនំាបន្ថ្រមអំពីរបៀបរក្រសាការអនុវត្តការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តទំាងន្រះ។



យើ
ងខ្ញុបំ្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំព្រះការប្រើប្រ្រស់ដ្រយមានការទទួលខុសត្រវូចំព្រះធន
ធានដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពីប្រតិបត្តកិាររបស់យើង។ ចំណុចសំខន់ចំព្រះ
ចក្ខវិុស័យរបស់យើង គឺការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងជាបន្តបនា្ទ្រប់ក្នងុការកាត់បន្ថ
យផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រន។ យើងខ្ញុមំានគ្រលបំណងផងដ្ររ ចំព្រះការថ្រ

ទំាប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រវូនិងនិរន្តរភាពសម្រ្រប់សត្វនិងបរិសា្ថ្រនន្រក្នងុការផ្គត់ផ្គង់
ផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រលមានតម្ល្រសម្រ្រប់ទីផ្រសាររបស់យើង។      

ក្នងុនាមជាក្រមុហុ៊នមួយដ្រលបានបង្កើតឡើងនិងមានប្រតិបត្តកិារនាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ 
ក្នងុនាមជាកសិពាណិជ្ជកម្មសកល យើងខ្ញុយំកចិត្តទុកដក់យ៉្រងខា្ល្រងំលើផលប៉ះពាល់បរិ
ស្ថ្រនដ្រលកើតឡើងពីប្រតិបត្តកិារនានា និងមានការគំទ្រលើពាណិជ្ជកម្មដ្រលមាននិរន្ត
ភាព។ ដូចន្រះដើម្របីអោយសម្រ្រច ឬប្រសើរជាងបទបញ្ញត្តសិ្តពីីបរិស្ថ្រន យើងខ្ញុបំ្ត្រជា្ញ្រចិត្ត 
អនុវត្តចំពោះវិធីគ្រប់គ្រងដំណើរការផលិតកម្ម ការចោលសំរាម 
ការដឹកជញ្ជនូវត្ថឬុសរធាតុ សរធាតុគីមី និងបរិមាណកាបូនបំភាយក្នងុបរិយកាសទំាងមូ
លរបស់យើងអោយបានកាន់ត្រប្រសើរ ដោយប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវការអនុវត្តការពង្រងឹនូវទំនួ
លខុសត្រវូផ្ន្រក    បរិស្ថ្រន។

ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ស្រ្រវជ្រ្រវនូវវិធីសស្ត្រនានាយ៉្រងសកម្ម ដើម្របីកាត់ប
ន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថ្រនពីដំណើរការនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តកិារដ្រលមានស្រ្រប់របស់យើង។ 
យើងខ្ញុតំ្រងត្រទទួលបានការណ្រនំាតាមរយៈគោលការណ៍ដ្រលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិប
ត្តកិារធម្មជាតិដោយស្របតាមប្រសិទ្ធភាពបរិស្ថ្រនកម្រតិខ្ពស់។

2.2 

ការប្រើ 
ប្រ្រស់ធនធាន
និរន្តរភាពភាព
22
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ចំណុចយល់ដឹង
ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group យល់ឃើញថនិរន្តរភាពមិនត្រមឹត្រជាការថ្ររក្រសាបរិស្ថ្រនរបស់
យើងឱ្រយមានពណ៌ប្រតងនិងសុវត្ថភិាពសម្រ្រប់មនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយបុ៉ណោ្ណ្រះទ្រ បុ៉ន្ត្រវាជាឱកាសមួយផងដ្ររ - 
ដើម្របីរួមគ្ន្រច្ន្រប្រឌិតថ្ម ីដើម្របីរៀបចំគម្រ្រងទៅថ្ង្រអនាគតអោយក្រមុហុ៊នកា្ល្រយជាក្រមុហុ៊នដ្រលមាននិរន្តរភាព 
យើងគ្រប់គ្ន្រត្រវូការចងចំាថរាល់ការសម្រ្រចចិត្តរបស់យើងមា្ន្រក់ៗ មិនថតូចឬធំទ្រ មានប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភា
ពរបស់យើងផងដ្ររ។

• ធានាថលោកអ្នកយល់ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថ្រនដ្រលមាននៅទូទំាង 
 ខ្រស្ររសង្វ្រក់តម្ល្រសម្រ្រប់ទីផ្រសាររបស់យើង និងយល់អំពីវិធីការស្រ្រវ 
 ជ្រ្រវន្រការដឹកជញ្ជនូទំនិញ ការវ្រចខ្ចប់ និងការលក់ផលិតផលនិង 
 ស្រវាកម្មរបស់យើង។

•  កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថ្រនគ្រប់ទីកន្ល្រងដ្រលអ្នកអាចធ្វើបាននិ
ងកា្ល្រយជាអ្នកដឹកនំានូវធនធានដ្រលប្រើប្រ្រស់រួមគ្ន្រ។

•  កាត់បន្ថយបរិមាណកាកសំណល់និងការក្រច្ន្រឡើងវិញ ឬស្វ្រងរក
ការប្រើប្រ្រស់ដ្រលមានជម្រើស     សមរម្រយចំពោះការកាត់បន្ថយនូវ
កាកសំណល់។

•  បញ្ជ្រក់ថអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងដ្រគូអាជីវកម្មរបស់យើង គោរពតាមស្តង់ដ
របរិស្ថ្រនដ្រលបានព្រមព្រៀងគ្ន្រ។

• ធានាថយើងមិនប្រើថមពលឬទឹកច្រើនជាងអ្វដី្រលចំាបា 
 ច់ទ្រ។

•  បំព្រញតាមបទប្របញ្ញត្តសិ្តពីីបរិស្ថ្រនទំាងអស់តាមកម្រតិអប្របបរមា។

• បញ្ច្រញមតិយោបល់ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណូមពរអំពីវិធី 
 ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវគំនិតផ្តចួផ្តើមប្រកបដោយចីរភាពរប 
 ស់យើង។

• គិតថអ្វតូីចតាច មិនសំខាន់ទ្រ៖ ការបិទភ្លើង ការក្រច្ន្រឡើងវិញ អ្វ ី
 គ្រប់យ៉្រងមានផលប៉ះពាល់ដល់និរន្តភាពរបស់យើង! 

•  ធ្វើឱ្រយអតិថិជនរបស់យើងមានការសង្រស័យពីការអភិរក្រសបរិស្ថ្រននិងធ
នធានរបស់យើង ដ្រលទទួលបានពីផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ខ្ញុធំ្វើការន្រផ្ន្រកវ្រចខ្ចប់ ហើយឃើញថមានជម្រើសវ្រ
ចខ្ចប់ថ្ល្រសម្រ្រប់ផលិតផលថ្មមួីយ បុ៉ន្ត្រវាងាយស្រលួក្នងុការក្រ
ច្ន្រឡើងវិញ។ ដ្រយសារបញ្ហ្រន្រះ នឹងធ្វើឱ្រយមានការចំណយខ្ព
ស់ជាងសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់និងក្រមុហុ៊នខ្ញុ ំតើខ្ញុគួំរត្រធ្វើអ្វខី្លះ?

ចម្លើយ៖ លោកអ្នកគួរត្របង្ហ្រញករណីរឿងរ៉ា្រវរបស់អ្នក ដោ
យបង្ហ្រញពីផលប្រយោជន៍ពីការក្រច្ន្រវត្ថឬុសមា្ភ្ររៈចាស់ៗ
ឡើងវិញ ដ្រលធ្វើឱ្រយមានការកាត់បន្ថយចំណាយរយៈព្រល
វ្រង ដោយប្រើការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញន្រចំនួនប្រ្រក់ចំណាយ 
បន្ថ្រមលើការបង្ហ្រញពីផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភា
ពផ្រស្រងទៀតពីការប្រើប្រ្រស់វ្រចខ្ចប់ដ្រលធ្វើឱ្រយបរិស្ថ្រនល្អថ្រ
មទៀត ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តស្របតាមក្រមប្រតិ
បត្តរិបស់យើង។



អតិថិជនរបស់យើងជឿជាក់លើយើង ដើម្របីបង្កើតនិងផ្តល់ជូនផលិតផលនិង
ស្រវាកម្មដ្រលមានគុណភាព ដ្រលឆ្លើយតបតាមតម្រវូការរបស់ពួកគ្រ ដ្រយ
រក្រសាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំព្រះគ្រលនយ្របាយ គ្រលការណ៍ណ្រនំា និងនីតិវិធី 
ដើម្របីសម្រ្រចបានគ្រលដ្រទំាងន្រះ។ ទ្រះជាយ៉្រងណក៏ដ្រយ ក៏ការពិតគឺថ 

យើងមិនធ្វើការត្រមា្ន្រក់ឯងទ្រ។ ក្រមុហុ៊ននានាន្រក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group 
ទំាងអស់ មានន្រក្នងុបណ្ត្រញអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងដ្រគូអាជីវកម្មដ្រលធ្វើការជាមួយគ្ន្រ ដើម្របីផ្តល់ជូ
នផលិតផលនិងស្រវាកម្មនានា។ វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំព្រះអតិថិជនរបស់យើង ដើម្
បីធានាថការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រលមានតម្ល្រសម្រ្រប់ទីផ្រសារផ្រស្រងៗគ្ន្ររបស់យើ
ងនីមួយៗដំណើរការស្របតាមស្តង់ដារក្រមសីលធម៌ដូចគ្ន្រ និងតម្រវូការទាមទារគុណភាព 
ដ្រលយើងកំណត់ដ្រយខ្លនួយើង។    

ដើម្របីជួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងដ្រគូដទ្រទៀតយល់ដឹងច្របាស់លាស់ពីតម្រូវការ
ទាមទារទាំងន្រះ និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់យើងចំពោះពួកគ្រ យើងខ្ញុំធ្វើទំនា
ក់ទំនងយ៉្រងសកម្មចំពោះគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលដឹកនាំសកម្មភាពរប
ស់យើង។

តម្រូវការទាមទាររបស់យើងចំពោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (ក្រុមហ៊ុននានាដ្រលផ្គត់
ផ្គង់ទំនិញ និង/ឬ ស្រវាកម្មដល់ក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group នៅទូ
ទាំងផលិតកម្មនិងតំបន់មិនម្រនផលិតកម្មន្រអាជីវកម្មរបស់យើង) 
ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង ក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន Charoen 
Pokphand Group ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទិញទាំងអស់ ត្រូវត្របញ្ជ្រក់ថអ្នកផ្គត់
ផ្គង់ត្រូវទទួលស្គ្រល់នូវការប្រកាន់ខា្ជ្រប់ចំពោះស្តង់ដរដ្រលកំណត់ដោយ
ក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group ជាលក្ខខណ្ឌន្រការផ្គត់ផ្គង់។.

2.3 

ការធានាផលិតផលដ្រលទទួ 
លខុសត្រូវនិងមាននិរន្តរភាព

តើគ្រលការណ៍ណ្រនំារបស់យើងចំ
ព្រះការធានាផលិតផលដ្រលទទួលខុ
សត្រវូនិងមាននិរន្តរភាពមានអ្វខី្លះ ?
យើងខ្ញុបំ្រកាន់ខា្ជ្រប់ចំពោះគោលការណ៍ប

ង្របួបង្រមួជាសកលរបស់អង្គការសហប្រ

ជាជាតិ គោលការណ៍ណ្រនំារបស់អង្គការ

សហប្រជាជាតិស្តពីីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធមិនុស្រស 

និងគោលដៅអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពរប

ស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ស្តង់ដរបណា្ត្រញផ្គត់ផ្គង់ខាងក្នងុរបស់យើង 

ត្រវូបានកំណត់នៅក្នងុ ក្រមប្រតិបត្តសិ្តពីីអ្នក
ផ្គត់ផ្គង់និងគ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍
ណ្រនំាន្រការគ្រប់គ្រងបណ្ត្រញផ្គត់ផ្គង់របស់ក្
រុមហុ៊ន Charoen Pokphand Group។
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ប្រសិនបើល្រកអ្នកជាផ្ន្រកន្រការស្វ្រងរកធនធាន...

រក្រសាចិត្តបើកចំហចំពោះការរៀបចំឬការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព
ការអនុវត្ត និងច្រករំល្រកការអនុវត្តអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ្រលល្អជា
មួយក្រុមការងរត្រួតពិនិត្រយគុណភាពដ្រលពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដូចដ្រលយើងអាចជួយអ្នកផ្គត់
ផ្គង់ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងការគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់ពួកគ្រ 
ដើម្របីឆ្លើយតបតាមស្តង់ដររបស់យើង ដូច្ន្រះយើងអាចស្វ្រ
ងយល់ពីពួកគ្រផងដ្ររ។

ចំណុចយល់ដឹង
ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group អាចគំទ្រព្រញល្រញ
នៅក្នុងករណីយើងធានាថ គ្រប់អង្គភាពទាំងអស់នៅក្នុងបណា្ត្រញផ្គត់ផ្គង់របស់យើង 
ប្រកាន់ខា្ជ្រប់និងអនុវត្តតាមស្តង់ដរដូចគ្ន្រ។ យើងពឹងផ្អ្រកលើនាយកនិងនិយោជិតរបស់យើងទាំងអស់ 
ដើម្របីច្រករំល្រកនិងពង្រឹងក្រមសីលធម៌អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើង។

•  ទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង ដើម្របីធានាថអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ្រលលោក
អ្នកធ្វើការជាមួយនោះ គោរពតាមស្តង់ដរប្រភពរបស់យើង

•  ផ្តល់ជូនព័ត៌មាននិងការបណ្តុះបណា្ត្រលដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់នានាដ្រល
ពួកគ្រត្រូវការ ដើម្របីសម្រ្រចបានតម្រូវការទាមទារគុណភាពរបស់
យើង  

•  ាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ឬបញ្ជូនរ
បាយការណ៍តាមបណា្ត្រញរាយការណ៍ពីនិយោជិតប្រព្រឹត្តខុសរប
ស់យើងនៅក្នុងក្រុមអាជីវកម្មនីមួយៗឬ C.P. ចំពោះក្រុមហ៊ុន Group 

ប្រសិនបើលោកអ្នកព្រួយបារម្ភថ អ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនត្រូវតាមស្តង់ដរ
គុណភាពរបស់យើង 

• ទទួលយកការផ្គត់ផ្គង់ណាមួយ ដ្រលមិនធានាថពួកគ្រសម្រ្រចបា
នតាមតម្រូវការទាមទារតាមច្របាប់របស់យើងទ

•  ព្រងើយកន្តើយលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅលើចំនុចខ្លះដ្រលមិនស្របតា
មស្តង់ដររបស់អ្នក

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ន្រព្រលនិយយជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក ល្រកអ្នកស្វ្រងយល់
ពីប្រភពមួយក្នុងចំណ្រមប្រភពនានារបស់ពួកគ្រដ្រលល្រកអ្នកមានភាពស
ង្រស័យផ្ន្រក ក្រមសីលធម៌។ តើល្រកអ្នកគួរត្រសុើបអង្ក្រតការពិតចំព្រះរឿង
ន្រះ  ឬយ្រងតាមលទ្ធផលន្រត្រួតពិនិត្រយរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់កាលពីពីរបីឆ្ន្រំ មុន
ព្រលពួកគ្រចាប់បានផ្តើមធ្វើការជាមួយយើង?
ចម្លើយ៖ លោកអ្នកគួរត្រកំណត់ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកចំពោះ
បញ្ហ្រប្របន្រះ ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរនិងធ្វើការជាមួយអ្នកផ្គត់
ផ្គង់ ដើម្របីគ្រប់គ្រងស្ថ្រនភាពជាក់លាក់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពា
ល់ណាមួយចំពោះយីហោក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group 
ដោយគោរពតាម ក្រមប្រតិបត្តិរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់។

សូមប្រ្រប់ខ្ញុចំ្រើនថ្រមទៀត!

តើយើងត្រូវធានាកំណត់យ៉្រងណ ដើម្របីអ្រយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកាន់ខ្ជ្រប់ចំព្រះ
តម្រូវការទាមទាររបស់ក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group ជាពិស្រ
សន្រព្រលពួកគ្រអាចមានក្រុមហ៊ុនម្រឬក្រុមហ៊ុនសាខដ្រលមិនមានការអនុ
វត្តពាណិជ្ជកម្មប្របនិរន្តរភាព?
ក្រុមការងរផ្គត់ផ្គង់របស់យើង មានដំណើរការបំព្រញតម្រូវការ
ច្របាប់ទាំងស្រុង ដើម្របីពិនិត្រយឡើងវិញអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន 
Charoen Pokphand Group ទាំងអស់ រួមទាំងវាយតម្ល្រលើរចនា
សម្ព័នភាពជាមា្ច្រស់ផងដ្ររ។ ចំពោះការព្រួយបារម្ភជាក់លាក់ 
សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ 
សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម លោកអ្នកអាចអាន ក្រមប្រតិបត្តិនិង
គ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនាំអំពីការគ្រប់គ្រងបណ្ត្រញផ្គត់ផ្គង់ 
របស់ក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group។



ការផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវព័ត៌មានសមស្រប ត្រមឹត្រវូ 
និងព្រញល្រញ គឺជារបៀបដ្រលយើងអាចទទួលបានជ័យជំនះលើ
ទំនុកចិត្តចំព្រះអតិថិជនរបស់យើង។  យើងត្រវូបង្កើនភាពស្ម្រះត្រង់ 
និងបំព្រញតម្រវូការរបស់អតិថិជន ដ្រយបងា្ហ្រញពីការយកចិត្តទុកដាក់

ន្រការថ្ររក្រសាអតិថិជនដ្រលល្អរបស់យើងរហូតតទ្រ។    

យើងខ្ញុំពិនិត្រយមើលយ៉្រងតឹងរុឹងលើស្តង់ដរនិងភាពយុត្តិធម៌ ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការ
ប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារ។ ទោះយ៉្រងណាយើងព្រញចិត្តដ្រលថទីផ្រសារនានានៅដំណា
ក់កាលផ្រស្រងៗគ្ន្រន្រការធានាការអភិវឌ្រឍ ដ្រលមានខុសគ្ន្រចំពោះដំណោះស្រ្រយកា
រលក់និងការស្វ្រងយល់ទីផ្រសារផងដ្ររ។ ដើម្របីរក្រសាភាពស្ថិតស្ថ្ររនៅទូទាំងទីផ្រសាររប
ស់យើងនោះ យើងត្រូវការអ្នកទីផ្រសារក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group ទាំងអស់ 
ប្រងច្រកថវិកាដ្រលមានតុល្រយភាពនិងសមរម្រយសម្រ្រប់ចំណាយលើការងរទីផ្រសារ។ 
យើងខ្ញុំត្រូវការអតិថិជនរបស់យើង ជ្រើសរីសផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់ក្រុម
ហ៊ុន Charoen Pokphand Group ដោយផ្អ្រកលើគុណភាព មិនត្រូវផ្ត្រតលើឥទ្ធិពល
ផ្ន្រកទីផ្រសារហួសហ្រតុព្រកនោះទ្រ។ 

ប្រសិនបើមានការឃោសនាពីផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើងដ្រលផ្ទុ
យពីការពិត  មិនត្រឹមត្រធ្វើឱ្រយខូចខាតទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់យើង 
ដ្រលកំណត់មកលើយើងប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ វាអាចធ្វើឱ្រយក្រុមហ៊ុននិងលោកអ្នកមានការទទួ
លខុសត្រូវផ្ន្រកច្របាប់  ដោយមានការចាត់វិធានការវិន័យផ្ទ្រក្នុងផងដ្ររ។

2.4 

ការលក់និង  
ការស្វ្រងយល់ទីផ្រសារ
ដ្រយទទួលខុសត្រូវ
26
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ចំណុចយល់ដឹង
ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន បង្កើតឡើងដោយពិបាក និងរក្រសាបង្ករឡើងជាច្រើនជំនាន់ 
យើងគ្រប់គ្ន្រត្រូវតបស្នងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនដោយ 
ផលិតផលនិងស្រវាកម្មដោយភាពស្ម្រះត្រង់ និងផ្តល់ព័ត៌មានអោយបានគ្រប់គ្រ្រន់ 
ដើម្របីអោយអតិថិជនអាចធ្វើការសម្រ្រចចិត្តដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំដោយការផ្រសព្វ
ផ្រសាយដ្រលផ្ត្រតការលក់ជ្រុលហួស។  

•  ប្រកាន់ខា្ជ្រប់ជានិច្ចចំពោះច្របាប់ស្តីពីការលក់និងទីផ្រសារ ដ្រ
លអាចអនុវត្តបានសម្រ្រប់យុតា្ត្រធិការរៀងខ្លួនរបស់អ្នក

•  បង្ហ្រញអំពីផលប៉ះពាល់លើផលិតផល 
ឬស្រវាកម្មរបស់យើងដោយលម្អិត ហើយពិពណ៌នា អំពី
ព័ត៌មានអំពីអាហារូបត្ថម្ភពាក់ព័ន្ធដោយភាពស្ម្រះត្រង់និ
ងមានតមា្ល្រភាព។

•  រក្រសាការយល់ដឹងពីបទដ្ឋ្រនវប្របធម៌និងរបៀបដ្រលវាមាន
ភាពខុសៗគ្ន្រនៅទីផ្រសារនីមួយៗ និងបរិបទការប្រើប្រ្រស់
ស្របតាមការលក់និងទីផ្រសារនីមួយៗផងដ្ររ។  

•  ជ្រើសរីសមធ្រយាបាយ និងខ្លឹមសរន្រការផ្រសាយពាណិជ្ជ
កម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងការផ្រសព្វផ្រសាយស្តង់ដរ
ក្រមសីលធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន Charoen Pokphand Group 

នូវផ្លូវខុស។ 

•  ប្រើព័ត៌មាន និង/ឬ រូបភាពផ្រស្រងៗដ្រលមិនសមរម្រយ 
ឬនាំឱ្រយយល់ខុស ទាក់ទងនឹងផលិតផលឬស្រវាកម្ម។

•  និយយកុហក បំផ្លើស ឬមិនបង្ហ្រញព័ត៌មានសំខាន់ដ្រល
ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើង។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ

សូមប្រ្រប់ខ្ញុំច្រើនថ្រមទៀត!

តើស្តង់ដាររបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងនឹងច្របាប់ការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់
ក្នុងស្រុកយ៉្រងដូចម្ត្រច?
ស្តង់ដររបស់យើងឆ្លើយតបឬលើសពីច្របាប់កា
រពារអ្នកប្រើប្រ្រស់នៅគ្រប់ទីផ្រសារដ្រលយើងខ្ញុំ
ប្រតិបត្តិការ។  ប្រសិនបើមានមន្ទិលសង្រស័យ 
លោកអ្នកត្រូវពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយ   នាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្
បាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

មិនត្រវូ
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3 ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ជឿជាក់ថ ក្រមុហុ៊នមួយមានភាព
រឹងមំាន្រព្រលនាយក និងនាយ្រជិតមានសមត្ថភាពនិងជំនាញ ប្រសិនបើនាយកនិ
ងនិយ្រជិតមានភាពជ្រគជ័យតាមគ្រលដ្រ យើងជាសា្ថ្រប័នជំនួញមួយអាចទទួល
បានជ្រគជ័យនិងស្រចក្តពី្រញចិត្តផងដ្ររ។ ការណ៍ន្រះ អាចកើតឡើង លុះត្រ្រត្រ
យើងចាត់ទុកបុគ្គលិកគ្រប់គ្ន្រន្រក្រមុហុ៊នរបស់យើងដ្រយការគ្ររព។  

គោលការណ៍ន្រការផ្ត្រតទៅលើក្រមសីលធម៌ត្រមួយ ត្រវូបានអ
នុវត្តចំពោះបុគ្គលដ្រលនៅជំុវិញយើង រួមមានអតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត ដ្រលធ្វើអោយយើងអាច រីកចម្រើន ទទួលយក
ការផ្ល្រស់ប្តរូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដើម្របីអនុវត្តខ្លនួយើងដោយស្រចក្
តីសុចរិតនិងស្ម្រះត្រង់គ្រប់ព្រលវ្រលា។  

តើផ្ន្រកន្រះ មានអ្វីខ្លះ? 
•  យើងត្រូវរក្រសាកន្ល្រងធ្វើការឱ្រយមានសមរភាព និងការគោរពគ្ន្រទៅវិញទៅមក។

• យើងត្រូវររួមគ្ន្រ ធ្វើឱ្រយកន្ល្រងការងរជាទីកន្ល្រងដ្រលប្រមូលផ្តុំនូវភាពជោគ  
 ជ័យនៅសម្រ្រប់គ្រប់គ្ន្រ និងគ្រប់អាជីព ឬមុខរបរ។ 

•  យើងធានាថរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ យើងនឹងត្រូវរក្រសាជាការសមា្ង្រត់។ 

•  ត្រូវចាត់វិធានការដើម្របីធ្វើអោយកន្ល្រងការងរប្រកបដោយផសុកភាព 
និងសុវត្ថិភាព។



ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group  បង្កើតបរិយកាសរួមបញ្ចលូគ្ន្រដ្រលអាចឱ្រយ 
 នាយកនិងនិយ្រជិតគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់ទំាងអស់ ទទួលបានការព្រញចិត្ត   
 និងគ្ររពគ្ន្រទ្រវិញទ្រមក។ យើងផ្ត្រតសំខន់ថ្រមទៀតលើការសម្រ្រចចិត្តដ្រលមាន 
 វិជា្ជ្រជីវៈទំាងអស់លើគុណសម្របត្តនិិងភាពត្រមឹត្រវូត្រមួយគត់ ដ្រយគ្ម្រនការអត់ឱននឹងកា 

 ររីសអើងដ្រយផ្អ្រកលើលក្ខណៈដ្រលមិនទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត ដូចជាពណ៌សម្របុរ 
ជនជាតិភាគតិច ដើមកំណើតជនជាតិ យ្រនឌ័រ ឬអត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ និនា្ន្រការផ្លវូភ្រទ អាយុ 
សាសនា ពិការភាព និងសា្ថ្រនភាពដ្រលការពារស្របច្របាប់ផ្រស្រងទៀត។ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម ល្រក
អ្នកអាចអានគ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធមិនុស្រសនិងការងាររបស់ក្រមុ
ហុ៊ន Charoen Pokphand Group។    

ក្រ្រពីន្រះដ្ររ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ នាយកនិងនិយោជិតគ្រប់រូ
បផ្តល់ពត៌មានដោយគ្ម្រនការភ័យខា្ល្រចស្តី អំពីបញ្ហ្រដ្រលសង្រស័យឬបញ្ហ្រជា
ក់ស្ត្រង ចំពោះការរំលោភបំពានលើក្រមសីលធម៌ គោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន 
ឬច្របាប់ក្នុងស្រុករបស់យើងដល់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកធនធានមនុស្រស និង/ឬ 
នាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ផងដ្ររ។

នាយក ថ្ន្រក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រង់ និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Charoen 
Pokphand Group ចូលរួមចំណ្រកក្នុងការបង្កើតកន្ល្រងធ្វើការដ្រលគ្ម្រនការ
យយីឬការរំខាន ដ្រលមានការហាមប្រ្រមចំពោះការបំភិតបំភ័យ ពាក្រយសំដី
ដ្រលរំលោភបំពានឬចូលចិត្តបង្ករឿង កាយវិការឬការប្រព្រឹត្តផ្រស្រងទៀត ដូ
ចដ្រលបានកំណត់ដោយនិយមន័យនិងបទដ្ឋ្រនគតិយុត្តនៅក្នុងដ្រនសមត្ថ
កិច្ចពាក់ព័ន្ធ។. 

3.1 

ការលើកកម្ពស់ 
ការគ្ររព  
និងសមភាព
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ចំណុចយល់ដឹង
យើងជានិយោជិតដ្រលមានឱកាសស្មើគ្ន្រ ដ្រលមានគោលបំណងធ្វើឱ្រយបរិយកាសកន្ល្រងធ្វើការរប
ស់យើងគ្ម្រនការយយីឬការរំខាននិងអំពើរីសអើង ដ្រលយើងត្រវូគោរពអ្នកដទ្រ 
ហើយទទួលបានជោគជ័យជាមួយគ្ន្រ។ រក្រសាការពិតន្រះ ជាការទទួលខុសត្រវូរួមគ្ន្ររបស់យើង។ 
សូមចងចំាថ - ការគោរពនៅកន្ល្រងធ្វើការ ចាប់ផ្តើមពីលោកអ្នក!

•  ប្រងុប្រយ័ត្នពាក្រយសំដីនិងកាយវិការរបស់អ្នកនៅជំុវិ
ញមិត្តរួមការងររបស់អ្នក មិនបង្កឱ្រយមានការអាក់អន់
ចិត្តដោយច្រតនា។ មិនម្រនគ្រប់សកម្មភាពន្រការរី
សអើងឬការយយីឬការរំខាន 
ត្រវូបានដឹងឬបានយល់នោះនោះទ្រ។

•  សួរខ្លនួឯងថតើសកម្មភាពនិងមតិយោបល់របស់អ្នក 
អាចបង្ករការភ័ណ្ឌច្រលំដល់អ្នកដទ្រឬទ្រ?

• រាយការណ៍អំពីការយយីឬការរំខានផ្រស្រងៗ  
 ដល់ប្រធានគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញ ផ្ន្រកធនធានមនុស្រស  
 និង/ឬ នាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់របស់អ្នក។

• ភ័យខា្ល្រចក្នងុការរាយការណ៍ការយយីឬការរំលោភបំ
ពានអ្នកឬមិត្តរួមការងរ។

•   បំភិតបំភ័យឬធ្វើឱ្រយអាម៉ា្រស់មុខអ្នកដទ្រទំាងរាងកាយ
ឬពាក្រយម្តី

•   ល្រងសើចឬនិយយកំប្ល្រងមិនសមរម្រយ

• បង្ហ្រញរូបភាព ឬខ្លមឹសរមិនសមរម្រយ

• ចូលរួមក្នងុការបកស្រ្រយឬអតា្ថ្រធិប្របាយតាមបណា្ត្រ 
 ញសរព័ត៌មានសង្គម ឬការទំនាក់ទំនងផ្រស្រងទៀត 
 តាមគណនីនិងបណា្ត្រញក្រមុហុ៊នឬផ្ទ្រល់ខ្លនួ  
 ដ្រលផ្ទយុទៅនឹងគោលនយោបាយ   
 ឬគោលការណ៍របស់ក្រមុហុ៊ន។
• មើលងយដោយការកំប្ល្រងក្អ្រងកា្អ្រង ការបង្ខតិបង្ខ ំ 
 ការរីសអើងដ្រលកើតឡើងនៅក្នងុក្រមុហុ៊ន និងមិន 
 សន្ទនាតាមបណា្ត្រញអនឡាញឬអហ្វឡាញន្រអំពើ 
 រីសអើងឬបំភិតបំភ័យឬធ្វើឱ្រយអាក់អន់ចិត្តដ្រលអាច 
 កើតមានឡើង (ប្រើការកំប្ល្រងល្រងសើចនៅក្នងុបរិ 
 វ្រណក្រមុហុ៊ន ដ្រលអ្នកនៅខាងក្រ្រក្រមុសមាជិករ 
 បស់អ្នក អាចយល់ថជាការមើលងយ)។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ

សូមប្រ្រប់ខ្ញុចំ្រើនថ្រមទៀត!

តើផ្ន្រកធនធានមនុស្រសធានាថគ្ម្រនការសងសឹកន្រការរាយការណ៍ពីនិយ្រជិត
ប្រព្រតឹ្តខុសយ៉្រងដូចម្ត្រច? 
នាយកដ្ឋ្រនធនធានមនុស្រសប្រតិបត្តកិារដោយឈរលើមូល
ដ្ឋ្រនសមា្ង្រត់យ៉្រងតឹងរឹុងនៅក្នងុករណីមានការសុើបអង្ក្រតព័ត៌
មានដ្រលទទួលបានពីអ្នករាយការណ៍ពីនិយោជិតប្រព្រតឹ្ត
ខុស - ទំាងអត្តសញ្ញ្រណអ្នករាយការណ៍ពីនិយោជិតប្រព្រតឹ្ត
ខុស ដ្រលជាបុគ្គលនានានិងអំពីបុគ្គលទំាងអស់ដ្រលពាក់ព័
ន្ធនឹងបណ្តងឹណាមួយ។ប្រសិនបើបណ្តងឹមួយត្រវូបានកើន
ឡើងខា្ល្រងំរហូតដល់ការសុើបអង្ក្រតកាន់ត្រទូលំទូលាយនោះ 
មានត្រក្រមុថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រងដ្រលបានជ្រើសរីសបុ៉ណ្
ណោះ នឹងមានសិទ្ធទិទួលបានព័ត៌មានន្រះ។ 
សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម លោកអ្នកអាចអាន គ្រលនយ្របាយនិង
គ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីការរាយការណ៍ពីនិយ្រជិតប្រព្រតឹ្តខុស 
របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

មិនត្រវូ

យើងខ្ញុចំាត់ទុក អាកប្របកិរិយដ្រលមិនអាចទទួលយកបានដូចត
ទ្រន្រះ៖ 
• ការរំលោភបំពានផ្លវូភ្រទ
• ភាសនិយយកំប្ល្រងឬការល្រងសើចមើលងយ
•  ការរីសអើងឬការបង្ហ្រញពីការចូលចិត្តបង្ករឿងចំពោះអ្នកដ

ទ្រ ដោយផ្អ្រកលើលក្ខណៈដ្រលទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញ្រណ
ផ្ទ្រល់ខ្លនួណាមួយ 

• ធ្វើឱ្រយថោកទាបឬខូចខាតដល់មតិយោបល់នានា
• អាកប្របកិរិយបំភិតបំភ័យឬគំរាមកំហ្រង 

យើងខ្ញុចំាត់ទុក អាកប្របកិរិយដ្រលឆឆ្រឬរំខន 
ដ្រលបង្ករអ្រយមានជម្ល្រះដូចតទ្រន្រះ៖
• ការញុះញង់ឱ្រយមានជម្ល្រះ
• និយយមួលបង្ក្រច់ ឬប្រមាថមើលងយ



ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group ផ្តល់ឱកាសស្មើគ្ន្ររវាងនាយកនិ 
 ងនាយកជិត ដ្រយប្រកាន់ខ្ជ្រប់និងលើកកម្ពស់សិទ្ធមិនុស្រសជាមូលដា្ឋ្រនន្រក្នងុ 
 អាជីវកម្មរបស់យើងទំាងអស់ និងគ្រប់បរិបទការងារទំាងអស់ន្រទូទំាងខ្រស្ររស 
 ងា្វ្រក់តម្ល្ររបស់យើង។ យើងខ្ញុជំឿជាក់ថភាពចម្រះុនិងភាពសាមគ្គ ីគឺជាចំណុ 

  ចខ្ល្រងំនិងជាស្តង់ដារន្រការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសដ្រលចាប់ផ្តើមពី 
ការវាយតម្ល្រការងារ  ការអភិវឌ្រឍ ការតំឡើងតំណ្រង ការដាក់វិន័យ សំណង 
និងការបញ្ចប់ការងារ។ 

យើងខ្ញុធំ្វើការងរ ក្នងុក្រមុការងរដ្រលមានភាពភាពចម្រះុ ដូចជាទីផ្រសារនានាដ្រលយើង
បម្រើការងរ និងដើម្របីធានាថយើងបង្កើតបរិយកាសការងរដ្រលរាប់បញ្ចលូភាពរឹងមំា
ន្រភាពខុសគ្ន្ររបស់យើងនៅទូទំាងកំរិតវប្របធម៌ យ្រនឌ័រ ជាតិសសន៍ សញ្ជ្រតិ 
របៀបធ្វើការការងរនិងការគិត សវតាសសនា អាយុ តំណពូជ និងពិការភាព។ 

យើងខ្ញុបំ្ត្រជា្ញ្រចិត្តបន្ថ្រមទៀតចំពោះការធ្វើសម្រ្រចចិត្តជួលបុគ្គលិកបម្រើការងរទំាងអស់ 
ដោយផ្អ្រកលើលក្ខណៈសម្របត្ដគិ្រប់គ្រ្រន់ គុណសម្របត្ដ ិការអនុវត្តដ្រលពាក់ព័ន្ធ និងកតា្ត្រ
ដ្រលទាក់ទងនឹងការងរផ្រស្រងៗ  ហើយកំណត់យ៉្រងច្របាស់លាស់ចំពោះតម្រវូការការងរ
និងការរំពឹងទុកន្រការអនុវត្តការងររបស់យើង។ យើងខ្ញុមិំនរំលោភបំពានច្របាប់ការងរ 
ដោយមិនទទួលយកបុគ្គលិកមិនទាន់គ្រប់អាយុតាមច្របាប់ស្តពីីការងរជាដច់ខាត។ 
សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម លោកអ្នកអាចអាន គ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីការអនុវត្តសិ
ទ្ធមិនុស្រសនិងការងារ របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

3.2 

ការលើកកម្ពស់ 
ឱកាសស្មើគ្ន្រ 
ភាពចម្រុះ 
និងភាពសាមគ្គី
32
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ចំណុចយល់ដឹង
យើងខ្ញុលំើកកម្ពស់កន្ល្រងធ្វើការដ្រលមានលក្ខណៈចម្រះុ សមគ្គភីាព 
និងស្មើភាពគ្ន្រទំាងខាងក្នងុនិងខាងក្រ្រ។ នាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង 
និងសមាជិកជាបុគ្គលិកទំាងអស់ ត្រវូបានរំពឹងទុកថ នឹងប្រព្រតឹ្ដចំពោះមនុស្រសគ្រប
គ់្ន្រដ្រលយើងខ្ញុមំានទំនាក់ទំនងដោយមានស្រចក្តថី្ល្រថ្នរូ សុភាពរាបស និងការគោរព។

•  ធានាថលោកអ្នកយល់ពីលក្ខខណ្ឌការងររបស់អ្នក

• ប្រព្រតឹ្តចំពោះអ្នកដទ្រ តាមរបៀបដ្រលអ្នកចង់អោយពួក
គ្រប្រព្រតឹ្តលើអ្នក

•  ស្វ្រគមន៍ចំពោះគំនិតដ្រលខុសៗពីគំនិតផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់អ្
នក និងគំទ្រមិត្តរួមក្រមុការងរ

•  ស្វ្រងយល់ ទទួលយកមតិយោបល់ និងស្ត្រប់ពីការព្រយួ
បារម្ភរបស់អ្នកទំាងនោះ ដ្រលស្ថតិនៅជំុវិញលោកអ្នក

• រីសអើងបុគ្គល ឬក្រមុបុគ្គលដោយផ្អ្រកលើ ប្រវត្តរូិប  
 រូបរាង ឬលក្ខណៈផ្ទ្រល់ខ្លនួផ្រស្រងទៀត 

• អត់ធ្មត់ចំពោះអាកប្របកិរិយទំាងឡាយណាដ្រលបង្កអោ 
 យមានការអាក់អន់ចិត្ត ឬជម្ល្រះក្នងុទីកន្ល្រងប្រកបអាជីវក 
 ម្ម។

•  ទទួលយករាល់ការរំលោភបំពានឬការយយីឬការរំខានពី
មិត្តរួមការងរ ឬអ្នកដ្រលទំនាក់ទំនងក្នងុកាងរឬអាជីវក
ម្ម។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ



យើ
ងខ្ញុកំារពារសិទ្ធឯិកជនភាពនិងការសមា្ង្រត់ន្ររាល់ព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួ 
វ្រជ្ជសាស្រ្ត ក្រមុគ្រសួារ និងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងធ្វើការបើកចំហរចំព្រះពត៌មាន
ទំាងន្រះចំព្រះបុគ្គលដ្រលមានភាពចំាបាច់ក្នងុអាជីវកម្ម និងបានទទួលកា
រអនុញ្ញ្រត្តតាមច្របាប់កំណត់។ ការរក្រសាព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួន្រះអាចនំាយកទ្រ

ដើម្របីរក្រសានូវ ព័ត៌មានរបស់នាយក បុគ្គលិក អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងដ្រគូអាជីវកម្មរបស់
យើងទំាអស់។  

3.3 

ការពារ 
ព័ត៌មា 
នផ្ទ្រល់ខ្លួន

តើព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួជាអ្វ ីហើយតើ
ខ្ញុតំ្រវូចាត់រក្រសាទុកព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លួ
នយ៉្រងដូចម្ត្រច?   
តើព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួជាអ្វ ីហើយតើ
ខ្ញុតំ្រវូចាត់រក្រសាទុកព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួ
យ៉្រងដូចម្ត្រច? 
ព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធនឹងនា
យក បុគ្គលិក អ្នកប្រើប្រ្រស់ 
និងបុគ្គលដទ្រទៀត គឺស្ថតិនៅក្
រោមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តជិាក់លាក់
នៅតាមបណា្ត្រប្រទ្រសភាគច្រើន 
ហើយតម្រវូឱ្រយមានការរក្រសាទុកជា
ពិស្រស។ ព័ត៌មានបន្ថ្រមពាក់ព័ន្ធនឹ
ងការចាត់ចំណាត់ថ្ន្រក់និងតម្រវូកា
រទាមទារការពារសម្រ្រប់ព័ត៌មាន
ផ្ទ្រល់ខ្លនួ អាចរកបាននៅក្នងុ គ្រល
នយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីព័ត៌
មានផ្ទ្រល់ខ្លនួនិងសិទ្ធឯិកជនភាព 
របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand 
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ចំណុចយល់ដឹង
នៅក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group យើងខ្ញុកំារពារព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់បុគ្គលទំាងអស់ ដោយរក្រសានូវការសមា្ង្រត់ 
និងរក្រសាសុវត្ថភិាពន្រព័ត៌មានរបស់ នាយក និយោជិត អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងដ្រគូអាជីវកម្ម 

•  បើកចំហរព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់បុគ្គលមា្ន្រក់ៗចំពោះបុគ្គល
ដ្រលមានសិទ្ធអិនុញ្ញ្រតត្របុ៉ណោ្ណ្រះ

•  រក្រសាទុកព័ត៌មានសមា្ង្រត់ដោយប្រងុប្រយ័ត្ន 
និងបំផ្ល្រញចោលតាមភាពសមរម្រយ។ 

•  ជានិច្ចកាលត្រវូបោះពុម្ពដោយប្រើម៉ា្រសីុនព្រនីដ្រលមានសុវ
ត្ថភិាពតាមបណា្ត្រញក្រមុហុ៊ន

• បើកចំហរល្រខសមា្ង្រត់របស់អ្នកជាមួយនរណាមា្ន្រក់ ឬទុក 
 ល្រខសមា្ង្រត់ឱ្រយមើលឃើញជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ

• ទុកកំុព្រយូទ័ររបស់អ្នកបើកសឡើយ
• ទុកឯកសរដើមនៅក្នងុម៉ា្រសីុនព្រនី   
 ឬម៉ា្រសីុនថតចម្លងឡើយ

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

មិនត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ប្តឬីប្រពន្ធរបស់អ្នកស្នើសំុព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អតិ
ថិជនមា្ន្រក់របស់អ្នក ដ្រយស្វ្រងរកដើម្របីជួយឱ្រយពួកគ្រទទួលបាន
ឱកាសអាជីវកម្មថ្ម។ី តើល្រកអ្នកយល់ព្រមច្រករំល្រកព័ត៌មាន
លម្អតិន្រព្រលល្រកអ្នកធ្វើការជិតស្នទិ្ធជាមួយអតិថិជនឬទ្រ? 
ចម្លើយ៖ ទ្រ។ យើងខ្ញុកំារពារសិទ្ធឯិកជនភាពនិងការសមា្ង្រត់
ន្រព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួ ដ្រលមានកំណត់នៅក្នងុ គ្រលនយ្របាយ
និងគ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លនួនិងសិទ្ធឯិកជនភាព 
របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

ត្រវូ



យើ
ងខ្ញុបំ្ត្រជា្ញ្រចិត្តថ្ររក្រសាកន្ល្រងធ្វើការដ្រលមានសុវត្ថភិាពនិងផសុកភាពស
ម្រ្រប់អ្នករួមការងារ ឬដ្រគូអាជីវកម្មនិងភ្ញៀវរបស់យើង ក៏ដូចជាប្រជាព
លរដ្ឋន្រក្នងុសហគមន៍នានាដ្រលយើងខ្ញុធំ្វើប្រតិបត្តកិារផងដ្ររ។ យើ
ងខ្ញុគំ្ររពតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តដិ្រលអាចអនុវត្តបានទំាងអស់ ហើ

យមានគ្រលបំណងធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តការងារដ្រលមានផកសុខភាពនិង
សុវត្ថភិាពជាបន្តបនា្ទ្រប់។   

យើងខ្ញុមំា្ន្រក់ៗមានតួនាទីចូលរួមចំណ្រកក្នងុការធ្វើឱ្រយកន្ល្រងធ្វើការរបស់យើង មានផ
សុកភាពនិងមានសុវត្ថភិាពតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន៖ ប្រធានគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រវូ
ចំពោះផសុកភាពនិងសុវត្ថភិាពការងរដោយមានការរាយការណ៍ និងភាគីទីបីដ្រល
ស្ថតិនៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគ្រ។ យើងខ្ញុទំំាងអស់គ្ន្រយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ
ការងរចំពោះបុគ្គលមា្ន្រក់ៗ និងការទទួលខុសត្រវូរួមគ្ន្រចំពោះកន្ល្រងធ្វើការដ្រលមាន
សុវត្ថភិាព។

3.4 

ការធានាកន្ល្រង 
ធ្វើការដ្រលមាន  
សុវត្ថិភាពនិ  
ងផសុកភាព
36
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ចំណុចយល់ដឹង
ការប្រកាន់ខា្ជ្រប់ចំពោះកន្ល្រងធ្វើការដ្រលមានសុវត្ថភិាពនិងផសុកភាព 
គឺជាការរំពឹងទុកជាមូលដ្ឋ្រនសំខាន់របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ។ 
យើងគ្រប់គ្ន្រអាចធ្វើអោយកើតឡើងបានដោយ នាយក និងនាយោជិតគ្រប់រូបសហការ 
ជួយគ្ន្រមើលខុសត្រវូ ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធបានដឹង និងជួយគ្ន្រដោះស្រ្រយបញ្ហ្រនានា។

• សួរសំណួរក្នងុករណីមានការស្នើសំុឱ្រយធ្វើកិច្ចការមួយដ្រលលោកអ្នកគិ 
 តថមិនមានសុវត្ថភិាព។

•   គោរពតាមស្តង់ដរសុវត្ថភិាពរបស់ក្រមុហុ៊នគ្រប់ព្រលវ្រលា។

•  បញ្ច្រញមតិយោបល់ក្នងុករណីមានការស្នើសំុឱ្រយធ្វើការងរមួយដ្រល
លោកអ្នកគិតថអ្នកមិនទាន់ទទួលបានការបណ្តះុបណា្ត្រលត្រមឹត្រវូ 
ដើម្របីអនុវត្តការងរនោះ ហើយធ្វើដូចោ្ន្រះអាចបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់ដល់លោក
អ្នកឬអ្នកដទ្រ។

•   រាយការណ៍ជូនទៅអ្នកត្រតួពិនិត្រយការងរនៅកន្ល្រងណាដ្រលព្រលលោ
កអ្នកមើលឃើញនរណាមា្ន្រក់បំព្រញភារកិច្ចដ្រលអ្នកគិតថ មិនមានសុ
វត្ថភិាពឬថបុគ្គលនោះមិនបានទទួលការបណ្តះុបណា្ត្រលត្រមឹត្រវូដើម្របី
ធ្វើការងរទ្រ។

•  ផ្តល់ដំណឹងភា្ល្រមប្រសិនបើលោកអ្នកសង្រស័យថយនយន្តឬឧបករណ៍
ណាមួយមិនដំណើរការត្រមឹត្រវូនិងមានសុវត្ថភិាព។

•   ពិនិត្រយមើលឬយល់ដឹងអំពីស្ថ្រនភាពគ្ម្រនសុវត្ថភិាពឬគ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអា
ចកើតមានចំពោះខ្លនួអ្នកឬអ្នកដទ្រ។ សុវត្ថភិាពគឺជាការទទួលខុសត្រវូរ
បស់មនុស្រសគ្រប់រូប - លោកអ្នកត្រវូត្រកំណត់ថការងរត្រវូអនុវត្តដោយ
សុវត្ថភិាពមិនថការងររបស់អ្នកជាអ្វក៏ីដោយ។

•   រំពឹងទុកថនឹងមានអ្នកណាមា្ន្រក់ផ្រស្រងរាយការណ៍ពីហានិភ័យឬការព្រួ
យបារម្ភមុនព្រលរាយការណ៍ដោយខ្លនួអ្នក។  

•  សន្មតថនីតិវិធីនិងគោលការណ៍ណ្រនំាបច្ចបុ្របន្ន គឺជាមធ្រយាបាយដ្រ
លមិនអាចផ្ល្រស់ប្តរូបាន។  

•  កាអនុវត្តការងរនៅក្រ្រមឥទិ្ធពលគ្រឿងញៀន គ្រឿងស្រវឹង ឬសរ
ធាតុដ្រលត្រវូហាមឃាត់ផ្រស្រងទៀត។ 

•  យល់ព្រមធ្វើការងរដ្រលលោកអ្នកមិនបានទទួលការបណ្តះុបណា្ត្រល 
មានសមត្ថភាព មានផសុកភាព ឬមានការប្រងុប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រ្រន់។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

មិនត្រវូត្រវូ

សូមប្រ្រប់ខ្ញុចំ្រើនថ្រមទៀត!

ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group បានផ្តល់ជូនបទដ្ឋ្រននិង
គោលការណ៍ណ្រនំាអំពីការគ្រប់គ្រងសុវត្ថភិាព 
និងសុខភាពការងរ និងបរិស្ថ្រន ន្រនាយកដ្ឋ្រនពាក់ព័ន្ធគ្រប់
លំដប់ថ្ន្រក់ អាចសម្របនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្រនំា
ក្រ្រមការត្រតួពិនិត្រយរបស់នាយកដ្ឋ្រនសុវត្ថភិាពពាក់ព័ន្ធនៅអ
ង្គភាពអាជីវកម្ម បណា្ត្រញអាជីវកម្ម និងតំបន់នីមួយៗ។ 
អង្គភាពអាជីវកម្ម បណា្ត្រញអាជីវកម្ម តំបន់ និងប្រធាននាយក
ដ្ឋ្រនទទួលខុសត្រវូចំពោះការសម្របសម្រលួនិងការអនុវត្តគោ
លការណ៍ណ្រនំាទំាងន្រះ។ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម 
លោកអ្នកអាចអាន គ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីសុវត្ថិ
ភាព និងសុខភាពការងារ និងកន្ល្រងធ្វើការ របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen 

Pokphand Group។
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4 ទ្រព្រយសម្របត្តិ

ទ្រព្រយសម្របត្តទំិាងអស់ - ហិរញ្ញវត្ថ ុកម្មសិទ្ធបិញ្ញ្រ និងក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ - បានចំណយ
ព្រលវ្រលាបង្កើតជាច្រើនឆ្ន្រ។ំ ទ្រព្រយសម្របត្តអិាចជាទ្រព្រយអរូបី ហើយព្រលខ្លះអរូបី 
បុ៉ន្ត្រតាមបទដា្ឋ្រនសីលធម៌របស់យើង ជារួមធ្វើឱ្រយយើងមានអ្វខុីសប្ល្រកពីអ្នកដទ្រ 
ហើយជាអ្វដី្រលធ្វើឱ្រយយើងរឹងមំា។

ទោះបីជាយ៉្រងណាក្ត ីការប្រព្រតឹ្តដោយច្រតនាឬអច្រតនាត្រមួយគ្
រា ក៏អាចបំផ្ល្រញ ឬអាចត្រវូខូចខាតយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរលើក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះន្រក្រមុហុ៊នផង
ដ្ររ។ ដូច្ន្រះ ក្នងុនាមជាបុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រវូមានការសហការការពាររក្រសានូវ
ទ្រព្រយសម្របត្តទំិាងន្រះអោយនៅគង់វង្រសតទៅថ្ង្រអនាគត។

តើផ្ន្រកន្រះ មានអ្វខី្លះ? 
•  វិធីចាត់ថ្ន្រក់និងដោះស្រ្រយត្រមឹត្រវូចំពោះប្រភ្រទព័ត៌មានផ្រស្រងៗរបស់ក្

រុមហុ៊ន

• វិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មប័ណ្ណភាគហុ៊នត្រមឹត្រវូ 

 •  វិធីការពារអាជីវកម្មរបស់យើងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលាងលុយ
កខ្វក់



ទ្រ
ព្រយសម្របត្តដិ្រលមានតម្ល្របំផុតមួយរបស់យើង គឺព័ត៌មាន ដ្រលបានមកពីប្រភពផ្
ស្រងៗទំាងជាឯកសារ និងជាឯកសារអ្រឡិចត្រនិូច ឬប្រព័ន្ធពត៌មានវិទ្រយាដ្រលយើង
ប្រើប្រ្រស់ជាដើម។ ព័ត៌មានទំាងន្រះ អាចត្រវូបានចាត់ថ្ន្រក់ជាព័ត៌មានសមា្ង្រត់និ  

          ងមិនសមា្ង្រត់។       

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយាន្រ ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group 
បានកំណត់គោលការណ៌ ការចំណ្រកប្រភ្រទ ការបង្ក្ររនិងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន សម្រ្រប់ជាព័
ត៌មានដ្រលអាចអោយក្រមុហុ៊នម្រប្រើប្រ្រស់ក្នងុការសម្រ្រចចិត្ត។  

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group មានគោលកា
រណ៍គ្រប់គ្រងព័ត៌មានទំាងអស់ត្រវូបញ្ចលូទៅក្នងុប្រព័ន្ធន្រអាជីវកម្មទំាងអស់ 
ដើម្របីគ្រប់គ្រងហានិភ័យព័ត៌មាន និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអោយមានប្រសិទិ្ធភាព។ ក្រមុហុ៊ន
មានគោលនយោបាយស្តពីីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា ដោយកំណត់អោយក្រមុហុ៊ន
ចំណុះអាចនំាព័ត៌មានទំាងនោះទៅអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋ្រនន្រក្រមុហុ៊ននីមួយៗ។

4.1 

ការគ្រប់ 
គ្រងព័ត៌មាន 
ក្រុមហ៊ុន
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តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ

ឬ
សំណួរ៖ ល្រកអ្នកជិតលាឈប់ពីក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក ដើម្របីទទួលមុខតំណ្រង
ការងារថ្មមួីយន្រកន្ល្រងផ្រស្រង ល្រកអ្នកនឹងនំាយកឯកសារថតចម្លងមួយច្របាប់
ន្ររបាយការណ៍របស់ក្រមុហុ៊ន សម្រ្រប់ប្រើន្រការងារថ្មរីបស់អ្នក។ 
តើការណ៍ន្រះ ត្រវូបានអនុញ្ញ្រតឬទ្រ?
ចម្លើយ៖ លោកអ្នកអាចយករបាយការណ៍ទៅប្រើប្រ្រស់បាន 
ប្រសិនបើព័ត៌មានន្រះ ត្រវូបានចាត់ថ្ន្រក់ថជាឯកសរបើកចំហរ
សធារណៈ ត្រផ្ទយុទៅវិញ លោកអ្នកមិនអាចនំាយករបាយការ
ណ៍នោះទៅប្រើប្រ្រស់បានក្នងុករណីរបាយការណ៍នោះចាត់ជាឯ
កសរសមា្ង្រត់ខា្ល្រងំ ឬឯកសរសមា្ង្រត់ ឬឯកសរសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់
ផ្ទ្រក្នងុបុ៉ណោ្ណ្រះ ។ 

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ល្រកអ្នកបានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានទាក់ទងទ្រនឹង គម្រ្រងថ្មរីបស់ក្រមុ
ហុ៊នអ្នកតាមបណ្ត្រញសារព័ត៌មានសង្គម បនា្ទ្រប់មកមាននិស្រសិតសាកលវិទ្រយាល័
យមា្ន្រក់បានទាក់ទងល្រកអ្នកសម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីគម្រ្រងន្រះសម្រ្រប់ធ្វើ
និក្ខ្របបទមួយ។ តើល្រកអ្នកគួរត្រផ្តល់ជំនួយឬទ្រ?
ចម្លើយ៖ លោកអ្នកគួរត្រប្រងុប្រយ័ត្នបន្ថ្រម ដោយសរត្រការច្រករំ
ល្រកព័ត៌មានរបស់ក្រមុហុ៊ន គឺជាបញ្ហ្រដ្រលអាចបង្កវិបត្ត។ិ 
ចំពោះករណីន្រះ លោកអ្នកត្រវូត្រយល់ដឹងពីសរសំខាន់ន្រព័ត៌មា
នដ្រលបានស្នើសំុ ក៏ដូចជាកម្រតិព័ត៌មានសមា្ង្រត់ចំនួនបួនដ្រលបា
នប្រើនៅក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ដូចជា 
ឯកសារសមា្ង្រត់ខ្ល្រងំ ឯកសារសមា្ង្រត់ ឯកសារប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រក្នងុ 
និងឯកសារបើកចំហរសាធារណៈ ។ សម្រ្រប់ការណ្រនំាបន្ថ្រមទៀត 
លោកអ្នកត្រវូពិនិត្រយមើល គ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំាអំពីការគ្រ
ប់គ្រងព័ត៌មាន របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ផងដ្ររ។

•   ផ្រសព្វផ្រសាយឬផ្តល់សិទ្ធទិទួលបានព័ត៌មានរបស់ក្រមុហុ៊នតាមភាព
ចំាបាច់។

•   ទទួលខុសត្រវូផ្ទ្រល់ខ្លនួចំពោះការប្រើប្រ្រស់ ការបញ្ជនូ 
ការរក្រសាទុក ការការពារ និងការបោះបង់ចោលព័ត៌មាន។

•   ប្រើប្រ្រស់ត្រព័ត៌មានវិទ្រយា ដ្រលក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand 

Group បានកំណត់ត្របុ៉ណោ្ណ្រះ ក្នងុការ បង្កើត ច្រករំល្រក 
និងចងក្រងព័ត៌មាន ឬកំណត់ត្រ្រនានា។ 

•  ចាត់វិធានការរក្រសាទុកនូវ ឯកសរ កំណត់ត្រ្រ និងឧបករណ៍ឌីជីថល 
ដើម្របីធានាថមិនអាចទទួលរងការជ្រៀតជ្រ្រកចូល ឬអ្នកទទួលសិ
ទ្ធមិិនអាចចូលទៅកាន់ព័ត៌មានបាន។ 

•   វាយតម្ល្រហានិភ័យទាក់ទងនឹងព័ត៌មានណាមួយដ្រលនៅក្នងុទំនួ
លខុសត្រវូរបស់លោកអ្នក និងកំណត់វិធានការ គ្រប់គ្រងហានិភ័
យនិងការពារព័ត៌មានត្រមឹត្រវូ

•  ចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបង្ហ្រញព័ត៌មាន ឬ NDA 

ដ្រលមានកាតព្វកិច្ចស្របច្របាប់ មុនព្រលច្រករំល្រកព័ត៌មានស
មា្ង្រត់ណាមួយ ឬព័ត៌មានមិនម្រនជាសធារណៈដ្រលគ្រប់គ្រង
ដោយក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group 

និងក្រមុហុ៊នរបស់ខ្លនួ។

•  ប្រងុប្រយ័ត្នចំពោះការស្ត្រប់លឺ  ការលួចស្ត្រប់ការសន្ទនា 
ឬការថតសម្ល្រងដោយភាគីផ្រស្រងទៀត នៅព្រលពិភាក្រសាអំពីព័ត៌
មានម្រនម្រនជាសធារណៈ ជាពិស្រសមិនត្រវូពិភាក្រសានៅកន្ល្រ
ងសធារណៈតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តណាមួយ 
ឬជាមួយសមាជិកគ្រសួរ ដ្រលចំណុចទំាងអស់ន្រះអាចបណា្ត្រ
លឱ្រយមានការល្រចធា្ល្រយព័ត៌មាន។ 

•  បង្ហ្រញព័ត៌មាន មិនម្រនជាសធារណៈដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមុ
ហុ៊ន Charoen Pokphand Group ឬក្រមុហុ៊នរបស់ខ្លនួ។ 

•  ប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្រយា និងគ្រឿងបរិកា្ខ្ររទំនាក់ទំនងរប
ស់ក្រមុហុ៊នសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លនួឬតាមលក្ខណៈ ដ្រល
អាចបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

•  បើកចំហរល្រខសមា្ង្រត់ ឬចុចភា្ជ្រប់ដ្រលសង្រស័យតាមអី៊ម៉្រល

• លាក់បំាង ក្រប្រ្រ ឬបំផ្ល្រញឯកសរដោយខុសច្របាប់។

•  បើកចំហរព័ត៌មានណាមួយដោយវាចា ឬលាយលក្ខណ៍អក្រសរទា
ក់ទងអំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រមុហុ៊ន  Charoen Pokphand 

Group ដល់អ្នកខាងក្រ្រដោយមិន បានទទួលសិទ្ធអិនុញ្ញ្រត។

ចំណុចយល់ដឹង
ព័ត៌មានជាទ្រព្រយសម្របត្តសំិខាន់មួយដ្រលយើង
ទំាងអស់គ្ន្រត្រវូត្រកំណត់អត្តសញ្ញ្រណ 
ប្រងច្រក និងគ្រប់គ្រងស្របតាមគោលការ
ណ៍របស់យើង ដើម្របីធានាការប្រើប្រ្រស់ការ
ប្រើប្រ្រស់ ការរក្រសាទុក និងការច្រករំល្រកបាន
ត្រមឹត្រវូ។



ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group Co. , Ltd រួមមានទំាង      
 ក្រមុហុ៊នចុះបញ្ជ ឺនិងមិនចុះបញ្ជកី្នងុក្រមុហុ៊នទីផ្រសារភាគហុ៊នន្រក្នងុប្រទ្រ 
 សផ្រស្រងៗ។ ដូចន្រះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានជាប្រការសំខន់យ៉្រងខ្ល្រងំដ្រ 
 លធ្វើអ្រយ នាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង់ និងបុគ្គលិករបស់យើងយល់ដឹងទី 

  ភាពខុសគ្ន្ររវាងព័ត៌មានមិនម្រនជាសាធារណៈនិងព័ត៌មានដ្រលមានភាពសំ
ខន់  (សម្រ្រប់ការណ្រនំាទូលំទូលាយអំពីរបៀបស្វ្រងយល់អំពីការសមា្ង្រត់និងគ្រប់គ្រងព័ត៌
មានក្រមុហុ៊នទំាងអស់ឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ សូមមើលចំនុច 4.1 ទំព័រ 38-39)   

ការទិញលក់ភាគហុ៊ននៅទីផ្រសារមូលបត្រចុះបញ្ជ ីដោយប្រើប្រ្រស់នូវព័ត៌មានដ្រលមិន
ម្រនជាព័ត៌មានសធារណៈ និងការបើកចំហរព័ត៌មានដ្រលមិនពិតគឺជាអំពើល្មើសច្របា
ប់ក្នងុប្រទ្រសជាច្រើន។  ប្រសិនបើមានព្រតឹ្តកិម្មដ្រលមានបំណងបង្កើតអោយមានប
ម្រ្របម្រលួន្រតម្ល្រហុ៊នន្រក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ឬក្រមុហុ៊នផ្រស្រងៗដ្រល
ចុះបញ្ជកី្នងុទីផ្រសារមូលបត្រ។ លើសពីន្រះព្រតឹ្តកិម្មន្រះល្មើសពីបទបញ្ជ្រផ្ទ្រក្នងុ 
ដ្រលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ក្រមុហុ៊ន នាយក និងបុគ្គលិកផងដ្ររ។

4.2 

ប័ណ្ណភាគហ៊ុ  
នពាណិជ្ជកម្ម

តើអ្វទី្រដ្រលអាចបង្កើតជាឯកសារព័ត៌មា
នមិនម្រនជាសាធារណៈ?  
ព័ត៌មានអំពីក្រមុហុ៊ន 

Charoen Pokphand Group Co. , Ltd 

និងក្រមុហុ៊នចំណុះ 
ដ្រលជាទូទៅមិនបើកចំហរជាសធារណៈ 
និងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់តម្ល្រទី
ផ្រសារប័ណ្ណភាគហុ៊នរប
ស់ក្រមុហុ៊នដ្រលបានចុះបញ្ជ។ី
តើប័ណ្ណភាគហុ៊ន មានរួមបញ្ចលូអ្វខី្លះ? 
ភាគហុ៊ន ប័ណ្ណខ្ចបី្រ្រក់ ប័ណ្ណឥណទាន 
និងការវិនិយោគ។
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តើការលក់ដូរភាគហុ៊នដ្រយប្រើព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុជាអ្វ?ី 
នាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង់ ឬបុគ្គលិក ដ្រលមានសិទ្ធចូិលប្រើ
ប្រ្រស់ព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុរបស់ក្រមុហុ៊ន ឬករណីក្រមុហុ៊នចំណុះដ្រ
លចុះបញ្ជកី្នងុទីផ្រសារមូលបត្រ ឬព័ត៌មានរបស់ក្រមុហុ៊នផ្រស្រងៗ
ដ្រលមានការជួញដូរ ឬប្រកបអាជីវកម្មជាមួយក្រមុហុ៊នដ្រល
បានចុះបញ្ជកី្នងុទីផ្រសារមូលបត្រ។

ចំណុចយល់ដឹង
ជូនដំណឹងដល់នាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក ឬផ្ន្រកដ្រលមានកម្រតិស្មើគ្ន្រជាមុនអំពីការជួញ
ដូរប័ណ្ណភាគហុ៊នរបស់ក្រមុហុ៊នដ្រលបានចុះបញ្ជកី្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group ណាមួយ 
ដើម្របីធានាថលោកអ្នកបានបំព្រញសំណំុប្របបទនិងត្រតួពិនិត្រយថមិនមានការសកម្មភាពណាដ្រលទាក់ទង
ទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុទៅប្រើប្រ្រស់ដោយច្រតនា ឬអច្រតនា។

•  ជូនដំណឹងអំពីគោលបំណងទិញមុនព្រលប្រតិបត្តកិា
រជួញប័ណ្ណភាគហុ៊នស្របតាមនីតិវិធីរបស់ក្រមុហុ៊ន
ដ្រលបានចុះបញ្ជ ី

•  អានច្របាប់ជួញដូរប័ណ្ណភាគហុ៊ននៅក្នងុប្រទ្រសនីមួ
យៗ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងគិតពិចារណាពីប័ណ្ណ
ភាគហុ៊នក្រមុហុ៊នដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរ។

•  ជួញដូរភាគហុ៊នន្រក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand 
Group ក្នងុករណីលោកអ្នកបានដឹង ព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុ។ 

•  បង្ហ្រញព័ត៌មានមិនពិត ដើម្របីធ្វើឱ្រយមានផលប៉ះពាល់
ដល់តម្ល្រប័ណ្ណភាគហុ៊ន

•  លើកទឹកចិត្តបុគ្គលដ្រលមានព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុជួញដូរ
ភាគហុ៊នរបស់ក្រមុហុ៊ន។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ

ចុះប្រសិនបើ?

សំណួរ៖ ល្រកអ្នកបានដឹងពីមិត្តរួមការងារមា្ន្រក់មកពីក្រមុហុ៊ន Charoen 
Pokphand Group ដ្រលបានចុះបញ្ជកី្រមុហុ៊នថប្រ្រក់ចំណូលរបស់ពួក
គ្រ នឹងកើនឡើងពីការចុះហត្ថល្រខលើកិច្ចសន្រយាបណ្ត្រក់ទុនរួមគ្ន្រថ្ម។ី ល្រក
អ្នកកំពុងគិតពិចារណវិនិយ្រគន្រក្នងុក្រមុហុ៊នន្រះ។ តើន្រះជាការបំពានច្របា
ប់ស្តពីីការលក់ដូរហុ៊នដ្រយប្រើព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុឬទ្រ?
 ចម្លើយ៖ បាទ/ចាស៎។ លោកអ្នកមិនត្រវូជួញដូរទ្រ 
ដោយសរស្ថ្រនភាពប្របន្រះ ជាការបំពានច្របាប់ជួញដូរមូលបត្រ
ដ្រលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុ 
ដោយសរព័ត៌មានន្រះជាព័ត៌មានសំខាន់ 
និងមិនអាចបើកចំហរជាសធារណៈ។ 
លោកអ្នកអាចអានច្របាប់ជួញដូរមូលបត្រ(Blackout Periods) ឬពិ
គ្រ្រះយោបល់ជាមួយនាយកដ្ឋ្រនអនុវត្តច្របាប់ក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក 
ដើម្របីទទួលបានការណ្រនំាបន្ថ្រម។

តើព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុ ជាអ្វ?ី
ព័ត៌មានផ្ទ្រក្នងុ (ឬព័ត៌មានដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់តម្ល្រ 
ឬស្ថ្រនភាពជួញដូរភាគហុ៊ន) 
ដ្រលមិនបើកចំហរដល់សធារណជន ត្រអាចមានផលប៉ះពាល់ 
ដល់ការសម្រ្រចចិត្តន្រការវិនិយោគ ឬការទិញឬការលក់ភាគហុ៊នរ
បស់ក្រមុហុ៊ន ឬផលិតផលជួញដូរផ្រស្រងទៀត។ ឧទាហរណ៍ដូចជា៖

ឧទាហរណ៍ដូចជា៖

•  លទ្ធផលរកប្រ្រក់ចំណូលឬការព្រយាករណ៍សម្រ្រប់ក្រមុហុ៊នមួយក្នុ
ងចំណោមក្រមុហុ៊នដ្រលបានចុះបញ្ជរីបស់យើង។

•  ការរួមអាជីវកម្ម ការទិញអាជីវកម្ម ការបិទអាជីវកម្ម 
ឬការបណា្ត្រក់ទុនរួមគ្ន្រ។ 

• រៀបចំរចនាសម្ពន័្ធគម្រ្រងឡើងវិញ 

• វិបត្តឬិឧប្របត្តហិ្រតុធំៗ

• ករណីបណ្តងឹវិវាទធំៗ 

• ការសម្រ្រចចិត្តរបស់រដ្ឋ្រភិបាលឬនិយតករ

• ការផ្ល្រស់ប្តរូភាពជាអ្នកដឹកនំា

• បង្កើនដើមទុនរួមគ្ន្រឬការទូទាត់ភាគលាភ   
 ជាដើម។



ក្រុ
មហុ៊ន Charoen Pokphand Group  ប្ត្រជា្ញ្រចិត្តប្រឆំងនឹងការលាងលុ 
 យកខ្វក់ន្របណ្ត្រប្រទ្រសដ្រលមានការវិនិយ្រគ ដ្រយមានការរៀបចំ      
 និងត្រតួពិនិត្រយគណន្រយ្រយ ឬទ្រព្រយសម្របត្តអិ្រយមានភាពត្រមឹត្រវូតាមច្របាប់    
 ដើម្របី ប្ត្រជា្ញ្រចិត្តការពារអាជីវកម្មរបស់យើងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធដ្រយច្រតនានិង 

  ដ្រយច្រតនាជាមួយសកម្មភាពឧក្រដិ្ឋ។  

C.P. Group ទំាងអស់ ត្រវូមានកំណត់ត្រ្រគណនី និងឯកសរគំទ្រផ្រស្រងៗដើម្របីពណ៌នាពី
លក្ខណៈអាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តកិាររបស់យើងអោយមានភាពត្រមឹត្រវូ។ ក្រមុហុ៊នត្រវូគោរព
តាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តជិាតិនិងអន្តរជាតិដ្រលពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់។

4.3 

ការប្រឆំង 
នឹងការលា
ងលុយកខ្វក់

តើការលាងលុយកខ្វក់ជាអ្វ?ី 
ការលាងលុយកខ្វក់ គឺជាដំណើរកា
រដ្រលបុគ្គលឬក្រមុព្រយាយមលាក់
បំាងការបន្តដំណើរការសកម្មភាពខុ
សច្របាប់ ឬប្រ្រក់ដ្រលបានពីការងរ
មិនស្របច្របាប់ 
កា្ល្រយទៅជាប្រ្រក់ស្របច្របាប់។ បទ
ឧក្រដិ្ឋហិរញ្ញវត្ថកុើតឡើងត្រមឹត្រម្
តង អាចផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទ្រ
ល់ឬដោយប្រយោលដល់ក្រមុហុ៊ន 
Charoen Pokphand Group ផងដ្ររ។
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•  ធ្វើអាជីវកម្មដ្រលស្របច្របាប់ជាមួយអតិថិជនដ្រលមានទំនុកចិត្ត 
ទទួលស្គ្រល់ និងប្រើប្រ្រស់ទុនដ្រលមានប្រភពច្របាស់លាស់។ 

•  ត្រតួពិនិត្រយអោយបានត្រមឹត្រវូក្នងុករណីមានការចូលរួមជាមួយភាគីទី
បីថ្ម ីនិងមុនព្រលចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចសន្រយាណាមួយ - ត្រវូអនុវត្តតាម
ដំណើរការន្រការស្គ្រល់ និងយល់ដឹងច្របាស់លាស់ពីសភាពរបស់អតិថិ
ជន។ 

•  កំណត់អត្តសញ្ញ្រណនិងលើកឡើងបញ្ហ្រន្រសកម្មភាពដ្រលអាចនឹង
មានការលាងលុយកខ្វក់  ដូចជាការស្នើសំុពីអតិថិជនឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ្រ
លមានអាចកើតមានក្នងុការទូទាត់ប្រ្រក់ទៅគណនីភាគីទីបីឬប្រងជា
ច្រើនគណនី  ឬចាយជាសច់ប្រ្រក់ ឬវត្ថដុ្រលមានតម្ល្រស្មើនឹងសច់
ប្រ្រក់ចំនួនច្រើន ឬព្រញចិត្តចាយតម្ល្រថ្ល្រជាងទីផ្រសារដោយមិនមានហ្រ
តុផលសមរម្រយ ឬចាយប្រ្រក់តាមរយៈឈ្មញួកណា្ត្រលដោយមិនមានភា
ពចំាបាច់ ដូចន្រះ ប្រសិនបើឃើញសកម្មភាពដូចដ្រលបានរៀបរាប់
ន្រះ តម្រវូអោយរាយការណ៍ដល់ផ្ន្រកច្របាប់ដើម្របីពិចារណកមុនមានកា
រអនុវត្ត។ 

•  រាយការណ៍ទៅមន្រ្តចី្របាប់ក្រមុហុ៊ន ប្រសិនបើអតិថិជនរបស់អ្នកឬដ្រគូ
រពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក   ជា“បុគ្គលដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ” (PEP) 

ឬមានប្រវត្តដ្រលប្រហាក់ប្រហ្រល។

•  ផ្តល់ដំណឹងភា្ល្រមៗដល់ផ្ន្រកច្របាប់ន្រក្រមុហុ៊នរបស់អ្នកនៅក្នងុករណីដ្រ
លអាចមានសញ្ញ្រដ្រលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហ្រលាងលុយកខ្វក់។

•  ភ័យខា្ល្រចស្នើសំុការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ប្រភពន្រដើមទុនមិនថនៅក្នងុដំណាក់
កាលន្រការព្រមព្រៀងណា នៅព្រលមានការផ្ល្រស់ប្តរូពីមា្ន្រក់ទៅមា្ន្រក់។ 

•  សន្មតថដំណើរការត្រតួពិនិត្រយភាពត្រមឹត្រវូទាក់ទងនឹងអតិថិជនតាម
ច្របាប់រួចរាល់មុនព្រលប្រកបអាជីវកម្មជាមួយអតិថិជន 
ឬដ្រគូរពាណិជ្ជកម្មថ្ម។ី 

•  ប្រ្រប់អតិថិជនឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកថពួកគ្រកំពុងស្ថតិក្រ្រមការសុើ
បអង្ក្រតដោយក្រមុហុ៊នរបស់អ្នក 
លើកល្រងត្របានទទួលការអនុញ្ញ្រត។

តើចំណុចន្រះ មានន័យចំព្រះខ្ញុយ៉ំ្រងដូចម្ត្រច?

ត្រវូ មិនត្រវូ

សូមប្រ្រប់ខ្ញុចំ្រើនថ្រមទៀត!

តើអ្នកអាចដឹងថក្រមុហុ៊ន និង/ឬអតិថិជនរបស់អ្នកមានគុណសម្របត្ត ិ
“មានទំនុកចិត្ត និងអាចទទួលយកបាន” 
តាមស្តង់ដាររបស់ក្រមុហុ៊នយ៉្រងណ?
ការលាងលុយកខ្វក់ជារឿយៗមានលក្ខណៈស្មគុ្រស្ម្រ
ញខា្ល្រងំ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រយួបារម្ភអំពីក្រមុ
ហុ៊ន និង/ឬអតិថិជន  
លោកអ្នកអាចមើលព័ត៌មានបន្ថ្រមពី គ្រលនយ្របាយនិ
ងគ្រលការណ៍ណ្រនំាច្របាប់ប្រឆំងការលាងលុយកខ្វក់ 
របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group។

ចំណុចយល់ដឹង
ការលាងលុយកខ្វក់ ជាអំពើឧក្រដិ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថធុ្ងន់ធ្ងរ 
ដូចន្រះដើម្របីការពារក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group 
ពីសកម្មភាពប្របន្រះ យើងខ្ញុតំ្រវូពឹងផ្អ្រកលើការយកចិត្តទុក
ដក់និងភាពសកម្មរបស់នាយកនិងនិយោជិតដ្រលពាក់ព័ន្ធទំា
ងអស់។ 



ការពារក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះនិងយីហ្ររបស់ក្រមុហុ៊ន 
គឺជាការទទួលខុសត្រវូរបស់នាយក 
ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង់ 
និងបុគ្គលិកទំាងអស់របស់ក្រមុហុ៊ន Charoen 
Pokphand Group 
មិនថអនុវត្តការងារន្រផ្ន្រកណ ឬក្រមុហុ៊នចំណុះមួ
យណដ្រលន្រចំណុះអ្រយក្រមុហុ៊ន Charoen 
Pokphand Group ដ្រយហ្រតុថ CP 
គឺយើងគ្រប់ៗគ្ន្រ។  
ក្រមុហុ៊ន Charoen Pokphand Group 
រួមសហការសមគ្គទំីាងកមា្ល្រងំកាយ គំនិត 
ការសម្រ្រចចិត្ត និងសហការអនុវត្ត បង្កើតក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ
អោយមានភាពល្របីល្របាញ  ត្រការរក្រសាក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរឹងមំា
អាស្រយ័ លើការផ្តុកំមា្ល្រងំ និងការចូលរួមសហការជាមួ
យបុគ្គលពាក់ព័ន្ធពីខាងក្រ្រផងដ្ររ។ 

នាយក ថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់គ្រង់ 
និងបុគ្គលិកទំាងអស់ ត្រវូយល់ដឹង 
និងអនុវត្តតាម 
ក្រមសីលធម៌ន្រះយ៉្រងមឺុងម៉ា្រត់ ប្រសិនបើ 
មានការប្រព្រតឹ្តខុស ល្មើស 
ឬសកម្មភាពផ្រស្រងៗដ្រល 
រំលោភបំពានក្រមសីលធម៌ ក្រមុហុ៊ននីមួយ
ៗត្រវូពិចារណាកំណត់ទោសទណ្ឌទៅតាម
ការកំណត់នៅក្នងុ បទប្របញ្ញត្តសិ្តពីីការងររ 
គោលការណ៍ ប្រកាស 
ឬបទបញ្ជ្របស់ក្រមុហុ៊ន។

ការដាក់ទ្រសទណ្ឌ ការរួមគ្ន្រការពារក្ររ្តិ៍ ឈ្ម្រះរបស់ក្រមុហុ៊ន
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1. ស្រចក្តីសុចរិត 
  1 គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីជម្ល្រះផលប្រយោជន៍
 2  គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការប្រឆាំងការសុីសំណូកនិងអំពើពុករ

លួយ 
 3 គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីអំណោយនិងអត្ថប្រយោជន៍

2. គុណភាព 
 4 គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីនិរន្តរភាព
 5 ក្រមសីលធម៌អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 6  គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញផ្គត់ផ្គង់  

3. ប្រជាពលរដ្ឋ 
 7  គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្រសនិងការងរ
 8 គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការរាយការណ៍ពីនិយោជិតប្រព្រឹត្តខុស
 9  គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លួននិងសិទ្ធិឯកជនភាព
 10  គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីសុខភាពការងរ សុវត្ថិភាព និងកន្ល្រងធ្វើការ

4. ទ្រព្រយសម្របត្តិ 
 11 គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
 12 គោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់

គ្រលនយ្របាយនិងគ្រលការណ៍ណ្រនំារបស់ក្រមុហុ៊ន   
CHAROEN POKPHAND GROUP
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CHAROEN POKPHAND GROUP
Sustainability, Good Governance and  
Corporate Communications Office
Good Governance Department

Tel  :  +66 2 858 1229 
goodgovernance@cp.co.th 
www.cpgroupglobal.com/governance

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់យើង

48



49

លិខិតទទួលសា្គ្រល់និងការគ្ររពច្របាប់

ខ្ញុំ លោក/លោកស្រី/អ្នកនាងកញ្ញ្រ  

ទទួលស្គ្រល់ថខ្ញុំយល់ដឹងនិងយល់ព្រមគោរពតាម “ក្រមសីលធម”៌។ 
ខ្ញុំយល់ថ ប្រសិនបើខ្ញុំខកខានមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌ន្រះទ្រ 
ការណ៍ន្រះនឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហ្រ ហើយខ្ញុំអាចទទួលរងវិធានការវិន័យ។

បានចុះហត្ថល្រខា 

មុខងរឬឋានៈ 

អ្នកត្រួតពិនិត្រយការងរ

មុខងរឬឋានៈ

នាយកដ្ឋ្រន 

ក្រុមហ៊ុន

ក្រមនិយោជិត

ផ្ន្រក

ការិយល័យ

កាលបរិច្ឆ្រទ / ខ្រ / ឆា្ន្រ ំ
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