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ជូនចំព�ោះមិត្រួម្រារងារទាំងអស់ជាទីពមកតី!

ជមាមួយនឹងមមោទនភមាពនន្មារពកងី្ក្រវត្ិសមាកស្រ្រស់ខ្លួនអស់រយៈមពលជមាង 120 ឆ្មាំម្មនះ ក្រុមហ៊រុន Sumitomo Electric Group 
(“SEG”) មមានក្រនពណីយូរអងងវែង្្នុង្មារក្រ្្រអមាជីវ្ម្កស្រមទៅតមាមម�ោ្មារណ៍ស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo។ ជមាមួយនឹង្មារខិតខំក្រឹង
ងក្រងម�ើម្ីភមាពល្អក្រមសើរមនៅ្្នុង្មារងមាររ្រស់មយើង មហើយមយើងខិតខំក្រឹងងក្រងម�ើម្ីសរុចរិតភមាពមនៅ្្នុង្មារក្រ្្រអមាជីវ្ម្រ្រស់មយើង។ មយើង
ក្រតិ្រត្ិមិនងមនងតមនៅតមាមខ្ឹមសមារនិងស្មារតីច្មា្រ់និង្រទ្រ្ញ្ញត្ិមនោះមទ ្រ៉រុងន្្៏កស្រមទៅតមាមស្ង់�មាក្មសីលធម៌ខ្ពស់្រំផរុតផងង�រ។

ម�ោល្មារណ៍ននស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo ង�លបមាន្រមងកើតម�ើង 400 ឆ្មាំម្មនះ ផ្ល់ជមាម�្នុមទស្៍�ល់ស្ម្ភមាពអមាជីវ្ម្រ្រស់មយើង 
ជមាមរៀងរមាល់ន្ងៃ។ មយើងទមាំងអស់�្មាចមាំបមាច់កតូវ្រង្មាញពីស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo មនៅ្្នុង្មារងមាររ្រស់មយើង។

• Banji-nissei – មធវែើ្មារម�ោយមសច្្ីមស្ោះកតង់អស់ពីចិត្ មិនងមនងតមនៅ្្នុងអមាជីវ្ម្្រ៉រុមណណោះមទ ្រ៉រុងន្ង្មទមាំងមនៅក�្រ់ទិ�្ឋភមាពទមាំង
អស់ននជីវិតរស់មនៅក្រចមាំន្ងៃរ្រស់អ្្ផងង�រ។

• Shinyo-kakujitsu – ផ្ល់ភមាពសំខមាន់មទៅមលើសរុចរិតភមាព និង្មារក�្រ់ក�ងល្អ។
• Fusu-furi – មិនកតូវលះ្រង់សរុចរិតភមាពម�ើម្ីផលក្រមយោជន៍ងមាយៗមនោះមទ។  

ក្មក្រតិ្រត្ិមនះ ង�លកតូវបមានអនរុម័តទទួលយ្ម�ោយក្រុមក្រឹ្្មាភិបមាលរ្រស់មយើង ្រមងកើតម�ើងមលើមូល�្ឋមានននស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo 
និងមមានងចងអំពីស្ង់�មាក្រតិ្រត្ិង�លជមា្្ីរំពឹងរ្រស់មយើងម្មា្់ៗ និងជួយផ្ល់ជមាម�្នុមទស្៍្្នុង្មារក្រ្្រអមាជីវ្ម្ម�ោយសរុចរិតភមាព។  
ម្រើមទោះ្រីជមាវមាមិនអមាចក�្រ�ណ្ត្រ់មលើស្មានភមាពក�្រ់ង្រ្រយ៉មាងបមាន្៏ពិតងមន ្រ៉រុងន្វមាផ្ល់�ល់អ្្នូវធនធមានង�លអ្្កតូវ្មារចមាំបមាច់ម�ើម្ីមធវែើ
្មារសមកមចចិត្ក្រ្្រម�ោយក្្រសីលធម៌។

មយើងម្មា្់ៗ ្្នុងនមាមជមាសមមាជិ្រ្រស់ក្រុមហ៊រុន SEG បមានម�ើរតួនមាទីយ៉មាងសំខមាន់មនៅ្្នុង្មារធមានមា�ល់ក្រុមរ្រស់មយើងទមាំងមូលឲ្យអនរុវត្មទៅ
តមាមច្មា្រ់ និង្រទ្រ្ញ្ញតិជមាធរមមាន។  ជមា្មារទទួលខរុសកតូវរ្រស់មយើងម្មា្់ៗ កតូវងត�ឹង យល់ និងអនរុវត្តមាមក្មមនះ និងរមាល់ម�ោលនមយោបមាយ
មយោងទមាំងអស់មនៅ្្នុងក្មមនះ។  

ខ្នុំសូមមស្ើសរុំឲ្យមយើងម្មា្់ៗ មធវែើ្មារម្រ្ជ្មាចិត្ផ្មាល់ខ្លួនម�ើម្ីក្រ្្រអមាជីវ្ម្កស្រមទៅតមាមស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo និងក្មក្រតិ្រត្ិមនះ។  
សូមពិនិត្យចំមពោះក្មមនះមនៅ្្នុងមពល្ំរមពញ្មារងមាររ្រស់អ្្ មក្រើកបមាស់្មារវិនិច្័យង�លកតឹមកតូវ និងងសវែងរ្្មារងណនមាំក្រសិនម្រើអ្្កតូវ្មារ 
ជំនួយ្រងន្ម។  ក្រុមហ៊រុន SEG ផ្ល់ជូន�ល់អ្្នូវទី្ងន្ងជមាមកចើនង�លអ្្កតូវមទៅររ្ជំនួយបមានមនៅមពលអ្្មមានសំណួរ ឬចង់មលើ្ម�ើង 
ពី្្ី្ងវែល់នមានមា រួមទមាំងអ្្ក�្រ់ក�ងរ្រស់អ្្ ងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាម្្នុងមូល�្ឋមានរ្រស់អ្្ និងងផ្្នីតិ្ម្ ្៏�ូចជមា្មារិយមាល័យ 
ក្រតិ្រត្ិតមាមនិងក�្រ់ក�ងហមានិភ័យ្្នុងក្រមទសជ្រ៉រុន។ 

ម�ោយសមារមយើង្រន្មផ្ោតជមាសំខមាន់មលើ្មារពកងី្អមាជីវ្ម្រ្រស់មយើង មយើង្៏កតូវចងចមាំ្មាកតូវមធវែើអមាជីវ្ម្ក្រ្្រម�ោយសរុចរិតភមាពផងង�រ។  
សូមអរ�រុណ�ល់្មារងមារង�លអ្្ទមាំងអស់�្មាមធវែើសកមមា្រ់ក្រុមហ៊រុន SEG ជមាមរៀងរមាល់ន្ងៃ និង�ល់្មារម្រ្ជ្មាចិត្្្នុង្មារ្រំមពញ្មារងមារកស្រតមាម
ស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo។

Osamu Inoue
ក្រធមាន & នមាយ្អចិន្តន្យ៍ងផ្្ក្រតិ្រត្ិ្មារ
ក្រុមហ៊រុន Sumitomo Electric Industries, Ltd.
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ក្រម
្មារម្រ្ជ្មាចិត្រ្រស់មយើងចំមពោះ

ក្រមរ្រស់ព�ើង
ក្មមនះ �ឺជមាមសច្្ីង្្ងមួយនន�រុណតនម្រួមរ្រស់មយើង និងស្ង់�មា 
ក្រតិ្រត្ិង�លម្មា្់ៗកតូវអនរុវត្។ ក្មមនះ មរៀ្ររមា្រ់ពីម�ោល្មារណ៍ក�ឹះ 
និងម�ោលនមយោបមាយ�ន្ឹះ ង�លក�្រ�ណ្ត្រ់មលើរម្រៀ្រង�លមយើង 
ក្រ្្រអមាជីវ្ម្។ ម�ោយសមារអមាជីវ្ម្រ្រស់មយើង ពឹងងផ្អ្មលើម្រ្តិ៍ 
ម្្ោះរ្រស់មយើង ្្នុងឧទមាហរណ៍ជមាមកចើន ម�ោល្មារណ៍ង�លមយោង 
មនៅ្្នុងក្មមនះ �ឺស្ិតមលើសពីល្្ខខណ្ឌតកមូវរ្រស់ច្មា្រ់។

អ្្អមាចអមានក្មមនះបមានម�ោយយ្ចិត្ទរុ្�មា្់ និងកតូវកបមា្�្មា 
អ្្យល់�ឹងពីក្ម និងសមារៈសំខមាន់ននក្មមនះម�ើម្ីមជោ�ជ័យរ្រស់   
ក្រុមហ៊រុនមយើង។ ក្រសិនម្រើអ្្មមានសំណួរអវែី សូមពិភមា្្មាជមាមួយ
អ្្ក�្រ់ក�ងរ្រស់អ្្ ឬក្រភពធនធមានមផ្ងមទៀតង�លបមាន្ំណត់
មនៅ្្នុងក្មមនះ។

ពតើក្រមពនះអនុវត្ចំព�ោះអនែ្រណាខ្ះ?
ក្មមនះអនរុវត្ចំមពោះនិមយោជិត ម្តន្ី និងក្រធមានក្រុមហ៊រុន មនៅ ក� ្រ់    
្កមិតទមាំងអស់ រួមទមាំងនិមយោជិតទមំាងអស់រ្រស់ក្រុមហ៊រុន្ររុត្សម្ព័ន្ធ 
និងក្រុមហ៊រុនក្រតិ្រត្ិ្មារមផ្ងមទៀតង�លមមាន្មារក�្រ់ក� ង។ មយើង
្៏រំពឹង្មាន��ូអមាជីវ្ម្រ្រស់មយើង្រំមពញ្មារងមារ្្នុងរម្រៀ្រង�ល 
មមាន សង្តិភមាពជមាមួយម�ោល្មារណ៍ននក្មរ្រស់មយើង មនៅមពល
ង�លពួ្ម�ក្រ្្រអមាជីវ្ម្ជមាមួយមយើង។

ពតើមានអ្ីព្រើតព�ើង ក្រសិនព្រើច្ា្រ់្រនែញងកសុ្ររ្រស់ព�ើង មានភា�
ខុសគនែា�ីពគោលនព�ោបា�ពនៅ្រនែញងក្រមពនះ?
្្នុងនមាមជមាក្រុមហ៊រុនលំ�មា្រ់ពិភពមលោ្មួយ អមាចមមានមពលជមាមកចើន 
ង�លច្មា្រ់្្នុងកសរុ្ ឬល្្ខខណ្ឌតកមូវងផ្្ច្មា្រ់មផ្ងមទៀត អមាច
ខរុស�្មាពីស្ង់�មាង�លមមានងចងមនៅ្្នុងក្មមនះ ឬមនៅកតង់ចំណរុច
ង�លមមានល្្ខណៈផ្នុយនឹងល្្ខខណ្ឌតកមូវងផ្្ច្មា្រ់។ មយើងងតង
ងតអនរុវត្តមាមច្មា្រ់ជមាធរមមាន។ ក្រសិនម្រើអ្្�ឹងពីទំនមាស់ង�លអមាច 
នឹងម្ើតម�ើងរវមាងក្មរ្រស់មយើងនឹងច្មា្រ់ សូមទមា្់ទងម្្មាន់
នមាយ្�្ឋមាននីតិ្ម្ម�ើម្ីទទួលបមានជំនួយ។

្រម្មវិធីក្រតិ្រត្ិតាម និងក្រមសីលធម៌រ្រស់ព�ើង
្ម្វិធីក្រតិ្រត្ិតមាម និងក្មសីលធម៌រ្រស់មយើង �ឺជមាឧទមាហរណ៍
មួយមផ្ងមទៀតនន្មារម្រ្ជ្មាចិត្រ្រស់មយើង្្នុង្មារក្រ្្រអមាជីវ្ម ្
កស្រមទៅតមាមស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo។ 
្ម្វិធីមនះមមានម�ោលម�ៅងមាយៗ ្រ៉រុងន្សំខមាន់ — ម�ើម្ីជួយឲ្យមយើង 
ម្មា្់ៗយល់�ឹងអំពីអវែីង�លច្មា្រ់តកមូវ និងម�ើម្ីផ្ល់នូវធនធមាន
នមា នមាម�ើម្ីជួយមយើងឲ្យអនរុវត្តមាម។ ្មារិយមាល័យក្រតិ្រត្ិតមាម & 
ក�្រក�ងហមានិភ័យ ង�ល�ឹ្នមាំម�ោយ�ណៈ្ម្្មារក្រតិ្រត្ិតមាម 
រ្រស់ក្រុមហ៊រុន SEG មមានសិទ្ធិអំណមាច និងទំនួលខរុសកតូវ�៏សំខមាន់ 
សកមមា្រ់្មារកតួតពិនិត្យមលើ្ម្វិធីក្រតិ្រត្ិតមាមនិងក្មសីលធម ៌
រ្រស់មយើង។ ្រងន្មមលើមនះ ្រណ្តមាក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងនីមួយៗ  
មមានងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាម្្នុងមូល�្ឋមាន ង�លជួយ�ល់ 
្ម្វិធីមនះ និងជមាអ្្ង�លមធវែើជមាធនធមានសកមមា្រ់ មយើងម្មា្់ៗ។  
ក្មមនះ �ឺជមា ងផ្្�៏មមានសមារៈសំខមាន់នន្ម្វិធីមនះ និងជមា្មារ 
ម្រ្ជ្មាចិត្ រ្រស់ក្រុមហ៊រុនចំមពោះក្មសីលធម៌អមាជីវ្ម្។

ទំនួលខុសកតូវរ្រស់ព�ើង
មយើងម្មា្់ៗកតូវម្រ្ជ្មាចិត្�ូចខមាងមក្ោម៖

 • អមាន និងងសវែងយល់ពីក្មមនះ និងម�ោលនមយោបមាយរ្រស់ក្រុ ម   ហ៊រុន
មយើងង�លអនរុវត្ចំមពោះ្មារងមាររ្រស់មយើង។

 • អនរុវត្តមាមខ្ឹមសមារ និងស្មារតីច្មា្រ់ ក្មមនះ និងម�ោលនមយោបមាយ 
ទមាំង�មាយរ្រស់ក្រុមហ៊រុន។

 • រមាយ្មារណ៍ពី្មាររំមលោភ្រំពមានង�លអ្្បមាន�ឹង ឬមមាន្មារ 
សង្័យ ចំមពោះក្មច្មា្រ់ជមាធរមមាន ឬម�ោល នមយោបមាយ ក្រុម ហ៊រុ ន 
មទៅ្មាន់ក្រធមានរ្រស់អ្្ ឬធនធមានមផ្ងមទៀតង�លកតូវបមាន
្ណំត់មនៅ្្នុងក្ម។

 • ងសវែងរ្្មារងណនមាំពីក្រធមានរ្រស់អ្្ ងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិ
តមាម្្នុងមូល�្ឋមានរ្រស់អ្្ ងផ្្នីតិ្ម្ ងផ្្ក�្រ់ក�ងធនធមាន 
មនរុស្ ឬធនធមានណមាមួយននធនធមាន�នទមផ្ងមទៀតង�លកតូវ
បមាន្ំណត់មនៅ្្នុងក្ម ្្នុង្រណីអ្្កតូវ្មារជំនួយ។

 • ចូលរួមសហ្មារមនៅ្្នុងមសរុើ្រអមងកត សវន្ម្ និង្មារកតួតពិនិ  ត្យ 
មផ្ងមទៀតមនៅ្្នុងក្រុមហ៊រុន។
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ទំនួលខុសកតូវរ្រស់ក្រធាន និងអនែ្រដឹ្រនាំ
ក្រសិនម្រើអ្្ជមាក្រធមាន ឬអ្្�ឹ្នមាំ អ្្មមាន្មាតពវែ្ិចចេពិមសសមួយ
្្នុង្មារ្រង្មាញពី�រុណតនម្នមានមាង�លឆ្នុះ្រញចេមាំងពីក្មរ្រស់មយើ ង 
និងស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo និងម�ើម្ីជួយ�ល់និមយោ ជិត 
រ្រស់មយើង្្នុង្មារអនរុវត្ឲ្យបមាន�ូចៗ�្មា។ ក្រធមាននិង អ្្�ឹ្នមំា 
រ្រ ស់ ក្រុមហ៊រុនមយើង កតូវមធវែើ្មារម្រ្ជ្មាចិត្ចំមពោះចំណរុច�ូចខមាង មក្ោ     ម៖

 • ្រពងកើតវ្រ្ធម៌ "និ�ា�្រារ�ិត"។ រ្្មា្ររិយមា្មាស្មារងមារ 
ង�លនិមយោជិតមមានភមាពងមាយកសួល្្នុង្មារសមា្សួរសំណួរ 
និងមលើ្ម�ើងពី្្ី្ងវែល់នមានមា។

 • ពធ្ើជាជនគំរូមនែា្រ់។ មធវែើជមា�ំរូ្្នុង្មារក្រ្្រអមាជីវ្ម្កស្រមទៅតមាម
ក្មមនះ និងស្មារតីក្រុមហ៊រុន Sumitomo។

 • គាំកទដល់្រម្មវិធីក្រតិ្រត្ិតាម និងក្រមសីលធម៌។ មលើ្ទឹ្ចិត្
និមយោជិតឲ្យអមានក្មមនះ។ កតូវធមានមា្មាមនរុស្ង�លអ្្្រំមព ញ 
្មារងមារជមាមួយ មមាន្មារយល់�ឹងអំពីម�ោលនមយោបមាយនមានមាង�ល
អនរុវត្ចំមពោះ្មារងមាររ្រស់ពួ្ម�។ �មាំកទ�ល់្មារ្រណ្តនុះ្រណ្តមាល 
និង្មារកបមាកស័យទមា្់ទងងផ្្ក្រតិ្រត្ិតមាមរ្រស់ ក្រុមហ៊រុន។ និង 
ជួយ�ល់្មារអនរុវត្្ម្វិធីក្រតិ្រត្ិតមាម និងក្មសីលធម៌មនៅ្្នុង
ងផ្្រ្រស់អ្្។  

 • ស្ា្រ់និង្្ល់្រារផណនាំ។ កតូវមមានមពលជួ្រជមាមួយនិមយោជិត
ង�លម្រ្អ្្ម�ើម្ីមលើ្ម�ើងពី្្ី្ងវែល់ និងសមា្សួរសំណួរ។  
ជួយនិមយោជិត្្នុង្មារមធវែើមសច្្ីសមកមចក្រ្្រម�ោយក្មសីលធម៌។

 • ្រញ្ចចូន្រ្ី្រង្ល់ពនះពទៅ្រាន់ផ្នែ្រសមកស្រ។ ក្រសិនម្រើអ្្បមាន
�ឹងពី្មារអនរុវត្្មារងមារង�លសង្័យ្មាមមាន្មារក្រកពឹត្ដ្ិរិយមាមិន 
កតឹមកតូវ សូម្រញ្ជូន្រញ្មាមនះមទៅងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាម 
្្នុងមូល�្ឋមានរ្រស់អ្្ ងផ្្នីតិ្ម្ ងផ្្ក�្រ់ក� ងធនធមាន មនរុ ស្ 
ឬធនធមាន�នទមផ្ងមទៀតង�លបមាន្ំណត់មនៅ្្នុងក្មមនះ។

ផស្ងរ្រ្រារផណនាំ និងរា�្រារណ៍�ី្រ្ី្រង្ល់នានា
ផស្ងរ្រ្រារផណនាំ
ក្មមនះមិនអមាចផ្ល់�ំមណោះកសមាយ�ល់ក�្រ់ស្មានភមាពង�លអមាច 
នឹងម្ើតម�ើងបមានមទ។ ្្នុង្រណីអ្្មិនច្មាស់្មាមតើច្មា្រ់ ឬ  ម�ោ   ល 
នមយោបមាយអវែីរ្រស់ក្រុមហ៊រុនកតូវអនរុវត្តមាមមទមនោះ ឬ្្នុង្រណីអ្ ្  
យល់្មាខ្លួនអ្្ស្ិត្្នុងស្មានភមាពមួយងផ្្ក្មសីលធម៌�ល៏ំ បមា ្  
លំ្រិនមនោះ សូមងសវែងរ្្មារងណនមាំពីក្រភពមួយននក្រភពជមាមកចើន 
ង�លអ្្អមាចរ្បមាន ម�ោយ្្នុងមនោះមមានក្រធមានរ្រស់អ្្ផ្មាល ់ 
ងផ្្ ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាមមនៅ្្នុងមូល�្ឋមានរ្រស់អ្្ ងផ្្និតិ្ម ្ 
ឬងផ្្ក�្រ់ក�ងធនធមានមនរុស្។

រា�្រារណ៍�ី្រ្ី្រង្ល់នានា
្្នុង្រណីអ្្�ឹងពី្រណីសង្័យ ឬជមា្់ងស្ងនន្មាររំមលោភច្មា្រ់ 
ក្ម ឬម�ោលនមយោបមាយរ្រស់ក្រុមហ៊រុនមនោះ អ្្មមាន្មាកតូវម�ើម្ី
រមាយ្មារណ៍ពី្រណីមនះ។ មធវែើ្មាររមាយ្មារណ៍ពី្រណីសង្័យ្មាមមាន 
្មារក្រកពឹត្ដ្ិរិយមាមិនកតឹមកតូវ ឬ្ងវែល់ទមាំង�មាយមផ្ងមទៀត ង�ល 
នឹងជួយ្មារពមារ�ល់ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង មិត្រួម្មារងមាររ្រស់មយើង 
និងសហ�មន៍រ្រស់មយើង។ ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងផ្ល់�ល់អ្្នូវ
មមធ្យោបមាយជមាមកចើន ង�លអ្្អមាចរមាយ្មារណ៍ពី្្ី្ងវែល់បមាន ម�ោ  យ 
្្នុងមនោះមមាន៖  

 • ក្រធមានរ្រស់អ្្
 • ងផ្្ក្រតិ្រត្ិតមាម្្នុងមូល�្ឋមានរ្រស់អ្្
 • ងផ្្នីតិ្ម្
 • ងផ្្ក�្រ់ក�ងធនធមានមនរុស្
 • ក្រព័ន្ធទូរសព្មពលមមានអមាសន្ (នផ្្្នុង/ខមាងមក្ៅ)

សំណួរ ខ្នុំមិនមពញចិត្នឹងអវែីមួយង�ល្ំពរុងងតម្ើតម�ើងមនៅ្ងន្ង 
មធវែើ្មាររ្រស់ខ្នុំ ្រ៉រុងន្ខ្នុំមិនមមានភស្នុតមាងរឹងមមាំ្មាក្មរ្រស ់
មយើង្ំពរុងកតូវបមានម�រំមលោភ្រំពមានមនោះមទ។ 
មតើខ្នុំកតូវមធវែើយ៉មាង�ូចមម្ច?

ចពម្ើ� អ្្�ួរងតងសវែងរ្្មារងណនមាំ ឬរមាយ្មារណ៍ពី្្ី្ងវែល់រ្រស់
អ្្ម�ោយមក្រើកបមាស់ធនធមានង�លជមាធនធមានទមាំង�មាយ
�ូចង�លបមានមរៀ្ររមា្រ់មនៅ្្នុងក្ម។ ក្រសិនម្រើអ្្មនៅរងចមាវំមា
អមាចនឹងយឺតមពល ម�ើម្ី្មារពមារផល្៉រះពមាល់ចំមពោះ ក្រុមហ៊រុន 
ឬអ្្�នទមផ្ងមទៀតពី្មាររំមលោភ្រំពមានង�លអមាចម្ើតម�ើង។ 
ក្រុមហ៊រុននឹងមសើរុ្រអមងកតចំមពោះ្រញ្មាយ៉មាងកតឹមកតូវ។
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ក្រ�័ន្ធទូរស�្ទព�លមានអាសននែ 
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងផ្ល់�ល់និមយោជិតទមាំង�មាយនូវក្រព័ន្ធទូរសព្ 
មពលមមានអមាសន្ ង�លម�អមាចមហៅទូរសព្ចូល ឬមផ្ើរអ៊ីងម៉ល ម�ើម្ី
រមាយ្មារណ៍ពី្រណីសង្័យ្មាមមាន្មារក្រកពឹត្ដ្ិរិយមាមិនកតឹមកតូវ  
ឬម�ើម្ីងសវែងរ្្មារងណនមាំពីម�ោល្មារណ៍រ្រស់ក្រុមហ៊រុន ឬច្មា្រ់ 
សមកស្រ។  

មនៅ្ងន្ង្មារងមារភមា�មកចើន និមយោជិតអមាចទមា្់ទងម្្មាន់ក្រព័ន្ធ
ទូរសព្មពលមមានអមាសន្បមាន។ ច្មា្រ់ក�្រ់ក�ងមទៅមលើក្រព័ន្ធទូរសព ្
មពលមមានអមាសន្ មមានល្្ខណៈខរុសៗ�្មាមនៅ្្នុងក្រមទសមផ្ង�្មា
មួយចំនួន និងមនៅមពលខ្ះមមានល្្ខណៈរឹតត្ិតខ្មាំង។ 
មនៅ្្នុង្រណីទមាំងមនះ អ្្�ួរងតពិមក�ោះជមាមួយក្រភពទមំាង�មាយ
�ូចង�លបមាន្ំណត់្្នុងក្ម ម�ោល្មារណ៍ងណនមាំនផ្្្នុងក្រុមហ៊រុន 
រ្រស់អ្្ ឬមនៅមលើក្រព័ន្ធទិន្ន័យនផ្្្នុងក្រុមហ៊រុនអ្្ម�ោយផ្មាល ់
ម�ើម្ីទទួលបមានព័ត៌មមាន្រងន្ម្មាមតើអ្្អមាច មហើយក្រសិន ម្រើ�ូ មច្ះ  
ងមន មតើកតូវរមាយ្មារណ៍មចញពីក្រមទស ង�លអ្្្ំពរុងស្ិតមនៅយ៉មាង
�ូចមម្ច?

មិនកតូវមាន្រារសងសឹ្រព�ើ�
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងហមាមឃមាត់មិនឲ្យមមាន្មារសងសឹ្ចំមពោះ
និមយោជិតទមាំង�មាយណមា ង�លមធវែើមសច្្ីរមាយណ៍ម�ោយសរុទ្ធចិត្
ពី្រណីសង្័យ្មាមមាន្មារក្រកពឹត្ដ្ិរិយមាមិនកតឹមកតូវមនោះម�ើយ។ 
ក្រសិនម្រើអ្្បមាន�ឹងពី្មារសងសឹ្ (ចំមពោះអ្្ ឬនិមយោជិតណមា 
ម្មា្់មផ្ងមទៀតមនោះ) សូមរមាយ្មារណ៍ជមា្រន្មាន់មទៅ្មាន់ងផ្្នីតិ្ម ្
ឬធនធមានណមាមួយមផ្ងមទៀត�ូចង�លបមាន្ំណត់មនៅ្្នុងក្ម
មនះ។ ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងនឹងមស៊ី្រអមងកតមទៅមលើ្រញ្មា និងចមាត់ 
វិធមាន្មារសមកស្រ។ 

ពក្រោ��ីទទួលបានរបា�្រារណ៍
របមាយ្មារណ៍នន្រណីសង្័យ្មាមមាន្មារក្រកពឹត្ដ្ិរិយមាមិនកតឹមកតូវ  
នឹងកតូវបមានមស៊ី្រអមងកតយ៉មាងកតឹមកតូវ និងកតូវបមានចមាត់ទរុ្ជមា្មារ
សមងៃមាត់្្នុង្កមិតង�លអមាចមធវែើមទៅបមាន។ អ្្មិន�ួរមធវែើ្មារមសើរុ្រ អមងក ត 
ម�ោយខ្លួនឯងម�ើយ។ ្មារ្មារមស៊ី្រអមងកតមកចើនងតពមា្់ព័ន្ធ ្រញ្មាងផ្្ 
ច្មា្រ់�៏ស្នុ�ស្មាញ មហើយ្មារមធវែើស្ម្ភមាពម�ោយខ្លួនអ្្ផ្មាល ់អមាចនឹង
មធវែើឲ្យ្មារកសមាវកជមាវមិនបមានសពវែកជរុងមកជោយ និងផ្ល់ផលអវិជ្មមាន
ទមាំងចំមពោះអ្្និងក្រុមហ៊រុន។

្រារ�ិន័�ចំព�ោះ្រទរំពលោភ្រំ�ាន។
ស្ិតមក្ោមច្មា្រ់ជមាធរមមាន ្ររុ�្លិ្ក្រុមហ៊រុនង�លរំមលោភច្មា្រ់ ក្ ម   
មនះ ឬម�ោល្មារណ៍រ្រស់ក្រុមហ៊រុន អមាចនឹងកតូវក្រ្ម ចំមពោះ ្ មា រ  
�មា្់វិន័យ អមាច្មានមទៅ�ល់ និងរួមទមាំង្មារ្រញ្ឈ្រ់ពី្មារងមារ។ 
្រងន្មមលើមនះមទៀត ក្រធមានណមាម្មា្់ង�លជមាអ្្្រញ្មា ឬអនរុញ្ញមាត 
ឲ្យ មមាន្មាររំមលោភ្រំពមាន ឬបមាន�ឹងពី្មាររំមលោភ្រំពមាន មហើយមិន
រមាយ្មារណ៍វមាឲ្យបមានទមាន់មពលមវលមាមនោះ អមាចនឹងកតូវក្រ្មនឹង
្មារ�មា្់វិន័យនផ្្្នុង។ឹឹ
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្រារអនុវត្ពទៅតាមច្ា្រ់
ស្ម្ភមាពក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងអនរុមលោមមទៅតមាមច្មា្រ់ ្រទ្រញ្ញត្ិ 
និងស្ម្ភមាពពកងឹងច្មា្រ់មកចើនឥត�ណនមាមនៅទូទមាំងពិភពមលោ្។ 
វិសមាលភមាពច្មា្រ់និង្រទ្រញ្ញត្ិ ង�លមយើងមធវែើក្រតិ្រត្ិ្មារពិតជមា
លំបមា្ខ្មាំងណមាស់។  មនៅក្រុមហ៊រុនមយើង មយើងយល់្មា្មារអនរុវត្
មទៅតមាមច្មា្រ់ង�លមមានជមាធរមមាន មមានសមារៈសំខមាន់�ល់្មាតពវែ្ិចចេ
រ្រស់មយើងចំមពោះសហ�មន៍មយើង។ មយើងម្រ្ជ្មាចិត្អនរុវត្មទៅតមាម
ច្មា្រ់និង្រទ្រញ្ញត្ិទមាំង�មាយ ង�លមយើងអមាចអនរុវត្បមាន។  

្រារកបាកស័�ទា្រ់ទងពដោ��ុត្ិធម៌ និងពស្មោះកតង់
មយើងមធវែើអមាជីវ្ម្ម�ោយមស្ោះកតង់និងសរុចរិតភមាព។ មយើងកបមាកស័យ 
ទមា្់ទងម�ោយយរុត្ិធម៌ជមាមួយនឹងអតិ្ិជន អ្្ផ្ត់ផ្ង់ �ូក្រងជង 
និមយោជិត និយត្រ និងអ្្ក�្រ់�្មា�នទមផ្ងមទៀត។ មយើងមិនម្ង 
ចំមណញម�ោយអយរុត្ិធម៌ពីអ្្មផ្ងតមាមរយៈភមាពមិនមស្ោះកតង់ 
ឬ្មារមធវែើអមាជីវ្ម្ម�ោយអយរុត្ិធម៌មទ។ មយើងផលិតទំនិញ និង ផ្ល់ 
មសវមាទមាំង�មាយ ង�លមយើងអមាចមមានមមោទនភមាព។  
មនៅមពលមធវែើទីផ្មារ មយើងពិពណ៌នមាពីផលិតផលនិងមសវមា្ម្រ្រស់
មយើងមទៅតមាមមមធ្យោបមាយង�លយរុត្ិធម៌និងកតឹមកតូវ។   

ព�ើងពគោរ�តាមច្ា្រ់ស្ី�ី្រារក្រឆាំង្រារពជឿទុ្រចិត្ និង្រារ 
ក្រ្រួតក្រផជង
ម្រើមទោះ្រីជមាក្រុមហ៊រុនមធវែើ្មារក្រ្ួតក្រងជងយ៉មាងសវែមាហមា្រ់មនៅក�្រ់
ស្ម្ភមាពអមាជីវ្ម្ទមាំងអស់រ្រស់ខ្លួន្៏ម�ោយ ្ ិចចេខិតខំមនៅ្្នុង 
ទីផ្មារ កតូវងតមធវែើម�ើងកស្រមទៅតមាម ច្មា្រ់ស្ីពី្មារក្រឆមាំង្មារមជឿ 
ទរុ ្ ចិត្ និង្មារក្រ្ួតក្រងជង។ ្រទមល្ើសក្រឆមាំង្មារមជឿទរុ្ចិត្
ធងៃន់ធងៃរ្រំផរុត �ឺ្មារ កពមមកពៀងរវមាងន��ូក្រ្ួតក្រងជងង�ល្កមិតពី
មសច្្ីវិនិច្័យម�ោយឯ្រមាជ្យននក្រុមហ៊រុនមួយ �ូចជមា្មា រកពមមកពៀ ង 
្ំណត់តនម្ ្មារ�មា្់្ំហិតមលើទិន្ផល ្មារក�្រ់ក�ង�រុណភមាព 
ផលិតផល ឬង្រងងច្ទីផ្មារតំ្រន់ងច្ចមាយ និងផលិតផលសកមមា ្រ់ 
អតិ្ិជន។ អ្្មិនកតូវយល់កស្រជមាមួយន��ូក្រ្ួតក្រងជងណមាម្មា្់
មទៅមលើក្រធមាន្រទទមំាងមនះម�ើយ ម�ោយសមារ្មារកពមមកពៀង ទមាំង មនះ 
�ឺងតងងតជមាមរឿងមិនកតឹមកតូវតមាមច្មា្រ់ និង្រំពមានមទៅ មលើម�ោល 
នមយោបមាយរ្រស់ក្រុមហ៊រុន។

្ិចចេកពមមកពៀងមិនកតឹមកតូវតមាមច្មា្រ់ មិនចមាំបមាច់កតូវមធវែើម�ើងជមា
លមាយល ្្ខណ៍អ្្រ ឬ្៏ជមា្ិចចេកពមមកពៀងជមា្់លមា្់មនោះមទ។   
តរុលមា្មារអមាចនឹងសម្អមាងមលើ្ិចចេកពមមកពៀងនមានមា ងផ្អ្មលើ្ិចចេពិភមា្្មា
មក្ៅផ្ជូវ្មារ ឬក�មាន់ងតជមា្មារមផ្ោះ្រ្ជូរមយោ្រល់�្មារវមាងន��ូក្រ្ួត
ក្រងជងស្ីពីព័ត៌មមានង�លអមាចនឹង្មានមទៅរ្្ិចចេកពមមកពៀងពរុំ
កស្រច្មា្រ់ណមាមួយ។ 

សូមក្ររុងក្រយ័ត្ មិនកតូវពិភមា្្មា ឬមផ្ោះ្រ្ជូរមយោ្រល់ជមាមួយន��ូ
ក្រងជងរ្រស់មយើងម�ើយ (មទោះ្រីជមាមនៅ្្នុង្ិចចេក្រជរុំមក្ៅផ្ជូវ្មារ
្៏ម�ោយ) មទៅមលើព័ត៌មមានង�លមិនងមនជមា្ម្សិទ្ធិសមាធមារណៈ�ូចជមា៖

 • តនម្្រចចេនុ្រ្ន្ ឬអនមា�ត ្ំរិតកបមា្់ចំមណញ ឬយរុទ្ធសមាកស្  
នន ្ មារ្ំណត់តនម្ និងល ្្ខខណ្ឌង�លពមា្់ព័ន្ធនឹងតនម្ (ន្្ ្រងន្ ម 
្មារ្រញចេនុះ និង្មារ្មាត់្រន្យតនម)្

 • ព័ត៌មមានស្ីពីតនម្លម្អិត (ឧ.ទមា ពមា្់ព័ន្ធនឹងធមាតរុចូលសំខមាន់ៗ) 
ទមា្់ទងមទៅនឹងផលិតផលជមា្់លមា្់នមានមា។

 • ព័ត៌មមានយរុទ្ធសមាកស្ង�ល្រង្មាញពីវិធីសមាកស្រ្រស់ក្រុមហ៊រុនមនៅ
្្នុង្មារចរចមាជមាមួយអតិ្ិជនអតិ្ិជនម�ោលម�ៅ ឬស្ម្ភមាព
យរុទ្ធសមាកស្ក្រហមា្់ក្រងហល�្មាមនះ។

 • ព័ត៌មមានលម្អិតអំពី្មារផ្ល់ជូនមសវមា្ម្្្ីៗង�លមមានល្្ខណៈ
ជមា្មារក្រ្ួតក្រងជង ងផន្មារផលិតផល និង្មារមធវែើទីផ្មារ

 • ព័ត៌មមានពមា្់ព័ន្ធនឹងសំណង ឬអត្ក្រមយោជន៍នមានមាសកមមា្រ់ 
និមយោជិត

ក្រមសីលធម៌ផ្នែ្រធុរ្រិច្ច
្មារម្រ្ជ្មាចិត្រ្រស់មយើងចំមពោះ
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តមាមរយៈ្មារក្រមូលផ្ដនុំន��ូក្រ្ួតក្រងជងរួម�្មា សមមា�មពមាណិជ្្ម ្
អមាចមលើ្ម�ើងពី្្ី្ងវែល់អំពី្មារក្រឆមាំង្មារមជឿទរុ្ចិត្ មទោះ្រីជមា
ក្រុមទមាំងមនោះអមាចនិង្រំមពញមទៅតមាមម�ោលម�ៅកស្រច្មា្រ់ជមាមកចើន
យ៉មាងណមា្៏ម�ោយ។ អ្្កតូវងតផ្ល់�ំណឹង�ល់ងផ្្ទំនមា្់ទំនង 
ក្រតិ្រត្ិតមាម្្នុងមូល�្ឋមាន ឬងផ្្នីតិ្ម្មរុនមពលចូលរួមជមាមួយ
សមមា�មពមាណិជ្្ម្ ឬចូលរួម្ិចចេក្រជរុំង�លអមាចមមាន្មារពិភមា្្មា
�្មាអំពីក្រធមាន្រទង�លពមា្់ព័ន្ធនឹង្មារក្រ្ួតក្រងជង។ ក្រុមហ៊រុន 
រ្រស់មយើងមមាននីតិវិធីលម្អិតង�លក�្រ់ក�ងមលើស្មានភមាពទមាំងមនះ។ 
ពិមក�ោះមយោ្រល់អំពីវិធមាននមានមាសកមមា្រ់្មារក្រតិ្រត្ិតមាមច្មា្រ់ស្ីពី
្មារក្រ្ួតក្រងជងសកមមា្រ់ព័ត៌មមាន្រងន្ម។

ស្ម្ភមាពមផ្ងមទៀតង�លអមាចមលើ្ម�ើងពី្្ី្ងវែល់មក្ោមច្មា្រ់
ស្ីពី្មារក្រឆមាំង្មារមជឿទរុ្ចិត្ និង្មារក្រ្ួតក្រងជង រួមមមាន៖

 • ្មារកពមមកពៀងជមាមួយអ្្ផ្ត់ផ្ង់ម�ើម្ី្ំណត់្មារល្់មទៅ�ល់
ន��ូក្រ្ួតក្រងជង

 • ្មារក�្រ់ក�ងតនម្ល្់្រន្មនៅ្្នុងក្រតិ្រត្ិ្មារអមាជីវ្ម្ជមាមួយអ្្ 
ងច្ចមាយ ឬអន្រ្មារីពមាណិជ្្ម្

 • ្មារ្រ�ិមសធជមារួមមិនកពមមធវែើ្មារម�ោះកសមាយជមាមួយន��ូក្រ្ួត
ក្រងជង ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ ឬអតិ្ិជន

 • ្ិចចេកពមមកពៀងទិញ-ល្់ផ្មាច់មរុខង�លក្រុមហ៊រុនមួយតកមូវឲ្យ 
អតិ្ិជនទិញ ឬតកមូវឲ្យក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ល្់មទៅឲ្យក្រុមហ៊រុន
មនោះងតមួយ�ត់។

 • ្ំណត់ង�ននន្មារទិញ-ល្់ង�លអតិ្ិជន ឬក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់
តកមូវឲ្យអនរុវត្ មពោល�ឺក្រសិនម្រើមមាន្មារទិញផលិតផលណមា
មួយ �ឺកតូវងតមមាន្មារទិញផលិតផលទីពីរមផ្ងមទៀត។

• "្មារ្ំណត់តនម្ទមា្រមព្" មនៅមពលង�លក្រុមហ៊រុនមួយផ្ល់ជូន 
នូវ្មារ្រញចេនុះតនម្មួយង�លមមាន្កមិតទមា្រជមាងតនម្ល្់ផលិត
ផលធម្តមា ្្នុងម�ោល្រំណងរ្្មានិរន្ភមាពតនម្មនោះឲ្យបមានយូរ
ម�ើម្ី្មចេមាត់ន��ូក្រ្ួតក្រងជងមចញពីទីផ្មារ  

វមាមិនមមានភមាពច្មាស់លមាស់មនៅម�ើយ្មាមតើស្ម្ភមាពមួយ�ឺជមា
ស្ម្ភមាពក្រឆមាំងនឹង្មារក្រ្ួតក្រងជងឬយ៉មាងណមាមនោះមទ �ូមច្ះសូម 
ពិមក�ោះមយោ្រល់ជមាមួយងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាម្្នុងមូល�្ឋមាន 
ម្តន្ីក្រតិ្រត្ិតមាមច្មា្រ់ស្ីពី្មារក្រ្ួតក្រងជង ឬងផ្នីតិ្ម្សកមមា្រ់
ជមាម�ោល្មារណ៍ងណនមាំ។ 

សំណួរ មិត្ភ្្ិរ្រស់ខ្នុំម្មា្់មនៅសមា្លវិទ្យមាល័យ មធវែើ្មារងមារឲ្យ 
�ូក្រងជង រ្រស់មយើង។ ្មាលពីសប្មាហ៍មរុន �មាត់បមានសួរខ្នុំ
ពីព័តម៌មានពមា្់ព័ន្ធនឹង្មារក្រ្ួតក្រងជងសកមមា្រ់ផលិតផល
ង�លល្់�មាច់្រំផរុតរ្រស់មយើង។ ខ្នុំបមាន្រមញចេៀសពី្រញ្មា 
មនះ ្រ៉រុងន្ខ្នុំសូមមស្ើសរុំនូវម�ោល្មារណ៍ងណនមាំខ្ះៗ្្នុង
្រណីង�ល្រញ្មាមនះម្ើតម�ើងម្ងមទៀត។

ចពម្ើ� អ្្�មាច់ខមាតកតូវងត្រុំពិភមា្្មាអំពីព័ត៌មមានង�លពមា្់ព័ន្ធនឹង 
្មារក្រ្ួតក្រងជងជមាមួយនឹងន��ូក្រ្ួតក្រងជងណមាមួយ
រ្រស់ក្រុមហ៊រុន។ មទោះ្រីជមាមយើង�ឹងច្មាស់្មា មនៅ្្នុង 
ស្មា ន ភមាព សង្ម ជួន្មាលវមាអមាចមមានភមាពលំបមា្មនៅ្្នុង
្មារក្រកពឹត្ិខ្លួនឲ្យបមានសមកស្រ ្រ៉រុងន្អ្្ចមំាបមាច់កតូវងត
ពន្យល់មិត្ភ្្ិរ្រស់អ្្្មា ម�ោលនមយោបមាយ SEG 
ហមាមឃមាត់យ៉មាងតឹងរឹងមិនឲ្យអ្្ជងជ្ពិភមា្្មាអំពីតនម ្
ឬល្្ខខណ្ឌមផ្ងមទៀតនន្មារល្់ជមាមួយន��ូក្រ្ួតក្រងជង
ម�ើយ។

ព�ើងមិន្្ល់ជូន ឬទទួលសំណូ្រព�ើ�
្មារសូ្ប៉មាន់្រងកនូវមក�ោះ្្មា្់ធងៃន់ធងៃរ�ល់សហ�មន៍ មហើយវមាអមាច
្រងកនូវ្មារខូចខមាតធំមទៅ�ល់ក្រុមហ៊រុន។ 
្មារសូ្ប៉មាន់រួមមមាន្មារផ្ល់ជូន ្មារក្រ�ល់ ឬ្មារទទួលវត្នុមមាន
តនម្អវែីមួយម�ើម្ីមមានឥទ្ធិពលមលើ្មារសមកមចចិត្អមាជីវ្ម្ ឬទទួល
បមានអត្ក្រមយោជន៍ងផ្្អមាជីវ្ម្ម�ោយមិនសមកស្រ។ 

អ្្មិនកតូវអនរុញ្ញមាត ផ្ល់ជូន សន្យមា ក្រ�ល់ ឬមស្ើសរុំ យល់កពមទទួល 
ឬទទួលយ្សំណូ្ណមាមួយជមា�មាច់ខមាត មទោះម�ោយផ្មាល់ ឬម�ោយ 
ក្រមយោល្ី្។

្មារសូ្ប៉មាន់ មិនងមនសរុទ្ធងតជមា្មារផ្ល់ឲ្យជមាសមាច់កបមា្់សរុទ្ធមនោះមទ។  
សំណូ្អមាចមមានជមាមកចើនទកមង់�ូចជមា ្មារ្ម្មាន្ ្មារ្រញចេនុះតនម្ង�ល 
មិនសមកស្រ ្មារជួលសមមាជិ្ណមាម្មា្់ននក�ួសមារមួយង�លអ្្
ព្យមាយមាមមមានឥទ្ធិពលមទៅមលើឬសូម្ីងត្មារផ្ល់វិភមា�ទមានស្រ្នុរសធម៌
ម�ើម្ីមមានឥទ្ធិពលមលើ្មារសមកមចចិត្ងផ្្អមាជីវ្ម្មួយ។ សំណូ្
អមាចជមាអវែីមួយង�លមមានតនម្សកមមា្រ់អ្្ទទួល។ ម្យ៉មាងមទៀត ្ររិមមាណ 
សំណូ្ង�លបមានផ្ល់ជូន ឬចំណមាយ �ឺមិនមមាន្មារពមា្់ព័ន្ធ �្មា 
ម�ើយ។ ក្រសិនម្រើម�មស្ើសរុំឲ្យអ្្មធវែើ្មារ្រង់កបមា្់ ឬអវែីមួយង�លមមាន
តនម្ង�ល្រមងកើតបមានជមាសំណូ្ កតូវរមាយ្មារណ៍ពី្រញ្មាមនះមទៅ�ល់
ងផ្្នីតិ្ម្ជមា្រន្មាន់។

ក្រមទសភមា�មកចើនមមានច្មា្រ់ង�លហមាមឃមាត់្មារសូ្ប៉មាន់ម្តន្ី 
រ�្ឋមាភិបមាល។ ្ររុ�្លិ្រ្រស់ស្មា្រ័នរ�្ឋមាភិបមាល (�ូចជមាក្រុមហ៊រុន
ទូរ�មនមា�មន៍ង�លជមា្ម្សិទ្ធិរ្រស់រ�្ឋ ក្រុមហ៊រុន្មាមពល ឬ 
មន្ីរមពទ្យ) កតូវបមានចមាត់ទរុ្ជមាម្តន្ីរ្រស់រ�្ឋមាភិបមាល ស្ិតមក្ោម
ច្មា្រ់ស្ីពី្មារក្រឆមាំងអំមពើសរុីសំណូ្។ ក្រមទសជមាមកចើន ្៏ហមាម
ឃមាត់្មារក្រកពឹត្អំមពើសរុីសំណូ្រ្រស់្ររុ�្ល ឬក្រុមហ៊រុនឯ្ជន 
ផងង�រ។ ក្រុមហ៊រុនហមាមឃមាត់យ៉មាងតឹងរឹងមលើ្មារក្រកពឹត្អំមពើសរុី
សំណូ្ក�្រ់្មាលៈមទសៈទមាំងអស់ មិន្មាពមា្់ព័ន្ធនឹងម្តន្ីរ�្ឋមាភិបមា ល 
្ររុ�្លឯ្ជន ឬក្រុមហ៊រុនមផ្ងមទៀត្៏ម�ោយ។  ្មារ្រំពមានមទៅនឹង
ច្មា្រ់ស្ីពី្មារក្រឆមាំង្មារសរុីសំណូ្ អមាចនឹងនមំាម្នូវផលវិបមាល
ធងៃន់ធងៃរសកមមា្រ់អ្្
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និងសកមមា្រ់ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង រួមមមាន្មារខូចខមាតម្រ្តិ៍ម្្ោះ 
កបមា្់ពិន័យមកចើនសន្ធឹ្សន្ធមា្រ់ និងជមា្រ់ពន្ធនមា�មារសកមមា្រ់្ររុ�្ល
ម្មា្់ៗ។ អ្្�្រ្ីមចៀសវមាងស្ម្ភមាពទមាំង�មាយណមាង�លមិនកតឹម
កតូវមិនសមរម្យ។  

ក្រុមហ៊រុនកតូវទទួលខរុសកតូវចំមពោះ្មារសរុីសំណូ្ង�លបមានក្រកពឹត្
ម�ោយភមា�ីទី្រីង�លពមា្់ព័ន្ធនឹងអមាជីវ្ម្រ្រស់ក្រុមហ៊រុន។ មយើង
កតូវងតក្ររុងក្រយ័ត្មនៅ្្នុង្មារមកជើសមរើសន��ូអមាជីវ្ម្ និងពិនិត្យ 
មមើលឲ្យបមានកតឹមកតូវម�ើ ម្ីធមា នមា្មា ពួ្ម�មិនក្រកពឹត្អំមពើសរុីសំណូ្
្្នុងនមាមពួ្មយើងមនោះម�ើយ។ មយើងម�ោរពតមាមនីតិវិធីរ្រស់ ក្រុម ហ៊រុ ន 
មនៅមពល្រមងកើតទំនមា្់ទំនងជមាមួយភមា�ីទី្រី។ និងមិនកតូវកពមងើយ
្មន្ើយចំមពោះសញ្ញមាកពមមាននមានមាង�លន��ូអមាជីវ្ម្អមាចនឹងមមាន
្មារពមា្់ព័ន្ធនឹងស្ម្ភមាពមល្ើសច្មា្រ់ ឬស្ម្ភមាពអសីលធម៌នមានមា។  
ក្រសិនម្រើអ្្�ឹង្មា ន��ូអមាជីវ្ម្ណមាមួយរ្រស់មយើង្ំពរុង ឬ អមា ច  
នឹង ្ំពរុងផ្ល់ ឬទទួលសំណូ្ សូម្រុំចូលរួមជមាមួយ មហើយកតូវ
ផ្ល់ព័ត៌មមាន�ល់ងផ្្ក្រតិ្រត្ិតមាមមូល�្ឋមានរ្រស់អ្្ នមាយ្ក�្រ់
ក�ងងផ្្្រងកមាអំមពើសរុីសំណូ្ ឬងផ្្នីតិ្ម្ភ្មាមៗតមាមង�លអមាចមធវែើ
មទៅបមាន។

និយមាយរួម ធរុរ្ិចចេតូចតមាច�ូចជមា ្មារចំណមាយសមរម្យសកមមា្រ់អមាហមារ 
ង�លពមា្់ព័ន្ធនឹង្មារផ្ពវែផ្មាយពមាណិជ្្ម្ ឬ្មារអនរុវត្្ិចចេសន្យមា 
�ឺមិនកតូវបមានហមាមឃមាត់ម�ើយ។ ្រ៉រុងន្ ច្មា្រ់ក�្រ់ក�ងមលើ្មារផ្ល់
ជូនអមាហមារ និង�មាវ្ិចចេ្មារងមារមទៅ�ល់ម្តន្ីរ�្ឋមាភិបមាល �ឺមមានភមាព 
ស្នុ�ស្មាញ មហើយមមានល ្្ខណៈខរុសៗ�្មាពី្ងន្ងមួយមទៅ្ងន្ងមួយ។ 
ម�ើម្ីធមានមាបមាននូវ្មារក្រតិ្រត្ិតមាម អ្្កតូវងតទទួលបមាននូវ្មារ
អនរុញ្ញមាតពីនមាយ្ក�្រ់ក�ងងផ្្្រងកមារ្មារសរុីសំណូ្ និងងផ្្ នីតិ ្   ម្ 
មរុនមពលផ្ល់ជូន�ល់ម្តន្ីរ�្ឋមាភិបមាលនូវអមាហមារ អំមណោយ ្មារ 
្ម្មា  ន្ ្មារចំណមាយមលើ្មារមធវែើ�ំមណើរ ឬ្មារមធវែើ�មារវ្ិចចេក្រមភទមផ្ង
មទៀត។ អ្្្៏កតូវរ្្មានូវ្ំណត់កតមាឲ្យបមានច្មាស់លមាស់អំពី្មារ
ចំណមាយទមាំងមនះ។

សំណួរ មតើមមានសញ្ញមាកពមមានណមាមួយង�លអមាចនឹង្រង្មាញ្មា 
ន��ូ ឬភមា្្់ងមារអមាជីវ្ម្រ្រស់មយើង អមាចនឹងមមាន្មារពមា្់
ព័ន្ធមទៅនឹង្មារសរុីសំណូ្ង�រឬមទ?

ចពម្ើ� បមាទ/ចមាស មមាន "សញ្ញមាកពមមាន" ្មាអ្្�ួរងតមមាន្មារក្ររុង 
ក្រយ័ត្មនៅ្្នុង្មារមធវែើអមាជីវ្ម្រ្រស់អ្្ជមាមួយន��ូ ឬ 
ភ្មា្់ងមារអមាជីវ្ម្ណមាមួយ រួមមមាន៖

 • ទំនមា្់ទំនងអមាជីវ្ម្ កតូវមធវែើម�ើងមនៅ្្នុងក្រមទសង�ល
ល្ី្្នុងមរឿងសរុីសំណូ្ និងអំមពើពរុ្រលួយ។

 • ន��ូ ឬភ្មា្់ងមារអមាជីវ្ម្ មិនមមានជំនមាញ ង�លជមា 
ល្្ខខ  ណ្ឌតកមូវ្្នុង្មារអនរុវត្្មារងមារ ឬផ្ល់ជូនមសវមា ្  ម្ 
តមាម្មារមស្ើសរុំ។

 • ន��ូ និងភម្ា្់ងមារអមាជីវ្ម្ មស្ើសរុំនូវល្្ខខណ្ឌ្រង់កបមា្ ់
ខរុសពីធម្តមា�ូចជមាន្្្រង់មរុន្្នុងចំនួន�៏មកចើន ឬមស្ើសរុំ
ឲ្យមធវែើ្មារ្រង់កបមា្់មនៅ្្នុង�ណនី ឬឲ្យមទៅ្ររុ�្លណមា
ម្មា្ម់នៅ្្នុងក្រមទសមផ្ងមទៀត។

 • ន��ូ ឬភ្មា្់ងមារអមាជីវ្ម្ ្រ�ិមសធមិនយល់កពមចំមពោះ
្រទ្រ្ញ្ញត្ិស្ីពី្មារក្រឆមាំង្មារសរុីសំណូ្មនៅ្្នុង្ិ ចចេ ស ន្យមា 
រ្រស់មយើង។

 • ន��ូ និងភ្មា្់ងមារអមាជីវ្ម្ មមាន្មារពមា្់ព័ន្ធនឹងម្តន្ី
រ�្ឋមាភិបមាលជមាមួយនឹងសិទ្ធិសមកមចមទៅមលើអមាជីវ្ម្
រ្រសម់យើង។

អំពណោ� និង្រារផ្រ្រម្ាន្  
មនៅមពលអ្្ចូលរួមមនៅ្្នុងមសច្្ីសមកមចចិត្អមាជីវ្ម្្្នុងនមាម 
ក្រុមហ៊រុន ្មារសមកមចចិត្រ្រស់អ្្កតូវងត�្មាន្មារ្រង្ខិតខង្ខំ និងងផ្អ្
មលើ្មារវិនិច្័យច្មាស់លមាស់។ មិនកតូវទទួលយ្អំមណោយ ឬអត ្
ក្រមយោជន៍មផ្ងមទៀតម�ើយ ក្រសិនម្រើអំមណោយទមាំងមនោះ អមាច 
្រ៉ះពមាល់�ល់្មារវិនិច្័យ ឬ្មារសមកមចចិត្ងផ្្អមាជីវ្ម្រ្រស់អ្្។

អ្្មិនកតូវមស្ើសរុំអំមណោយ ្មារ្ម្មាន្ ឬ�មារវ្ិចចេអមាជីវ្ម្មផ្ង
មទៀតពីអ្្ង�លមធវែើអមាជីវ្ម្ជមាមួយក្រុមហ៊រុន។ អំមណោយជមាកបមា្់សរុទ្ធ 
ឬមមានតនម្សមមូលជមាទឹ្កបមា្់�ូចជមា្រ័ណណ អំមណោយ្្នុងចំនួនទឹ្កបមា្់ 
ណមាមួយ កតូវបមានហមាមឃមាត់ ម្រើ�្មាន្មារយល់កពមជមាមរុនជមាយល្្ខណ៍
អ្្រមទមនោះ។ ្មារក្រ�ល់ ឬទទួលអំមណោយ ឬ្មារង្្ម្មាន្ណមាមួយ
ង�លមមានល្្ខខណៈជមាសំណូ្ ឬកបមា្់សង�រុណ កតូវបមានហមាមឃមាត់។ 
មយើង្៏មិនង�លផ្ល់ជូន ឬទទួលយ្នូវ្មារ្ម្មាន្ ឬអំមណោយ
ណមាមួយង�លមិនកស្រមទៅនឹងស្ង់�មារ្រស់ក្រុមហ៊រុនអំពី្មារម�ោរព
ចំមពោះ្ររុ�្ល។

10  ក្មក្រតិ្រត្ិ ក្រុមហ៊រុន SUMITOMO ELECTRIC



អំមណោយង�លផ្ល់ជូនម�ោយឯ្ឯង និង្មារមធវែើ�មារវ្ិចចេអមាជីវ្ម ្
រួមមមានអមាហមារនិង្មារ្ម្មាន្ អមាចអនរុញ្ញមាតឲ្យផ្ល់ជូនបមាន ក្រសិនម្រើ
រ្រស់ទមាំងអស់មនះមមានល្្ខណៈសមាមញ្ញធម្តមា និងមមាន្មារទទួល
យ្ជមាទូមទៅម�ោយ្មារមធវែើ�មារវ្ិចចេអមាជីវ្ម្ ង�លមិនមមានតនម្ មកចើ ន  
កជរុល និងមិន ញឹ្ញមា្រ់មព្ មហើយ្មារផ្ល់ជូន និងទទួលយ្
អំមណោយមនះ�ឺ�្មានជមា្រ់្មាតពវែ្ិចចេអមាជិវ្ម្មនោះមទ។ អំមណោយ 
នមានមា ង�លមមានតនម្ខ្ពស់ ឬមមានល្្ខណៈខរុសក្រក្តី មិនកតូវ ផ្ល់ 
ជូន និងទទួលយ្ម�ោយ�្មាន្មារយល់កពមជមាលមាយល្្ខណ៍អ្្រ
ពីនមាយ្ក�្រ់ក�ង្មារ្រងកមារ្មារសូ្ប៉មាន់មនោះមទ។

ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ និងអតិ្ិជនរ្រស់មយើងភមា�មកចើន មមានម�ោល
នមយោបមាយផ្ល់អំមណោយនិង្មារ្ម្មាន្ផ្មាល់ខ្លួនរ្រស់ពួ្ម�ង�រ។  
កតូវមមាន្មារក្ររុងក្រយ័ត្មិនកតូវផ្ល់ឬទទួលយ្អំមណោយ ឬ្មារ 
្ម្មាន្ង�ល�ឹង្មា្រ៉ះពមាល់�ល់ម�ោលនមយោបមាយនន្មារផ្ល់
អំមណោយ និង្មារ្ម្មាន្រ្រស់ក្រុមហ៊រុន�នទម�ើយ។  

សំណួរ ចង់ផ្ល់្មា�ូ�ល់អតិជនង�លល្អ្រំផរុតរ្រស់មយើងម្មា្់
ម�ើម្ីង្្ងអំណរ�រុណ។ ខ្នុំមមានសំ្ររុកតចូលទស្នមាមរោង 
មមហោកសពមួយចំនួន ង�លខ្នុំ�ិត្មា �មាត់នឹងមពញចិត្  
្រ៉រុងន្ខ្នុំ�ិត្មាវមា�ឺជមាអំមពើង�លមល្ើសនឹងម�ោលនមយោបមាយ 
រ្រស់ក្រុមហ៊រុន�មាត់ម�ើម្ីទទួលយ្សំ្ររុកតទមាំងមនះ។  
ក្រសិនម្រើ�មាត់�ិត្មាមិនបមានក្រកពឹត្ខរុសចំមពោះម�ោល
នមយោបមាយមនះ និងមមាន្រំណងមទៅទស្នមាងមន មតើខ្នុំអមាច
ផ្ល់សំ្ររុកតមនោះ�ល់�មាត់បមានង�រឬមទ? 

ចពម្ើ� មិនបមានមទ។ ក្រសិនម្រើអ្្�ឹង្មា ្មារផ្ល់្មា�ូនឹង្រំពមាន
មលើម�ោលនមយោបមាយក្រុមហ៊រុនននអ្្ទទួល្មា�ូ អ្្មិន 
ចមាំបមាច់ផ្ល់្មា�ូមនោះមទ។ ក្រសិនម្រើអ្្មិនច្មាស់ ្មា មតើ
មមាន្មារអនរុញ្ញមាតឲ្យទទួលយ្្មា�ូង�រឬអត់មនោះ អ្្�ួរ 
សមា្សួរអំពី្រញ្មាមនះ។ មយើងក�មាន់ងតចង់ឲ្យមនរុស្�នទ 
ម�ោរពស្ង់�មារ្រស់មយើង មហើយមយើងនឹងម�ោរពស្ង់�មា 
រ្រស់ពួ្ម�ង�រ។

្រារពដោះកសា�្រញ្ាជាមួ�រដ្ាភិបាល
វិធមាន្មារខរុស�្មា — និងជមាទូមទៅមមានភមាពតឹងរឹងជមាងមនះ — អនរុវត ្
ចំមពោះ្មារម�ោះកសមាយ្រញ្មាជមាមួយភ្មា្់ងមារ និងម្តន្ីរ�្ឋមាភិបមាល
មនៅ្្នុងទិ�្ឋភមាពមួយចំនួននន្មារក្រ្្រអមាជីវ្ម្ រួម្រញចេជូលទមាំង 
អំមណោយ និង្មារ្ម្មាន្ ្មារជួល្ររុ�្លិ្ និង្មារទំនមា្់ទំនង
ល ្្ខណៈធម្តមាជមាមួយមនរុស្�នទមផ្ងមទៀត។ អវែីង�លអមាចទទួល
យ្បមានមនៅ្្នុង្ររិយមា្មាសអមាជីវ្ម្ពមាណិជ្្ម្ អមាចនឹងពរុំអមាច
ទទួលយ្បមានមនៅ្្នុង្មារម�ោះកសមាយ្រញ្មាជមាមួយរ�្ឋមាភិបមាល។ 

មមានច្មា្រ់ជមាមកចើនង�លក�្រ់ក�ងមលើ្មារផ្ល់អំមណោយ អមាហមារ 
្មារ្ម្មាន្ ្មារមធវែើ�ំមណើរ និងអត្ក្រមយោជន៍មផ្ងមទៀតជូន�ល់
ម្តន្ីនិង្ររុ�្លិ្រ�្ឋមាភិបមាល។ អ្្អមាចកតូវបមានហមាមឃមាត់មិនឲ្យផ្ល់
អំមណោយ ្មារ្ម្មាន្ ឬអវែីមផ្ងមទៀតង�លមមានតនម្ជូន�ល់ម្តន្ីឬ 
្ររុ�្លិ្រ�្ឋមាភិបមាល ឬសមមាជិ្ក�ួសមាររ្រស់ពួ្ម� ពមា្់ព័ន្ធ នឹង 
អមាជីវ្ម្ ក្រុមហ៊រុន ម�ោយ�្មាន្មារឯ្ភមាពជមាលមាយល្្ខណ៍អ្្រ
ពីនមាយ្ក�្រ់ក�ង់្មារ្រងកមារ្មារសូ្ប៉មាន់ និងងផ្្នីតិ្ម្រ្រស់ អ្្ ។  
 វិធមានពិមសសនមានមា្៏អនរុវត្ផងង�រចំមពោះ្មារជួលម្តន្ីរ�្ឋមាភិបមាល 
ឬសមមាជិ្ក្រុមក�ួសមាររ្រស់ពួ្ម�ឲ្យ្រមកមើ្មារងមារមនៅ្្នុងក្រុមហ៊រុន
រ្រស់មយើង។ ក្រសិនម្រើអ្្្ំពរុងពិចមារណមា្្នុង្មារពកងី្្រងន្ម្មារ
ផ្ល់ឱ្មាស្មារងមារ�ល់ម្តន្ីរ�្ឋមាភិបមាល ឬសមមាជិ្ក្រុមក�ួសមារម្តន្ី   
រ�្ឋមាភិបមាលណមាម្មា្់ អ្្កតូវមធវែើ្មារទំនមា្់ទំនងជមាមរុនមទៅ្មាន់ងផ្្
នីតិ្ម្ម�ើម្ីធមានមា្មា អ្្អនរុវត្មទៅតមាមច្មា្រ់ជមាធរមមាន។

្រងន្មមលើមនះ ចំមពោះរមាល់្មារកបមាកស័យទមា្់ទងទមំាងអស់រ្រស់មយើង 
ជមាមួយម្តន្ីនិង្ររុ�្លិ្រ�្ឋមាភិបមាល វមាជមា្មារចមាំបមាច់ង�លមយើងធមា នមា 
្មាមសច្ី្ង្្ង្មារណ៍ និង្មារទំនមា្់ទំនងទមំាងអស់ កតូវបមានមធវែើម�ើង 
ម�ោយមស្ោះកតង់ មពញមលញ និងច្មាស់លមាស់។ មយើង្៏កតូវ្ត់កតមា
ឲ្យបមានកតឹមកតូវផងង�រអំពីមពលមវលមា ន្្ចំណមាយ និងន្្្រន្នុ្នមានមា  
មទៅ្្នុង�ណនីង�លសមកស្រ។ មហើយមនៅកតង់ចំណរុចណមាង�លអមាច
អនរុវត្បមាន មយើងកតូវធមានមា្មា មយើងអនរុត្តមាមរមាល់ល ្្ខខណ្ឌតកមូវ
សកមមា្រ់្មារក�្រ់ក�ងព័ត៌មមានសមងៃមាត់រ្រស់រ�្ឋមាភិបមាល និងព័ត៌មមាន 
រមសើ្រ។

ជំនួញអន្រជាតិ 
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងក្រ្្រអមាជីវ្ម្មនៅជរុំវិញពិភពមលោ្ មហើយ
មយើងអនរុវត្តមាមច្មា្រ់និង្រទ្រ្ញ្ញត្ិជមាធរមមានង�លក�្រ់ក�ងមលើ
រម្រៀ្រមធវែើអមាជីវ្ម្រ្រស់មយើងមនៅមក្ៅក្រមទសទមាំងអស់ រួមទមាំង 
រម្រៀ្រ ង�លមយើងនមាំចូលនិងនមាំមចញផលិតផលផងង�រ។ មយើង្៏
អនរុវត្តមាមច្មា្រ់និង្រទ្រ្ញ្ញត្ិង�លហមាមឃមាត់មយើងពី្មារក្រ្្រ
អមាជីវ្ម្មនៅ្្នុងក្រមទសមួយចំនួន ឬជមាមួយ្ររុ�្ល ឬស្មា្រ័នជមា្់ 
លមា្់ ណមាមួយផងង�រ។ ក្រសិនម្រើទំនួលខរុសកតូវរ្រស់អ្្ រួម 
្រញចេជូ  ល ទមាំង ្មារល្់ ឬ្មារមផ្រទំនិញ មសវមា្ម្ ឬ្រមចចេ្វិទ្យមារវមាង 
ក្រមទសនឹងក្រមទស ម្រើមទោះ្រីជមាមនៅ្្នុងចំ មណោម ឬរវមាងក្រុមហ៊រុន 
្ររុត្សម្ព័ន្ធរ្រស់ SEG ្៏ម�ោយ ្៏អ្្កតូវតមាម�មានព័ត៌មមានអំពីច្មា្រ់ 
និងម�ោលនមយោបមាយក្រុមហ៊រុនមនៅ ្ ្នុងងផ្្មនះ និងកតូវមធវែើ្មារ 
សមា្ សួរ ងផ្្នីតិ្ម្ ក្រសិនម្រើអ្្មមានសំណួរណមាមួយ។
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្រារពធ្ើជំនួញពនៅ្រនែញងកសុ្រ
មយើងអនរុវត្តមាមច្មា្រ់មូល្រ័កតជមាធរមមានទមាំងអស់។ អ្្មិនកតូវទិញ 
ឬល្់មូល្រកតរ្រស់ក្រុមហ៊រុនមនៅមពលង�លអ្្្មាន់្មា្រ់ព័ត៌មមាន
មិនងមនសមាធមារណៈជមាសមារវ័ន្ (មពលខ្ះម�មហៅ្មា "ព័ត៌មមាននផ្្្នុង") 
អំពីក្រុមហ៊រុន។ មនះ្៏មហៅបមានម្យ៉មាងមទៀត្មា "្មារមធវែើជំនួញនផ្្្នុង" 
មហើយវមា�ឺជមាមរឿងខរុសច្មា្រ់។ ព័ត៌មមាននផ្្្នុង �ឺជមាព័ត៌មមានង�លអ្្
វិនិមយោ��ិត្មាមមានសមារៈសំខមាន់្្នុង្មារមធវែើ្មារសមកមចចិត្្មាមតើកតូ វ  
ទិញឬល្់មូល្រកត។ ឧទមាហរណ៍នមានមា រួមមមានលទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ  
្ិចចេសន្យមា្្ី ឬ្ិចចេសន្យមាង�លមិនផ្ល់ជូន ព័ត៌មមានផលិតផល 
លទ្ធផលល្់ និង្មារផ្មាស់្រ្ជូរ្ររុ�្លិ្សំខមាន់ៗ។ ្មារ្រញ្ជូន្រន្
ព័ត៌មមានមនះមទៅ្មាន់អ្្ណមាម្មា្់ង�លអមាចនឹងទិញ ឬល្់ មូល ្រ កត 
កតូវបមានម�មហៅ្មា "្មារផ្ល់ព័ត៌មមានសមងៃមាត"់ និងជមាអំមពើខរុសច្មា្រ់។ 
្មារហមាមឃមាត់មនះ អនរុវត្ចំមពោះមូល្រកតរ្រស់ក្រុមហ៊រុន SEG  
និងចំមពោះមូល្រកតរ្រស់ក្រុមហ៊រុន�នទមផ្ងមទៀត ក្រសិនម្រើអ្្
បមាន�ឹងអំពីព័ត៌មមានមិនងមនសមាធមារណៈជមាសមារវ័ន្ស្ីពីក្រុមហ៊រុន
មផ្ង (�ូចជមា ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ និងអតិ្ិជនរ្រស់មយើង) មនៅ្្នុង
រយៈមពលនន្មាតពវែ្ិចចេរ្រស់អ្្សកមមា្រ់ក្រុមហ៊រុន SEG។

សំណួរ អ្្ �ឹង តមាម រយៈ ្ មារ ងមារ រ្រស់ អ្្  ្ មា   ក្រុម ហ៊រុន រ្រស់ មយើង  
ទំ នង ជមា នឹង ទទួល យ្ នូវ ក្រុម ហ៊រុន ្រមចចេ្ វិទ្យមា �៏ �ួរ ឲ្យ 
ចមា្រ់ អមារម្ ណ៍ មួយ   នមារយៈ មពល  ពីរ ្រី ងខ ខមាង មរុខ មនះ។  
ម�ោយមិន បមាន   កបមា ្រ់  �មាត់ ឲ្យ បមាន ពិស្មារមទ   អ្្ បមានផ្ល់ 
មយោ ្រល់ ឲ្យ  ្រង ក្ររុស រ្រស់ អ្្ ្ មា �មាត់ អមាច នឹងពិ ចមារ ណមា 
ទិញ ភមា� ហ៊រុន មនៅ្្នុង ក្រុម ហ៊រុន ្រមចចេ្ វិទ្យមាមនោះ  ។ មតើ មធវែើ 
ង្រ្រ មនះ មមាន ្រញ្មា អវែី មទ? 

ចពម្ើ� បមាទ/ចមាស ពិតជមាមមាន្រញ្មា។ ្វែីម្រើអ្្មិនបមានផ្ល់�ល់
្រងក្ររុសរ្រស់អ្្ឲ្យបមានពិស្មារណមាមួយ្៏ម�ោយ ្៏អ្្
អមាចនឹងកតូវជមា្រ់ទមា្់ទង្្នុង “្មារផ្ល់ពត៌មមានសមងៃមាត់” 
ម�ោយផ្ល់ជមាមយោ្រល់្មាឲ្យ�មាត់�ួរទិញភមា�ហ៊រុនមនៅ្្នុង 
ក្រុមហ៊រុន្រមចចេ្វិទ្យមា។

សំណួរ មពញមួយរយៈមពលនន្មារងមាររ្រស់ខ្នុំ ខ្នុំបមានឮ្មាមមាន
សមាជីវ្ម្មួយននសមាជីវ្ម្ង�លជមាអតិ្ិជនរ្រស់មយើង 
នឹងក្រ្មាស្្នុងមពលឆមា្រ់ៗមនះ្មា ម�នឹងទទួលបមាន 
្ិចចេសន្យមា �៏ធំមួយ។ មតើខ្នុំអមាចទិញភមា�ហ៊រុនមនៅ្្នុង 
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់ម�បមានង�រឬមទ?

ចពម្ើ� មិនបមានមទ ម�ោយមហតរុ្មាមរឿងមនះពមា្់ព័ន្ធ�ល់ព័ត៌មមាន 
នផ្្្នុងរ្រស់អតិ្ិជន ង�លអ្្ទទួលបមាន្្នុងអំ�នុងនន
្មារ្រំមពញ្មារងមាររ្រស់អ្្ជមាមួយក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង។

វិភាគទាននិងស្រម្មភា�នព�ោបា� 
មយើងអនរុវត្មទៅតមាមច្មា្រ់ទមាំងអស់ ង�លក�្រ់ក�ងមទៅមលើ្មារចូល
រួមរ្រស់ក្រុមហ៊រុនមនៅ្្នុង្ិចចេ្មារនមយោបមាយ ម�ោយរមា្រ់្រញចេជូលទមាំង
ច្មា្រ់ទមាំងមនោះង�លក�្រ់ក�ងមទៅមលើ្រណី និងនិតិវិធីង�លមយើង
ចូលវិភមា�ទមានចំមពោះម្រ្្ខជន និង�ណៈ្រ្្នមយោបមាយ និងសវែះ
ងសវែងឲ្យមមានឥទ្ធិពលមទៅមលើស្ម្ភមាពរ្រស់រ�្ឋមាភិបមាល។ ច្មា្រ់មនៅ 
្្នុងងផ្្មនះមមានល្្ខណៈស្នុ�ស្មាញ មហើយវមានមមានល្្ខណៈខរុសៗ 
�្មាមទៅតមាមទីតមាំងមផ្ងៗ�្មា ង�លក្រុមហ៊រុនមយើងមធវែើក្រតិ្រត្ិ្មារ។ 
អ្្កតូវងតពិមក�ោះជមាមួយងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាមមនៅនឹង
្ងន្ងរ្រស់អ្្ ក្រធមានក�្រ់ក�ងងផ្្្រងកមារ្មារសូ្ប៉មាន់ និងងផ្្
នីតិ្ម្មរុននឹងមក្រើកបមាស់ធនធមានរ្រស់ក្រុមហ៊រុនមយើង មនៅ្្នុង្មារ 
�មាំកទ�ល់ម្រ្្ខជន ឬ�ណ្រ្្នមយោបមាយ ឬមរុនមពលអ្្មមាន
ទំនមា្់ទំនងម�ោយផ្មាល់ ឬក្រមយោលជមាមួយនឹងម្តន្ីសមាធមារណៈ
្្នុងនមាមក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង ម�ើម្ីមមានឥទ្ធិពលមលើ្មារងមារនិតិ្ម ្
ឬ ស្្ម្ភមាព រ�្ឋមាភិបមាល។

សំណួរ ក្រធមានក�្រ់ក�ងបមានសរុំខ្នុំឲ្យផ្ល់វិភមា�ទមានមទៅ�ល់ម្រ្្ខជន
នមយោបមាយ។ �មាត់កបមា្រ់ខ្នុំ្មា ក្រុមហ៊រុននឹង “ផ្ល់សិទ្ធិឲ្យអ្្ 
សមកមច។” មតើ្មារមធវែើង្រ្រមនះកតូវបមានអនរុញ្ញមាតមទ?

ចពម្ើ� មទ មនះមិនកតូវបមានអនរុញ្ញមាតមទ។ អ្្�ួរងត្រ�ិមសធចំមពោះ 
សំមណើមនះ មហើយរមាយ្មារណ៍្រញ្មាមនះម�ោយមក្រើកបមាស់
ធនធមាន�ូចង�លបមានមរៀ្ររមា្រ់មនៅ្្នុងក្មមនះ។
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គណពន�្យនិង្រំណត់កតាទាំង�ា�រ្រស់ក្រុមហ៊ុន
មនៅក្រុមហ៊រុនមយើង មយើង្រំមពញសំណរុំឯ្សមារអមាជីវ្ម្ទមំាងអស់
បមានយ៉មាងកតឹមកតូវ ពិតកបមា្� និងទមាន់មពលមវលមា ្្នុងមនោះរមា្រ់
្រញចេជូលទមាំងរបមាយ្មារណ៍មធវែើ�ំមណើរនិងចំណមាយទមាំងអស់ផងង�រ។  
មយើងមរៀ្រចំម�ោយមពញមលញ យរុត្ិធម៌ កតឹមកតូវ និងទមាន់មពល
្រមញចេញមទៅ្្នុងរបមាយ្មារណ៍ មហើយឯ្សមារទមាំង�មាយង�លមយើង 
បមាន�មា្់ជួន�ល់និយត្ររ�្ឋមាភិបមា ល រួមទមាំងរបមាយ្មារណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
តមាមមពលមវល្ំណត់ជមា្់លមា្់ផងង�រ។ មនៅមពលសមកស្រ ឯ្សមារ
ទមាំង�មាយកតូវងតទទួលបមាន្រអនរុញ្ញមាតកតឹមកតូវ។ មយើង្ត់កតមា
ស្ម្ភមាពហិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុមហ៊រុន ម�ោយអនរុវត្មទៅតមាមច្មា្រ់ង�ល
មមានជមាធរមមាន និង្មារអនរុវត្ងផ្្�ណមនយ្យ។ មយើងមិនកតូវមធវែើឲ្យ  
មមា ន្ំហរុស ឬ្រញចេជូលទិន្ន័យកច�ំមទៅ្្នុង្មណត់កតមារ្រស់ 
ក្រុមហ៊រុនមនោះមទ មហើយមិនកតូវលរុ្រព័ត៌មមានមចញពី្្នុង្ំណត់កតមា
រ្រស់មយើង ង�លតកមូវឲ្យ្ត់កតមាម�ើយ។

មយើង្៏កតូវងតរ្្មា្ំណត់កតមារ្រស់ក្រុមហ៊រុនមយើងឲ្យបមានយូរអងងវែង
ផងង�រ និងមទៅតមាមល ្្ខណៈតកមូវម�ោយច្មា្រ់និងម�ោល្មារណ៍ 
រ្រស់ក្រុមហ៊រុន។

សំណួរ មនៅ្្នុងសប្មាហ៍ចរុងមក្ោយ្្នុងរយៈមពលមធវែើរបមាយ្មារណ ៍
ក្រចមាំកតីមមាស។ ក្រធមានរ្រស់ខ្នុំចង់្រញ្មា្់ឲ្យកបមា្�ពី
តួមលខរ្រស់មយើងក្រចមាំកតីមមាស �ូមច្ះមហើយ �មាត់្៏បមាន 
សរុំឲ្យខ្នុំ្ត់កតមា្មារល្់ ម្រើមទោះ្រីជមា្មារមរៀ្រចំឯ្សមារ នឹង 
មិនកតូវបមាន្រញចេ្រ់្៏ម�ោយ។ ខ្នុំ�ិត្មាមនះវមានឹងមិន ្រ៉ះពមា ល់
នរណមាម្មា្់ម�ើយ — ក្រសិនម្រើខ្នុំមធវែើមទៅតមាមអវែីង�ល�មាត់
កបមា្រ់។

ចពម្ើ� មទ អ្្មិន�ួរមធវែើមទ។ ក្រសិនម្រើ�្មានងចងមនៅ្្នុងម�ោល
នមយោបមាយមទមនោះ ្ មារល្់អមាចកតូវរមាយ្មារណ៍បមានងតមនៅ
មក្ោយមពល្ិចចេសន្យមាកតូវបមាន្រញចេ្រ់សពវែក�្រ់ជមាមរុនសិន។   
អ្្�ួរងតរមាយ្មារណ៍្រញ្មាមនះមទៅ្មាន់ងផ្្និតិ្ម្ ងផ្្ 
�ណមនយ្យ ឬមទៅ្មាន់ងផ្្ពមា្់ព័ន្ធទមំាង�មាយ�ូចបមាន
្ំណត់មនៅ្្នុងក្មមនះ។

សំ ណូរ មិត្រួម្មារងមារម្មា្់បមានសរុំឲ្យខ្នុំលរុ្រអ៊ីងម៉លជមា្់លមា្់មួយ 
មចោល ម�ោយសមារងត�មាត់មជឿ្មា ពមា្្យ្រណ្តឹងមួយអមាចនឹង
កតូវមធវែើម�ើង មហើយអ៊ីងម៉លទមំាង�មាយអមាចនឹងកតូវមធវែើឲ្យ
ខ្មាសម�។ មតើអ្្អមាចនឹងមធវែើង្រ្រមនះបមានមទ?

ចពម្ើ� មទ វមានឹងរំមលោភ�ល់ម�ោលនមយោបមាយរ្រស់មយើង —មហើ យ 
អមាចនឹងរំមលោភ�ល់ច្មា្រ់ផងង�រ —ទមា្់ទងមទៅ�ល់្មារ 
រ្្មាទរុ្្ំណត់កតមាង�លពមា្់ព័ន្ធចំមពោះទំនមាស់ផ្ជូវច្មា្រ់។ 
អ្្កតូវរមាយ្មារណ៍្រញ្មាមនះ ម�ោយមក្រើកបមាស់និតិវិធី�ូច
ង�លបមាន្ំណត់មនៅ្្នុងក្មមនះ។

ជពម្ោះ្លក្រព�ោជន៍
មនៅ  ក្រុម ហ៊រុន រ្រស់ មយើង មយើង ម្មា្់ ៗ មមាន ្ មារ ទទួល ខរុស កតូវ  មទៅមលើ 
្មារ  មធវែើ មសច្្ី សមកមច ចិត្ ង�ល ជះ ឥទ្ធិ ពល ម�ល់  ក្រុម ហ៊រុន ងផ្អ្ 
មទៅ  មលើ ផល ក្រ មយោជន៍  �៏ ក្រមសើរ ្រំ ផរុត រ្រស់ ក្រុម ហ៊រុន  ឯ្រមាជ្យ ពី 
ឥទ្ធិពល នមានមា ពី ខមាង មក្ៅ ។ ជមម្ោះផល ក្រ មយោជន៍ ម្ើត ម�ើង មនៅ 
មពល ណមា ្ររុ�្ល ម្មា្់   មមាន ស្្មានរុពល មកជៀត ងកជ្ ម្ មលើ សមត្ភមា ព  
្រំ ម្រញ ្ មារ ងមារ រ្រស់ អ្្ សកមមា្រ់ ក្រុម ហ៊រុន រ្រស់ មយើងមិន លមម្អៀង 
និង ក្រ ្ ្រ ម�ោយ  ក្រ សិទ្ធិ ភមាព។ ្មាតពវែ្ិចចេ រ្រស់ មយើង �ឺ កតូវ ក្រ្្រ  
អមាជីវ្ម្ រ្រស់ ក្រុម ហ៊រុនមយើង   ក្រ ្ ្រ ម�ោយ ក្ម សីលធម៌ និង ភមាព 
មស្ោះ កតង់ រួម ទមាំង  ្ មារ ម�ោះ កសមាយ ស្មានភមាព កតឹម កតូវ ង�ល  អមាច 
្រមងកើ ត ឲ្យ មមាន ទំ នមាស់ ផល ក្រ មយោជន៍ ឬ ង�ល  ង្ម ទមាំង ្រមងកើត ឲ្យ មមា ន 
ទស្ន្្នុង ចំ មណោម អ្្ មផ្ង  ង�ល នឹង ្ មាន �ល់ ទំ នមាស់ អមាច នឹង 
ម្ើត ម�ើង។  ្្នុង ្ រណី អ្្ មជឿ ្ មា អ្្ មមាន ទំ នមាស់ ឬ  ្ ្នុ ង ្ រណី អ្្ 
�ឹង អំ ពី ទំ នមាស់  ង�ល នឹង អមាច ម្ើត ម�ើង មនោះ អ្្ �ួរ ងត ជកមមា្រ វមា មទៅ 
្មាន់ ក្រ ធមាន រ្រស់ អ្្ ងផ្្ ទំ នមា្់ ទំ នងក្រ តិ ្រត្ិ  តមាម មនៅ នឹ ង ្ ងន្ង  
រ្រស់ អ្្ ឬ ងផ្្ និតិ្ម្ ភ្មាម។

ខណៈង�លវមាមិនអមាចមរៀ្ររមា្រ់បមានឲ្យក�្រ់ស្មានភមាព ង�លទំនមាស់
ផលក្រមយោជន៍អមាចនឹងម្ើតម�ើងមនោះ ខមាងមក្ោមមនះជមាឧទមាហរណ ៍
មួយចំនួនននក្រមភទស្មានភមាព ង�លអមាចនឹង្រមងកើតឲ្យមមានទំនមាស់ 
មហើយង�លកតូវងតជួន�ំណឹង៖

• 

ក្រុមហ៊ុន
្មារម្រ្ជ្មាចិត្រ្រស់មយើងចំមពោះ
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 • ្លក្រព�ោជន៍ផ្នែ្រហិរញ្ញវត្ញ   មនៅ្្នុងក្រុមហ៊រុនង�លក្រ្្រអមាជីវ្ម្
ឫងសវែងរ្ក្រ្្រអមាជីវ្ម្ជមាមួយក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង ្្នុងមនោះមមាន 
អតិ្ិជន ឬក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ ឬ មនៅ្្នុង�ូក្រងជងរ្រស់មយើង។  
មយើងមិនកតូវអនរុញ្ញមាតឲ្យ្មារវិនិមយោ�ងផ្្ហិរញ្ញវត្នុជមាល ្្ខណៈ
្ររុ�្លរ្រស់មយើងម�ើម្ីមមានឥទ្ធិពលមលើ ឬហមា្់�ូចជមាមមានឥទ្ធិព ល 
មលើ ្មារវិនិច្័យម�ោយឯ្រមាជ្យរ្រស់មយើង្្នុងនមាមក្រុមហ៊រុនមយើង
ម�ើយ។ ្រណីមនះអមាចនឹងម្ើតម�ើងមនៅ្្នុងរូ្រភមាពជមាមកចើន ្រ៉រុងន្
ទំនមាស់ង�លទំនងជមានឹងម្ើតម�ើងមកចើនជមាងម� �ឺមនៅមពលង�ល
អ្្មមាន្មារវិនិមយោ�មនៅ្្នុងក្រុមហ៊រុនជមា�ូក្រងជង ក្រុមហ៊រុន 
ផ្ត់ផ្ង់ ឬអតិ្ិជន និង្មារសមកមចចិត្រ្រស់អ្្្្នុងនមាមក្រុមហ៊រុន
រ្រស់មយើងអមាចនឹងផ្ល់ផលក្រមយោជន៍�ល់ភមា�ីទី្រីមនោះ។

 • ្រារពធ្ើ្រារងារ  ជមាមួយ ឬ្្នុងនមាមជមាអ្្ផ្ល់ក្រឹ្្មា�ល់ �ូក្រងជ ង 
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ អតិ្ិជន ឬន��ូអមាជីវ្ ម្  
�នទមផ្ងមទៀត។

 • ដឹ្រនាំអាជីវ្រម្មក្រុមហ៊ុនរ្រស់ព�ើងពទៅក្រុមហ៊ុន្្គត់្្គង 
ភនែា្រ់ងារ ក្រុមហ៊ុនផច្រចា� ឬក្រុមហ៊ុនពម៉ៅ្រារ  ណមាមួយង�ល 
កតូវបមានក�្រ់ក�ងម�ោយផ្មាល់ ឬមិនផ្មាល់ម�ោយខ្លួនអ្្ផ្មាល ់
សមមាជិ្ក�ួសមាររ្រស់អ្្ ឬមិត្ជិតស្ិទ្ធរ្រស់អ្្។

 • ឱ្រាសអាជីវ្រម្មនានា   មមានន័យ្មាម្ងយ្ផលក្រមយោជន៍ផ្មាល់
ខ្លួនពីឱ្មាសអមាជីវ្ម្ ង�លអ្្បមាន�ឹងម�ោយសមារងត្មារងមារ
រ្រស់អ្្មនៅ្្នុងក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង។ 

 • ្មារជួល ្មារ�ំម�ើង�ំងណង ឬ្មារក�្រ់ក�ងមទៅមលើ សមាជិ្រ 
កគួសារ ណាមនែា្រ់  មនៅ្្នុងក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង។

 • ្រពកមើពនៅ្រនែញងក្រុមក្រឹ្រ្ាភិបាល ឬ្រនែញងក្រុមក្រឹ្រ្ាព�ោ្រល់ព្្ង
ពទៀត រ្រស់អង្ភមាព ង�លជមា�ូក្រងជង អតិ្ិជន ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់
ឲ្យក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង។

សំណួរ ្រ្អជូនកសីន្្រ្រស់ខ្នុំមមានក្រុមហ៊រុនមួយ ង�លចង់្្មាយជមា
ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ឲ្យក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង។ ម�បមានផ្ល់
មសវមា្ម្បមានល្អ្រំផរុត្្នុងតនម្ល្អ្រំផរុត មហើយខ្នុំចង់ ទមា្់ 
ទ ងក្រុមហ៊រុនរ្រស់�មាត់។ មតើមនះចមាត់ទរុ្ជមាទំនមាស់ ផល 
ក្រមយោ ជន៍ង�រឬមទ?

ចពម្ើ� វមាអមាចចមាត់ទរុ្ជមា្រណីទំនមាស់ផលក្រមយោជន៍បមាន ម្រើ
មទោះ ្រីជមាអ្្យល់្មាក្រុមហ៊រុន្រ្អជូនកសីន្្រ្រស់អ្្ នឹងផ្ល់
នូវតនម្�ល់ក្រុមហ៊រុនមយើងក្រមសើរជមាង�ូក្រងជងរ្រស់វមា
្៏ម�ោយ។ អ្្�ួរងតផ្ល់ព័ត៌មមានពីស្មានភមាពមនះមទៅ�ល ់
ក្រធមានរ្រស់អ្្ ឬងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាម្្នុងមូល
�្ឋមានរ្រស់អ្្។ អ្្មិន�ួរពមា្់ព័ន្ធមទៅ្្នុង្មារសមកមចចិត្  
ឬមមានឥទ្ធិពលមទៅមលើ្មារសមកមចចិត្ ្មាមតើកតូវមធវែើអមាជីវ
្ម្ជមាមួយក្រុមហ៊រុន្រ្អជូនកសីអ្្ឬ្៏អត់មនោះមទ។ មហើយ 
ក្រសិនម្រើក្រុមហ៊រុន្រ្អជូនកសីរ្រស់អ្្្្មាយជមាអ្្ផ្ត់ផ្ង់្៏
ម�ោយ អ្្មិន�ួរមមាន្មារសមកមចចិត្ ឬ្មាន់តំងណងក�្រ់
ក�ងទមា្់ទងមទៅនឹងក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់ម�ើយ មហើយ�ួរងត
�្ខ្លួនមចញពីឥទ្ធិពលមលើទំនមា្់ទំនងរវមាងក្រុមហ៊រុនរ្រស ់
មយើងនិងក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់។

្រារ្រារ�ារ និង្រារពក្រើកបាស់ដ៏កតឹមកតូវនូវកទ�្យសម្ត្ិរ្រស ់
ក្រុមហ៊ុន និង្រារ្រារ�ារ្រារពបោ្រ្រន្ំ
មយើងម្មា្់ៗមមាន្មាតពវែ្ិចចេ្មារពមារកទព្យសម្ត្ិរ្រស់ក្រុមហ៊រុន្រងកមា រ 
និងរមាយ្មារណ៍ពី្មារមបោ្្រន្ំ និង្មារលួច។ ្មារមបោ្្រន្ំ្ មារលួ ច 
្មារមធវែសក្រងហស និង្មារខ្ះខ្មាយ ផ្ល់ផល្រ៉ះពមាល់ម�ោយផ្មាល់ 
�ល់ចំណូលរ្រស់ក្រុមហ៊រុនមយើង។ មលើ្ងលងងតកតូវបមានអនរុញ្ញមាត 
កទព្យសម្ត្ិរ្រស់ក្រុមហ៊រុន រួមមមាន មពលមវលមារ្រស់ក្រុមហ៊រុន ្ររិ្្ខមារ 
សម្មារៈ ធនធមាន និងព័ត៌មមានសមងៃមាត់ កតូវងតមក្រើកបមាស់សកមមា្រ់ងត 
្មារងមារអមាជីវ្ម្រ្រស់ក្រុមហ៊រុនងត្រ៉រុមណណោះ។ 
មនៅមពលអ្្្្រ់ពីក្រុមហ៊រុន កទព្យសម្ត្ិក្រុមហ៊រុនទមំាងអស់កតូវ
ងតផ្ល់ម្�ល់ក្រុមហ៊រុនវិញ។  

សំណួរ ខ្នុំអមាចផ្ល់ព័ត៌មមានអមាជីវ្ម្ម្ជូ្រអមាហមាររ្រស់ភរិយមាខ្នុំ
�ល់ ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់បមានមទ? 

ចពម្ើ� មិនបមានមទ។ ្មារផ្ល់ឲ្យក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់រ្រស់មយើងនូវ
ព័ត៌មមានស្ីពីក្រុមមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់អមាហមាររ្រស់ភរិយមាអ្្មិន
កតូវបមានអនរុញ្ញមាតម�ើយ ពីមកពោះវមានឹងពមា្់ព័ន្ធ�ល់្មារមក្រើ
កបមាស់ធនធមានរ្រស់ក្រុមហ៊រុន (្រញ្ីម្្ោះក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់
រ្រស់មយើង) សកមមា្់រម�ោល្រំណងអមាជីវ្ម្ផ្មាល់ខ្លួន។  
ក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់រ្រស់មយើងអមាចនឹងមមានអមារម្ណ៍្មាមមាន
្មាតពវែ្ិចចេកតូវមធវែើអមាជីវ្ម្ជមាមួយក្រុមហ៊រុនភរិយមារ្រស់អ្្ 
មហើយ្រណីមនះអមាចជះឥទ្ធិពល�ល់ទំនមា្់ទំនងរ្រស់
ក្រុមហ៊រុនមយើងជមាមួយនឹងក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់រ្រស់មយើង។ 

14  ក្មក្រតិ្រត្ិ ក្រុមហ៊រុន SUMITOMO ELECTRIC



�័ត៌មានសម្ាត់ និង្រម្មសិទ្ធិ្រញ្ញាព្្ងៗ
មយើងមមាន្មារទទួលខរុសកតូវសពវែង្រ្រយ៉មាងចំមពោះ្មារ្មារពមារព័ត៌ មមា ន 
សមងៃមាត់រ្រស់ក្រុមហ៊រុនមយើង និងភមា�ីទី្រី ម�ោយ្្នុងមនោះ្៏មមាន 
អតិ្ិជ នផងង�រ។ មយើងមិន្រមញចេញព័ត៌មមានសមងៃមាត់មទៅ�ល់ជន
ណមាម្មា្់ម�ើយ ទមាំងអ្្ខមាង្្នុង និងខមាងមក្ៅក្រុមហ៊រុន ក្រសិនម្រើ
�្មានភមាពកតឹមកតូវតមាមច្មា្រ់ ឬ�្មាន្មារអនរុញ្ញមាតកតឹមកតូវឲ្យមធវែើង្រ្រ
មនះមទមនោះ។ មយើងអនរុវត្មទៅតមាមម�ោល្មារណ៍រ្រស់ក្រុមហ៊រុន ម�ើម្ី
រ្្មាព័ត៌មមានរ្រស់ក្រុមហ៊រុនទ្រ់សកមាត់នឹង្មារលួច ឬមក្រើកបមាស់
ព័ត៌មមានមិនកតឹមកតូវ។ ព័ត៌មមានសមងៃមាត់រមា្រ់្រញចេជូលព័ត៌មមានង�លមិន
ផ្ពវែផ្មាយជមាសមាធមារណៈទមាំងអស់ ង�លអមាចនឹងកតូវយ្មទៅមក្រើ
ម�ោយ�ូក្រងជង ឬ្រង្មក�ោះ្្មា្់�ល់ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង ឬអតិ្ិ ជ  ន 
រ្រស់មយើង និងភមា�ីទី្រី�នទមផ្ងមទៀត្្នុង្រណី្រមញចេញមទៅមនោះ។ 
ឧទមាហរណ៍ននព័ត៌មមានសមងៃមាត់រួមមមាន

 • ទិនិ្ន័យហិរញ្ញវត្នុ
 • ព័ត៌មមានសមងៃមាត់ និងរូ្រមន្ពិមសសងផ្្អមាជីវ្ម្
 • ឱ្មាសលទ្ធ្ម្និង្មារ្រញ្មាឲ្យជំររុះមចោល
 • ព័ត៌មមានអតិ្ិជននិងក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់
 • ព័ត៌មមានរ្រស់និមយោជិតមយើង
 • ងផន្មារទីផ្មារ

្មាតពវែ្ិចចេរ្រស់អ្្�ឺកតូវរ្្មាព័ត៌មមានជមា្មារសមងៃមាត់រហូត�ល់្មារ
្រំមពញ្មារងមាររ្រស់អ្្ជមាមួយក្រុមហ៊រុនកតូវបមាន្រញចេ្រ់ មហើយអ្្
្៏មិន�ួរ្រមញចេញព័ត៌មមានសមងៃមាត់រ្រស់ក្រុមហ៊រុនង�លអ្្មធវែើ្មារពីមរុន 
ម្ឲ្យ�ល់ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងផងង�រ។ ្រងន្មមលើមនះមទៀត មយើង
មិនមក្រើកបមាស់មមធ្យោបមាយមិនកស្រច្មា្រ់ ឬមិនមមានក្មសីលធម ៌
(�ូចជមាស្ម្ភមាពលួច ចមារ្ិចចេ ឬ្មារង្្ងមបោ្កបមាស)់ ម�ើម្ីទទួល
បមានព័ត៌មមានសមងៃមាត់រ្រស់អ្្�នទ។

មយើង្៏ម�ោរព និង្មារពមារ្ម្សិទ្ធិ្រញ្ញមារ្រស់ក្រុមហ៊រុនមយើង និង 
ក្រុមហ៊រុន�នទមផ្ងមទៀត។ មិនរំមលោភមលើ្ម្សិទ្ធិ្រញ្ញមា សិទ្ធិអ្្និពន្ធ 
ពមាណិជ្សញ្ញមា និងទកមង់�នទមផ្ងមទៀតនន្ម្សិទ្ធិ្រញ្ញមា និងចមា ត់  
វិធមាន ្មារសមកស្រម�ើម្ី ្មារពមារ្ម្សិទ្ធិ្រញ្ញមា។ 
ក្រសិនម្រើអ្្មមានសំ ណួរអំពី្ម្សិទ្ធិ្រញ្ញមា សូមពិមក�ោះជមាមួយ
ងផ្្និតិ្ម្និងងផ្្្ម្សិទ្ធិ្រញ្ញមា។

សំណួរ អតីតមិត្រួម្មារងមារបមានសរុំខ្នុំនូវរបមាយ្មារណ៍សមងៃមាត់មួយ
ច្មា្រ់ ង�ល�មាត់បមានមរៀ្រចំ មនៅមពល�មាត់្ំពរុងមធវែើ្មារឲ្យ 
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង។ មតើខ្នុំអមាចផ្ល់វមាបមានមទ?

ចពម្ើ� មិនបមានមទ។ តមាមពិតមទៅអតីតមិត្រួម្មារងមាររ្រស់អ្្ព ី
មរុនម្បមានចូលរួម្្នុង្មារមរៀ្រចំរបមាយ្មារណ៍មនៅមពល
ង�ល�មាត់្ំពរុងមធវែើ្មារឲ្យក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង មិនងមនមមាន 
ន័យ្មា�មាត់កតូវបមានអនរុញ្ញមាតឲ្យទទួលបមានរបមាយ្មារណ៍
មនោះមនៅមពលមនះមទ។ អ្្�ួរងតពិភមា្្មាជមាមួយនឹងក្រធមាន 
រ្រស់អ្្អំពីរម្រៀ្រមឆ្ើយត្រចំមពោះសំមណើសរុំមនះ។

ក្រ�័ន្ធអ៊ីនពធើណិត និង្រារពក្រើកបាស់្រពច្ច្រវិទ្យាទំនា្រ់ទំនង
�័ត៌មាន
ពួ្មយើងភមា�មកចើនអមាចមក្រើក្រព័ន្ធអ៊ីនមធើណិតបមានតមាមរយៈ្រុំព្យជូទ័រ 
មនៅ្ងន្ង្មារងមារ ឬផ្មាល់ខ្លួន និងទូរសព្។ យូរៗម្ង ្មារមក្រើកបមាស់
ផ្មាល់ខ្លួននូវឧ្រ្រណ៍្រមចចេ្វិទ្យមាមនៅ្ងន្ង្មារងមារ អមាចនឹងកតូវ 
អនរុញ្ញមាត សូមមធវែើ្មារក្ររុងក្រយ័ត្ម�ើម្ី្មារពមារ្ិត្ិសព្រ្រស់ក្រុមហ៊រុ ន 
និងព័ត៌មមានអមាជីវ្ម្រ្រស់ក្រុមហ៊រុន។ សូម ្ រុំ �មា្់ ផ្មាយ ្ មារ ផ្ល់ 
មតិ មយោ្រល់ មនៅមលើ អ៊ីន មធើ ណិត  រួមទមាំង ក្រ ព័ន្ធ ទំ នមា្់ ទំនង សង្ម 
ង�ល មធវែើ ឲ្យ ្រ៉ះ ពមាល់ �ល់ ្ ិត្ិ សព្ រ្រស់ ក្រុម ហ៊រុន មហើយ មិន កតូវ 
្រមញចេញ មតិមយោ្រល់  ្ ្នុង នមាម ក្រុម  ហ៊រុន ក្រ សិន ម្រើ អ្្ មិន កតូវ បមាន 
អនរុញ្ញមាត ជមា ពិមសស ឲ្យ មធវែើ �ូមច្ះ មទមនោះ។

អ្្�្រ្ីអនរុវត្មទៅតមាមម�ោលនមយោបមាយទមាំងអស់រ្រស់ក្រុមហ៊រុន 
មនៅមពលមក្រើកបមាស់ធនធមាន្រមចចេ្វិទ្យមារ្រស់ក្រុមហ៊រុនមនោះ។ 
វមាសំខមាន់ខ្មាំងណមាស់ ង�លអ្្កតូវចមាត់វិធមាន្មារចមាំបមាច់ទមាំងអស ់
ម�ើម្ីផ្ល់សរុវត្ិភមាពងផ្្ ្រមចចេ្វិទ្យមារ្រស់ក្រុមហ៊រុន។ ក្រសិនម្រើអ្្ 
មមានមហតរុផលណមាមួយមជឿជមា្់្មា មលខសមងៃមាត់ ឬសនិ្សរុខ្រុំព្យជូទ័រ 
ទូរសព្ ឬធនធមាន្រមចចេ្វិទ្យមា�នទមផ្ងមទៀតរ្រស់ក្រុមហ៊រុន ស្ិត ្ ្នុ ង 
ល្្ខណៈមួយមិនសមកស្រមនោះ អ្្កតូវងត្រ្ជូរមលខសមងៃមាត់រ្រស់អ្្
ភ្មាម មហើយរមាយ្មារណ៍ពីឧ្រត្ដិមហតរុ ក្រសិនម្រើស្ិត្្នុង ក្រមទស 
ជ្រ៉រុន មទៅ្មាន់ក្រធមានអចិន្តន្យ៍ងផ្្សន្ិសរុខ ឬងផ្្ក្រចមាំ្មារជំនួយ
ឧ្រត្ដិមហតរុសន្ិសរុខតមាមក្រព័ន្ធអ៊ីនមធើណិត ឬ្្នុង្រណី ស្ិតមនៅ 
មក្ៅក្រមទសជ្រ៉រុន កតូវរមាយ្មារណ៍មទៅ្មាន់ងផ្្ទទួល្រន្នុ្្រមចចេ្
វិទ្យមាព័ត៌មមានរ្រស់អ្្។

ក�្រ់ឯ្សមារផ្មាល់ខ្លួនទមាំងអស់ ង�លកតូវបមានរ្្មាទរុ្មនៅ្្នុង្រុំព្យជូទ័រ 
ក្រុមហ៊រុន �ឺជមាកទព្យសម្ត្ិក្រុមហ៊រុន។ មយោងមទៅតមាម្កមិតអនរុញ្ញមាត
ម�ោយច្មា្រ់ជមាធរមមាន ក្រុមហ៊រុនអមាចនឹងពិនិត្យវមាយតនម្ឯ្សមារទមាំង
�មាយណមាង�លកតូវបមានរ្្មាទរុ្ ឬ្រញ្ជូនតមាម្រុំព្យជូទ័រ និងធនធមាន 
ទំនមា្់ទំនង ម�ោយ្្នុងមនោះរមា្រ់្រញចេជូលទមាំងសមារអ៊ីងម៉លផងង�រ។
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សំណួរ ក្រ ធមាន រ្រស់ ខ្នុំ សរុំ មលខ សមងៃមាត់ ្ រុំ ព្យជូទ័រ រ្រស់ ខ្នុំ ម�ោយ សមារ 
ងត   ខ្នុំ កតូវ ្ ្រ់ សកមមា្ ។ មតើ មធវែើ �ូច មនះ បមាន មទ?

ចពម្ើ� មិន បមាន មទ។ �្មាន ហតរុ ផល ្ មារងមារ ណមា មួយ  ង�ល នឹង 
តកមូវ  ឲ្យ អ្្ កតូវ ផ្ល់ មលខ សមងៃមាត់ មទៅ �ល់ ក្រ ធមាន រ្រស់ អ្្ 
មនោះ មទ ។

្រារ ទា្រ់ ទង ជា មួ� ក្រ �័ន្ធ ្ ្�្ ្ ្ា� និង ផ្នែ្រ ព្្ងៗ
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងមកចើនទទួលបមានសំមណើសរុំព័ត៌មមានពីខមាងក្រព័ន្ធ 
ផ្ពវែផ្មាយ អ្្វិភមា�ហិរញ្ញវត្នុ និងងផ្្មផ្ងៗមទៀត។ ម�ោល ្រំ ណង 
រ្រស់ មយើង �ឺ  ទំ នមា្់ ទំ នង ឲ្យ បមាន កតឹម កតូវ កស្រ �្មា និង ក្រតិ្រត្ិ  តមា ម  
ច្មា្រ់ សន្ិ សរុខ ទមា្់ ទង នឹង ្ មារ ងមារ ្រមញចេញ ព័ត៌មមាន អំ ពី ក្រុម ហ៊រុន  
សមារណៈ ។

ក្រសិនម្រើអ្្មិនងមនជមាម្តន្ីនមាំពមា្្យក្រុមហ៊រុនមទមនោះ អ្្ក្រងហល 
ជមាមិនអមាចទំនមា្់ទំនងជមាមួយក្រព័ន្ធផ្ពវែផ្មាយបមានមទ អ្្វិភមា� 
ហិរញ្ញវត្នុ មចេមាស់ភមា�ហ៊រុន តមាមក្រព័ន្ធទំនមា្់ទំនងសង្ម ឬតមាម 
រូ្រភមា ពអវែីមផ្ង្្នុងនមាមជមាអ្្តំណមាងក្រុមហ៊រុនបមានមទ មលើ្ ងលង 
ងត អ្្កតូវបមានអនរុញ្ញមាតជមាពិមសសឲ្យមធវែើង្រ្រមនះ ម�ោយងផ្្ទំនមា ្ ់ 
ទំនងសមាធមារណៈមនោះ។ សូម ្ រុំ ព្យមា យមាម មឆ្ើយ សំ ណូរ   ក្រ ព័ន្ធ ផ្ពវែ ផ្មា យ  
ម�ោយ ខ្លួន ឯង ម្រើ មទោះ ជមា អ្្ �ិត ្ មា អ្្ �ឹង ចមម្ើយ ្ ៏ម�ោយ។ សំ មណើ  
សរុំ  ទមាំង �មាយសកមមា្រ់ព័ត៌មមាន ងផ្្  ហិរញ្ញ វត្នុ ឬ ព័ត៌មមាន មផ្ងៗ អំ ពី 
ក្រុម ហ៊រុន មធវែើ ម�ើងម�ោយ ក្រ ព័ន្ធ ផ្ពវែ ផ្មាយ សហ�មន៍ ហិរញ្ញវត្នុ 
មចេមាស់ ភមា� ហ៊រុន ឬសមាធមារណជន �្រ្ី ្រញ្ជូន សំ មណើទមាំង មនោះ មទៅ 
្មាន់ ងផ្្ ទំ នមា្់ ទំ នង សមាធមារណៈ។ សំ មណើ សរុំ ទមាំង �មាយ សកមមា្រ់ 
ព័ត៌មមាន  មធវែើម�ើង ម�ោយ និយត្រ រ�្ឋមាភិ បមាល �្រ្ី ្រញ្ជូន មទៅ ្ មាន់ 
ងផ្្ ទំ នមា្់ ទំ នង ក្រតិ្រត្ិ តមាម ្ ្នុង មូល �្ឋមាន និង ងផ្្ នីតិ្ម្ ។

សំណួរ ខ្នុំ ្ ំ ពរុង អមាន អត្ ្រទអន �មាញ  មួយ ង�ល មមាន ព័ត៌មមាន មិន 
ពិត អំ ពី អមា ជីវ ្ ម្ រ្រស់ មយើង។ ខ្នុំ ចង់មធវែើ ្ មារ  មឆ្ើយត្រ ។ 
មតើ ខ្នុំ អមាច មធវែើ បមាន មទ?

ចពម្ើ� អ្្មិន�ួរមធវែើ្មារមឆ្ើយត្រចំមពោះអត្្រទផ្មាយមនោះមទ  
ក្រសិនម្រើអ្្មិនកតូវបមានអនរុញ្ញមាតឲ្យមធវែើង្រ្រមនះ ម�ោ យ 
ងផ្្ទំនមា្់ទំនងសមាធមារណៈមទមនោះ ។ អ្្�្រ្ី្រញ្ជូន 
អត្្រទមចញផ្មាយមនោះមទៅ្មាន់ងផ្្ទំនមា្់ទំនងសមាធមារណៈ
ជំនួសវិញ ឬ្៏មទៅ្មាន់ងផ្្និតិ្ម្ ង�លអមាចមឆ្ើយត្របមាន
្្នុងនមាមក្រុមហ៊រុន។ 
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ពធ្ើ្រារពគោរ�គនែាពទៅវិញពទៅម្រ
រម្រៀ្រទំនមា្់ទំនង�្មាមទៅវិញមទៅម្្៉រះពមាល់�ល់រម្រៀ្រមធវែើ្មារងមារ
រ្រស់មយើង។ មយើងទមាំងអស់�្មាចង់បមាន ្មារងមារង�លស័្្ិសម នឹង 
ទទួល បមានមនៅ្ងន្ងមធវែើ្មារ មហើយមយើងទំនមា្់ទំនងម�ោយ្មារ 
ម�ោរព �្មា។ មយើងម្មា្់ៗមមាន្មារទទួលខរុសកតូវចូលរួមចំងណ្្រមងកើត
ម�ើងនូវ្ររិយមា្មាសង្រ្រមនះ មហើយក្រធមានមមាន្មារទទួលខរុសកតូវ
ជមាពិមសស ម�ើម្ីជកមរុញឲ្យ្ងន្ង្មារងមារ�មាំកទ�ល់ភមាពមស្ោះកតង ់
សរុចរិតភមាព ្មារម�ោរព និង្មារមជឿទរុ្ចិត្។

ក្រឆាំង ចំ ព�ោះ ្រារ ពរើស ពអើង និង្រារ រុ្រ គួនរំ ខាន  ឆាពឆៅ
មនៅក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង ផ្ល់តនម្ �មាំកទ និងម�ោរពចំមពោះពិពិធភមាព 
និង្មារ្រញចេជូល�្មា ជមា�ន្ឹះម�ើម្ីមជោ�ជ័យរ្រស់មយើង្្នុងនមាមជមា
ក្រុមហ៊រុនលំ�មា្រ់ពិភពមលោ្។ មហតរុមនះមហើយ មយើងមិ នកតូវមរើស 
មអើង �្មាម�ោយ ងផ្អ្មលើជមាតិសមាសន៍ ជនជមាតិ សញ្មាតិ សមាសនមា 
អមាយរុ អត្សញ្ញមាណមភទ ចំណង់ផ្ជូវមភទ ពិ្មារភមាព ឬល ្្ខណៈ �នទ 
មផ្ង មទៀតណមាមួយម�ើយ ង�លកតូវបមាន្មារពមារម�ោយច្មា្រ់ជមាធរមមា 
មនោះ។ មរឿង្ំង្រ្ងង�លមមានល្្ខណៈ្រ៉ះពមាល់ជមា្់លមា្់ ្មារអត្មា 
ធិ្រ្មាយ រូ្រភមាព ្មាយវិ្មារ ឬ្មារ្រ៉ះពមាល់ណមា ង�លទមា្់ទងមទៅ 
នឹង ល្្ខណៈហមាមឃមាត់ អមាចនឹងចមាត់ចូលជមា្មារររុ្�ួនរំខមានឆមាមឆៅ 
ង�លក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង មិនអត់ឱនម�ើយ។

សំណួរ និមយោជិត ខ្ះមនៅ្្នុងក្រុមរ្រស់ខ្នុំនិយមាយ ្ំង្រ្ងពីរូ្ររមាង 
រ្រស់ខ្នុំ។ ខ្នុំ�ឹង្មាពួ្ម�មិនមមានមចតនមា្រងកផលអមាក្្់
អវែីមទ ្រ៉រុងន្្មារនិយមាយ្ំង្រ្ងង្រ្រមនះពិតជមារំខមាន�ល់ខ្នុ ំ
មហើយខ្នុំបមា នសរុំឲ្យពួ្ម�្រញ្ឈ្រ់។ ពួ្ម�មឆ្ើយត្រ្មា 
ខ្នុំ�្រ្ី្រមងកើននូវអមារម្ណ៍ង្រ្រ្ំង្រ្ងរ្រស់ខ្នុំម�ើង។ 
មតើខ្នុំកតូវមធវែើយ៉មាង �ូចមម្ច?

ចពម្ើ� អ្្�ួរងត ជូន�ំណឹងមទៅងផ្្ក�្រ់ក�ងធនធមានមនរុស្ 
ងផ្្នីតិ្ម្ ឬងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិតមាម្្នុងមូល�្ឋមាន
រ្រស់អ្្។ “្មារនិយមាយ្ំង្រ្ង” ង�លអ្្បមានមរៀ្ររមា្រ់
មិនងមនជមាមរឿង�ួរឲ្យអស់សំមណើចមនោះមទ ចំមពោះក្រុមហ៊រុន 
រ្រស់មយើង។ ផ្នុយមទៅវិញវមាអមាចជមា្មាររំមលោភ្រំពមាននន
្មារ ម្រ្ជ្មាចិត្រ្រស់មយើងចំមពោះភមាពយរុត្ិធម៌ ្មារម�ោរព និ ង  
មសច្្ីន្្្្ជូរ។

សំ ណួរ អ្្ចង់�មា្់ពមា្្យមស្ើសរុំ ្មារងមារមនៅងផ្្មផ្ងមទៀតនន
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើង ្រ៉រុងន្អ្្កតូវបមានម�កបមា្រ់្មា ក្រធមាន 
ក�្រ់ក�ងតំងណងមនះ អមាចមស្ើបមានងត និមយោជិតមភ ទ ក្ររុ ស 
មមានវ័យម្្ង្រ៉រុមណណោះ។ មតើមនះ កតូវបមានអនរុញ្ញមាតង�រឬមទ?  

ចពម្ើ� មិនអនរុញ្ញមាតមទ។ ក្រុមហ៊រុនមិនអនរុញ្ញមាតឲ្យមមានឥរិយមា្រទ 
មរើសមអើងអំពីអមាយរុ មភទ ឬងផ្្�នទមផ្ងមទៀតណមាមួយម�ើយ 
ង�លកតូវបមាន្មារពមារម�ោយច្មា្រ់ ង�លមមានឥទ្ធិពល�ល់
មសច្ី្សមកមចចិត្ជួល្ររុ�្លិ្មនោះ។ អ្្�ួរងត រមាយ ្ មារ ណ៍ 
ពី្រញ្មាមទៅ�ល់ ងផ្្ណមាមួយង�លបមាន្ំណត់មនៅ្្នុងក្ម។

សិទ្ធិ ឯ្រជនភា� និង ទិននែិន័� ្រុគ្គល
មយើង ម�ោ រព សិទ្ធិ ឯ្ជន ភមាព និង ភមាព ន្្ ្ ្ជូរ រ្រស់ ្ររុ�្ល ក�្រ់ រូ្រ។ 
ក្រុម ហ៊រុន រ្រស់ មយើង ក្រ មូល និង រ្្មា ទរុ្ ព័ត៌ មមាន ផ្មាល់ ខ្លួន  ង�ល 
ទមា្់ ទង មទៅ នឹង ្ មារ ងមារ រួម ទមាំង ព័ត៌មមាន  ងផ្្ វិជ្សមាកស្ និង អត្  
ក្រមយោជន៍។ ក្រ មទស ជមា មកចើន  ្រញ្ញត្ិ ចំ មពោះ  រម្រៀ្រ  ក្រ មូល  រ្្មា ទរុ្ 
និង មក្រើកបមាស់  “ទិន្ន័យ ្ររុ�្ល” ង�ល ្ ្នុង មនោះ រមា្រ់ ្រញចេជូល ទមាំង 
ម្្ោះ ្ររុ�្ល អមាសយ�្ឋមាន និង ព័ត៌មមាន មផ្ងៗមទៀត ។ ្មារ យ្ ចិត្ 
ទរុ្ �មា្់ កតូវ អនរុវត្ ចំ មពោះ ្ មារ ្ ំ ណត់ ្ មារ ចូល មទៅ មក្រើ កបមាស់ ព័ត៌ មមាន 
ផ្មាល់ ខ្លួន ចំ មពោះ ្ររុ�្លិ្ ក្រុម ហ៊រុនមមាន តកមូវ ្ មារ កតូវ �ឹង ព័ត៌មមាន   
ង្រ្រ មនះ សកមមា្រ់ ម�ោល ្រំ ណង ្ មារងមារ កស្រ ច្មា្រ់។ និមយោជិត ទមាំង 
�មាយ ណមា  ង�ល ទទួល ខរុស កតូវ ចំ មពោះ ព័ត៌មមាន ផ្មាល់ ខ្លួន និង អ្្ 
ទមាំង មនោះ ង�ល កតូវ បមាន ផ្ល់ សិទ្ធិ  ឲ្យ មក្រើ កបមាស់ ព័ត៌ មមាន ង្រ្រ មនះ មិន 
កតូវ ្រមញចេញ ព័ត៌មមាន ឯ្ជន  ម�ោយ រំ មលោភ ច្មា្រ់ ជមា ធរមមាន ឬ ម�ោល 
នមយោបមាយ ក្រុម ហ៊រុន ម�ើយ ។

អ្្�្រ្ី�ឹងច្មាស់ មហើយអនរុវត្មទៅតមាមម�ោលនមយោបមាយទមាំងមនោះ 
រ្រស់ក្រុមហ៊រុន និងច្មា្រ់ ្រទ្រញ្ញត្ិនមានមាជមាធរមមាន ពមា្់ព័ន្ធ មទៅ នឹង 
្មារងមាររ្រស់អ្្។ 

និង្ររិស្ានរ្រស់ព�ើង
្មារម្រ្ជ្មាចិត្រ្រស់មយើងចំមពោះ្ររុ�្លិ្រ្រស់មយើង
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សំណួរ អ្្ �ឹង ្ មា មិត្ិ រួម ្ មារ ងមារ រ្រស់ អ្្ ្ ំ ពរុង ព្យមា យមាម  មក្រើ 
អមាសយ�្ឋមាន និង មលខ ទូរសព្ រ្រស់ និមយោជិត �នទ មផ្ង 
មទៀត ម�ើម្ី  ផ្ល់ �ំ ណឹង ពី កពឹត្ិ សហ�មន៍ ។ មតើ អ្្ �ួរ មធវែើ  
អវែី ម៉្យមាង មទ?

ចពម្ើ� អ្្ �ួរ ងត ពន្យល់ �ល់ មិត្ រួម ្ មារ ងមារ រ្រស់ អ្្ ្ មា �មាត់ មិន 
អមាច   ចូល យ្ ឬ មក្រើ កបមាស់ ព័ត៌មមាន សកមមា្រ់ ម�ោល ្រំ ណង 
ទមាំង មនះ បមាន មទ ។ ក្រ សិន ម្រើ អ្ ្  មជឿ ជមា្់ ្ មា  �មាត់ អមាច  មនៅ 
ងត ្រន្ ព្យមា យមាម មធវែើ ង្រ្រ មនះ មនោះ អ្្ �ួរ ងត រមាយ ្ មារណ៍ 
្រញ្មា មទៅ ក្រ ធមាន រ្រស់ អ្្ ងផ្្ ក�្រ់ ក�ង ធន ធមាន មនរុស្ 
ឬ មក្រើ កបមាស់ និតិវិធី មផ្ង មទៀត �ូច មមាន ្ ំ ណត់ មនៅ ្ ្នុង ក្ម 
មនះ ។

សុវត្ិភា�្រផន្ងពធ្ើ្រារ
ក្រុមហ៊រុនម្រ្ជ្មាចិត្ចំមពោះ្មារង្ទមាំ និមយោជិតរ្រស់មយើងឲ្យមមា ន 
សរុខភមាពល្អ និងផ្ដល់ទំនរុ្ចិត្�ល់និមយោជិតទមំាងអស់ឲ្យទទូលបមាន
្ងន្ងមធវែើ្មារមមានសរុវត្ិភមាព មហើយមយើងទមាំងអស់�្មាមមានទំនួលខរុស
កតូវរួមចំងណ្ចំមពោះមរឿងមនះ។ អ្្�ួរងតយល់ឲ្យច្មាស់ និងអនរុវត្ 
មទៅតមាមម�ោល្មារណ៍ងណនមាំពីសរុវត្ិភមាពទមាំងអស់ និងល្្ខខណ្ឌ
្មារងមារ�្មានសរុវត្ិភមាព ឬមក�ោះ្្មា្់្ងន្ង្មារងមារ។ ស្ម្ភមាព ឬ 
្មារ�ំរមាម្ំ ងហងទមាំង�មាយណមា ង�លមមានល្្ខណៈហឹង្មាជមាពមា្្យ 
សមី្ ឬមលើរូ្ររមាង ្មាយចំមពោះ្ររុ�្លណមាម្មា្់ ឬ្មារមក្រើកបមាស់កទព្យ
សម្ត្ិក្រុមហ៊រុនខរុសម�ោលម�ៅមនោះ �្រ្ីកតូវរមាយ្មារណ៍ភ្មាមមទៅ
្មាន់ងផ្្សន្ិសរុខ ក្រធមានរ្រស់អ្្ឬធនធមានក្រុមហ៊រុនសមកស្រ
�នទមផ្ងមទៀត។

មយើងមិនកតូវរមាយ្មារណ៍ចំមពោះ្មារងមារ ឬ្មារងមារមួយណមាង�លស្ិត
មក្ោមឥទ្ធិពលកតូវបមានហមាមឃមាត់ ឬមក�ឿងមញៀន ឬមក�ឿងកសវឹង។ 
�្មាននិមយោជិតណមាម្មា្់មមានសិទ្ធអមាចយ្អមាវរុធចូល្្នុង្ងន្ង
្មារងមារ (មលើ្ងលងងតកតូវបមាន្ំណត់សិ្តមក្ោមច្មា្រ់ជមាធរមមាន)។

សំណួរ ក្រ ធមាន រ្រស់ ខ្នុំ សរុំ ឲ្យ ខ្នុំ ឲ្យ រំ លង  ល្្ខខណ្ឌ កតូវ កតួត ពិនិត្យ 
ងផ្្ សរុវត្ិ ភមាព មួយ ចំ នួន ម�ើម្ី  ឲ្យ ទមាន់ ្ មាល ្ររិមច្ទ ្ ំ ណត់ ។ 
មតើ ខ្នុំ �ួរ មធវែើ �ូច មម្ច?

ចពម្ើ� មិនកតូវរំលងនិតិវិធីទំមាងមនះមទ។ មិន្មានរណមាជមាអ្្កបមា្រ ់
អ្្ឲ្យមធវែើអវែីមួយ្៏ម�ោយ ្្នុង្រណីអ្្�ឹង្មាវមាមិនកតឹមកតូវ 
្រុំមធវែើវមា។ ក្រសិនម្រើអ្្ពិបមា្ពិភមា្្មា្រញ្មាមនះជមាមួយ
ក្រធមានអ្្ សូមទមា្់ទងក្រធមានរ្រស់អ្្ ងផ្្នីតិ្ម្ 
ឬក្រភពណមាមួយននងផ្្�នទមផ្ងមទៀត�ូចកតូវបមាន្ំណ ត់ 
មនៅ្្នុងក្មមនះ។

គុណ ភា�
ក្រុម ហ៊រុ ន រ្រស់ មយើង ម្រ្ជ្មា ចិត្ ផ្ល់ ផលិត ផល និង មសវមា ្ ម្ ក្រ ្ ្រ 
ម�ោយ �រុណ ភមាព ខ្ពស់ ្រំ ផរុត ជមានិចចេ ។ ្មារ ម្រ្ជមាចិត្  ចំ មពោះ �រុណ ភមាព 
មនះ   ពកងី្ មទៅ �ល់ ក�្រ់ ងផ្្ ទមាំង អស់ នន អង្ភមាព រ្រស់ មយើង  —  ក�្់រ 
អមាជីវ្ម្ និង ក�្រ់ ទី តមាំង ទមាំង អស់ ។ 

សំណួរ មយើងមក្រើក្រុមហ៊រុនមម៉ៅ្មារឲ្យមបោះមចោលសមារធមាតរុ ង�ល
បមាន្រញ្ញត្ិម�ោយច្មា្រ់មួយចំនួន។ ងផ្អ្តមាម មតិមួយ 
ចំនួន ង�លខ្នុំបមាន�ឹងពីនិមយោជិតរ្រស់ម� ខ្នុំ�ិត្មាពួ្
ម�អមាចនឹងមិនមបោះមចោលនូវសមារធមាតរុទមាំងមនះកតឹមកតូវ 
កស្រតមាមច្មា្រ់មទ។ ម�ោយសមារងតវមាជមាក្រុមហ៊រុនមម៉ៅ្មារ 
ង�លស្ិតមក្ៅរវងវែង់នន្មារក្រ តិ្រត្ិតមាម មតើវមាមមាន្រញ្មា 
�ល់មយើងមទ?

ចពម្ើ� បមាទ/ចមាស វមាមមាន្រញ្មា។ អវែីង�លក្រុមហ៊រុនមម៉ៅ្មារ្ំពរុងមធវែើ 
អមាច្រមងកើតឲ្យមមាន្មារទទួលខរុសកតូវ�ល់ក្រុមហ៊រុនរ្រស់
មយើង មហើយម្រើមទោះ្រី�្មាន្មារទទួលខរុសកតូវផ្ជូវច្មា្រ់្៏
ម�ោយ វមា្៏នឹង មនៅងតជមា្រញ្មាង�រ។ ្រុំមមើលមទៅមលើផ្ជូវមផ្ង 
្្នុង្រណីអ្្មមានមហតរុផល�ិត្មាន��ូអមាជីវ្ម្ណមាម្មា្់
រ្រស់មយើងមិនស្ិត្្នុង្មារក្រតិ្រត្ិតមាមមទមនោះ។ 
ពិភមា្្មាជមាមួយក្រធមា នរ្រស់អ្្ ងផ្្ទំនមា្់ទំនងក្រតិ្រត្ិ
តមាម្្នុងមូល�្ឋមានរ្រស់អ្្ ងផ្្នីតិ្ម្ ឬធនធមានណមាមួយ
ននធនធមានទមាំង�មាយរ្រស់មយើង�ូចបមាន្ំណត់្្នុងក្ម
មនះ។

្រារ អនុវត្ តាម ផ្នែ្រ ្ររិស្ាន 
ក្រុម ហ៊រុន រ្រស់ មយើង ម្រ្ជ្មា ចិត្ ចំ មពោះ ្ មារ ្ មារ ពមារ ្ររិស្មាន និង ្ មាត់ 
្រន្យ ផល ្រ៉ះ ពមាល់ ងផ្្ ្ររិស្មាននន ស្ម្ ភមាព ទមាំង �មាយ រ្រស់ 
មយើង ។ មយើង អនរុវត្ មទៅ តមាម ច្មា្រ់ ្ររិស្មាន ង�ល មមាន ជមា ធរមមាន ទមាំង 
អស់ ។ មយើង ម្មា្់ៗ  កតូវ ងត  មមាន ចំ មណះ �ឹង ពី ្ មារ ទទួល ខរុស កតូវ ងផ្្ 
្ររិស្មាន ង�ល អនរុវត្ ចំ មពោះ ្ មារងមារ រ្រស់ មយើង និង ្ មារ ក្រ ្ ្រ អមាជីវ ្  ម្ 
កស្រ មទៅ  ទមាម តមាម ្ មារ ទទួល ខរុស កតូវ ទមាំង មនោះ ។ 

សិទ្ធិ មនុស្
ក្រុមហ៊រុនរ្រស់មយើងម្រ្ជ្មា�មាំកទ និង្រមងកើន្មារម�ោពសិទ្ធិមនរុស្មនៅ
្្នុងក�្រ់សហ�មន៍ទមាំងអស់ង�លមយើងមធវែើក្រតិ្រត្ិ្មារ។ មយើង 
ក្រឆមាំ ងចំមពោះពល្ម្្រុមមារ និងទមាស្រ មហើយមយើងចមាត់ទរុ្ម  នរុ ស្  
ក�្រ់ៗ �្មាម�ោយមសច្្ីន្្្្ជូរនិង្មារម�ោរព។ មយើង្៏មលើ្ទឹ្ចិត្
�ល់ក្រុមហ៊រុនមម៉ៅ្មារ និងក្រុមហ៊រុនផ្ត់ផ្ង់្មារងមាររ្រស់មយើង ឲ្យ �មាំ កទ 
និង ្រមងកើន្មារម�ោរពសិទ្ធិមនរុស្ផងង�រ។ មយើងមពញចិត្មធវែើ្មារជមា
មួយអ្្ទមាំងមនោះ ង�លមមាន�រុណតនម្�ូចមយើង និង�មាំកទ�រុណ
តនម្ក្រុមហ៊រុនយ៉មាងស្ម្។
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អ្្ កតូវ បមាន មលើ្ ទឹ្ ចិត្ ឲ្យ សួរ 
សំ ណួរ និង ងសវែង រ្  ្ មារ ងណនមាំ ។ 
មយើង ទមាំង អស់ �្មា មមាន ្ មារ ទទួល 

ខរុស កតូវ  និយមាយ ្ មារ ពិត និង 
រមាយ ្ មារណ៍  ពី ្ មារ ក្រ កពឹត្ិ ង�ល 

មយើង មជឿ ្ មា ខរុស ច្មា្រ់ �្មាន 
សរុវត្ិ ភមាព ឬ �្មាន ក្ម សីលធម៌ ។ 
្មារ មលើ្ ម�ើង ពី ្ មារ កពួយ បមារម្ 

្មារពមារ ទមាំង ក្រុម ហ៊រុ និង 
និមយោជិត រ្រស់ មយើង ។ មមាន 

មមធ្យោវមាយ មួយ ចំ នួន ង�ល អ្្ 
អមាច ងសវែង រ្ ្ មារ ងណ នមាំ ឬ មលើ្ 

ម�ើង ពី ្ មារ កពួយ បមារម្ បមាន ។ 
ក្រុម ហ៊រុន ហមាម ឃមាត់ ្ មារ សង សឹ ្    

ចំ មពោះ នរណមាម្មា្់  ង�ល  មលើ្ 
ម�ើង នូវ សំ ណួរ ឬ ្ ្ី ្ ងវែល់ ទមាំង 

�មាយ  ្ ្នុង ន័យ  ស្អមាត ស្អំ ។

សូម ទមា្់ ទង ម្ ្ មាន់  
ផ្នែ្រ កគ្់រ កគង ធន ធាន 

មនុស្ 

សូម ងសវែង រ្ ្ មារ ងណ នមាំ ពី  
ផ្នែ្រ ក្រ តិ្រត្ិ តាម ្រនែញង 

មូល ដ្ាន 

សូម ទមា្់ ទង ម្ ្ មាន់  
ផ្នែ្រ នីតិ្រម្ម 

សូម ពិ មក�ោះ ជមា មួយ  
ក្រ ធាន រ្រស់ អនែ្រ 

សូម ្រញ្ជូន របមាយ្មារណ៍ តមាម ក្រ ព័ន្ធ អន �មាញ  
ទូរសព្ ម្  ្ មាន់  មលខ មពល មមាន អមាសន្ ឬ មផ្ើរ អ៊ី ងម៉ល៖

http://global-sei.com/company/
compliance-hotlines.html

ខ្ញំ ្រំ �ុង ផត ក្រ ឈម ជា មួ� នឹង ្រារ �ិ បា្រ សពកមច ចិត្ ផ្នែ្រ  ក្រម សីលធម៌ ។

ពតើ ខ្ញំ កតូវ ពទៅ រ្រ នរណា ឲ្យ ជួ�
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្ំ ណត់  សម្មាល់
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្ំ ណត់  សម្មាល់

21  ក្មក្រតិ្រត្ិ ក្រុមហ៊រុន SUMITOMO ELECTRIC



ក្រមក្រតិ្រត្ិរ្រស់ ក្រុម ហ៊ុន Sumitomo Electric Group (Code of Conduct) 

�ណៈ ្ ម្ ្ មារ ក្រ តិ ្រត្ិ តមាម ក្រុមហ៊រុន Sumitomo Electric Industries, Ltd.

(្មារិយមាល័យ: ក្រុម ក្រ តិ្រត្ិ តមាម  ្មារិយមាល័យក្រ តិ ្រត្ិ តមាម &  ក�្រ់ ក�ង ហមានិភ័យ)

មមសមា 2018 ្មារ មបោះ ពរុម្ព ផ្មាយ មលើ្ ទីមួយ ក្មក្រតិ្រត្ិ (Code of Conduct)
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Sumitomo Electric Industries, Ltd.
4-5-33 Kitahama, Chuo-ku
Osaka 541-0041, Japan

http://global-sei.com
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